
Arsmöte
Svenska BSA Klubben

Nu är det dax för årsmöte i Svenska BSA Klubben, som hålls i Arliiv i Skrlnt',
Lördagen den 25 februari 1995 klockan 15.00.

(Se vidare karta skyltat från rondellen.)

Det bjuds på fika, samiidigt som vi har ett lotteri, där det bland annat lottns trt
en exklusiv handstickad engelsk flaggtröja med BSA på bröstet.

Efter årsmötet går vi ut och äter och dricker något gott i vanlig ordning.

Ni som önskar äta eller evenfuellt övematta anmäl Er till:
Monica Andersson, kassör telefon 040-48 52 54

eller till Helen Brunstoqp, lokalombud telefon 040-43 33 i4
senast den 25 ianuari 1995.

HAWGZ MCC Malmö - Swap Meet
25 februari 1995, start kl 10.00. Amerikanska och Engelska hojar och hoidelar.

Säljare boka bord i tid! Telefon 040-t14 55 31 OBS! Gratis

Välkommen!
HAWGZ MCC L-Uppåkra 3:5 245 93 Staffanstorp

@ Vid eueflt ell tEtod cering ap defifia tidnifigs attiklaL tEottage, insiindate fifi ko takta BsA-klubbens rcdaktion.

Välkomna!
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tssN 1104-6163

r BSA-bladet -------
BsA-bladet utkonmer med 4 nummer per år. Till stor del göls den dled hiäilp av medlemmamas inszinda
bedttelser. På BsA-torget får alla medlemmar annonsera fritt. FöEtag kan numera ockJå almonsela mot
betålning. För prenumeration kontakta Svmska BSA Klubb€n. Bilder ell€r afflat materiel som du låter oss
anviinda får du givetvis tillbaka. Matedal skickas ti Susanne Gril6n.

Ansvari8 utgivaR: Johan Johånsson tel 030GR3 26

Företatsannonser: Anette l€nnartsson lel030G4,$ 60

: Redakt&: Susarne Criffin, Lillå Alfhem 4473,446 91 Alvhern, Tel0303-33 61 5l (ring ei senarc än kl 2l.30) i
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Svmska BSA Klubbm ?ir en ideell förening som a$etar för att samla intresserade och bevara BSA Motorcyklar
Ger också ut tidskiftm BsA-bladet. InJoination om klubben fås genom Svmska BSA Klubbm, Drottninggatan
68 434 33 Kungsbacka tel0300-733 26.

Medlemsskap ftlr 1995 erhålls genom att 170r b€talas in på antingen vårt POGTCIRO 479 78 424 eller
BANKGIRO 5428-7552. Avgiften gäller per kalenderår. Familjemedlemsskap irmebär att man erhåller ett eget
medlemsnummer och övdga lörmåfler ltjr medlemmar. Dock får man bara ett ex av BsA-bladet per familj.
Kostnadm för familiemedlem är för nårvarande 60:- per år.

Adrcss:inddngar oah medlemsärendm via kassör€n Momaa Anderssoi! Håneku evågen 14, 231 95 Trelle- |
bgEtgLgggu 1-- ---------JLYgL'aE:=.=-

7 E örsökringarl B esiktningsmiin
Adress: Gösta Johansson (huvudansvarig) Guldgubbegatan 3 C, 434 33 Kmgsback4 tel kvällstid 030G124 59 {ej tisdagar).

Bollebygd: Jönköping: Sandhem:
Sven{lof Gustavson, tel 03}28 81 93 Svenolof Lindåler, tel 03Gu 69 60 Bengt-Olof Karlsson, tel 0515-601 77

GetinSq Malnköpirg: Stockholn:
Kister Nilsson, tel 03$549 26 Carl Gunnar Ujweshan4 tel 0157-202 40 Tonas Eklund, tel 0&68 10 923

Shömsund:

L - su:'l:leisEg SIg6l -.l"lelo$r :g0g:9:16t&3Zlt - -9:Is89?9t131 - i
Styrelsen

'l

OrdIöftnde,
Ansvaig utgivare
Johan Johansson

Drottninggatan 6 B
434 33 Kungsbacka

Tel 0300-733 26

Vice Ordförånde,
Tid.dng6dietribrtion

Per Rm€ll
Varmblodsgatan 2 C

431 62 Mölndal
Te10311719 24

S€kreterare,
Annonsansvårig

Anette l€nnartsson
Fågared 4415, 430 3l Åsa

Tel 0300440 50

vice S€kreterare,
Regalia och PR

Elisabeth Faijersson
Stminge 306 Solviken

31042Häverdal
Tel0395U 45

Kassör,
Medlemsr€gist€r

Monica Andersson
Hanekullevägen l4 Alståd

231 95 Tr€Ieborg
Tel04048 52 54

Redaktör
Susanne Grilfin

Lilla Alfhem 4473
446 91 Alvhem

Tel 030333 61 51

Ledamöter
Christer Allvin
Tel 031-91 79 02

Mats Karlsson
Tel031-58 55 22

oskar Åt<erlmd
Tel031- 93 56 29

Presstopp
för nr 1/95 är 17 februari

för nr 2/95 iir 19 maj
för nr 3/95 iir 18 augusti

för nr 4/95 är 17 novembe
Jackmiirke 30:- Emalimårke
Klisterdekal2st 15:- Slipshållare

T-shi* storlek L-XL, )ftL

B€stiillning sker g€nom insätkring på
POSTGIRO 479 78 424 e[er

BANKGIRO 5428-7552.
Glöm inte tala om vad du vill ha.

Skåne: Vell€ntuna:
HelenBnmstorp Rogerohlsson
Te10404,3 33 14 Tel08-511 78 3'41

G€tinge Västkwten:
KdsterNiisson Joharr Johaasson
Tel035-549 26 Tel0300-733 26

SiStuna: Ålenberga:
Jan Nikamo Sven-Ä-ke Skoglund

Tel08-592 52 213 T€108-540 23 939

Om du behöver information om din BSA eller en modell du är inhesserad av kan du
kontakta någon av våra modellspecialister.

Förkrigsmaskiner Stme Sandstnim tel 03W4170
1v120,M271949-63 Morgan fohansson tel031-36 36 37
Gold Star,833,A10 Gösia Johansson tel0300-124 59 kvällar kI21.-22 g tsdagar
A50,A65tom -70 Håkan Ceme ie10411400 12

A50,A65 efter -70 Robert Hortans tel040-18 65 31

850 Lars Svanberg tel031.-93 6218
ATSRocketIII Bo Hagm.an tel0380-751 17
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Ordför anden hAr ordet.,..
Nu är Svenska BSA Klub- att medlemmama är med avgiftm åir oföriindrad på
benslOårsjubileumsår nära odrgörsakeriklubbm,ord- 60r. Tycker du att klubben

sitt slut och vi går in på det nar taiffar, siinder in alster fqngerar bra och du får ut
elfte året. BSA-BIadei kom- tilt BSA Bladet mm. Det är något av triiffama eller du
mer nästa gång ut med för- faktisktdusornmedlemsom kanske mest har kontakt
sta numret-på iin 1Z årgang! gör ait vi är vad vi är \t går -"q -8S4. 

Klubben genom

Tidengårfort.Nuärdeiöv;r nu in på ett nytt år och då åir aft BSA Bladei dimper ner i
20 år s"edan den sista BSA:n det åtär dax itt fömya med- brevlådan,ochtyclierattdet
rullade ut fran Birmingham lemskapet. Tiden ha;hunnit iir heJligt, då tror vi att vi
Smalt Arms Co Ltd" (B;SA). i kapp vår ekonomi och vi har dei som medlem även

har få vårt senaste stvrelse- 1995'

Vi hoppas aft du uppskattar rnötä beslutat omhojÅngav God Jul och Goft Nytt fu
vad vi gör för er som med- medlemsavgiften till 170:- Johan Johansson,
lemmai och vi uppskattar för 1995. Fåmiljemedlems- Ordförande
rI I I II' II I I I T TITI I I I III T T T TIIIT T I II I II

Nytt från Styrelsen
Som detbeslutades på förra kommer att fortsätta på det- berätta omdeioch dirn BSA
årsmötet så har styralsennu ta även i framtiden. äventg,dfårdudennahev-
gått igenom och sett över liga penna. Siind gåma med
iredlemsavgiften.Detbeslu- Medlemrnamakallastillårs- m bild, fåirg eller svartvitt
tades att medlemsavgiften mötet som kommer aft hål- går likabra. Det är enda sät-
för195är170:-förfulltmed- las i Arlöv strax utanför tet att få tag på mA klubbens
lemskap. Medlemsavgiften Malmö Lördagen den 25 Fe- Parker-penna!
skall vara betald i god tid bruad 1995. Tid och plats
före årsmötet där giltigt firurerdupåbaksidanavtid- Du har säkert fått MHRI:s
medlemskap erfordras. Fa- ning. På kvällen går vi ut annonsblad vi dethiir laget.
miljemedlemmar som vill och har hevligt. Kontakta Den är såind till dej genom
stödja klubben betalar en- våra representarter i Skåne BSA klubbens försorg. Det
dast 60:-, men får då ingen så hjälper dom 6ll med att såinds till dei som medlem i
tidning eller infornation ordna övemattning om du BSA Klubben och genom att
frånklubben,iövrigtärmed- kommer långväga vi är anslutna till Motorhis-
lemskapet som en ft ltbeta- toriskaRiksförbundet. Hop-
lande medlem. Vihariobbat BSA Klubben har tagit fram pas att du gjort några fynd.
på att göra medlemskapet enfinEngelskParkerlerma
värdefullare genom rabafter somvikommeraftpremiera BSA Klubbens stFelse öns.
hos olika föietag med an- insiindaartiklartillBSABla- kar all nedlemnar en Riktigt
knytning till höbbyn. Vi det med. Skriv därför och God Hjul och Gott Nytt Är!
r I I I IT ITT I I ITTIII I I I'TIITTI I I I IITI I I II

Himlabra.......
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Il
| -r tt s , ...händerbåde stortoch smått i BSA:S utbud. Modellår€t jrnebär att svingannsra- I
a_ IJ5+ men nu kan fås som ti.llvalpåalla "stora" modeller utom M-serien. Vassa iarianter I
| _ som Shooting Star odr Road Rocket dyker upp odr Bantamserien begåvas med I

I t trHå1fl;*H'ffi',#fåHå'Ål:ll#'TälåT#Hil?sr':"# i
T

! t ...kan Shell t lförsäka Er den största bensinnyheten på 32 år. Det handlar om !I r ffifi#itr;i1ilå",ä,gT;t:fl:,'f:åtffi"'åi$,%'J^'lilT*'.i';"* II 
- 

germotom!0@knt. Eller varför inte Essos E-54, somär ett sensjtionelltframstee I
! ö* består enbart av utvalda kolväten. fojo, bensin för finsmakarel " 

!
! . .tOrs i Saxtorp aen 22;e augusti Sveriges Grand Prix i motocross. Segrarde Bill Nilson kör !I naturligivis BSA och lyckas även bli årets totalsegrarc i SM. I
! ...Wingas fransnliruren kapitulera vicl Dien Bim Phu efter en 55 dagar lang strid mot Ho Chi !I Minhs stFkor. Slaget blir m mormprestigeförlust för Frankrike odl innebär slutet på Vieham- -
I kriget - för den här gången. 

