
BEGRÄNSAN I

EF"IERSÄNI
Vid definitiv efte

återsånds försåin
nya adressen på il liil

i:
I
IitIt
I
I
I
I
t

ilN[T
SVENSKA BSA KLUBBEN ÄRGÅNC 13 NR 3 SEPTEMBER I996

I:
I
I
/ I I r I t II r rr I r r_ ---- _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - -.. r r r ljl t_4fnEEEf,lt

ill-lAFj ..1l-l I lÅl'lt:;a:il'-li'i I ri':rl.',:

Ili..l1 1-ii I iili:iliit'rl-$l'l ti:IJ

it.+ 3::l l.:.lJf'li:iliiI-rÄr:l l':.Å

Vid eventuell reFoducering av denra tidnings a.rtiklar, rcportåge, insåndare mm konta.kå
BSA Klubbens redattion.

Christer & Birgittas Italienresa - sidan 5

En ny Skiöld? - sidan 12

BSA-Campen 1996 - sidan 18

\!rr
IIII
lrz::I
tata

TRAFFAR

Hans Thor med sin A65L.



ISSN 11016163

\utkommer med 4 nummer per år. Till slor d€l görs d6n m€d hiålp av modl€mmerna! lnll
På BSA-Torget får alla meAlemmar annonserä fitl. FöElag kan num€E ocklå annom€ra

;i;i;;;: F;,-o;;r;ådän r<JnGr,ti svensxa esA Klubben Blrdor ;ch ånnat maisri€l som du råtor

användifår du givetvis lillbaka. Malerial skicka6 till Monica Christsmson

utolvarå: Johan Johansson te|030G733 26

'n;omer: 
Skickas till Redaklion€n, Monica Chdst€n$on, Hanekullovågen 14,231 95 Tl€lleboa!

Monica Chdstensson, Hanekullevågen 14, 231 95 Tlelleborg, tel(XG48 52 54, mellan l8'0G21'00

BSA KLTJBBEN
Å*kj esn Kulo"n a, 

"n 
id€€ll förening som arbetar för alt samla intre6s€Ede och bevsra BSA Molorcyklll

=r 
oiGå ut tiost<rltt n esA-Bladet. lnfoÅaiion om klubb€n ffu genom sv€nska BsA Klubb€n' Dlotb1lnggdln

8.434 33 Kungsbackå, tel 030G733 26.

lör 1997 erhälls oenom atl 170i b€telas in på åntlng€n vå POSTGIRO 470 78 42"a
2&7552. Avoifterioåller per kålend€rår. Familjsm€dlemsskap inn€bär eä man orMllaf att
rer och övrig-a föm1ner iör medlemmar. Dock får mån bare €tt ex av BSA-Bladat par I'

Koshåden för familiemedlem är for nårvarande 60r per är.
Äå*""å.arinoar oci meOlemsårenden via Helen Brunslorp, gåckvågen '114,232 36 Adöv, tel 04G'13 3! 14

35:- Enalimäl(e 35t
15:. SlipshållaB 50r2.1

-Shid slorlek L-XL, XxLtstodek L-XL, )(xL l20i-

Beslållning sk€. gerbm in5ättning På
POSTGIRO 479 78 42-4 eller

BANKGIRO 542&7552
Glöm ilile tala om vad du vill ha.

Skåno: Vallontunål
H6len Brunsbm Roger Ohl$on

T€l (X(H3 33 14 Tel 0&51 1 78 341

Gotlnge: vlttku3ton:
Kfuter Nllsaon Johan Johån6son
Td03+549 26 T€1030G733 26

Slgtune: AkeEbe4r:
Jan Nikemo s-vennqke Skoglund

Tel 0&592 52 21 3 Tel 0&540 23 939

INNIHÅLL

Ordföranden talar... Från Redaktören.
Christer & Birgittas ltalienresa del 3...
Dalsk motocross
En semestertripp i Europa
En ny Skiöld? Omslagsbild
BSA-Beråttelse, Citaten
Guide för dåck-köparen
BSA-Campen 1996
C1S-artikel
Företagsannonser, diverse
BSA-Torget
Tråiffar

