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l BSA-bladet --------
R9A+ladet utkommq med 4 ftlmmer per fu. Ill stio! del gön dm med hjiilp av medlesuramae ins?inda
berättelser. På BsA-torget får alla medlet&rar armonsera fritl Företag kan numeta också almo$era mot
halning. För pt€nunentictrl kontakh Svmska BSA Klubbm. Bilder eller annat mateliel som du låter oss
anvånda får du givekjs ti bala. Mateial skickas till Monica Andersson

Aruvadg utgivaftr Johan Johansson tel 0300-733 26
Fötetagsa$on6e!: Anette Lennartsson tel 0300-440 60
ir"a"r.B" l,rot UÅa"or-r, n""*otteuager, U et"ud 23195 Trel€bor& te104{r48" 4.t*I.91.9 

_.!

7 SoenskaBSAKlubben
Svenska BSA Klubben:ir en ideell f&€ning som arbetd Iör att sån a hh€sserade och bevaE BsÄMotonyklår.
Ger oclså ut tidskriltm BSA-bladet. Inloflration omlJubben fås genom Sveoska BsAKlubbeo" Dmtkinggatan
68 434 33 Klmgsbacka t€I0300-ru 26.

MedldEskap fttr 196 eftålls gmom att l70r betalas in på antingm vårt POSTGIRO 479 78 424 eler
BANKGIRO 542&7552. Avgiltm gäller per kalmderår, Fa:niljen€dlemsskap imebiL att män erhåller ett eget
medlensnummer och övriga fölmåner för medl€mmar Dock får man bäl:a ett €x av BsAöladet per familj.

Skömlurdl
KaIe Roos, tel 0670Roo6. h1067D30138 :
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Hei & Tack för mig.....

Vice ordöranden har ordet...

Brev från medlemmar
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BSA Reservdelar i Halmstad
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7 F örsäkingarlB esiktningsmiin
Adr$s: GiktaJohanrson (huvudånsvarig) GuldgubbeFhn 3 G, 4:14 33 Kungsbacta, tel kvälstid tB0G124 59 (q 6rdagar).

Bollebygd: Jönlöping: sandh.mi
Sven0lof Zåndi[ tel 03]28 81 93 Sven{lof Lindåler, tel 036U 69 60 B€ngtolof Ka sso4 tel t5lm1 77

G€tin8€r Malrnköping: stockholml
Krisler Nilssorr tel 035549 26 Carl Gunnar Löwesiran4 t€l 0157-2m 40 Tonas Eklun4 tel $-68 10 923

L
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Höön
Kale Hel8€sso& tel 041$333 65

Malnö:
Roland Olsso& tel 07G794 28 17L

I Harehileaögenl.4 Alstad, I

',--:::y':o:'!-_J
Moilellspecialister

faclouirke 30:- E$rljmiirke
Ktst€rdekal2 st 15:- SlipshåIde

T-shirt storl€k L-XL, )0(L

Bestiilning sker g€nom insiittning på
POSTGIRO 479 78 424 eler

BANKGIRO 542&7552.
Clitm inte talå om vad du vil hå.

rc 1./96 = 23fiebruaÅ
m 2/.96 --26 apr:d,
nr 3/96 = 30 airzusti
ru4195=8novämberOrdlönndg

AnrY.rig ulgiv.re
Johån Johansson
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Per R€nell
Sveahot4 ShNured

C0 20 veddige
tel034&322 m

Sekeb! €,
Annonsansv.rit

Aneth lanarbson
Fagänd 4415, 4,0 31 Äså

TeI000G440 60

Vic€ S€kft l€nr€. R€g.liå
HeldBl1$tom

Bäctvågen 114, 2J2 3å tubv
Tel C,4G4i, 33 14

Iledlenrregbhr
Helen BrurlstolP

Biickvågen 114 232 3,6 AIlöv
T€104043 33 11

f,.daklion/Kdör
Monicå And€raeon

Hanelsdleviig€n 14 Al5hd
Al 95 TreleboB
Tpl04S48 52 54

PR
Elisab€th FaijeFson

Bölse 410 Pl 1381

311 98 Glommen
Tet%t7457

Ledandhr
ChiBter Allvin
Tel 031-92 54 91

lYlals Kärlsson
Tel 031-58 55 22

Elisåbetl Faiid$on
Tel tst517 45

3ldn4 Vallmtunx
HelenBrunstorp Roger Ohlsson
TeI040433314 Tel08-511 78 341

G€tingq V:irtkwkn"
KdshrNilsson Johan Johån56onTelq3fr4g Tel 030GB3 26

Sigtund Ålenberga"
Jan Nikamo Sv€n-Äl€ Skoglmd

Tel 08-592 52 213 Tel08-540 2i 939

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

Förkrigsmaskiner SuneSandströmte1030044170
i[20,\t1277949-63 MorganJohanssontel03T-363637
Gold Star, 833, A10 Gösta Johansson tel0300-124 59 kvällar kl21-22 ej tisdagar
A50,465 tom -70 Håkan Ceme tel 0411400 12
A50,A65 efter -70 Robert Hortans tel040-18 65 31
850 Lars Svanberg tel031-93 62 18
A75 Rocket III Bo Hagman tel0380-751 17



Ordföranden talar....
Nu närmar sig :innu slutet
på ett år och i februari ?ir det
dag för ett nytt å$möte. (Se

arulons sista sidan) Arsmö-
tei avhalls i år i Kungsbacka
den 24 februad i Kulturhu-
set Fyren (Stadsbibliotekei)
som iir ett lätt hus att hitta.
Dei är runt son eft BSAhjul.
Vi hoppas att många med-
lemmar letar sig dit.

Det är många viktiga frågor
som skall avhandlas då det
är flera viktiga styrelsepos-
ter som skall tillsättas.

Anefte Lernartsson och Per

I I I I ll I I I t-l ll ll ll ltI I ll ltl tr I Mrrtl I

Renell vill ge plats för nya
förmågor Det vill även vår
redaktör Susanne Frössling
Griffin (numera bodgift -
Grattis !!). På redaktionsbiten
verkar det ha klarnat då
Monica Andersson tar över
denna viktiga post. Vi hop-
pas att Ni - medlemrnar
ställer upp och sänder mate-
rial till tidningen på det fina
sätt som skett hittills. Utan
ertmaterial såblir det en hrnn
tidning. Redaktörens arbete
fu att sammanställa de in-
s?inda materialen så att det
blil eft BSA Blad utav det.

Liigg därför märke till BSA
Bladets nya adress på första
insidan.