!
! ...blireftbistert år för hafiksiikerhetsverken. Statistik franJönköpings liinvisarattskunn-knuttar- !
! na svarar för nästan 400/0 av alla traftolyckfall och alt mer lin häUten av deras skador är !
I skallskador. Hjiilrn är knappasthögsta morie och många lagger hellre sina pengar på m trlnsats II iinpä nya däck. ITI
L..är fö$ta modellfuet för fuiel Hunbnaster. Eftersom Ariel sedan tio år tillbaka äss av BSA. Iåter II man Hunhustem få BSA-motor Förutom kosmelska iindringar av regrsterkåia och vipphus !
I nm, åir det egmtligen en Goldm Flash-twin som tronar mellai ra-mbenä. I
! ...gäller årcts stora debatter bl a huruvida helvetet finns eller inte och om pomografi är nytti6, !
I skadli$ eller bara taffli$. Sverige har ca 7,2 miljoner invånare och det gar 13 personer på vaije II personbil. För tio kronor kar du köpa 25 liter mjölk, 23 kilo potatis, 20 cigan€r eller 1/2liter II briinnvin. En vanlig metalla$etarc ti?inar ca 9 700lcr om året och BNP ökai rekordartat. Det är I
! Coda tida för indtötrin. men avflytdringen fran landsbygdm tillt u" 
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...aft så många medlemmar
hjåilpte till med det hih num-
ret. TACKAR! Då behöver
inte jag skriva så mycket.
Det lackar mot jul och som
vanli$ är det full rulle med

aliehanda proiekt. Hojama
är inställda och önskelist-
oma åir skrivna på vad som
borde åtgärdas med dem
denna vinter
Vem vet man kanske får ett

hollspö av tomten så fixar
det sig.
Hoppas ni får en rikiigt bra
jul så ses och hörs vi snart
ige..

Ha di Red.

PÅ FULA OCH ÄRGADE MoToRKÅPoR, GAFFELBEN
OCH ANDRA ALUMINIUMDELAR.

UTFöRES TILL BRA PRIs UNDER vINTERHALVÅRET

TUvEssoNs CYKEL ocH MC.DELAR
KIABYvÄGEN 22

29O 34 FJÄLKINGE
TELEFON 044-507 66
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Vinnare i
Almanackstäolingen

blea...

I an-Olof Dahlin
frånUnnaryil

Geful Anilersson
f'rån Kungsbacka

Kjell Hellström
från Tyresö

Monica Anilersson
lrån Trelleborg

lfugen Sunilberg
från Borlänge

! t- rr I r I rrrrrrl lrl
tlTI
I Leoande och döda IrTr FIar ni kdDt delar hos mc-firman I
! vut"-onålo* i Birmingham II nåson såns? I så fall kanske ni r
! u#.a! vri. Len Vale-onsiow, !
I firmans grundare. Idas är Mr. I
! vut"-onlto*laårgaråaloch !I han är fortfarande aktiv i fu- !
! ;;r verkstad, där han åter- !
I finns sex dasar i veckan. Han !
! t,;ra" mc föista gangen 1908, !
! dvs_innanBsAhadetillverkat !
I sin törsta maskm, och ldag ar I
! han Storbdtanniens åildsta a"- I
I ;il;."#;'*:i;å I
! svindlar en smula eller hur? !
ll
! Tyv:lrr kan vi inte liinge räkna !I Bill Nicholson till de levandes I
! skara. Nocholson,somgickbort !
I i iuli i år. var en av BSA:s fram- I
! ga.rgr.ii.utt" tävlingsförare !I nåsonsin och skördade många I
! ,.fiur i trial och c.oss unde, I
I l1e1 :o* efter världskiget. !
I Nlcholson var ocKsa mannen I
! bat<om BSA:s fina syingaTs- |I ram, ett resultat av hans erta- I
! renheter från trialsporte_n. !- Under 1993 fus ilternationella I
! rauy i England rlar Nicholson Ii inbiuden som hederseäst, till I
! ghäjeforosstivrigabäsokare. I
IT
| *,kenat I
I rrr rrr rrrrrrrl trl

Postnr&OIt

Information till ilig
somMC-mtusiast

GIöm inte att din partner kanbli
familienedlerr i Svenska BSA
Klubbm för mdast 60r/år. Då
har du samma förmåner sorl
öwiga medlemmar, eget med'
lernsnummer, rabatt på BAS-
motor, på bmsin och dyligt på
Texaco. Du har även möjlighet
att få din mc försäkrad i BSA
Klubbens ft irrnånligaförciikring.
Däremoi får du inte något eget
exemplar av BsA-bladet.

Vid inbetahing av medlems-
avgiften skriv namn och adress

på inbetalningstalongen (det
finns ett antal namnlösa med-
lemmar). Anteckrn ävenvem ni
är familjemedlem frll.

Monica, kassör

TII lohanlohansson Il, från Kunssbacka i
! Fina BSA-priser I
I kommer rnom kort på posten I
lr r rrrrrrrrrrrrrl

Veteran MC, Meierigatan 6, U3 75 lÄ'rcstad
"lel lFax: M17-21216

HJÄtMÄR
src 1.249=

"ierhplmen"-1.9?5!' 6f#
Det finns även hlälmar med Union Jack-llagga

;Triif.'*,'riär'u, 
qE@

^A. ff';ii ;"rii!iff"1;i's""'"::"ffi iru'r't*#;i:ä,ffi"
E/ ffiriiå#n:ffi'i;ff;'j'''

Fbttasi\tc A
sroncÄrÄil 45,771 t0 LUDVIKÄ
Iel. 02i[0.] l7 00. Ior. 02i10.8' 38

ohv":"o4

ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla märken

Specialitet:
NORTON

C$inderborrningar.
Renovering av vevadar och

cylirdertoppar.
Reparation av Norton avgas-

giingor till original.
Glasbl,istdry.
Reservdelar,

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tiindspt.

och powerboxar,
BSA TRIT,JMPH, NORTON

CARILLO \IEYSTAKAR
Plus nycket ner!

ALESTA 2
2?5 00 $IöBO

TELEFON 04154i0 82
TELEFAX 0415430 03

Öppet Vard 9-1E LöriL 9.14.
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Brea meillemtnar,

Sänder ett kort
på min BSA A7 Star
Twin tank. Förstorade
upp tankemblemet när
jag gick på fotokws på
TBV här i Skövde.
Kortet framkallade iag
på pappers/papper,
låter durnt men funkar
rätt bra. Skä1pan iir bra,
djupet är grymt.
Kortet säger mycket
BSA. Hoppas att det
kanbli något av deth?ir.

Christian Högbring
medlem 1254

Brea från meillemmar,

Hej BSA-Blailet!
Siinder en bild på Bosse R3, han blev ju belönad för "Bästa original" på Britannia Rallyt i
Riittvik. Siinder även med några bilder på BSA-mc fotade vid FMK/Falköpings Motor-
klubbs 50 års-jubileum, 1:a mai -94 vid motorbanan i Falköping.

Hans Henriksson

I

Bo Hag an nrd si BSA R3 nedl171, Niissjö

BSAM2| 43 A e Knrbson, Ealfupixg BSA Road Rocket -55 Bmgrolof ("isson, Sandhen

En ilel tror på tomten .....
Då var det återigen hjulms helg gapa och sväli! Som vanligt filar vi köpmåinnens
försäljningsrekord och har för liinge sedan glömt bort hur det hela började och varför vi
en gång böriade fira hjul....

Det var en gång för låinge sedan en knufte och hans knutta som skulle besiktiga
motorcykeln, odr var därför tvungna att åka iväg till sin hemstad. Men eftersom
motorcykeJn var garunal och hött, kom de inte fram förråin sent på kvällen. IGuttan,
som var på smällery kiinde att det var dags. De leiade efter någonstans att bo, men ingen
ville ta emot skinnkliidda knuttar Till slut häffade de en snäll mc-mekaniker som lät
dem bo i hans mc-verkstad. Där föddes en knutt, men eftersom de inte hade någon
vagga att liigga grabben i, lade de honorn i ett oljehåg.

Plötsligt hördes det ett rummel, sorn Irån he stycken cylindrar. Där kom tre offroad-
mc rned lika många skitiga knuttar. De sa att de letade efter m nyfödd knutt. De hade
i många dagar foljt ett tecken i skyn och hiir skulle det vara. Med sig hade de allaehanda
gåvor som till exempel en mc-hjåilm, mliter gaffelolja, enlöstagbar lampa att ha niirman
behöver meka i skogen när det är mörkt, ett par äkta platina tåindstift samt en flaska
startgas, bra att ha om det är tungt att kicka igång mc:n. De överlämnade gåvoma till
den nyfödde knuften och åkte sedan därifrån på bakhjulen, ivrig gasande.

Då fick knutten och knuttan höra aft det hade gåft ut ett påbud om aft alla nyfödda
knuttar skulle bli av med sitt A-kort, så de var tvungna att gömrna honom i toppboxen.

Kanske något aft t?inka på inför den stundande storhelgen.

God Jul! Vi ses på vinterhåiffen i Ekenässjön. (Vetlanda Wintermeet)
Hälsningar Christina (medlern 272) och Stefan i Jönköphg



Breo fr ån me dl emmar........ Breo fr ån medlemmar........
Det rasslnr till återigen i brmlådan och iinnu ett brets ftån " Spiken" dimper ner. så hiir båda taå:

Hej BSA-bladet!
JaB har förståft att det inte brukar vara så värst många bidrag de andra gångema, så det här
är kanske något som duger.
Hälsningar Ingvar Mellblom fran Billeberga

Et! foto au Helen Brunstorps A10 RGS toftk t ed " specialmotiu" dos htogafen lngoat Mellbon,
Bilden togs på Intem\tionella BSA RaIIyt i Belgim -94

Hej BSA-bladet!
Skickar ett senkommet Grattis till klubben.
Men bättre siht iin inte alls. Försökte göra
något ti]l10 års-jubilöet men det blev dåligt.