4
5-8

9
10-11
12-t3
14- 15
t6-L7
18- 19
20-27
2a-29
30-31

32
ress: Göstå Joharcson (huvudåNvadg) Guldgubbegalan 3G, 'r34 

33 Kungsbåcl€, blkvållstid 030G124 5t (altad.lrr)

Bollebvod: JöntöPlns: Amdh.m:
svenabr z;;Jin. Gi 033.2s s1 93 sven-olol LndÄkei t€l03&17 69 60 B€nsl-olorKåd6lon' td 05t!40ltt

Ged;g.: MdmköPlng: stoctholm: -.
Krisier Nitsson,lä $5-549 26 Cad Glnnar Löt€3lrånd, !e|0157-m2 40 Tomas Eklund' t3|064810921

rubr: M.lmö: s6m.ud:
Kale Helges;;, ter oal+333 65 Roland olsEon,l€l 04&96 12 68 Kålle Roo€' bl067G0l)l 3t

RedaktörrKa$ör
Monica Christensson
Hanekullevägen 14,
23'1 95 Trelleborg
Tel 04048 52 54

PR
Elisab€th Faijersson
Bölse 41, Pl 1381
311 98 Glommen
Tel 0346-974 57

Lsdåmöt6l
Elisabelh Faijersson
Tel 0346-974 57

Hans-Am6 Goldmån
031-86 46 71

Roland olsson
040-961268

= htlpJ/hem.passagen.seroiol23/svbsa htm

du behöver information om din BSA eller om en modell du år intresserad
kan du kontakta någon av våra modellspecialister.

Förkrigsmaskiner Sune Sandström tel. 0300-441 70
M2O, M2l 1949-63 Morgan Johansson tel. 031-36 36 37
Gold Star, B33, A10 Gösta Johaasson tel. 0300- 124 59 lc'åJlat VJ 27-22 ej

tisdagar
50,465 t o m -70 Håkarr Cerne tel. O4ll-4OO 12
5O, A65 efter -70 Robert Hortans tel. 040-18 65 31
50 Lars Svanberg tel. 031-93 62 18
75 Rocket III Bo Hagman tel. 0380-751 17

-3--2-



6

Ordföranden talar...

Jag å.r som vanligt siste man att sända in något till BSA Bladet i tid, men det
göi det hela desto mer aktuellt. Den kalla sommaren har vä inte insPirerat
iågon titt mer motorcykelkörning än vanligt men den ovanligt milda

""i"o*-"t"tt har varit desto bättre. Tyngd av många åtaganden, familj,
arbete och vånner så ligger underhållet av motorcyklarna ur fas. Men man
kan göra intressanta upptåcliter. En dag i somras nar iae -sl1utte 

koka kedjan'

"o-Iö. 
ö-igt li"k bytaJut, så mårkte jag ett konstigt ljud i bakhjulet på min

B33:a, menlftersom jag hade däigt med tid och hjulet trots allt gick runt så

fick det vänta till ".ttrte. 
Så ttt solig dag under semestern, nåir bamen kunde

leka ute, togjag isåiLr balhjulet. BSA:n har vä gått 5 år med sidvagn utan att
jag tittat på dessa detaljer. Då upptåcktjag att stödlagret i bromstrumman var
h"itt "lrt. 

Ort hade inte exploderat men man lin:nde, når man höll upp laget
mot ljuset, se över kanten på kullagerkulorna inne i lagrel Det var slitet'
tvlyct et stiiet: Glappet uppgick vä till tre fyra millimeter. Det förklarade också
en del andra underligheter. Min BSA år lite modifrerad så bromstn-rmman iir
egentligen från en 465:a, och dår har man bultat fast drevet i trumman' Jag
trL tringe misstänkt att det var något skumt med bultarna, de hade liksom
skart i 

-bromsskölden. Det hela lick nu sin förklaring genom det "enormao
glapp jag hade haft i stödlagret' Egentligen beror alltihopa på lathet eller
iatirt" 

"ägt 
däigt underhäI. Men lite ligger i konstruktionens natur, otätade

lager med-Iiltringar som alltihop ska-ll vara fullt utav feft. !är fettet 8år bort
öklar slitaget. Men eftersom mart inte iir rädd för moderniteter så €rsattes
snart helJrasket med dubbeltätade kullager som år permalentsmorda, även

lagren i hjr-rlnavet. Så nu kommer det att funka bra igen i många år uta.n att

-ä b"hå.r"r underhäla lagren. Detta kanske kan tås som ett tips inför
vintems mekande.

Johal Johalsson

Från Redaktören.