Med derura tidning kommer
inbetahingskortet för 1996,
vi vill att det skall vara betalt
till den 31 ianuari, odr passa
samtidigtpå att beställa någ-
ra BSA prylar. De allra sista
jubileums-höjoma går iväg
nu - de är fina och varma om
du inte redan har en. OBS!
Kvaliten är mycket hög.

lohan lohanssotr
Ordförande

Nu har det gått wå år sedan

iag tog över rcdaktö$posten
för BSA-bladet och det är
dags att lärnna över till nästa
tjei vid rodret. Det har varii
roligt att så många medlem-
mar har hiälpt till med tid-
ningen och lag hoppas verk-
ligen att ni forisätter med att
skicka in mycket naterial till
Monica.

För egen del har jag ett arbe-
te som kräver mer och mer
av min tid, samtidigt somjag
giima vill utry$a de lediga
stundema till olika fritids-
intressen.

Vi ses väl förhoppningsvis
till årsmötet eller i armat fall
syns vi säke* fram mot vfu-
kanten när det åter är dags
för våra påirlor att luftas.

Ha dE - Red,
Susanne Frössling Griffn

Vice ordföranden har ordet...
För en del av klubbens medlemmar stundar
verkstadstider Somliga har kanske hittat ett
renoveringsobjekt under året, medan andra
kanske bara vill ge den gamla vanliga BSA:n
en uppfräschning inför nästa säsong. Stun-
dema i verkstaden kan ilulebiim lycka (när

det fungerar) och ibland förtvivlan (när det
går åt skogen med besked).

Som ägare av BSA-motorcyklar har vi det
ganska viil förspiini när det gäller tillgången
på resewdelar. Ofta torde väl det förhållan-
det gäll4 att iu större mc-märket ärlhar va-
rit, desto bättre är reservdelssituationen. Det
går t ex fortfarande att köpa nya M20-kolvar
i originalförpackning. Så låinge gamla origi-
naldelar firurs att rillgå, brukar bekymren
vara små. Problemen inhäder när du har
köpt pbatdelar som inte passar.

Låt mig först påstå att alla piratdelar inte är
skräp. Det finns många duktiga tillverkare
sour gör godtagbara kopior av amars svår-
furma originaldelar - i vissa sällsynta fall är
piatdelen t o m bäthe ain originalet. Men

fiåirr iir en alldeles för stor andel av de delar
som siiljs av oacceptabelt låg kvalitet. Det
kan g?illa passform eller val av material -

rcsultatet blir att du får en massa extrajobb
på halsen och i värsta fall en motorqrkel som
är s?imre iin vad den borde vara.

Hur problemet har uppstått är kanske inte så

svårt att förstå, eftersom pirattillverkare har
fimnits i alla tider. En mer eller mindre aro-
nym pirattillverkare kiirmer inte samma an-
svar för sina produkter som en stor och eta-

blerad originaltillverkare. Piraten kan där-
för ta genvägar i produktionen, välja billiga-
re material, avstå frårr tidsödande noggram-
het etc. I vii$ta fall bryr han sig inte ens om

att leta upp en originaldel att kopiera - ftar
kopierar en annan kopia med förödande resul-
tat för precisionen.

För dig som kund är det härnaturligtvis hist.
Men kom ihåg att om du köpt m piratdel
som skall passa din maskin, mm som inte
gör det på grund av t ex dal.ig tillverknings-
precision, så är delen t'elaktig i köpriittslig me-

rfug - vad åh handlaren säger. Du behöver
inte acceptera några bortförklaringar i efter-
hand om att "man alltid måste fila lite själv
på piratdelar", eller att "du får inga pengar

tillbaka, för tillverkam kommer inte aft er-
sätta mig". Säljaren tjänar pengar på ait du
handlar av honom och därfrir står han också

risken för att delenhan siiljer är undermålig.

Det håir inser de flesta handlama, vilket sä-

kert är en förutsättning om man vill ha hog-
na kunder på lang sikt. Viiljer du att impor-
tera dina reservdelar sjä19 kan dock situatio-
nen förändras. Sverige är eft litet land i mc-
sammanhang och när mar viinder sig till m
engelsk siiljare eller tillverkare av reservde-

lar för att klaga, upptäcker man aft Sverige
dessuiom Iigger ?ild8t långt bo .

Som privatpercon är det inte mycket du kan
göra om den engelska firman vägrar att ac-

ceptera din reklamation. Därför kar det vara

en god idd aft köpa från svenska handlare.

Och för handlaren är det en god idd att
respektera kundemas evenhrella reklama-

tioner, att byta undermåliga delar utan tjafs

och att framlöra klagomålen till tillverkaren.
Den som tänker långsiktigt inser att kvali-
tetsproblem aldrig kan lösas genom att de

sopas under mattan. Eller hur?
Per Renell

Hej A Tack för mej.......
Vinter och kyla mötte oss niir
vi kom hem efter en härlig
långsemester i Australien.
Vi hade via telefon fått höra
om rekordsnöfall och drivis
till knåina, men krurde knappt
ho det. Vid den tidpunkten
som all snö landade i denna
del av världen så hade vi ca
350 varmt. Förutom värme
och mycket röd sand fick vi
också se en del av barriär-
revet samt regnskogen. Det
är bara lite s)'nd att man
skövlar skogen oheidat. Men
det fiff$ starka kafter som
kämpar för att få en lagstifl
ning mot detta. Djurlivet i
Aushalien är fantastiskt och
det iir giveivis roligt för en
alnan nordbo att se exotiska
djur. Mindre roligt var det
med alla äckliga spindlar
som alltid var på iakt efter
mig och min kropp. I min

hofepåse kan jag dock skry-
ta med attha dödaien "Red-
back" dvs en gift-spindel.
Kunde knappast göra annat
när den försökte göra oss
sällskap i rummet!!
När det gäller bekämp-

ningsmedel för insekter så

kan man leta liinge bland
hyllmetrama. Dessutom är
det hur giJtigt som helst för
alla kyp jag kom i nåirheten
av dog väldigt fort efter iag
sprayatpå dom (tack & lov).
En mycket bra sak medAus-
halien var maten och ölen
sorn var både biliig och bra.
Men även om det är himla
roligt att resa bort t l qärran
land, så är det lika gött att
komrna hem. Några dagar
innanhernresan så kom hem-
liingtan. Trots kallt väder så
känns det bra att vara hem-
ma igen.



W K-spanarnas nya bok

lGMärkt på väg
Det gick vägar genom Sverige.

Man reste genom småsamhällen,
Det fanns mack och bageri. Framtids-
optimismen fi'llde ens tank och wät-
tade rutorna klara.

Sverige luktade bensin och grås och
John Silver, CeGe Harnmarlund ora-
tade bil i radion och spelade skivor
med Monica Zetterlund och Barnev
Kessel.