Men som ni ser på ett av korten har iag tagit
BSA til miithlärta.Jag var till Södert?ilje och
hälsade på hos KIas "Kläftermus" Nordström
= den gamle BSA GS-åkaren. Vi pratade
cross och rnc-rninnen. Han köpte Bernt
Höglunds båda GS 54+56;an. Bild på 54:an
se Bladet nr 4/91.

Sjiilv har jag inte ramlat över något BSA-
flmd ännu. Min cross HVA 500 har jag sålt/
bytt mot en "Y-a" SR 400cc -82. Aker lite
"H-a" CB 250cc -81.

På grund av diy. "famiJ jehöghder" och an-
natblev detinte Än4aboda eller High Chap.
Kanske iag åder till Arsunda cross och mark-
nad i september.

PS. Jag gick hem till gramen Sune Nilsson
men han hade sålt sina två BSA GS Clubman
så det blev inga bilder DS.

Bästa hälsningar från
Lennart "Spiken"
Andersson 1077:an
Hammerö

Nöya nder ur brmet
har luaiirr ramlat bort

ftr iig såg inte oad
som aat skrktet,
Red

Hej BSA-Viinner!
Efter en härlig MC-sommar är det dags ftir
l.ite eftertanle och idder Aven för A u tosolen
och hasan. Det är skönt med lagom sol och
värme under mc-turerna. Jag fick både sko-
skav och svettbralla efter motorstopp. Men
skam den som gersig. Or.ning ger ju en viss
färdighet. Efter 40 år med mc borde jag lärt
mig, men man gör ståindigt tabbar och tav-
lor Kanske lag skulle blivit målare?OchDu!
Man behöver inte ha grova grejor mellan
benen.Jag har kul med min' lilla gubbracer"
250:an! Fuskar även ibland med utrushring-
en; när jag vill prova efter justering eller
vädra mjällen.
Har Ni tiinkt på:

Att BSA-bladet bLir vad du gör det till.
Tycker du om det: Säg det!

OM INTE: Skicka in egna bilder, ideer och
reportage eller ett kåseri.

Låt BSA-bladet bli Glädje-bladet!

Från BSA Rallyt i England -93.
Hiit ii en lrpafllilloerkid clkel son fhsetts med
BsA-dekaler på to ken,

yttetligarc efl bild ftån lntenationella BSARalIyt i
Belgien -94. Hit tu en Belgiskhenbyggd traktu ned
M20 notor och låda med kedjedrift.
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Brezt meillemmar,

Hej BSA-bladet!
Av och till har ni efterlyst material för BSA-
bladet från oss medlemmar och läsare. En
fråga som inställer sig för en presumtiv bi
dragslåimnare och anonym medlem är iu
vad sorn kan tänlas vara infessant och/
eller roande för den stora gmppen av läsare
men i detta spörsmål har Du som redaktör
både erfarenheter och en uppfattring.

Mitt bidng - På intet sätt unikt - är ett
försök aft förmedla en "förstagångsrenove-
rares" amatörs vedermödor.

Om Du anser att materialet kan användas,
så gör det, om inte, kasta det i papperskor-
gen.

Som rcdaktör gör jag ett litet inliigg i textert

Refllm otl siiga att jag bleu jiitteglad för denna

ulmiirkta och underhållande artikeln till "bla'

det",så dettakommer gitsetais med. Red.

Först något om mig själv. Jag heter Kjell
Hellström och är medlern i Svenska BSA-
klubben sedan 1991 .

Har ett "pappersjobb", men även sedan

barnsben ett intresse för tekniska ting över
huvud taget. Är född och uppnuen i Hede
mora under TT-epoken på SOtalel där en
del av dåtidens både inhemska odr intema-
tionella hiältar från racing-världen kunde
beundras av oss pojkar, inte bara i aktion På
banan, utan även hos dem av ortens bil- och
MC-firmor som upplät sina lokaler åt dessa

celebra besökare. Det var då, för ca 40 år
sedan möjligt aft i den idyll som Hedemora
var, och alltjämt är, se, oc,h inte minst höra,
intemationelli kåinda stiämors hoiar under
några korta repor på en del undanskyrnda
gator i staden.

Sedan drölde det många å r - till 1991 - irnan
det 'håinde n'åf'. Efter att ha försökt att i
någon mån triinga in i den för mig dittills
förborgade våirld som avslöjades i olika MC-
magasin,köpte jagensomsedermera visade
sig, ganska "ankomrnm" BSA A 65. Vad

visste jag då om att det fanns både Spitfires,
Ughtrings, Thunderbolts och andra model-
ler - intet!

Efter en första provköming hansporterade
jag klenoden ftån norra Dalama till Hede-
mora Iör temporiir stationering i min som-
marbostad. Efter ett par besök på bilprov-
ningen med mellanliggande funetisk akut
rcparationsinsats - åtgåirdande av glapp i
framgaffel missljud i framhjulslager och
tonsprickor i bakdäcket - var det åter dags
för en våinda.

Sjiilvklart skulle den ftirläggas till den gam-
la TT-banan. Tvåirstopp efter några kilome-
ter Kranfilhet - visade det sig sedan - var
knappast synligt bakom all smuts som fast-
nat i och på det. Den andra kranen gick att
bulta upp medhiälp av en sten-såjag kunde
med hjärtat i halsgropen återvåinda till ut-
gångspunktm. Färdigkört Iör 1991 odr dags
att göra en rejäl "översyn".

Jag visste det inte åirmu, rned det var nu det
började!

Min ambitionsnivå var ganska modest tyck-
ie jag - "originalliknande skick' - men det
visade sig så småningom vara för mig gan-
ska hög stiillt måI. Eft återsi?illande till ori-
ginalskick enligt rcgehätt ortodoxt recept
bedömde jag som liggande bortom mina
rnöjligheter. Dessutomville iag åka på hojen
före sekelskiftet. Frågan var också vilket ori-
ginal den skulle lilna. Rarnumret indikera-
de en Spiffirc frän 7966, medan motom, -
med mlelförgasare - hiirstammade från
något av åren 1964 eller 1965. Registrerings-
handlingama angav årsmodell 1967!

Litteratur införskaffades - allt iag kunde få
tag på. Vid studium håirav böriade jag ana,
aft här skulle komma aft krävas resurser i
form av lokaler och verkty& för att inte säga
maskiner - odr kunskap. I takt med att jag
med avsevärda anshiingningar lyckades
avlägsna de till synes sekelgamla avlagring-

ama på mitt objekt besannades rnina aning-
ar, odr jag insåg med stigande fasa att "allt"
behövde åtgärdas eller ersättas.

Efter demontering och hansport bituis till
minbostad i Tyresö vidtogs, delvis ellermed
bistånd av kompetent bedömare, m besikt-

ning av alla kvawarande delar - vissa delar
bortom allt hopp hade gått direkt i sopcon-
tainem. Det stod klart, att ddwaketet odl
ramen krävde proffessionell hiälp.

Sådanuppletades i form avMattispå Eirka
Motorrenoveringar, och så småningom blev
drilpa.ketet klart rned toppen helrrenoverad
liksom botten. Härtill nya lager och ny hu-
vudaxel nwr i växellådan - drevsatsen var
fin - samt nya slitdela r i primärtrarsmission
och koppling.

Ramm låimnades till Sune Olsson i Hede-
nora, garunal TT- odr crossåkare, för rikt-
ning, lagning och pulverlackning.

Under tiden jobbade jag i min verkstadslo
kal - köket - bl a med hjälp av rnin maskin-
park - handborrmaskinen - med alla andra
tusm och m detaljer Framgaffeln helreno-

verades. Nya hjul ekrades och lagrades om.
Bromsama helrenoverades och bromssköl-
dar utan skador anskaffades och polerades.
Nytt, något modemiserat elsystem inklusi-
ve kabelstammarbyggdes upp. Dynan stop-
pades om. Transmissions- och registerkåpor
polerades. Fräschare oljepump och förgasa-

re införskaffades och gicks igenom. Olika
småsaker anskaffades, åtgärdades eller lill-
verkades. Vissa detalier lagade eller tillver-
kade jag på basis av tmretisk mätning eller
uppskattat mått, för att inte tappa tempo.
Vad var mer självklart, ain att jag fick göra om
dem, när det i sinom tid fanns möjlighet att
pröva allt på plats.

Valkama i håindema blev allt tjockare. Jag
blev en hägen gästhos industributikeq, skrot-
handlare och fömicklhgsfabriker. Jag liirde
mig hitta obehindrat i samtliga Stor-Stock-
holms industriområdm. Jag besökte butiker
som sålde prylar jag inte ens visste farum.
Mittlager av efterskickade detaljer, sorn siiilv-
klart inte passade när de efter lång viintan
anliinde,växte. t
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Brco från Bil der fr ån meillemmar,

Enlycklig
Anette Lennartsson,
Åsa på sin nyinkbpta
BSA 833 -54

Bengt Krantz,
Bromma skicknr
mbildpå sin
BSA A1-O RR -57

Monica Anilersson,
Trelleborg oisar en

samling BSA 465

Nästa mommt kävde vackert väder - lack-
ering av den nykromade tanken utomhus
med sprayburk. Det tog några dagar, det var
iobbigt med randningen, men det gick så

bra, ått jag nästan blev besviken. Perfekt,
men fel kulör Det får bli rätt kulör, n?ir det
blir dags för omlackering. Nu hade he vint-
rars snö fallit, och det var iinttgen - vårm
1994 - läge för att lyfta i motom i ramen och
göra slutmontering.

Jag hade fått eft råd som jag iyckte var
myiket gott, nämligen a tt trycka in okja i a lla
kanalerlenomattmedliteolla itankmköra
oliepr.rmpen med handborrmaskin före mon-
tering av oljepumpsdrevet På vevaxeltap-
pen. Jåg föl jde rådet och fortsatte med att dra
iast ollepumpsdrevet - mm - kändes det
inte som om det släppte i gängorna? Jovisst,
en bit av gängan på axeltappen satt som en
härva stålull runt tappen när jag giingade av
drevet.