På grund av det trevliga faldum att ni kärå medlemmar har skickat in mycket
material till mig, så drar jag ner på min spalt i detta nummer.

Nu år nummer 3-96 flirdigt och det betyder att jag efterlyser
ALMANACKSBILDER till almanackan -9'7, så dyk ner i era fotoalbum och
skicka in din bästa mc-bild' De vinnande bidragen får priser.

Bildema sänds senast den 1 november 1996 till: Monica Christensson,
Hanekullevågen 14, 231 95 TRELLEBORG.
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Jah4 dtt uar det dags Jör d.el 3 och sista delen au d.en spdnnande berAlletsen om
Internatbnella Rallgt i ltaÄen 1995.

Från RAM till ROM del 3.

Sagaa om utllykterna i trakten...

Den del av ltalien dår vi befann oss
var etruskernas hemland en gång
för låIge sedan. Vi $orde en utflykt
per mc till en gammal etruskisk by
och det var verkligen intressant,
Det var också ganska imponerande
ljud när ett sjuttiotal BSA letade sig
fram i smala grålder. Denna dag
avslutades med ett improviserat
besök hos en lokal restaurant-
ågare som bjöd på drink till alla nere
på beachen. Harr tyclde bara det var kul att
bjuda in oss når han fått syn på oss i byn.
Under denna utflyld råkade vi ut för det
enda missödet under hela resan - en elsladd Bdlja och Mouro - han tnr just
lossade och var svår att hitta. Men det fdtt en nA vacker tröja, eller
ordnade sig så småningom och inga fler lar?
stopp blev det.

Vi gjorde också line-up i vanligt ordning under ledning av en stressad Mauro.
Han var vädigt upptagen, det var bara det att han inte kunde komma på vad
det var han skulle görå. Line-up:en gick av stapetn på ett 1000 meter högt berg
- uppe på toppen. En trevlig tur. För alla utom kanske för Steve Davis på en
"roundtanlC 1926 ars modell. Han kom sista av alla, puttande på rykeln som
inte orkade upp. Men det gick nog fort nedåt.

Naturligtvis var det också en dagstur till Rom på programmet. Mauro ordnade
en guidad tur av Coliseum mm, men då jag och Birgitta redan sett detta tog vi
en egen liten utllyl:t till vår lilla restaurang i Rom.

En kväll giorde vi en liten avstickare till en speciell pizzarestauraag dår mal
bakar pizzapä gatnla klassiska viset. I stenugn. Där kan man prata om skillnad
mot Pizza Hut.

Sagan om "The board meeting' och övrlga äventyr...

Vi hade som valligt ett internationellt sammantråde för att diskutera fortsatta
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övninga.r. Agendan tä att niimnas, den var ungeför lika lå,ng som invigningen.
Tre punkter - karl sammanfattas före, under och efter.

Tjeckien försökte få till ett rally i Prag, men det bedömdes som att det inte
skulle fungera. Det var också så att det skulle ha varit representerade året
innan i Belgien, men dök aldrig upp där - sorry, men det far skjutas på
framtiden. Holland siktat på ar 20O0 och innan det så blir det alltså Nya
Zealand. och sedan Norge om
jag inte minns fel. Mer
information om detta kommer
ju så småningom.

En BBQ-kväl fanns givetvis
också, liksom besök av ett
lokalt rockbalrd. Under veckan
hade jag bj.tt namn ett par
gånger - på en av våra
allsåLngskvälar döptes jag av
Sabine fråm Tysklald till
Captain Trallalla. Med mycket
tysk brytning. Och under
BBQ-kvällen som van en
ovanlig historia med ett
jättebal i mitten och grillar
runt om - så blevjag
skä döpt till Captain Ceasar.

Sagan om Dinner &
Dance och alla priser... Far ftalienska rockartister se ut hur som helst

eller...
Dinner & Dance avhölls naturligtvis i sedvanlig ordning. Klockan tre sådii,r på
eftermiddagen försvann alla in i respektive tålt mm. Vi hade lite svå,rt dåir, då
vi hade minsta tätet på campen. Ett smalt tvåmanstät. Inte helt lått att klä
om i. Innan omklådning så var det ett stor bekymmer för våra engelska
vänner Brian och Chris Pollitt som var övergrgade om attjag inte hade någon
skjorta med mig. Detta ä1r anna-rs kutym. Jag fick erbjudande att låna en av
Brian, men jag försåkrade att det inte hövdes. Vi hade nåmnLigen lyckats
packa ner en hel smoking inklusive en ej hopfälbar hög hatt och en passalde
driikt till Birgitta. Det gjorde succ€ då vi även hade en minimal packning. Men
det lyckades båda vägarna t o m utan att hatten gick sönder.