Det gick vägar genom Sverige som
ingen traffkerar längre.

Inga andra än K-spanarna Staffan
Bengtsson och GöranWillis. Med sin
ljusaÄmazon fortsätter dom bered-
skapsffården genom ett Sverige som
kanske inte finns kvar-

Det handlar om ytterligare en
samtidsarkeologisk utflykt i den
sorgfällig raderade modernismens
epok. Med gamla bensinbolagskar-epok. Med gamla bensinbolagskar-
tor till hands överger dom motor-
vägarnas livlösa asfaltrakor till förmån för
gropiga landsvägar. Dom inventerar mackar
och minigolfbanorTar in på motell som dof-
tar rotrnos och flesklägg. Samlar flygfoton
över vägskdl som gått ur tiden. Försöker for-
mulera en det varsam-
ma,förfallets estetik.

Det gick vägar genom Sverige,
K-spanarna har hittat dom.
Detta är deras historia.,

MarGie Booksholts pris ör 795:- i butiken ellet 225.- inhl.
Porto om du sörEl in peflgana på postgiro 45 85 30-3 och

shriuer "K-mt*kt på vägl' på hupongea-

Cörun Willit och Staflan Bengts-
son är TVpmducenten fötfanare,
debanörer och föredragshållare
som sedan 1992 p/oducerat W-
seien R-Mä?kt lör Kanal I.

Besölsadress: Roslagsgatan I 4
(hömet av Surbrunnsgatan)
Postadress: Box 19007, 104 32 Stockholm
Tel08-612 70 50, fax 08-612 70 5l
Öppet månd-fred I I -18 (onsd till l9), lörd I l-15
(närmare jul också söndagsöppåt)

INOMHUSMARKNAD
I KOSTA

BIIDELAR. MC. MOPEDER.
CYKLAR. LITTERATUR - TEKSAKER

OCH ALLT MED ANKNYTNIIIG
TItt HOBBYN

KOSTA FOTKETS HUS

IÖRDAGEN 27 JAN. KI.9.OO.

SALJARE:
BESöKARE:
FLOOR RIGHT:

AI|M. OCH I FO. IILL:
otA ABRAHAiISSO|{ 0478-50041

8O:-BORD
20:- I EI{TRE

finträde under uppacknins k[ 05.00 - o9.oo) 80:. I ENTRE

VALKOMNA
GTASRIKETS iIOTORVETERAIUER



Breu fr ån me dlemm ar........ Breo fr ån medlemmar...,..,.

Om någon försäk-
ringsansvarig föda-
sar sig över Bössans
patina, så är sadeln
utbytt och cykeln
tvättad numera!

HejBSAbladet!
Tänktebidra med ett mindre
bidrag till tidningen.
Här har snön kommit och
Bössan har blivit av med
batteriet och väntar på lite
sewice här och var. (Ibland
får den en liten provtur på
snöföret, går bra om det ät
"lite kallt" så detejärsåhalt.)
Min trogänare är en 70:a
Lightning i nött bruksskick
dovk med modifierad vev ä
la Stigs Motor Mekaniska,
tddentstakarm balanserat
och Boyer tändning mm.
Cyke)n har hiingt ihop bra
de sista två årcn då man lärt
sig att hålla sig urder "själv-
förstörelse varvtalen".
Jag skulle dock vilja ha lite
bättre tryck i maskineriet.
(Åker even Norton Com-
mando.) Kanske dags att se

över kompressionen, allt är
nyrenoverat med ventilerna
ligger dock alltför Iåg i top-
pen.

Jag samlar prylar för att nå-
gon gang kunna renovera
upp den till nyskick och har
fått tag på det mesta men är
det någon som ligger inne
med ett centralstöd och sido-
kåpor i gott skick, list till tan-
keo N.OS kabelhärva mm
så hör gäma av eder! tel 0647-
528 06.
Förrcsten så är det roligt att
ha den i det nötta skicket
som man minns dessa hojar
och inte den enorma finish
som flertalet hojar nu börjar
att få.
Vi får se vad som hihder?

I dessa trakter (Västra Jämt-
land fue - Mörsil-området)
går faktiskt en del BSA. Ja
inte alla förstås några ligger
ibitar 2 st -70 Lighnring (bara
4 nr ifrån på ram nr) 1 st -69
Thunderbolt, 1 st -66 Ligt-
ning Clubman, 1 st-68Spitfi-
re, 1 st -70 Rocket Three, 1 st
50-tals B33:a, 1 st 410 trvin
från sent 50-tal samt 1 st 30-
tals siventilsstånka. För öv-
dgt kan närmas att jag or
snart att det finns mer eng-
elskt än bambustaket här.
Kanske det är lite för sent
med bidrag till julnumret,
rnen så här ser min julgran
ut. Bifogar även ett fotografi
på några enormt vacka ben-
sintankar som jag såg på Gi-
ant Midlands Autojumble i
somras (fina men dyra). Ty-
värr hade iag inte med cy-

keh vid detta tilffiille då jag
deltog i en kurs.
För nå$a ars sedan var vi
dock 7st Järntar som åkte
engelskt över och defta kan
varmt rekomrnenderas, då
bara att som svensk komma
på engelsk cykel gör att man
kommer i kontakt med
manga trevliga engelsmän.
Rule Britannia!

Ffin BSAigare
Bengt Ly(n, Are



Brezt medlemmar,

"Spiken"
meillem nt 1077
skickar enbild
påBjömBlom
med sin Cross
GS på High
Chaparal1,995

Kapten BöIja och en hårig Dave Pratt (!)
på karnezsal i Hollanil, foto: Henny

SUUMER CAMP I TYSKLAND

FöR Drc soM tNTE nln vö.rrrcner arr Åxa rrll
INTERNATToNELLA BSA RALLYT I NyA ZEELAND sÅ rrnns nruonr

vö;lrexrrrn DVs SUMMER cAMp 1996 r TYSKLAND.

Der cÅn AV srApELN 4-l I AUGUsrr t 996. PLATsEN ÄR
TTNATUREPARK ELMrr 20 xu östen oM BRAUNscHwEtG,

4 xru söoeR oM KöNrcsLUTTER.

OM DU VILL HA MER INFoRMaTIoT gön AV DIG.TILL:

AXEL JAGAU

AM KAMP I , 8l 873 DETTUM, TEL 05838 i I 647

IIGISTTIIUSE I SVENSK TAPPNINGII

Du soM rr.rtE xÄr.rnEn rön att Åxl urovultos rrLL soMMAREN

KAN TrLL ETT RrMLtcr pRIs Bo, Ätl cott ocx
DRTcKA sKUMMAruoe öl nos ÅneoaleNs GÄsrcrvrnr.