I detta ögonblick böiade iag rarnsaka mitt
tidigare liv Hade jag varit elak som liten?
Nei inte mer än norrnaltl Hade jag slagit
hus tru och bam ? Aldrig I Vad hade jag gjort?
Varför iust iag? Jag hade vid flera tilUällen
under resans gång varit beredd att siilja min
klenod för en hundring, men nu var den
nere i bottenpris - en tia till vem som helst
som bjudit det. LyckligMs fanns ingen spe-
kulant i närheten just då!

Nåväl, lagom tiII semestem var vevaxel-
tappen om giinga d och sluimonteringen fo rt-
satte med tilltagande hastighet.Inte en vin-
ter till, utar attiäg åtrninstone had e provåkt.

I mittm av augusti stod den så där, färdig,
i köket, fem tråppor upp. Dags alliså för
transport till marknivå. Jag undvek att se de
grannar i ögonen, som med klenhogna mi-
ner fann hissen ockuperad av 200 kilo mo-
torcvkel.

Så'var sanningens ögonblick irure. I Ijuset
av mina hittillsvarande erfarenheter föreföll
detnaturligt, aft hojen inte skulle starta över-
huvudtaget, så min överraskning blev stor,
när den hostade igång på sjr.rnde eller åfton-
de kicken. Till dags datum har jag awerkat

ca 50 mil, men åinnu åierstår en del slutjuste-
ringar

Det har verkligen varit en utmaning att som
"första gångsrenoverare" utan andla egentli-
ga resuser åin intresse och - enli$ bedömare
i min nitmaste omgivning - envishet och en
viss håindighet sluiföra detta proiekt. Hade

tag vetat, hur mycket det skulle komma att
kräva i olika hiinseendm, hade jag nog inte
gett mig in på det. Jag har uppenbarligen
också gjort det klassiska felet, att skaffa ett
renoverin gsobjekt i alltf ör dåligt grundskick.

Men....... jag har låirt mig mycket, gtort
många erfarenheter och kommit i kontakt
med många trevliga odr kurniga måirnis-
kor, utan vilkas - som det heter i högtidliga
sammanhang - råd odr hjåilp detta projekt
inte skulle ha kunnat föras till eft lycklig
slut. Dessutom ligger det som alltid en stor
tillfredsstiillelse i aft ha fulllöljt en uppgift
man förelag sig.

Möjligen kan min "proiektbeskim.ing" ge
sken av att allt varit eft enda elände, men så

är det sjåilvklart inte, tvärtom, även odr det
sett mörkt ut ibland. Jag antar, att mina
erfarenheter inte på något sätt iir unil<a, utan
i varierande omfattning har upplevts av alla
som ägnat sig åt liknande uppgifter.

Menyimåste ivåla mörkaste stunder kom-
ma ihåg. att vi iir en nationell för aft inte säga
en intemationell resus. Inte nog med att vi
står för en kultur- och teknikhistorisk gåir-

ning, utan vi skapar arbetstillfåillen för stora
och små företag både inom och utom landet,
håLler post odr hrll under armama genom
vårt efterskickande av prylar, gerTelia goda
inkomster genom våra oräkneliga telefon-
samtal, och till{ör statskassan friska pmgar
via bensinskatt genom våra otaliga bilresor
till och från verkstiider och prylleverantörer.
Dessutom utgör vi för allm?inhetm, dvs alla
som inte åker på garnla motorcyklar, ett
hevligt inslag i stadsbilden. Vi iir helt enkelt
m för samhället omistlig samling måinnis-
kor Och så åir det tu roligt!

Viinliga hälsningar Kjell Hellström, Tyresö

;:
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Slipshållare 40:- fubileumsmiirke {0:- EmaUmärke 30:-

32:a Internationella BSA Rallyt
Lago Di Vico,

Provincia Di Viterbo 1-8 fuli 1995

BSA Owners Club of Italy inbjuder till det 32:a lntemationella
BSARallyt i provinsen Viterbo som ligger ca 75 km nord om Rom.
Staden Viterbo, som är provins-centrum, är belägen ca 16 km
nord om sjön Lago di Vico, och vid derura södra stränd finns den
lilla byn Capraola. Här firurer du också häffplatsen som är
belägen i naturreservatet Lago di Vico. Campingen "Camping
Natura" välkomnar motorcyklister och är belägen 300 meter från
sjön Lago di Vico på en höjd av 500 meter. Träffplatsen erbjuder
naturliv, canoting, mountain-biking, hästuthyrning, bad mm.

50 km västerut finner du Medelhavet där bland annat den lilla
hamnstaden Tarquinia ärbelägen. Kusten är oförstörd och erbju-
der fina sandstränder. Trakten invaderades några årtionden före
kristus av greker och etrusker som har lämnat sina spår lite över
allt, så för den historiskt intresserade firurs många chanser till fina
upplevelser.

Ar du intresse-
rad av att besöka
det 32:a lnterna-
tionella BSA
Raliyt så hör av
dig till Svenska
BSA Klubben,
Johan Johansson
tel0300-73326,
så siinder vi när-
mare informa-
tion och anmäl-
ningssedlar.

Köp
BSAKlubbens
lubileumströja

med
6-färgstryck
Sweatshirt i
L00%bomull

ä 235:-

Finns för omgående
leaerans, genetösa

storlekar L,XL,XXL,
gråmelerad,

60"kulörtaätt

Bestöll genom att
sötta in pengar på

pg 479 78 42-4
Glöm inte skriaa

ailkm storlek duaillha

Dukan öaenköpa
I ub il eums - em alj m iirk e,

S-färgs för A|rlst.



Snuten kommer!
BSA-bladet har tidigare
publicerat en artikel om
polismaktens BSA. Den
son har nr 2i89 kan slå
upp sidan23 och behakta
G öteb orgspol is ens 14
Golden Flash under in-
körningsturen.
En av dessa rnaskinertill-
delades 1958 en lärsk mc-
polis, Sigvard Andersson"
som nu låter oss ta del av
minnen och bilder.
Sigvard, som nyligen fyllt
61 och pensionerats från sin

qänst som kiminalkonunis-
sade, böiade sorn polis i
Varberg 1955, 21 år gammal.

Efter knappt tuå års qänst-
göring i Hallaad stationera-
des han på 1:a vaktdistriktet
i Göieborg. Sigvard, som
tidigare varit skinnknutie
med dubbelkolvs-Puch,
ville gäma köra motorcykel
i ijänsten och anmälde sitt
intresse för utbildning till
mc-polis. Tjåinsten var efter-
taktad och för att öka sina
chanser bifogade Sigvard eft

fartfyllt fotografi på sig själv
och en kompis speedway-
maskin. Han antogs.

Utbildningen genomför-
des på Royal Enfield och nåir
detta var avklarat tilldela-
des Sigvard en egen maskin
- den Golden Flash ni kan se
på bildema intill. Första året
som mc-polis var 1958 och
Sigvard, fortfarande vid 1:a
vaktdishiktet på Flakgatan,
ägnade sommaren åt trafik-
dirigering och övewakning
på BSA. Vid den här tiden

hade Göteborgspolisen 14 norr om Göteborg, Framför
Golden Flash, två på vart honomlågenbilpåvägnorr-
och ett av de sex vaktdistrik- ut och Sigvard befann sig för
ten och tuå hos trafikpoli- ögonblicket i förarens döda
sen.Mc-polisersvardagskil- vinkel. Plötsligtkomrneren
de sig, som ni kan förstå, en påse farande ut ur en öppen
smula från kollegornas i bilruta, singlar i luften och
radiobilama - på gott och träffar Sigvard i bröstet.
ont. Lönen blev oftast lägre Påsen landar sedan på
eftersom mc-polisen inte BSA:ns tank och Sigvard kan
hadenattjiinstmedvidhiing- se att den innehåller banan-
ande OB-ersättning, rnen skal och deverse sopor som
man fick ju köra BSA.... bilföraren tydligen velat

Livet som mc-polis kunde göra sig av med, ovetandes
bjuda på litet originella situ- om Sigvards existens strax
ationer Vid ett tillfälle var bakom bilen. Den ovåintade
Sigvard ute på parull strax presentenblirdockintelang-

varig hos Sigvard som kör
ikapp, lägger sig jåimsides
rned bilen och kastar tillba-
ka påsen in i bilen, rakt i
knät på en mycket förvånad
och skarnsen förare...
Allting var inte frid och

fröjd. Vid ett til älle blev
Sigvard inblandad i en kolli-
sion med en paketbil i Utby.
Han och maskinen for i ga-
tan med blodvite i ansiktet
som följd. Kollegor larrna-
des av en dam i närheten
och när de anliinde satt en
omtumlad Sigvard och rök-
te, med ennäsduk tryckt mot

Sigge i full t'irt på lånad
Mc-polis på A65 gtipet in i sambaxd med orolighetet bland tlods i Götebory, sotnnaftn -66.
(Bilden hM ifiNet safiband med Sigaard Andetsson.) Ut tidninsen Se, ausltsti nr 33-1,966
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dei sörplande såret på kin-
den. Han tillfrågades hur
han mådde och låir ha yttrat:
"Hårda..pojar skall ha hårt
bröd". An idag vet han inte
vad i hela friden han mena-
de med det, men det låter ju
onekligen ganska flott.

I Delsjö-området farurs vid
den tiden ett knuttegäng
som var föremål för polisens
uppmärksamhet, bl a efter

anmåilningar ombusköming
i ett koloniområde. Det häin-
de att Sigvard dök upp när
gåinget var ute och gasade,
valpå han lade sig främst i
karavanen och höll de tillåt-
na 50 km/h. Giingets ambi-
tion var fö$tås att bli av med
den uniformerade broms-
klossen, men Sigvard kunde
sina finter Just när man tlod-
de att man kunnde övergå

till fri fart kunde Sigvard
dyka upp igen, som outta-
lad förmaning tuffande i 50.
Knuttama lär i alla fall ha
uppskattat den lurige poli-
sen och kontakten dem emel-
lan blev ganska bra med ti-
den.

Sigvard körde Golden
Flash i fyra år som mc-polis.
Därefter blev det dags för
kurser och avancemang till

Stoltare kan ingen anra. Sigge på sin tjänste-Flash, som oerkar aara aa 1956 års modell. Notera

speci.nlutrustningen: Brett strye, Jiillbat kick, störtbåge t'ram I bnk, stöfte generatoL dltbbla sirener

6ch rödljus. På öare gaffelkronan sitter en aluminiumplåt med plastt'icka, dlir man ftraarar en

förteckning öuer efterlystn t'ordon. Som på många andra polis-BSA auslutas ljuddiimparna med ett
"tillplnttni" r&. Fotot i från 1958. Vet någon ttar 0403 finns idag?

befäl och när polisen kon-
verterade till BMW var Sig-
vards mc-dagar sedan länge
förbi. Men härom året gick

Sigvard,kanskepåverkad av
sina engelskåkande söner,
och skaffade sig en hoj igen.
Visserligen blev det en 1972

års H-nd- den här gången,
men hal lär hivas med den
också. Det unnar vi honom.