D & D gick i samma imroviserade stil vi nu blivit vala vid. Mauro hade
naturligtvis glömt boka restaurangen. 200 pers. men hal lyckades fixa det

dagen innan och det blev en mycket
lyckad tillstälning med italiensk opera
m m. Alla nöjda och glada.

Gunnar Skare från Norge slog oss
med 150 krn på längsta fårdstråcka,
och fick en jåttepokal. Vi gav även
presenter till våra våirdar - vikingar
dominerade från norden och så var
även den svenska gåvan som jag
hade fått förtroende att införskaffa.
Det blev en liten trevlig
med hjämbeprydd hund.

Annars var nog Hollands idö den
roligaste - som vanlig! hölljag
nästan på att tillägga. En pizza med BSA
reservdelar och dåckavtryck hede de med sig.

Kvälen avslutades på en lokal
nattklubb och sedan var det en
vilodag innan det var dags att
börja hemresal. En del som
stannade längre åkte på utflyld
till en gammal övergiven stad, men
den far vi titta på en annan gång. vi
startade hemfärden på söndagen och
siktade först på Italiens ostkust.

Sagan on hemresan...

Klar för Dinner & Dance. Obseruerq
omkld.dningsrummet till höger i bild. Lilla
tåltet.

Holtands bidrag till presentbordet
- En BSA Pizza..

Vi hck en helt fantastisk tur hemåt
också, åven om den blev lite mera
direkt än nerresan. Tog oss åndå i
mallig takt tvä.rs över Itålien och
följde sedan kusten uppåt. Besökte
San Marino som ä.r en liten fantastisk
stad på toppen av ett berg. Önskade vi
hade haft lastbil då det var enormt billigt
att handla hårr. Men det hade vi nu inte och
nöjde oss med en god middag i stälet.
Påssade på att övernatta på små trevliga hotell/pensionat ute på landet.

På vägen upp genom Italien flöt a.llt bra och vi kom så småningom till Venedig.
Hfu misstänkte vi att det kunde bli problem att parkera mc:n efterson vi
tänkte stanna till någon dag och turista lite, men det visade sig vara vädigt
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bra ordnat. Man har garage
med bemanning och där karr
man riskfritt 1ämna sin hoj.
Motortrafik iiLr förbjuden på
Venedigs få gator och andra
farkoster att föredra i
kalalerna.

Vi niirmade oss Schweiz och
övernattade på en lite plats
niira passen till alperna. Nu
fick vi passera två pass för att
komma in i norra Schweiz.
Fick parkera på bakgården och
lämnade en stor det av
packningen på cykeln. Det
tyckte i alla fall hunden om -
en valp - som hade satt i sig
våra sovsåckar på morgonen
till hotellägarnas stora
förtvivlan. Vi fick dock så
små'lingom ersättning per

llwppackat och klar för lemresa.

post frå,I hotellet och klarade oss hem utan sovsåckar, Det var tur att inget
annat blev förstört - en annan mc-årkare fick sadeh uppäten. Det hade va-rit
klart viirre utal den hem till Sverige.

Sagan om den engelska verkstaden i Schwelz'..

I Schweiz råkade jag också ut för att en liten insexskruv lossade. Hade inte
exak rått storlek med mig och stannade därför vid en VOlvo-verkstad som
var öppen trots helg. Diir fixade vi det hjäpligt men inte hel OK och snart var
det dags igen. Satt och önskade att det skulle dyka upp en verkstad med
engelska bilar t ex. Men det var vä lite mycket begårt mitt på landet i Schweiz
och på en helgdag. Trodde jagja, två minuter senå.re snubblade vi över en stor
verkstad med Rolls Royce, Jaguar m fl märken, även en hel del veterarrfordon.
Saken var klar - tumverktyg fanns och inga mer problem.

Besökte också Lichtenstein på hemvågen men mycket mer hånde inte - vi var
rått nöjda iindå. Kom hem med Sten Line från Kiel, trötta men glada över en
fantastisk upplevelse.