JONNY ocH ANJA ERIXoN soI',I s.TÄI-vI HAR FARIT RUNT

TUsENTALs url pÅ xo.l rRoR stc vETA HUR FoLK

t elluÄHgrr ocH MoroRcyKLIsrER I syNNERHET vtLL HA DET,

SÅ Än pu uepe r JÄr,ttunos r;ÄLLvÄno, rr vÄcen röRer......

ADREssEN Än: BwÄoeH, Box 7, 83o lo UNDERsÅKER

TELEFoN & FAX 0647-808 08, MoBILTELEFoN Ot0-233 57 2l

VÄlxorrIrual

'1'l
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1958 ...är den svenska bilhandeln fortsatt livaktig. Volvo leder försäli
ningsligan och sälier dryg 31.000 av de totalt 147.000 nya bilama.
Den som inte vill ha en vanlig PV kanske välier en Fiai 1100 ("En bil
för miin") för 9.410 kr inkl. oms, en Borgward Isabella för 11.660 kr
eller en svenskbyggd Plymouth för 20.640 kr. De amerikanska rnär-
kena börjar dock tappa mark i Sverige - Chevrolet säljer bara hiilften
av vad man sålde 1957 och det säljs faktiskt dubbelt så många
Moskvitch som Buick under året. Snart är det bara ambassadörer och
raggare som kör jiinkare.

...är naturligtvis fotbolls-\M årcis idrottsh?indelse i Sverige. VM-feber drabbar
landet och när Sverige spelar (och förlorar) finalen mot Brasilien den 29:e juni är
stora delar av befolkningen i extas. Boxar-Ingo tar några steg till mot den absoluta
världstoppen när han först försvarar sin EM-titel mot Joe Erskine och sedan klår
världstvåan Eddie Machen. Handbollslandslaget vinner VM i Östtyskland, David-
son / SdLmidt vinner herrdubbeln i Wimbledon och Bi.ll Nilsson blir världsmästare
i motocross både individuellt och i lag med Lasse Gustafsson och Ove Lundell.
Hurra, vad vi är bra!

...kostar en liter bensin 71 öre inklusive skattepålägg. Priset för själva bensinm har
urder hela s0-talet vadt så goft som oförändrat, ca 30 öre, men bensin- och
energiskatten har varierat kraftigt. Fordonsskatt för en tung motorcykel kostar 40

kr per år och omsättningsskatten (oms) för mc varierar med qänstevikten, från 180

till 360 kr. Men det är det väl värt?

...är ett händelserikt modellår för BSA. På de flesta maskinema göIs många
deialjförändringar - t ex nya (tunga) bromsar och ny strålkastare med "nacelle".
B31l33 får altemator och batteritiindning och Bantamserien begåvas med en
jättemotor på 175 cc. Den trevliga lilla C12:an säljs för sisia året, vilket förklaras av
att BSA under året visar upp en ny hoj vars motorkonstruktion kommer att hänga
med ända in på 70-talet:C15.

...bjuds som vanligt en blandning av små och stora h?hdelser Racerstjiiman Fangio
kidnappas av kubanska revolutionärer, men släpps shax igen. US Air Force tappar
av misstag en atombomb på en stad i Syd-Carolina, men lyckligtvis är bomben inte
apterad. I Sverige införs licenstvång i hela landet för alla irurehavare av TV-aPParat

vilket ger upphov till den svenska folkhobbyn licens-smihring. Franlrike skakas av
intema stridigheter med uppkomst i Algeriet, vilket blir inledningen till en lång,
bitter och blodig konflikt i den franska kolonin. Men jorden snunar vidare...

Pirat
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Halmstad Gustavs reservdelslager har efter

Gustavs tragiska bortgang fåft ett nyft liv
Det är Sten Karlsson som iagit över lagret

och driver verksamheten vidare. Sten har
jobbat med BSA och alla andra märkm på
"Halmstad Gustav" sedan 1952 diir han fort-
farande jobbar

Så för BSA ägaren iir detta en försäkan om
att man fortfarande kan få kvalificerad hjälp
med reservdelar och service av Sten Karls-

son sorn har 43 års erfarenhel

Sten har själv flera BSA maskiner och som
sagt arbetat med motorcyklar hela sitt 1iv

En del av er har redan kanske häffat honom
på veteranmarknader då han sedan flera fu
tillbaka varit ute med Gustav på dessa sam-

mankomster Vi kommer även i framtiden
träffa Sten och hans fru på markander runt
om i landet.

Stens adrcss och telefonummer är:

Sten Karlsson

Klockarevägen 15

302 56 Halmstad, Tel035-127118

BSA Reserodelar i HalmstadI
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BSA Gold Star -57 Plunger
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New High-performance B.S.A.s
Hdr under ftIjer en intrcssnnt aiikel s|m d t'ått Kslle Helgesson i Skåne.

Det iit en presentation av 1.938 örs "Nya högprestandn BSA modeller" .

Artilcln som kommer ur tidningen "The Motor .Cycling" och utgiaen 1937 iit ftitt tioersstt aa

lohan lohansson. Ooer till nrtikeln.

"Gold Star" modeller ftir snabb touring, tävling och bana. Förbättringar
på topp och sidventilsmodellerna.

Den senaste tiden har stort
inhesse visats för den väl-
digt snabba BSA som i h?in-
dema på WL. Handley fått
vawtiderpå över 170 km/h.
Detkomsomenhevligöver-
rasknin& att mar kommer
aft marknadsföra en BSA av
denna typ under namnet
"Gold Star" bland 1938 års
modeller. Den nya maskinen
kommer att finnas i tre vari-
anter, en snabb touring ma-
skin, en "offroad" tävLings-
maskin och en för tävlings-
banan (racing).

Introduktionen av denna
nya modellen ärhuvudnum-
ret i BSA:s modellprogram
för 1938.

I "B" gmppen med 250 och
350 cc modeller finner vi sju
modeller, fem av dessa är
toppventilare. Två av dessa
(modell 822 ochB24) är "Em-
pire Star" modeller på 250
resp 350 cc. Alla modeller i
dema gruppen är avsedda
att användas utan sidvagn
och en, modell 825 är en täv-
lingsmaskin.

Modell M19 odr M21 är
sidventilsmaskiner på 500

resp 600 cc, de senare nya på
ett anial vikti8a pr.rnktet en
500 cc "Empire Star" och den
tidigare niinmda 500 cc mo-
dellen "Gold Star".

Till sist har vi V-twinnar-

na, 750 cc modellen Y13 och
1000 cc modellen G14. Y13
är en toppventilare och G14
tu en välkåind sidventilare.