Pelle Pirat

Okiind polisman på
Golden Flash -58.
Ut/ustflingen ijr i
stott sett likadan
son på Sigges -56:a,
fiefi hiir hat skidot
och handaör.el fot
soeflsk ointel
tillkonmit.
Ut BSA A7/A10
tToins, Ro! Bacofi.



@#P-,.t1':i!,;r:i,r;::::,f;oTn!!,,u",,o,,.n,un.,
någon mtl nofi orn Slockholfi,

fiode en völvdrdod BSA Scout ov -35drJ nrodell.
Av Biörn Renvoll

v*dc6 frn nr.kcn kvrtsdliptislc bladtäd(.

Kon$rukriönco tr g,vceir cn hcl dcl
plas, mc. d.n $on spldiddcn sör. atr bilco
glr nyckcr siadigr, tots aii d.n är förhtl
landcvis lit.n, säsc'Ulf. Fjädrfnatu inn.slu.
na i vivburn 6frlt, ionr intc dh gnälkr
intc. Dct cnda i fnmlrgncn iig bchövt
&aärda. är hardy skivorna, somby6.

G&viscdar bakåt på bilcn, komm(vi riu

'äxcllldrn, 
(c lägcn fiam, slmt ba.k, osynk-

ronischd lllda. nmi,rcE mcd golvspak.
som $iclcr upp ur solvc! nclla. fön(ns
för€,. Defi.idvi im .lso. idcrlisk lösni.s.
jae tyc[(dctsdmyckct iobbist ut.

- lntc llls, dcnar Ulf Jag lutfu mis lnct
fråmår. för virschrmcn ncr runr d.n brcda
6tr.n Gh lä99.. dc. på lårc Så inaft jag
rrydc nd koppli.sspcdal.., kommd jas lt
v:ixelspakcr dh lägg.! d.n i friläCc, släppcr
upp kopplinAcn santidi*s6m iäAlo$ar A.cp
p.t om viixelspatc., gcr ncllangd, rry*cr
n.d kopplingcn o.h läggd inäna växd närjzg
fåft fa( pl spalcn igcn. En visstck.ik, ja mcn

Ulf & uppc.ba igcn tilldckligt no$aldsk
fijr a( iy.ka ddta vala cnltclr.

Ovanför v,ixdlådan si(d tylarcn, kylfllkt

- Dcn hr ald.ig loLar, föcäknr Ulf.
törc äg.cn ködc d.n i Londonimntcn uB.
p.oblcm fth här ht dc. v,.it fijlj.bil iill
nzs(h'orkdtd' i studcrtlern.vllcn ubn a(
bliförvam. Hur vfum d.n blivn. vctjag inrc.

Motom ik en ddvendhd ryn av BS^ r .scn
dllvcrknins på 9,t .ns.lska slettchä$r,
vilkd moGvanr ll Kw {18 hp). F6!e6arc.n
cnsdsktillvcrkad Solcx. Tjän$cviki 719 lts.
Dick4.t0x 18' runrommont.md.påriltigå

Så dlld.n obliedoriska ftåsan: Vad e dcn
svc'sl€ rcgisGringsbcsittningcn. kar v,
lonske skriva någDt on dcns njugehcr)

- Ncj, dct kan vi intc alls, 5ågd Ulf
b.nimt. Don hrsinncf6!d( hiln.d sam
12 bil2r D.r.ndä dom lar dckmmr ftir. rar
lambomkn. .n $ mnmo.rcåd rumna.
M.n .fid att h2 loll2i bilcrs faffcsusd. s!

Bzkddn hr på varligt vis sA hjulmon-
rndc irumbromer, syscmct m.Laosikt.

Man 5kall väl iotc BIt om oläg..hcEr, när
da sä1l.r sådina häl bilar, mc. vi ftk bok.
$ivlis.n cr k2lldush i en kurr pl srusväs.n:

Vi sirtcr i l!8n och o rill vln$., om Ulf i
dc t.åoga mcn sponisa pcso.uqmmei fth
lddar k,mcn. mcd nr film. när d.n kom-

Ulf slår rv pl oktn ncd dt usätMnde
flin undd dcn tidFnliga sLinnhlvan och

Dc smala f'amikiimrna öljdi.t€ hju-
len sd du, och när jas $äns( . . J2, der
märkte du vrd som hiind.t Bil.n tu intc lätt
rtthllla(n, lan jas lö6ikk.

Fftad.r bara. i( hin hadc f;rl[ fram vi.d.
rura' Nksl lör a( van rikisr sponig, tänktc
jrssu( dcdanjagbrkadc ur kancBns 

'nnao

Nt! ias lyfr. bln&cn ch fi.k sc miii ead
A.inrAa u(ry.k i dcn blinkx irsrumcntpan.-

.t'

-lr,.ql

len åt mahogny, kundc lag i.tc rnnlt än

BS^ S.outc. är pic.is som sin äs c,
fanra{iskt chanig Gh vad bdyder he våii.n,
sänk, när man i fr@indcn &änner de fö6d
vårdoftcma knda i näsbora,na.

t
lftcmn jag ärcn skivd cn dcl för MC'

lackpG$cn rog.irg för givct, e( d.r ,ö.dc sis
om cn mobkykcl ftl. dcn hacndiftle
labrik.n på Ärmory Road i BirminAhan

Mc. sävdautså ini.fall.t. Urs BSA S.out
vercn bil, cn liktig fyrhjulig bildh intc.n si
dm där chjulig "hrlvbil", som flcm cngds
k1 Mc'fab.ilontc'. mcd vå.icra.d. fnnslns,
ilhcrlad. u.dd mclla.kissåEn.

BS^, dld Birminghm Small Arns Lrd.
rillv..ldd. bilir 

' 
.ft rioral l. flm rill 1916.

Mc$ d.dc da sis om dcn rrchjulis2 variln-
r.n. Dcn fyrhjulis, Bs^-moddl. son Ulf
A.sarius har. iUvdkadcs cnd6t i dt mindic

ModcU.n kzlhdcs Scout, UIfs cxcmpld ä.
från 1916 ch hd ch6sinunmc. Tl4 Efrcr
.om d.r v2. risii år.r BsÄ rillvcrled. bilar.
kan dct inrc hä byggts nånga fler iio 71,i.

Dd vr vid.n av sim ådiga eå Gsor till6-
rik.t, år 197t, sn Ulf uppd.kr. sin BSA
Scout @h blcv sl föiiiu$ i dcn, a( d€n io.
hmdladcs pA nlcnd. for dirckt av äsrco.
D.nnc vd vid tillfäU.t pl väg h.n {.än job
bct.J2g va ine on tillcn r o m vr twngc.
ft foBäira m.d rdi h.m. d.t lär niistan så

nik Ulf bcditfi oncpisdcn.
Trots t föft äsdc' znvtndc bilcn i dag

ligt bhk, var d.n i ny(kct bra skict. Ulf hr
idrc bchövt göh ml.kc m.r iin u!tu$a bilcn
fiir svcnsk b.sikoing.

Chdsi.t ?ir cn vaolist pbfil.Fd nålkonr'
ruktion mcd rl lingsgn.ndc balki. smm2n-
hlllnarv d anol oärbdtr.

Kro$cn iir av aluminiun ned undlnsg
av bakkiim@a Gh motolhuvco sm är av
pln.. Uppbysgnadcn ha! sjofts pl cn sonm.
av d som bulh6 f6t tillFncn.

När vi v{ utc i våBolcn fitr ar hnn
lämpligt sällc r forogefce härlishctc. pl.
hMnadc vi pä cr typisk svcnsk grusvig, som
dcn sr ur on våro. något av ft mlnlend'
skap. V3ft.ftci hjulcn sjönk ncd ioch $cs upp
ur l@urnä kåndc man rtdligt, hur k.roscn
!ödc sig i förblua'dc rill ch6sid, m.o dc!
hördcs inrc dt c'd! jämm.rcllcrlnik i idvn
lcr. rcsultaci ar c( aon u.dcrubct€ eh
avsrLnåd av belöorr.

Prcis som i rua saml2 bilar, eo hr rä i
chNi nh/cll4 loros. inel. dcr i dcn rcs.l-
bundna scriccn a( kon@llc.a dnsdns.n av
dc bdd sm iö.bi.der d6sa ddclar Dcd
övrisa rv mctall. T'ä lcv* dh ör sig hch
tidc. bcrocnd. pl excmpclvi5 lufr.os fuhig

Ol'ka spådiddcr på f!m- trh brkdcl 1r

'necn 
ovanlishcr. Nordah äl dcn knrppt

m?id(br om nzn undrntar Ckiocns DS/ID
scricr. Och BS^ Scout.

- Spl$iddcn fram ä. si mi anr sörc,
sägd Ulf, ar däli tDnsor m.nar, er bilen
bara är cr vidarcurvc.kli.g av BS^is tr€.
hjuling n.d Nå hjul fram (h dr bak. M.n
detä!aUbå b3n .hkhdd. förbilcn 1r cn hclt
friståcndc kon$tuktion. Mcn jag und6 om
indå inrc ba[6an.n korsiru.rad.s föBi o.h
när i.senjörcrn1 scdrn kom till fianvagicn.
visrdc dd sig, ltt ilh konponcn.cr ,ntc fi.k
plac n.d mind( än ar spldidd.n månc

B,l.n är nrmls.n framhjuhdnvcn sh d.
s€pant upphängda fhdhjulcn ,vIjid.4 m.d
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BSA B.33 Vår oanligaste häst
Det finns ingen enskild BSA
modell som är vanligare åin
833:an. I bilregishet firurer
man över 500 stycken. De
största årtalen är 1951 - 1954
där vi finner över 400 av det
totala antalet som nämndes
tidigare.

Att 833:an åirpopulär märks
på rallyn ock så vidare. Den
är enkel och mycket pålitlig
samtidigt som den någor-
lunda hiinger med i modem
trafik. Givetvis finns det
många maskiner på vägen
justför att modellur åir vanlig.

När man tänker på 833 mo-
dellen så delar man gäma in
modelleni stelben" svingarm
och kanske den lite ovanliga
plunger-modellen.

Men det finns större skillna-
der åin så. Vi skall försöka att
reda ut skillnaderna som 1t-
ligt sett verkar små, men i
verkligheten iir ganska stora.