Vi ses på träffa.r och vägar i höst.
BSA-häsningar från Kapten Bölja och Birgitta.

Dansk motocross

Mostens MC i Alingåbro, Danmark, bjöd äter på underhälalde crosstävlingar
under träffen 31 maj - 2 juni i ar. Sorn väntat var BSA ett framtrådande
fabrikat bland de tävlandes maskiner och vi visar därför några bilder från
evenemanget.

Bprje Hansen
trivdes gott
och visar hä.r
sin fina Gold
Star BB34 -
54. Det lät bra
ur det röret.
Notera även
det förstårkta
st1'rhuvudet.

Liksom i alla
depåer arbetas det
flitigt mellan loppen.

-8-
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En semestertripp i Europa

Efter de givna dagarna i Assen TT, för 9:e året i rad med vänner, rattar jag
bilen mot Oostende, för att ta fårjan över till England, där skulle det inhandlas
delar, hojjen stod hemma med en vevaxel som hade gått rätt av, åven några
pint av den gudabenådade drycken skulle al.njutas.

Första anhalt blev Framlingham hos Andy Tiernan classics, många hoijar men
inte några delar, en A10 -60 i orenoverat orginalskick för e2O0O höU på att bli
min, men hur får man plats med den i bilen.

Styr sedan kosan norrut mot Dragonfly MC i Bungay, som ligger strax söder
om Norwich, åker på de små vägarna för att slippa stressen, då jag stannar i
en liten by som ej fanns på min karta, för publunch och en pint, av den ovan
nämnda drycken som finns på detta ö(l)-rike. Kom i samspråk med ägaren på
stället som beråttade att det farns en kille utanför b1m, som hade flera cyklar
till salu, snabb lunch och ivåg för att hitta denna Roger.

Hans gård var full av motorcyklar i alla modeller och tänkbara skick, och fyra
fulla bodar med begangnade prylar, vilken guldgn-rva för en skrotsamlare som
jag. Tittade l2inge på en 68:a Firebird, renoverad motor men ej original talk
och lysen, 013O0 var priset. Original orenoverad A1O -59 som gick bra, men
den rök på vånster cylinder, men S1500 var den ållt värd med tanke på
originallacken som ej var däig, och att alla bitar fanns på cykeln.

Efter 5 timmars rotande i
alla bodar, så säger Roger
att nu åker vi in till byn
och fixar B&B åt dig, sen
åker vi til puben för
middag, några pint och
lite lättsamt prat om allt
utom hojjar. Nästa dag
låmnar jag Roger med ett
renoveringsobjekt, A10
ram, motor, (ej komplett)
hjul och massor av små
delar, för det facila priser
av €25O, hoppas att det
blir en cykel av den i
vinter.

Nu åker jag till Dragonfly MC för att inhandla nya delar, till mitt kommande
renoveringsobjekt. Lämnar stälet å60 fattigare för att st5na kosan mot BSA:s
hun]dstad, Birmingham.

Nästa dag kommer jag till C&D Autos, och dom har allt vad en BSA kar önska
sig, det var dessutom så att de två bröderna som övertagit efter sin far, var
mycket s)mpatiska. I butiken stod ett 2o-tal hoiiar, de vJ ej till salu eftersom
de anvåndes för att kolla om nva delar p"""rr-lik" bra soÅ originalbitar, de
l^åj^tiUyerkff nya bitar efter orginialritningar och ;"t".å.il. Äk;;;tuii.å"
å120 fattigare, men med en del godis i bagaget, för att uppsöka det fina Mc-
motor museum som Birmingham kall stoltsera med, lite dyrt men vä vårt ett
besök, tyckerjag.

Stannar på ett par stållen
till, innan jag med full bil
st,-r mot Ramsgate, för att
ta frirjalr till Belgien, och
sedan överlastad åLka hela
den långa vågen hem till
Svedala. Trots att det kan
verka billigt med BSA
prylar i England, så
tillkommer ju faktiskt
resan, som semestertripp
betraktat var det helt
perfekt, men lite
långtråkigt att åka sä
långt helt sjrilv.

Nils Karlsson, Striingnäs medlem nummer 11g3.