En speciellt intressant nyhet
på de encylindriga model-
lema är det nya exba slit-
starka cylinderfodret mon-
terat på alla encylindriga
toppventilsmodellerna
utom 821, och 826 (250 och
350 cc sport modeller). Cy-
linderfodret är lufthärdat.
Sidventilsmodellerna på
350, 500 och 600 cc har alla
korrosion beståindiga slit-
starka cylinderlopp som
standard.

Cylinderfoder
Experiment har visat att
dessa av specialgjutgods till-
verkade cylinderfoder har
f}Ta gånger liingre livsl?ingd
iin den gamla tlpen av gjut-
jiims-cylinder. Om efter en
lång tids anviindning loppet
slitits kan det omboras och
en överdimentions kolv
monteras, eller så kan fodret
bytas och en ny standard
kolv monteras.
Kolvringama är av saruna
material som fodret. Mycket
av detta gäller också de luft-

Hw de överliggande aiqrn -
soxlarno ffu sin "positba" snöri
ning, En litei friidetbtickr lat uW
sidewlet fi oiryanftsarlatno och

lat på sd siitt iioen bott oljud.

härdade fodren, i detta fallet
liksom fodret är de gjorda
av crom-nickel lufthärdat
gjutgods.

Toppventilsmodellema har
förbäthats genom att en lite
4äder som iar upp vippam-
ens sidspel och på säft rnins-
kar rörelsm i sidled och tar
bo mekaniskt oliud. Vipp-
armsaxlama har nu också
genomborrats och Iörsetts
med positiv oljetill{örsel.
Ett intressant nytt avtagbart
hjul hiftar vi på "M" model-
lema. Det är en stickaxel som
monteras från bromstrum-

mans sida ocl har en kon-
habult på andra sidan. En
aruran viktig föråindrhg fin-
ner vi på toppventilsmodel-
lema. På stötstångshrnneln
har det varit svårt aft få en
perfekt oljetiitning mot topp-
locket. Man har därfiir ut-
format turmeh rund uppe i
ioppen och lagt tiu en tät-

Den nya Wen ao tanl@öxel.

ningsring som sätts an mot
vipparmshuset i toppm med
en krcnmutter. På detta sätt
har mar fått ett absolut olie-
tätt förband som inte påver-
kas av motoms temperatur-
växlingar En litm men sä-
kert uppskattad detalj fin-
ner vi hos "B'-modellema
som har fåft en modifierad

il

I

En hanfu)ixel iir detl ptisaiitda 250 cc topryentils Spottmodellen uhwtad
nad, Notera honfiuttetn oilken tillsammons rned liitniflgitige &et efl
helt oljetöt tiihing på stötstdngstunnebt.

Efl högptestandi

fanhundta fied topptvnti-
ler, den nya "Gold Stor"BSA DI
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nodellen som ockå kan fås i Trial och bonracing
u$runde. Efl löthnet\lls cylindet och topp iir bland fnesset a.

Designqd som en bofig sidoaagns- ellet solo naskin har den 595 cc
" M27" sidoentiloren ru efl liingre slaglnngd på 112 nn,



växellåds infästning vilket
ger en ökad markfrigång
med 13 mm.
Modell 820, B'21, 823,8.26,
M20 och M21 som har hand-
växel har fått ett förbäthat i
utseende och funktion ge-
nom iindrad utformning av
växel spaken. Eftersom för-
säkdngarifo sätbdngmås-
te omfatta även passagerare
utrrstas maskinema i fort-
sättningen med passagerar
fotpirurar, på en eller två
modeller har man även upp-
fällbara fotpinnar.
För att förbättra prestandan
har siventilsmodellen fått
lättare modifieringar på
topplocket. I 350 cc model-
lm B23:s fall irurebär detta
även att en förgasare med
större borming har monte-
rats. Alla 350 cc modellema i
"B" serien har fåit tyngre
sviinghjul och en åinöad kick
utväxling som ger en läftare
siart. En vikiig f örainddng på
600 cc SV modellen M21 är
en iindrad borming x slag-
längd. De nya måtten är 82 x
112 mm, vilket ger 591 cc.
Tidigare var borming x slag-
låingd 85 x 105 mm.
På vissa modeller finner vi
en kromad oljetank med
svarta paneler, styrets mon-
tering har föriindrats, broms-
pedalen iir kromad på "Em-
pire Star" rnodellema.
"M" modellema har en ny
femplattors koppling med
fyra korklameller och en med
annat material. Alla BSA
modeller komrner som förut
vara försedda med elekhiskt
ljus och automatisk kompen-
serad spairudngsregulator.

NätUId på den ftla krofitlltttrcft
och oljetiitningen som konnat lå
toryuentilsfiodellefia.

Nu några ord om den nya
"Gold Star" modellen. Den
tu i utförande Iik de övriga
toppventilsmodellema, men
motorkonstruktionen skiljer
sig märkbart. Tex är stöts-
tångstunneln integrerad
med resp topp och cylinder,
mellan dem tätar en topp-
lockspackning. Då man har
anvåint samna lättmetall i
både cylinder och topp har
man inga problem med ma-
terialutvidgning. Borming x
slaglåingd åh 82 x 94 mn (496

cc), cylindem är försedd med

ett foder och vendlsätena har
insatser av annat material.
Smörjningen är av BSA:s
toffsumpst]? med separat
oljetank med 6 pints kapaci-
tet. Olja pumpas till alla de-
lar under tryck och även den
helt inkapslade ventilmeka-
nismen. En oljetrycks indi-
kator är monterad på mo-
tom. Kolvm är av en alumi-
nium-legering med ett mo-
derat kompressionsförhål-
lande. Vevaxeln är lagrad i
kul och rullager på drivsi-
dan och kullager på
register sidan. Briinsle tillförs
genom en Amal TT förgasa-
re. En lågt dragen tubJjud-
dämpare är standard med en
uppdragen modell som till-
val. Den 4rrväxlade växellå-
dan är imeslutet i ett vaixel-
hus av elekhon. Primärked-
jan som är innesluten i ett
laomat ol,etäft oliebad, kan
shäckas med skruvjustering.
Drivkedjan skyddas av kro-
made övre och undre kedje-
skydd. Fotvåixelmekanismen
är helt innesluten i växellå-
dan som har utviixlingsför-

Gmercaml twd de ihigo sifu)enlilst odellemr hot 350 cc 823 ,nodellen
ctt fiitbäfttut fjtb innirys n, tlnye soiinghjul och n fifuiittnd utoi)a-
lingpå kicLcn. Ta böxelitu standad.
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hälandena 4.8, 6.3, 9.9 och
14.3 till 1.
Både motor och växellåda
sitter fint i ramen. Framgaf-
feln har justerbara dämpare
och givewis styrdämpare.
3 gallons bensintanken har
tuäägeskranar. En inbyggd
verktygslåda med öppnings-
bart lock finns också på ma-
skinen. Däcken är Dunlop
Trials Universal 3.00 x 20
fram och 3.25 x 19 bak är
monterade som standard.
När tävlingsdäck är monie-
rade är dimensionema fram
2.75 x 21 och bak 4.00 x 18.