Man kan säga att det hela
startade redan 1937 då M23
Empte Star modellm inho-
ducerades (500 cc toppven-
tilare), den är 833 modellens
direkta föregrångare och den
fanns i modellprogrammet
åinda fram till 2:a Världskri-
gets utbrott. 1941 tillverka-
des antal provexernplar av
m ny ame-modell som var
benåimd 830, denna var vis-
serligm en 350 cc men så-
som många av er redan vet
är ju 350 cc rnodellerna
storsiiljare i England medan
500 cc är vad som sålde mest

hos oss i Sverige. Ofta var
det så aft nyheterna introdu.
cerades på 350 cc modeller-
na först och sedan på 500 cc
modellen.

830 modellen ser i princip ut
som en ko$ning mellan M20
(500 cc sidventilare), M23
och 829 (350 cc toppventil-
are introducerad 1940). B30
maskinen ävenkallad WB30
kom aldrig i egentlig pro-
duktion" utan det va-r först
efter kriget i augusti 1945
som en ny modell831 inho-
ducerades som en touring-
maskin med sin lilla pigga
toppventils motor Det kom
att dröja ?inda till 1947-års
modeller innan BSAhade en
500 cc toppventilare på pro-
grammet igen, BSA 833!

Ramar
B33 ramen var stel och sa-
deln var avfjädrad. Passage-
raren fick åka på bönpallen
om sådan var monterad an-
nars fick man åka direkt på
bakskärmen. Parallellt med
stelbensramen kunde man

fran 1949 även få den bekvä-
rnare plungerramen, rnen
fortfarande med trekantsa-
del. Dåvarande Svenske im-
portören satte tidigt på egna
dubbelsadlar, ofta var dessa
gjorda med häboften. (Det
förekom ibland också på
stelbensmodellema för att
göra dessa lite modemare i
utseendet. )Från 1952 lista-
des dubbelsadeln som origi-
naltillbehör från BSA. @essa
har stålboiien.) 1954 var
svingarmsramen standard,
men fortfarande kunde man
få stelben eller plunger som
tillbehör. Stelbensramen
fuogs bort när året var slut.
1955 fick både plunger och
svingarmsranen en extra
plåt med uttag för styrlåset i
ramen. (Låset placerades i
styrhuvudet.) 55 var det sis-
ta iåret som plungerramen
tillverkades. Nu fanns en-
dast svingarmsramen med i
bildm och skall rnan vara
ärlig så är det den bekvä-
maste av alla 833 modeller.
Ramen var rned fram till slu-
tei år 1960.

Ejädring
Redan från början så hade
831 /833 modellen teleskop-
gaffel frarn. Framgaffeln på
den ursprungliga modellen
känns igen på att framskär-
men var fästi centrur injen
med gaffeln. På senare mo-
deller åindrades detta så att
skiirmen föstes på gaffelben-
rörets balsida. Sen finns det
också liie oli.ka varianter på
hjulaxlar och hjulaxelhf äst-
ningar beroende på vilka
bromsar sorn arviindes ge-
nom åren.

Balhjuleivar redan franbör-

,an en väl genomtänkt kon-
struktion sorn var enkelt att
ta av genom att bakskärmen
var delad (ibland ledad).
Särskilt fiffig var kedjestäck-
ningen på stelbensmodellen
då den hade excentrar som

var konstruerade så aft en-
dast med en nyckel kunde
kedjan shäckas. Med plung-
er-ramen kom BSA:s beröm-
da och väl igenomtänkta
bakhjul av QD-typ. (QD =
Quickly Detacable på svens-
ka ung. Snabbt avtagbart.)
Detta hjul farurs med fram
till 1956 då detta ersaft€s av
fullnav.

Bromsar
Från börian så hade mar 7"
broms fram och bak på 833
modellen. Dettahiingdemed
fram till 1953 då B33:an ut-
rustades med en effektivare
8" broms. Trots att åven
Plungermodellen farurs så

varbakbromsen densamma.
1956 ersattes de tidigare
halvnaven av fullnavsmo-
deller. De nya för 1956 var
de så kallade Adel-naven,

helgjutna aluminiumnav
som var Z' både fram och
bak. Ariel-naven är beröm-
da för aft vara svåra att få
bra bromsar med om man
uttrycker sig försiktig. Det
enda åren vi såg dessa nav
var -56 och -57, de ersattes
snabbt av en förbäthad kon-
struktion (dock rngot tyng-
re) igutjaim och stålsomvar
mycket pålitliga. Dessa an-
viindes sedan fram till slu-
tet.

Motor
Inom BSAkretsar beniimner
man giima modellen efter
motort'?en då tex 833:an
inie heter något annat :iniust
B33. Därfiir talar man i stäl-
letom X833,2833, BB33 osv
Motoms borming och slag
var det samma hela tiden 85
x 88 mm. Man hade samma

+
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kamaxlar hela tidery för öv-
rigt samma som i BSA M20
(sidventilaren). Dessa slöa
kammar lämpar sig bra för
fotogendrift och dålig ben-
sin (låg oktantal). Hahnstad
Gustav - Gustav Johansson
(tel035-128002) kan förse dig
med sportigare karrunar av
Gold Star gp vilket B33:an
svarar bra på. Jämför B33:an
rned tex Velocette så var den-
na alltid "gubbig' men det
beror mest på kammarna
som var överdrivet slöa.
Motom läimnade 23 tk (17

kW) vid 5500varv. Manhade
frar början MagDyno, mag-
net och gmeratorihopbygg-
da.

XB33 motorn var den första
som kom 1947, Den har en
srnal cylinder (små fliinsar)
och en lite rundare stöt-
stängstunnel. Registerkåpan
fu också lite rundare med
BSA i liten fin text.

YB33 hette samma motor
1948.

ZB33 är också samma motor
mennu är stötslångstunneln
lite flatare och med stora

stackade geväl Likaså har
registerkåpan "re-designats"
med stor BSA text och vinge
på. Fran 1949.
ZB33 hette motom några år
fram till 1952 års rnodell.
1950 fanns det en modell
med tilläggpå moiomumm-
ret "ZB33A-' detta var en
motor i helaluminiurn.
(Mycket ovar ig.)

BB33 fick motom heta ftan
1953 till 1957. Den klirurs
framför allt igen på att den
har större kylflåinsar på cy-
lindern, sk "BB-cylinder".
Motorns vevstake kortades
nägot från 7.375" trll 6.875"
centrumavstånd, detta irme-
bar att måft från vevaxel-
centrum så kunde kolven gå
liingre ned i vevhuset alltså
närmare vevaxeln vilket
ökade driftsäkerheten. Kol-
ven blev samtidigt lite kor-
tare.

GB33 heter den sista typen
somkom 1958ochanvändes
till slutet 1960. Den åir lik BB
motom förutom att vevax-
eln ändrats så att mAltema-
tor, på Engelska Generator
har monterats på vevaxehs

åinda i hanskåpan. Den har
inte heller någon magnet
utan baft eritiindning, dåtför
är vevhuset åindrai på så sätt
att en MagDyno inte kan
monteras,

Växellåda
Växellådan de första åren
(1945 - 1948) var av en egen
typ och kiinns lätt igen på
sift speciella uiseende. Efter
denna lådan hade stelbens
och plunger-modellerna
samma växellåda (gemen-
samt med M-modellerna)
framtill 1955. Svingarmsmo-
dellemahar sin egna typ vil-
ken också var gemensam
med övriga B och A model-
ler fram iill slutet 1960.

EI
Modellen är utrustad med
ett 6 volts elsystem. Från
början var detta minus-jor-
dat men 1952 än&ades det-
ta till plus-jord. Man hade
från början en 30 W lik-
shömsgenerator monterad
ovanpå Magneten som satt
bakom cylindem. 1949 er-
sattes dmna av en60W dito,
denna fölide modellen fram
till 1958 då alltihopa ersattes
av en 60 W alternator och
baft eritåindning. Lilctröms-
generatom reglerades med
ett relä och altematom med
en siliconlikriktare. Båda
dessa komponenter kan med
fördel ersättas med moder-
nare motsvarigheter. Man
kan då också vinna att lik-
shömsgeneratom kan fås att
kliimma ur sig 12 volt i stäl-
let för de ursprungliga 6 vol-
ten. Ar altematom däig gör
manklokast iattbyta utden-

na mot en modem Lucas
Powerbase-alteranator Dm
passar rakt på utan iinddng-
ar och ?ir zenerdiod styrd
medenmodem likritare. Du
får 12 volt 3-fas växelshöm
som likriktas och regleras till
vadig 1 fas liktsröm, med
en maxeffekt på hela 180 w!
Vid 3000 varv per rninut får
du ut hela 150 W om dei be-
hövs - det åh bäthe ain de fles-
ta modema hojar. Lucaskan!

Chassi
llastighetsmätarenvar rnon-
terad i tanken ftåm till 1918
då de flyttades upp på styr-
huvudet. Sm 1953 var den
placerad i strålkastarens
kåpa fran början kallad "ko-
huvud", och siannade dåir
till slutet.

Skärmama var av låg mo-
dell fran börian men 1953
blev framskiirmen djupare
och shax diiryå fölide även
bakskärmen. På svingarms-
modellen är djupa skärmar
vanligast.

Strålkastaren var från bör-

ian en separat lampa som
monterades på gaffelbenens
"öron". menniir "kohuvudet"
inhoducerades 1953 så blev
lampan en del av detta. Se-
nare ersattes detta av en mer
strutf ormad historia, "nacel-
le' 1958.

Oljetankens form varierar
beroende på vilkmram man
anvålnde. Likaså verktygslå-
dan skiljer sig mellan ram-
konstmktionerna. På sving-
arms-modellen firurs två oli-
ka typer av oljetank ochverk
iygslåda, "rak" och "bullig".
Den bulliga tlpen fanns fran
1958 oth frarnåt.

Färger
Härunder följer
eniistapå hur lack
och krorn an-
vänts. Nahrliga
komade detaljer
omnämns inte.
Inte heller alla
små chassiedelar
som alltid lacka-
des i ramens fiirg.
Deårsomuteläm-
nats har ingen för-
åindring mot tidi-
gare år.

1947 Ram och
chassi-delar
svarl Tarkkromadochlack-
ad med matt-silver som var
\erade svart. Fiilgar kro-
rnade med matt-silver i cen-
trurn och svarta linjer. Hyl-
sor på gaffeln var ei kroma-
de.