Har du långt till din mc-trziff.2

Det tycker inte belgaren Theo Gielen som i september _9S sta-rtade sin resa
mot det Internationella BSA-rall1t på Nya Zealald i mars _96. Theo åkte och
på en BSA El31 stelben och körde den långa vägen genom Europa till Asien,
Orienten och över Australien tills han nådde fram till Nya Zealand, 32OO mii
senare. Att han kom dit kan bekriutas av Sv BSA Klubbens egna
värdsresenärer (dock via snabb internationell flygtrafik); Helen BrunstJrp,
Bo-Inge Andersson, Ingvar Mellblom och Gun-Briti Nilsson, som var där och
tråffade Theo. Men Theo är inte den som bara kör fram och tillbaka till sin
mc-träff. Han passar givetvis på att ta hela varvet runt klotet. Vi kommer att
komma tillbaka till hans och våra svenska vänners äventyr i kommande
nummer av BSA Bladet.

Johar Johansson

A 10. Bilden tagen pd. Rogers gard

Rogers egen taj

10- 11-



t
En ny Skiöld?

Alla minns väJ Lars Skiöld? Skiöld gjorde sig kiind för den större allmänheten
når hall regisserade Sveriges övergåmg till högertrafik 1967. Det skötte han så
bra att han belönades med posten som generaldirektör för den nya m5'ndighet
som skapades 1968 - Traliksåikerhetsverket.

Skiölds mest uppmiirksammade på,hitt under tiden som generaldirektör -
åtminstone vad angår motorcyklismen - var utan Mvel det s k 7o-förslaget.
Skiölds förslag frän I97 7 gick ut på att samtliga mc i riket skulle, genom
"teknisk strypning', förhindras att gå fortare ån 70 km/tim. Det långsiktiga
målet var att mc:n skulle bli så trist, opraktisk och impopulår att
motorcyklismen skulle dö ut.

Nå, Skiöld fick inte som han ville på den punkten och idag år även TSV ett
minne blott. Så varför tar jag nu upp det hiir? Jo, byråkraLins säLkerhetsiver
försvann naturtgtvis inte bara för att Skiöld bJrttes ut. Andra har tagit över
bördan att mårna om vår siikerhet och lycka. Ctaes Tinguall är ett narnn som
många kånner igen. Han är traliksåkerhetsdirektör på Vägverket (som har
övertagit TSV:s alsvarsområde) och mannen bakom flera s k utspel angående
den svenska trafiken de senaste årren.

T ex kunde vi i TV:s Kvållsöppet den 28:e maJs höra Tingval berätta att
motorcykeln år ett fordon sorl: inte passal in i trafiksrikerhetsarbetet, vilkel
betyder att på lZim$e sikt bör mc:n försvinna från trafiken. Mc:n kat
möjligtvis accepteras idag, men om n5nekrytering av motorcyklister sker blir
situationen allvarlig. Tingvalls förhoppning är säunda att den sveriska
motorcyklistkåren tunnas ut genom 'naturlig avgång", för att till sist försvinna
helt. DiiLrför iir det viktigt att mc:n inte tillåts bli ett attraktivt fordon för fler
mZilniskor.

Kånner ni igen tongångarna nu? Tingvall säger nåmligen ungefär samma sa1<

som Skiöld sade. Det gäler att, med restriktioner och regler som styrmedel,
göra mc:n 'tillräckligt" impopulär. Tingvall år naturligtvis inte så dum att harr
kommer upprepa Skiölds förvirrade 7O-förslag, men såkerligen kommer vi att
få höra talas om nya, hårda grepp i Vågverkets karnp. Det vilar en näst intill
religiös ståmning över begreppet såkerhet...

Claes Tingvall är nämligen en man med en vision - uisionen om "noll
trafikoffef". Han vet lika vä som alla aldra att denna vision inte är möjlig att
uppnå, men den åir taktiskt riktig. Med hjåi1p av denna vision - som det
naturligtvis är mycket svårt att argumentera emot - går det att påbjuda
strängaJe restriktioner med motiveringen att vi i vart fa.ll måste strdva efter all
uppfylla visionen. Med andra ord: dndamatet helgar medlen!

mot J.tterligare ett tvingande skydd inte någon roll. Men om livets J.tterstamening inte är att vi skall framleva våra dagar i maximal, statligt kontiollerad
säkerhet - då gör Tingvall och Vägverket oss en björntjänst.