Srnå kromade skärmar är
standard. Bakhjulet är av dm
nya "snabbt avtagbara iy-

pen". Bromsama rnäter 7"
diameter och 1 3/8" bredd.
Frambromsen har en snabbt
avtagbar vires för att under-
lätta ftar.hjulsbyie. Andra
detalier är st:ilvuppfällande
cenhalstöd lyfthandtag över
bakhjulet, f ingertoppsjuste-
ring av bromsama och jus-
terbara fotpinnar samt en
hasplåt.
Flexibelt monterat styre med
gashandtag, tändningsregle-
ring, broms och kopplings-
handtag, signal och halvljus-
omkopplare. Lucas 6 volts
magnetgenerator är driven
av rakskuma drev Elutrust-
ningen ornfaftar en automa-
tiskt kompenserad spän-

ningsregulator och eft vibra-
tiosnsäkert batteri. Sadeln :ir
en justerbar Terqr sadel och
kn?igummi iir standard. På
barracing modellen är hög-
kompressions kolv standard.
Racer förgasaren har dubbla
fl ottörhus. På racemndellen
ger magnetgeneratom plats
för en racermagnet. Racer
sadel kan monteras och det
finns en speciell racer
bakbroms. Man kan också
få racermodellen utan fram-
broms. Racermodellen har ei
heller en kickstart och av-
gassystemet inkluderar en
Brooklands-ljudd?impare.
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För dem som köper LP-skivor efter hur skivkonvolutet ser ut, kan
jag rekommend en Rock'tt' Rllling Sfones, med just Rolling Stones.
Den här skivan med 60-talsinspelningar gavs ut långt irman Stones
blev trötta farbröder som gör reklam för Volkswagen. Här pryds
konvolutet av en 85AA65, fotograferad ur alla möjliga vinklar. Och
musikery ja den låter precis som den skall: slamrigt, stökigt och helt

! osyntetiskt. Just som en 465:a.
PiratT
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HARCOURT HOLIDAY

I NNLY
tgg6

Hosted by the New Zealand B.S.A. Owners Club

UPPER HU'|T,
NEW ZEALAND
March 9-15, 1996

hrcorporates an ALL BRITISH RID DISPL"AY/BARBEQUE on Saturday March 16
plus GIANT SWAP MEET and MOTORCYCLE SPRINT RACING Sunday March 17

For entry forms & enquirie[ contact New ZeaLand. B.S.A Owners Club htc.,
P.O.Box 40-382 UPPER HUTT, NEW ZEALAND

Pltotte 64-4 -565-0237 Fa-x 64-4-527-7672

18 19

Det 33:e Internationella BSA Owners Club Rallyt den 9-75
ffiarc 7996 i Upper HuIt, Wellington, Nya Zeelanil.
Rallyt kommer allt närmare och är ilu intresserail så hör ao
dej snarust till lohan lohansson tel 0300- 733 26 för anmäI-
ningsblanketter och detalierail information.

Då det iir en lång resa till Nya Zeeland, har man i direkt anslutning till rallyt i samarbete med
en annan klubb (Two Wheels South) ordnat en 26 dagars mndtur på sydön. (18 mars till den
14 aprit 1996.)
För oss som inte har möjlighet att åka till Nya Zeeland halls ett eropeiskt rally i Tyskland
under vanlig rallytid vilket kommer att bli ett "mini intemational". Närmare info om detta
kommer senare.

Här är rallyprogrammet för the New Zealand BSA Owners Club lntemational Rally.

Lör 9 mats Officiellt öppnande Harcourt Park
Em, "Marae Welcome" Hangi

Sön 70 marc "Rimutaka" Frukost-utflykt till Westem Lake
"Kaitoke' -utflykt och "Bush' -vandring
Utflykt till Staglands WildliJe Park

Mdn 17 mars "Wairarapa' -utflykt (Heldags)
Utflykt iil Staglands Wildlife Park
Bussutflykl tili "Martinborough wine hail"

frs 72 marc Bussut{lykt till Thompson Vintage M/C Museum
och Mt. Bruce National Native Bird Sanctuary

Ors 73 marc Äventyrs-utflykt (Dual Sport) hela dagen
Rundtursflygning över Wellington med klassisk DC3:a

Tot 74 mars Huvudutflykt till Southwards Museum, "Line Up" & BSA
Day med utställning öppm för allmiinheten.

Fte 75 mffis Utflykt till Wellington Bay
Bussutflykt till Wellington med omgivningar
Flygtur till Marlborough Wine Trial med klassisk DC3
Möte för intemationella representanter
Dirmer & Darce

L& 76 mars "All British Rally"
Utflykt "Mangama to Blue Mountains" Barbeque

Sön77 mars 1/4 rnile sprint racing på Alexander Road i Upper Hutt
och MC swap meet.

Neza Zealanil BSA Ownets Club önskar er Välkomna!



BSA Seroice Tips
"BSA Service Hints" är en liten skrift som lA utgiven av BsAtidigt 50-ral troligen 1954 då flera
av bildema visar en sådan A10 eller 47. Några bilder visar också detaljer på den tidigare sk
"semi unit" motom där växellådan är bultad till vevhuset som i och rned svingarms modellen
inhoduktion delades till en separat växellåda och vevhus.

Tips 7

Monteing aa cylinderblock (Tutin)
Två stavar av hä ca 150 x 19 x 19 mm
placeras tvärs över vevhuset parallellt så

att kolvama stadigt stödda.
Smörj kolvama och cylindem lätt och sätt

kolvrings kompressorema på plats. Cylin-
derblocket kan nu träs över kolvama och
försiktigt föras nedåt. När kolvrings kom-
pressorema släpper från kolvama tas dessa

bort tillsammans med trästavama och cy-
lindem säfts på plats.

Nedan firurer du resewdelsnummer på
kolvrings kompressorer som kan köpas
hos din BSA reservdelsman:
M (uyptill1950) 61-3061

A7 fiånmloru. AA7101 1951. ochoidtre) 61.-3334

Ttps 2

Tiindnings instöllnixg tan attta an

topplocket
En enkel iolk kan tillverkas av en ganmal
eker och en rak plåtbit.