1948Som -1947, hylsor på
gaffel kromade. Som option
kunde man få tank och fäl-
gar med krom och Devon-
röd lack och guldlinjer

1952 Kromkrisen slog till. I
plincip var endast styre och
Avgasrör/ljuddåimpare kro-

" Altemator på GB33:an'

mat. Resten var lackat. Allt
svart utom tank som var röd
med guldlinjer Fiiljar lacka-
de i silver med röd mitt. Det
förkom att exportrnodeller
hade 'hormalt" krom, men
det har också komrnit hit
"kromkisare".

1953 lGomkrisen över Allt
på rnaskinen lackat i maroon
(rödbrun). Tanlcn kromad
och maroon med guldlinjer
Fäliar endast krom ingen
lack. Som option kunde allt
fås svart men med krornad
tank och maroon och guld



linjersomovansamtkmma- nu med allt i svart som op-
de fälgar tiory då även tanlen i svart,

krom och med guldriinder

grey". Tanki sammalärg och
krom med öda linier Som
option kunde allt fås i svart.

1954 Svart fanns inte faingre
som option (tillbehör). I öv- 1958 Svart rarn odr gaffel. 1960 Som19s8menprincess
ri$ sorn 1953. Naven svarta. Oljetank, gråistället,Optionsoml9s8.

verktygslåda, skärmar,
1956Maroonsoml954,mm skärmstag var "gunmetal

Ramnummer
I tabellm nedan visas vilka ram och motomummer som varje årsmodell börjar på. Är inget nummer
angett bö4ar det på 101. Vi har också taget med den ovanliga M33 modellen i listan. Detta är en M20
som utrustades med den sportigare 833 motom för att kurma erbjuda en snabb sidvagnsdragare.

Ån MoD BESKRTvN. cc
7947 B33 OHV STELBEN 500cc
1948 833 OHV STELBEN 500cc
1949 B33 OHV STELBEN 500cc
1949 833 OHV PLUNGER 500cc
1949 M33 OHV STELBEN 500cc
1950 B33 OHV STELBEN 50ftc
1950 833 OHV PLUNGER 500cc
1950 M33 OIIV STELBEN 500cc
1950 B33A OHV ALU STELBEN 500cc
1950 B33A OHV ALU PLUNG 500cc
1950 M33 OHV STELBEN 500cc
1951 833 OFIV STELBEN 500cc
1951 833 OHV PLUNGER 500cc
1951 M33 OHV STELBEN 500cc
1951 M33 OHV PLUNGER 500cc
1952 833 OHV STELBEN 500cc
1952 B33 OIIV PLUNGER 500cc
L952 M33 OHV STELBEN 500cc
1952 M33 OHV PLL,NGER 500cc
1953 B33 Olry STELBEN 500cc
1953 833 OHV PLUNGER 500cc
1953 M33 OHV STELBEN 500cc
1953 M33 OHV PLUNGER 50&c
1954 833 OHV SIILBEN 500cc
1954 833 OHV PLUNGER 500cc
1954 B33 OFIV SVINCARM 500cc
1954 M33 OHV STELBEN 500cc
L954 M33 OHV PLUNGER 500cc
19ss B33 OHV PLIJNGER 500cc
1955 B33 OHV SVINGARM 500cc
1955 M33 OHV STELBEN 500cc
1955 M33 OHV PLUNGER 50ftc
1956 B33 OHV SVINGARM 500cc
19ffi M33 OHV PLUNGER 500cc
1957 B33 OHV S\INGARM 500cc
1957 M33 OHV STELBEN 500cc
1957 M33 OHV PLUNGER 500cc
1958 833 OHV ALTERNATOR 500cc
1959 B33 OHV ALTERNATOR 500cc
1960 833 OHV ALTERNATOR 500cc

RAM
xB31-
YB31-
zB3t-
28.319
ZM2Q-
2831,-9001,
283195001
zM20-7001
2931-9001
zB315-5001
zM20-7001
zB31-14001
zB31S-10001
zM20-10001
2M209101
z,F,31,-79001,

zB3lS-17001
Zlvl20-1,4001,
zM20s-301
B831-
BB31S-
BM2O-
BM20S-
BB31-1386
883195895
cB31-
BM20-1502
8M2091192
BB3lS-12001
cB31-6001
BM20-4001
8M20S4001
EB31-
BM20S-8001
EB31-5819
BM20-8808
BM20S-8808
F831.
FB3r-2572
GB33-

MOTOR
xB33-
YB33
zB33-
zB33-
zM33-
28334007
28334001
zM33-3001
283344001
283344001
zu33-3001
zB33-7001,
zB33-700t
2M334001,
zu334001
zB33-11001
zB33-i1001
zM33-5001
zM33-5001
BB33-
BB33-
8M33.
BM33-
BB33-2001
BB33-2001
BB33-2001
BM33-501
BM33-501
BB33-5001
BB33-5001
8M33t301
BM3&1301
BB31-7301
BM33-2101
BB33-8320
BM33-2653
BM33-2665
GB33-
GB3v662
GB311001
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xB33 -1947
Ulf Lindqvist hiiffade BSA Bladet på
vid en lokal ufflykt till Stättareds fri-
luftsgård i nordöstra Halland. Det var
da x för en av å rets (vårens) största begi-
venheter på Ståttared, Stättaredsdagen.
Motorryklar från MCVc lokalavdelning
"20-kronan" och bilar från Göteborgs
Motorhistoriker hade samlats på Fjiirås
bräcka för att köra i kortege till Stiifta-
red.

Tillbaka till Ulf. Han har en ganska
ovanlig BSA modell nämligen XB 33
som var den första 500 cc BSA som
laruerade efter II:a världskriget. Man
kan tycka aft den ser väl ut sorn alla
andra 833;or. Javisst, men detta är "urfa-
dem" och den skiljer sig faktiskt på en
hel del saker mot tex den nästa model-
len 2833.

Det första men ser om man sitter på
den är den snygga tanken med hastig-
hetsmätaren mitiemot tanklocket, detta
ger ett rent och fint utseende över styr-
huv udei på förkigsvis. Shålkastaren är
som på krigama endast 6" mot den vän-
liga efterkrigslampans 7". Aft få tag i
reflektor eller strålkasta$arg till dessa
är lite knepigt men det gar.

Tittar vi sedan på hojen från utsidan
ser vi att stötstångshnneln inte alls lik-
nar ZB och smare rnodeller den är sna-

BB33 Sztingarm -56
Leif Engström tråiffade BSA Bladet på
Kungsrallyt 1994 dit han hade komrnit
på en mycket fin svart svingarms BB33
som han hade köpt i Sävedalen 1992 och
sedan renoverat hojen till det skick vi
ser den idag. Dm iir av 1956 ars modell.

T+

rare lik de sena 30-talama. Ulf Lindqaist

Växellådan är en korsning rnellan WM20 och
XC10 växellådor Den skiljer sig faktiskt i det
mesta inuti samt att ytterkåpor har en egm ut-
formning. Detta gör att det är extremt svårt aft
firma rätt växelådsdelar.

En annan detalj sornman kanske inte ser med en
gång iir att framgaffeln har en annorlunda infäst-
ning för framskärnen, den liknar på många sätt
de sena 60-tals A10 modellema



ZB33 Stelben -52
UnoAndersson i Siiröhar en
ZB33:a i orgina lskick, oren-
overad och han har nästan
ägt dm sedan den var ny.
Den är av 1952 års modell
och är en riktig "kromkris-
are", det var intemationella
handelskonflikter som gjor-
de att till8ången på krom
var begråinsad. Därför fick
tillverkama lacka fler delar
än vad som var brukl.igt.
Tanken och flilama är hält
lackade på Unos 8833. Tan-
ken är vackert Rö4 likaså
mitten av fäljama och sidor-
na i silver-metallic. Krom
återfinns endast spa$amt på
mitten av framgaffel4 sty-
ret, reglagen, strålkastar-
ringen, signalhomet odl av-
gassystemet.

Uno köpte maskinen 1958
av motorfirman JAP i Göte-
borg, och då hade cykeln
ståttnågra år. Egentligen för-
medlade Jap:en affären för
maskinen stod hos en änka i
Biskopsgarden (en av Göte-
borgs förorter), den bytte

ägare till det humana priset
200:-, idag ingenthg och fak-
tiskt ganska billigt då också.
Maskinen köptes obesett.
Den hade stått ganska illa så
att lacken var helt vit odl
liksomkritatut. Men det gick
att putsa upp.

il

tqtÄL stFöEsiihfivrItg at atlt gsa tE tB.
urnlrr ntr ..^ .

EDrm sr Mor6 rF ii

r.ui.rrl'r flnr $r xs

PARTS
5WEDEN IEL. O49$- t O$40

I,ÄX- O,t9!l-12223

:: \

li t

i::, \
i::,.

BIKE

30

1994 årsBästaBSÄ - RoadRocket -55
Bengt-Olof Karlssor; Sand-
hem har haft sin BSA A10
Road Rocket -55 i några år
har besökt Bankeryds Can-
pingen flera gånger med
hoien. I år fick han pris som
bästa BSA, juryn motivera-
de valet med aft BengtOlof
kör mycket sin hoj. Han har
besökt Intemationella BSA
Rallyt i England 1993 och
Danmark 1992 med denna
maskh. Till Bankeryd är
bara 5 nil för Beng-Olol

När vi tittar lite närmare
på hoim berättar Beng0lof
att originalstyret tu våint och
kortat några cm i iindama,
detta ger ett sportigt utseen-
de- Dock för bästa kornfort
skulle det bockas upp niågra
grader. Vidare är maskinen
extrautrustad med ett 2 - 1

avgassystem av samrna t)'p
somfanns tex på Super Rock-
et modellm som eft erträdde
Road Rocketen.

Bmgt-OlE Kttlsson

Bengt-Olofs stora passion är ännars 20-tals
maskiner. Han har en British Exelsior -27 och
en AJS -25 som rullar. En Norton 16H 600 cc

SV flattankare -27 ih under renovering, men
det iir nog några år kvar till den bli.r fiirdig. Ett
annat proiekt är en Racer rnodell av en 1928

British Exelsior som kanske är klar under
nästa år. Bengi0lof tycker att det är synd att
det är så få garnla hojar i vetarffacingen.
Därför tycker han att det skall bli skoj att åka
gammelhoj till skillnad från "aJJ a" nya -60 och
-70 talare. En del av medlemmarna har säkert
häffat Bengt0lof i rollen som en av våta
besiktningsmåinförklubbförsiikringen. 