Med Tingvalls sål<erhetsfundamentalism som ideologi, kan Vågverket
förvåltas gå hur långt som helst. 'Den livsfarliga motorcykeln" har altia varit
en käpphåst hos våra såkerhetsexperter. Hur tror du åld.re mc kommer att
behandlas av ett alltmer offensivt Vägverk? Gamla, bullriga maskiner uta!
blinkers och ABs-broms - kommer vi att få köra dem säm förut? Kalske
bara på söndagar - med neonfåirgade säkerhetsstäl och poliseskort? Eller
våi:rtar den slutgiltiga expertlösuingen: generellt nyttjandeförbud? Når
ändamäet helgar medlen år ailting möjligt.

Per Renell

Tingvalls
iindamä .ir
ökad säli<erhet -
positivt och fint,
eller hur? Då
går det också
smidigare att
införa tvingande
regler, för vem
kan såga nej till
ökad såikerhet?
Se på Tingvalls
önskaa om
obligatorisk
rykelhjäm. Nrir
visionen om noll
trafikoffer
kräver ett
sådant
obligatorium,
spelar t5rdligen
argumenten

\rrrEqEq.!MI!II4]q!EEI!E!E!!Elii. rtr.rrrrrIr: OMSLAGSBILDII
I
igitaen iir tagen på en crosstävling i Skåne någon gårrq under sent 4
!eller tidigt 50-ta.l. Förare år Sven Åkesson. Maskinen äir1n BSA 832:a.:III ., riTrrrirIr r rt

A\tför farlig för dig?
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Här kommer en berättelse från två nyblivna
medlemmar.

Visserligen ingen pärla men allt fungerade.
Hem och packa för att göra resan till Hedemora ca 120 mil tur och retur.
Torsdagkväl den 4 juli bar det ivåg.
Efter ett ihållande regn i 15 mil blev det till att ta in på motell i Ljungby, att
resa upp tältet var det inte att tånka på. Fredag morgon med haht våta kläder
bar det iväg de resterande 40 mi1en.
Vä framme i Hedemora viintade en underbar helg med TT-lopp, cross och
umgånge med andra motorcyklister från hela Sverige.
Sent på söndagen började resan hem, övernattning ute i skogen vid Värnamo.
Måmdag middag hemma igen efter 120 rnil och 5 liter olja har cykeln fått ett
riktiet elddop .

Hålsningar

Mats Jansson, medlem 1279 Nils Eklund medlem 1418.

sorr will annonsera I MHRF:S l{yhetsblad, observera att MHRF vtll
annonaer senast dc! 7 oktober 1996. Vårt Llubbnumner är 9092,

lrrfl rIrI][E(rqrrE.
I

flcit.t"n, I
fi'Uotor"ykl"t bör absolut förbjudas. Vi tänker på våra barn octr UarnU"r.r, I
lloch de hemskheter de kan råka ut för. Och samtidigt kunde de slopafl'
lburkölen". 

" :
7 Herr och fru Wikström, Trar'r;.s. I
lr
!".f"g "U 

ha bort skräpet. Inte nog med att de såtter sig sjäIva i fara, def
I utsåtter andra för risker. Och så för de ett sånt oväsen. Ge dem mopeder !
E att leka med istälet'. a

lHen Engebjdr, Farsta.. :rr
! 6vå initieraae tåsarreaktioner ur Expressen 3 oktober 1974, med anledning !
lav artikel: "Förbjud alla motorcyklar" i tidningen dagen innanl. 

:!n*, i
i. -.. t.. ti

Till pingst bestämde vi oss för att för första gången besöka- en träff för BSA-

Kubbeäs medlemma-r, nämligen grillafton vid Svaneholms slott' Under denna

trevliga kväl med lågereld o"h 
"lla 

d""sa fina engelska motorcyklar, beslöt vi
oss får att lägga mei av vår fritid på just åka ut och träffa andra knuttar'
Problemet rruiät 1i""" tyckte.att köra mer åin 4-5 mil med sin 833:a årsm'
53:a var vål så ansträngande. Önskemäet vore att köra med en twin och han
berättade att han kiindå t l en bortglömd gammal Golden Flash j ett svinstall
utanför Staffanstorp. Så efter hemkomsten från Svaneholm. beståmde vi oss

för att köra ut och litta på den nåstföljande dag. Jodå, mycket riktigt i stallet
bland brädor, säckar, halm och arnat bråte farln vi den gamla BSA:an nåstan

komplett, öwiga detaljer fanns på vinden, allt i förhåLllandevis taskigt skick'