Plåtbiten som fästas till en av vipparms-
husets bultar skall ha ett hål i åinden över
som ekern passar genom till kolvtoppen så

att ekem kan löpa upp och ned när motom
vrides runt.

Ett märke görs i ekem som indikerar Ö.D
och e tt annat märke görs ovanför O.D mär-
ket som visar den korekta fört?indningen
för respektive modell.

Tiindinstälhingen kan nu utföras så som
den beskrivs i din BSA instruktions bok.

Tips 3
Eixeing aa stötstängena på
Twin modellema
När stötstaingema har placerats kofiekt i
sina ventillyftare kan ett speciellt fuerings
verktyg anviindas (BSA resrevdelsnurn-
mer 67 9114 finns hos din lokala BSA re-
sevdelshandlare) som underlättar monter-
hgen av vipparmshuset.

Verktyget skall sättas in mellan rylider-
huvudet och vippaffnshuset från höger
sida med en speciellt formade sidan riktad

vipparmshusets bulthåI.
Vipparmshuset skruvas sedan ned och

verktyget tas bort tust innan det dras fast
bakåtmedde över mellan
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T'tps 4

Motor oibrationer
Om din motorcykel vibrerar onormalt, tro
inte direkt att det ä ett allvarlig motorfel
- konhollera att motorbultama i ramen är
ordentligt dragna.

Se sedan också på moto$tagen som sitter
mellan toppen och ramen med syftet att
säkra topplocket och aft dämpa vibratio-
neL

Tips 5

Viktefl ao stwlager j steiflg
Det är ofta fimnet att "fladder" i framgaf-
feln vid inbromsning beror på för stort
spel i styrlagren. Vidare kan ett för hårt
ansaft styrlager ha en motsaft effekt vid
kurvtagning.

Kompletta instru-ktioner om hur du ius
terar styrlagren på din maskin finner du i
din BSA Instruktionsbok. Serviceverkty-
get för aft iustera styrlagren på BSA odr
Sunbeam maskinerna är :

61-3002 Kronmutterhylsa, Bl & M mod.

61-3008 Konmuftuhyls4 A mod. & Sunbean

Desn aukyg fnrwr du hu din BSArcstdelsman.Tips 6

Vikten azt att hjulm spfuat
Fram och bakhjulen skall alltid spåra or-
dentligt för aft ge de perfekta köregenska-
per som associeras med den modema rno
torcykeln.

En enkel mall kan tillverkas av en rak
planka som för bekvämlighetens skull
montents på eft p klossar så att den
konuneruppfranmarken. Framhjuletståills
rakt fram skall plankan ligga emot hjulet
på tuåpunkterochlikaså på bakhjulet. Om
däckens sektionsbredd skiljer får mellan-
lägg anbringas så att denna skillnad tas
UPP.

För perfekt styming är det vikti$:
a Att däcken är rätt monterade
b Att däcken inte tu oiämnt slitrta
c Aft styrlagen ä korrekt justerade
d Att däckstrycken är korekt så som

det rekommenderas i din
instruktionsbok.

Tips 7

F ö rb öft ru b r änslef ö ft ruk ningen
Ar du medveten om aft eft för lågt ring-
tryck kmftigt ökar briinsleförbrukningn.
Följande test utfördes:

En maskin kördes i 80 krn/h med ett
dä&shyck av 20 psi, tryckes såinltes till 10
psi och samma test utfördes. Resultatet
visade att v id det lägre trycket ökade briins-
leförbnrkningen med 12 procent. &nsmo-
ralm är - aft anviinda det rekommendera-
de lufttrycket som du firurer i din BSA
instruktionsbok.

Andra f aktorer sompåverkar bråinsleför-
brukningen: Tiindningsinstiillning, Ventil-
justering, Oversträckta kedjor, Förgasarin-
ställning (särskilt iomgångsmunstycket
munstycket), Konditionen på v-eniiler och
säten, Bromsar som ligger på, Overdrivna
accelerationer och



Trps 8

D emontering ao g aff elmutlr ar
För att undvika skador på gaffeJns topp-
muthar när service på framgaffeJn utförs
(gäller kohuvud) skall man fö$t lossa ko-
huvudet fästbultar och shålkastare bulta-
ma Sedan lossas toppmuttrama.

\td montering bör man äntra båda topp-
muttrama flera giingor innan man slutli-
gen drar åt dem jiirnt.

Kohuludeis fästbultar och strålkastarbul-
tama drar man åt sist.

Tips 9

monterat benskydd på din maskin, prova
att montera ett motordrev med en kugg
mindre än std för att minska utu?ixlingen.

Benskydd kan ha mycket större påverkan
på prestardan än vad många tror. De kan
Iakdskt reducera topphastieheten så mvck-
et som 10 km/h på en

Hur som helst, kan detta vanligen motver-
kas genom reducering av utväxlingen.

Tips 10

Kopplings justering
Vid ihopsätining av kopplingen har du
stor hjälp av en enkel tolk som hjälper dig
aft justera så att lameUskivoma inte vin-
kar Den är gjord av en gamrnal eker, som
man fäster på den inre kopplingskåpan
med hjälp av en skruv

För aitjustera lamellskivoma, dra in kopp-
lingshandtaget och dra runt kopplingen
med kicken. Tolken hjälper dig att se hur
mycket lamellskivoma vinkar. De skall gå
rakt hela varvet runt och det justeras ge-
nom att dra åt eller släppa påjusterskruva-
ma_

Problem med växlingm beror ofta på aft
kopplingen drar vilket i sin tur beror på
att lamellskivoma vinkar

22

Jubileumsmiirke 40r Emaljdtirke 30r

Köp
BSAKlubbens
lubileumströja

med
6-färgstryck
Sweatshirt i
100%bomull

å 235r

Finnsför omgående
leuerans, generösa

storlekar L,XL,)(XL,
gråmelerad,

60" kulörtaätt

Beställ genom att
siitta in pengar på

pg 479 78 42-4
GIöminte skriua

ailksn storlek du aill ha

Dukan öoenköpa
I ub il eums - em alj m ärk e,

S-färgs för 40rlst.
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I Vilken av dessa tre so+alshoiar
har den största slagliingden?
1 BSA M21
X Norton 19S