II



33:e Intemationella BSA Rallvt
9-5 Mars 1996 Wellingto& New Zöahnd

New Zealand BSA Owners Club inbjuder till det 33:e
Intemationella BSA Rallyt i Upper Hutt, Wellingon,
Nya Zeeland. För er planering vill vi informera er
redan nu då en Nya Zeeland-resa med din BSA moior-
cykel inte görs i en hast.
Ar du inhesserad kontakta Svenska BSA Klubben"

Johar Johansson för närmare information på tel 0300-
733 26. (För oss som inte kan åla jorden runt med
BSA:n kommer eft minirally aft hållas i
Tyskland under sommaren. -Phuu!)

Med K-märkt YH"^'hH.ffi

genom Sverige mf#ffit

I den nyTrtkomna boken kan du tillsammans med K-spanama (och med
h,älp avTexaco-kartan fråo 1938] besöka ett30-tal K-märktå mötesplat-
ser från 50- och 60-taleos Sverige, från Yståd i söder till Glommersträsk
i norr. Missa inte de ffna gamla busskurema, mackama i Mörarp, den vita
sommarbyn utanftir Halmstad, Röda rummet i Borås, korvmacken i Ud-

devalla, de utrotningshotåde mjölkborden, Mobil-
macken i Huda Moar, godisautomsten i Järbo, Est-
ers gusiga tjorre i Kopparberg kådisautometen vid
,i\lmbyplan i Örebro, stationshuset i Cö.ingen och
alla andra platser som snarast bör besökås åv en
sann bil- och mc-historiker med känsla för detför-

flutna - som ännu i hög grad lever.
Boken är spiralbunden (perfektförhaodsKacket

i både gamla och rnodema bilar), och innehåller förutom en välskriven
och faktaspäckad tex't även 225 färgbilder på I 60 sidor.

MatGtu Boohshops pris ih 775r l budhet ells 795,- hliL
porto om du siitbl it petgafla pA Itostgilo 45 85 30-3 och

sktivet "K-må d påhupoaget.

Box 19007, I04 32 Stockholm. Roslasssåtan 14.
Tel08-612 70 50, fax 08-612 70 51.

Medlemsförmåner
Som medlem i Sverska BSA Klubben får du ca 4 ggr
per år iidskiften BSA Bladet med aktuell in{ormation
om gammalt och nytt.

Du ia också med och påverkar veterarhobbl.ns fram-
tid genom att BSA Klubben är medlemmar i Motor
Historiska RiksFörbundet MHRF.

\iidare gör klubben regelbundet Medlemsrnatriklar
och ibland andra BSAanlnutna publikationer, årligen
gervi ut en Alrnanacka. Genommedlemskapet iMHRF
iår Du ockå årligen Nordisk Kalender med de flesta
veteranträffar i nordery under senhösten kommer
MHRF:s Annonsblad, den tjockaste amonsmarkna-
dm för veteran MC odr Bilentusiaster.

Du får regelbunden inJormation om BSA Klubbens
och andra "Engelsk ' klubbars aktiviteter Genom att vi
åir erkåinda i den intemationella BSA-världen har du
möjlighet att delta i tex det årligen återkommande
"BSA Intemational Rally".

B S A Re s ent delar I S eroice:
Mot uppvisande av giltigt rnedlemskort får medlem i
Svmska BSA Klubben följande förmåner hos:
BA$motor 10% på BSA reservdelar. tel: 08-6810923

Bensin:
Bensiffabatt på Texaco om du ansöker kontokort ge-

nom BSA Klubben.
För mer info kontakta klubbens kassör

Veteranförsäkringar
Möjlighet iill förmånlig försäking på Din BSA genom
BSA Klubben hos Skandia eller MHRF/ Folksam.
Kontakta BSA Klubbens försäkringsmiin för info.
OBS särskilda villkor giiller behäffande din maskins
originalitet odl användande. Se insidan av BSA Bladet
för aktuella telefonnummer

Öarigt I Mot o rhi st o r,skt
Ölands.Motor Museum i Borgholrn. Tel: 0485-12400.
Rabatt på inträde,. "2 för 1".



Motor

HJUL PYSSEL

ROSTFRIA EKRAR }4ED FiIRNICKLADE MÄSSNINGS NIPPLAR 2'O:- / 2OSt.

BAS

Till Bla: 250cc
l50cc
441cc
500cc
600cc
650cc

c10 c11 c11G C15 t.25 825
831 A32 840
B44S t]44V Il44I t\44t.
BJJ BJ4 M3} M2O BJ4DB B]ADBD 850 A7 A50
M21
A10 A65

Samt även ekrar ti11 förkrigsmodetler Som tex: M19 t422 MZ3 Mz4
821 422 B2J 824 Slopers mmm mtt.
Det finnes ä ven k roma de ekrar titt de atlra ttestå gSA modelternå

Fälqar: vll41
tllM 1

I111
HI,t1
t{ ti1 1

l,1l111

l{M 1

l,il41
WM1

l SrrSTD l6hå1 475:-
1S"5rD 40håt 475: -
19"SID l6håI 495:-
19rrS TD 40hål 495: -
18"STD l6hå1 599: -'lsisrD 40hå1 610r -
19rSTD r6håI 645: -
19', S TD 40håt 645:-

x 17'tSTD l6hål 170:- lllM2 !
x 17"STD 40hå1 170:- Wl"l2 x
x l SrrSTD l6hå1 170 : - ll.tf12 x
x 18,STD 40hå1 170 : - Wl"l2 y
x l9rrSTD l6hå.I 170: - }{t'l1 x
x 19"STD 40hål J70:- WMI x
x 20"STD 40hål 410:- ti14l y

x 21"STD l6hål 4J0:- tt14l x
x 2'1"STD 40hål 410:-

vlM2
'tlM2

},lt'1J

l 4l

x 19'r 40hå1 borrad för bla. BSA håtvnav
x 19rr 40hå1 borrad rör bIa. BSA A1o rutlnav Norton rutr-
sam t BSA/Triumph framhjul 1968-1970.
x 18r' 40hå1 borrad för små nav ex- BSA A65 bakhjut.
x 19" 40hål borrad för ex: 8SA M20 liD.

Bromsbackår: 65-5901 1" till bta 8ll t120 410 844 850
t7-3446 Bak titt C25 844 lnf.[
40-5525 6" till bla C'15
67-5601 8" Fram bla. A10

Fjädrar till bromsbåckar 65-5904/31-2328 15].-/styck.

A65 J95:-/pr
41ot-/pt
21o: - / pt
DECT!IBER

Drevämnen rör båkhju1. 42. 44. 46. 48. 50. 52. 94. t 6 - 5A täid. 1 / 2x5 / 1 6',
SanL 5/8r.3/a,, röf' 5/5,,xI/4,, svarva ned 5/snfi/a" priscr fr.14t:_
Drevkrånsar 41-6092 844 mfl 47t 150:- 68-6088 150:- mft mfl.
EromsLrumma med krans BlllBll Swinqarm 42-6D64 450t-
Hjulaxlar nn. 42-6325 Fats axet bak A10 mft Jl0:- 67-6161 stick-
axel bak A10 mft 180:- 58-5?20 Stickaxet bak A65 290:- Dito
tidiq 465 290:- fast axel bak A65 DECEMBER dito tidiq A65 DtC.
15-7046 fast axel l'12ovlD 165:- 42-5842 410 oft framhjutmutter
1950-61 DEC. 42-5621 A1O mfl framhjulmutter 1956-57 DEC.
42-6011 A1O mfl bäkhjulsnutter DEC. 68-6100 A65 bakhjutmutter
1962- 60t- C11lBll bakhjulsmutter med krage 45:-
67-6OiA/D2-452 Bult & mutter splines rinq bakna\ 2D/pt. 42-6326
Bult med splines för baktrumma '1956- AAt-/st67-5561 tåsrinq hju]-
Iaqer 65:- 65-5884 laqerbrick€ hjulnav JOt- 42-5A21 darnmkåpa
410 mfl DEC, 42-5820 Dammkåpa trumrna 410 mft DEC.

(A7 BJt nrr) z2it-
(A10 Bll A65 nrl) 225t-

läckptåt krom€d b r omsskö1d fråm 7"
TäckpIåt kromad bromsskötd fram 8,'

015?042632f IL
aox 32024 0&6810923

Posgiro OB 
^r
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BSA-Torget
Köpes: Firurs det någon som har ansluhringsdetaljerna som sitter på en BSA SR 60-
års mod. för ansl. till sidovagn. Aven intresserad av Iin sittdyna och vindruta.
Ingvar Larsson Rosengatan 10, 277 40 StOlot tel 0414-605 02.

Sälies: BSAStarTwin -54 med motor A10 -58lite ombyggd, originalram, ny lacl lite
iobb återstår. Pris: Högstbjudande
Christian tel 0500-48 64 83

Sälies: KOLVAR" Hepotte 0,20 - 0,80 ZB33 MC 0,80 2833. Beg GS kolvar
KOLVRINGA& Wellworthy fill ZB33 BB33 GS34
sTD 0,10 - 020 - 0,30 - 0,40 - 0,60 - 0,80

Div beg delar till A65 såsom block, vevaxlar (nya), toppar, ram, hjul.
Gösta Johansson tel 0300-124 59

Sälies; BSA Gold Star DBD 34 körd 450 mil efter hel renovering. Utrustad med
aluminium {älgar 18" / 21" med rostfria ekrar 2 gallon bensintank, 7" frarnbroms, 6"
fram lampa 12V H4 ljus, B50 i971 goldstar styre /6" högt).
4 gallon bensintank 8" GS frambroms samt scramble avgasrör fims som option.
Eneelsk sidovasn Busmar bam/vuxen ca 1950 årsmodell (se bild), helt täckt med
canvas tak, trumbroms fällbart framsäte, 16" hjul exha skärm medföljer
Plexirutan fram behöver bytas likaså däcket. Pds endast 4 300r
Diverse delar och böcker säljes till Engelska MC, se min arnons i MHM;s Arurons-
blad 1994 (ca 60 rader).

Köpes: BSA A10 Golden Flash, A10 Super Rocket eller A65.
BSA TRIAL alla erbjudanden är av intresse.
TRTAL till sluåring oavsett märke.

Morgan Johansson, Truels väg 4, 433 46 Partille, tel 031-36 3637 eller 010-209 59 22.

Dt som oill annonsera på BsA-tuget! Shiv tldligt odt g\öm inte sbiaa namn, €u adrcs| och tel4oflnwmet.
Skicka ntterialet till Susame Gifin, Lilla AIJhen 4473, 446 91 Alohe