2 Panther 120

2 Om du hittar en mutter med 19 g?ingor/
tulrL då är det antagligen en;
1 BSF

X BSW
2 BSP

3 I BSA:s företagsledning
saft under en tid:
1 Neville Chamberlain
X Winston Churchill
2 Bemard Mongomery

4 Hw mycket kostade en ny
BSA 650 twin år 1951?

13.175kr
X 6.650 kr
2 8.275kt

5 Edward Tumer designade motom
som satt i:
1 Velocette Thruxton
X Norton Dominator
2 Ariel Square Four

6 Vilket av dessa märken svarade för lägsta
antalet nyregistreringar 1993?
1 BSA
X Ducati
2 Husaberg

7 Varför körde BSA:s sensationella racer MCl
aldrig någon tävling?
1 Den stals dagen innan 1:a racet
X Den skar i depan
2 Företagsled ningen förbiöd det

8 Vincents Picador-motor var avsedd
att driva:
1 Målskjutningsflygplan
X Flygplarsgenerator
2 Flygplatsbussar

9 Vilken dag blev det shaffbai att köra
mc uta-n hjälm i Sverige?
11januari1970
X l maj 1975
2 1jxlL1977

10 Hur manga invånare går det per
regisherad BSA i Sverige?
1 ca 2.800
X ca 7.300
2 ca14.200

De 19 Hot Rod RALLY
19, 20 AND 2l januari 1996

Geutits FIes
Ra<lio KooEwijk

c0 fAcr PERso s
Ftans en Maftiin llendiks
Yctl. Hoognvenseweg r4S
J525 8C U|RECHT

EOEEIA'ID
TEI:030-2888210

foa always wanted a MntxrsportT
Go to the Hot Eod RAIIY r,rd loa have it!

Ny förening för MC-intresserade
Den 1 maj 1995 bildades Harnmarö MC-
veteraner, en ideell saflmanstlutning av
motorcykelhistoriskt intress€mde. Förcn,
ingen hff i dagsläget en tjugoral medlem,
mar. Vidare har föreningen ett tiotal kör-
bara motorcyklar från 1920-talet och
framåt, men flera ?ir under uppbyggnad
och renovering. Veterånema kommer att
della i arrangemang i anl€dning åv Ham-
mårö kommuns 400-års jubildum.

Gamlå MC samt debr cfterlys€s!
Att renovera en gammal mc iir en sv&
uppgift eftersom det :ir svårt att få tag i
rcse delar. Fims det hammaröbor som
har gamla mobrcyklar eller rese delar
så kan ni höra åv €r till Rolf Larsson, tel
51 94 04.

Hämmaö MCvete.enet
En av "vetarcnena" som titthil den nya Mclöreningen.
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Medlemsförmåner
Som medlem i Svenska BSA Klubben får du ca 4 ggr
per år tidskiften BSA Bladet med aktuell information
om gammalt och nytt.

Du är också med och påverkar veteranhobbyns fram-
tid genom aft BSA Klubben 2ir medlemmar i Motor
Historiska RiksFörbundet MHRF.

Vidare gör klubben regelbundet Medlemsmatriklar
och ibland andra BSA anknutna publikationer, årligen
gerviutenAlmanacka. Genommedlemskapet iMHRF
får Du också årligen Nordisk Kalender med de flesta
veterarträffar i norden" under senhösten kommer
MHRF:s Annonsblad, den qockaste annonsmarkna-
den för veteran MC och Bilentusiaster

Du får regelbunden information om BSA Klubbens
och andra "Engelsk" klubbars aktiviteter Genom att vi
är erkiinda i den intemationella BsA-världen har du
möilighet att delta i tex det årligen återkommande
"BSA Internaiional Rally".

B S A Re s ero ilel ar I S eruice :
Mot uppvisande av giltigt medlemskort får medlem i
Svenska BSA Klubben följande förmaner hos;
BAS-motor 10% på BSA reservdelar. tel: 08-6810923

Bensin:
pensinrabatt på Texaco om du ansöket kontokort ge-
nom BSA Klubben.
För mer info kontakta klubbens kassör

Veteranförsäkringar:
Möjlighet till förmånlig försäking på Din BSA genom
BSA Klubben hos Skandia eller MHRF/Folksam.
Kontakta BSA Klubbens försäkringsmåin för info.
OBS särskilda villkor gäller beträffande din maskins
originalitet och anviindande. Se insidan av BSA Bladet
Iör aktuella telefonnurruner.

Ö origt I Mo t o rhi st o ri skt
Ölands Motor Museum i Borgholrn. TeL 0485-12400.
Rabatt på inträde,. "2 för 1".
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BSA-Torget

Säljes: BSA M21 1953 mod Automobile Association Pahol. OBS: mda ex i Sverige.

Uh: Halvkåpa, Marlon Brando stpe, två elsystem med 6 v generator

samt 12 v altemator, H4 ljus, original nr: 20AA sidovagn med brandsläckare mn.
Original litteratur.

BSA C 15 PRE65 Trial 1959. Ny beruintanl Boyer, tlindsystem, altemator etc.

BSA 833 1952 motor och viixellåda.

BSA M20 1939 motor
BSA B34 Goldstar Scramble (SC) växellåda samt nytt avgasrör.

Watsonian Palma sidovagn 1963 för 1 r'uxen + 1 bam viinsterhiingd glasfiber med

helglasat fönster runtom och avtagbar top. Nytt däck nya bromsbelägg, ny extra

ftamruta följer med.

Monark M88 Blue Fighter 150cc ILO original med lifteratur och verktyg.

Diverse reservdelar och litteratur till BSA

Morgan Johanssory Truelsvägen 4, 433 46 Partille, tel 031-36 36 37.

Cylinder (+0,20,) med topp vipparmshus till tidig, BSA A7 1000r.

Topp och cylinder i aluminium till Velocette MAC 800:-.

Kompleft vevaxel, Nortory ES2, 16H bra skick 1500r.

Göte JohnssorL Toalp 2350, 260 80 Mmka-Ljungby, tel 0431-28220.

TillmodellA65 t om -70: Regpappet tank typ lightningmodellmed oskadatkrom,

sidopaneler (glasfiber) vänster vevhushalva.

Hastighetsmätare till Thunderbolt -66:a hastighetsmätardribning bakhjul dito.

Byten finns.

Torbjöm Hjelrn tel 026-21 80 22, Sandviken.

Säljes:

Köpes;

Köpes: En crossram att stoppa min BSA Victor motor i. Helst med tank, hjul mm.

Lars Engwall tel 08-580 398 79.

Sälies/ B 25 B med B 44 SS motor säljes eller bytes mot iildre BSA.

Bytes Urban Fors€n, Ömsköldsvik, iel: 0661-30213.

Du somvill amorceruplBSA-torga! Sktio tydligt och glöninte s}rioa ann, telelomtmnet och o adrass.

Skicka natuialet till Mpnica Andeäson, Hanehilfligefl 74 Alstad, 237 95 Mleborg.