Under cykeln 1åg tidningar ftän 1982, så inget hade h:int på 14 år' Efter
avslutai affeir började dei svårå arbetet med att få ut cykeln från stallet, men
efter två timma.rs lastande och letarde var vi åter på våg hem ti11 Höör'

Vål hemma började
genomgång av alla lösa
detaljer, det visade sig att
det enda som salnades
var kedja och drev till
generatorn. Efter en
veckas tvättande och
återmontering av cylinder,
tank, sadel osv. lasta.r vi
cykeln på slåpvagn för att
åLka upp till Sten Ka-rlsson
i Halmstad för inköP av
alla småsaker som
behövdes.

Framme hos Sten och MaE och Nisse utanför suinstatlet med. BSA:n
Mona visar haIr sina fina
cyklar och berättar att
dom skall åka till Hedemora den 6 juli för att köra TTlopp och veterancross'

"Vi kommer och titta.r på1, sliingde Nisse av sig, "jag har bokat besiktning av

cykeln till den 3 juli". Innan dess gick många sena kvållar före-första provturen
biev av, den l luli som slutade efter 3 km, tiimdningen hade flyttat sig'
Följande dag veteranförsäkrades cykeln av Kalle 

- 
Helgesson i klassen

bniksskick, s=edan till besiktning dårifrån med ett rakt streck i protokollet'

-t4- 15-



Kort guide för däck-köparen.
Vilken däckbredd du kal använda bestärns bl a av vilken fägbredd du har på
din BSA. FåIgbredden alges enligt det s k WM-systemet och håirnedan kan du
se vilken fälgbredd som gä1ler för olka WM-t5qper, samt vilken däckbredd som
rekommenderas till respektive fäg.

WMO: yttre fägbredd 2 | /16 tum. Däckbredd 2.00 - 2.50 tum.
WM 1: lttre fägbredd 2 | /4 tum. Däckbredd 2.50 - 3.O0 tum.
WM2:J.ttre fälgbredd 2 5/8 tum. Däckbredd 3.00 - 4.O0 tum.
WM3: lttre fägbredd 3 tum. Dåckbredd 3.50 - 4.O0 tum.

Dåck av zildre t1p görs i staldardprofil och bredden alges t ex med 2.75, 3.00,
3.50 eller 4.00 tum. Modernare däck är nästan alltid av lågprofilstyp. Ett
modernt dåck kan diiLrför se löjligt klent ut på en ädre maskin som kråver mer
höjd på dåcket för att fylla ut skårmen. Det modema, metriska såttet att ange
dåckbredd år t ex 80/90 eller 110/90, vilket anger att det är fråga om
lågprofil. 80 och 110 anger bredden i mm, medan 90 anger att höjden åi 90%
av bredden.

Ett halvmodernt system med algivelse i tum finns också, vilket anvårds t ex
på Avon Roadrunner. Vanliga bredder enligt detta system ii! 3.10, 3.60 och
4.10. Ett 3.6O-däck enligt detta system har lågre profil än ett 3.50-dåck i
standardprofil. Höjden på däcket i förhållande till skärmen kan göra mycket
för utseendet - 'låga' däck är sälan snyggt på ädre maskiner.

Når det gäller åldre däcktyper, finns det glädande nog ett ganska stort
sortiment att väja från idag. Vissa däck som varit försvunna från marknaden
tillverkas igen, för dem som vill ha dåck i stil med resten av maskinen. De
däck som görs idag har visserligen samma mönster som för 40 år sedan, men
materialet har utvecklats vilket ger dåcket båttre egenskaper nu än då.

Avon SM (Safety Milage) ä,r ett vanligt veteran-bakdåck idag. De allra flesta
anvånder SM Mk II i bredden 3.50, men det kan nämnas att även SM Original
(eller MkI om man så vill) finns tillgångliga i bredden 4.O0 tum. SM Original
har litet runda-re profil och fyller ut bakskärmen fint.

Kombinationen Avon Speedmaster fram och Avon SM bak åir popuiär på 50-
talshojar, men det finns mycket annat att väja bland. Varför inte Metzeler C5
Block, ett "snyggt" fram/bakdåck i standardprohl? Andra möjligheter kan du
studera på bilden bredvid.

Om innerslangar: Köp europeiska kvalitetsslangar, även om de kostar några
tior mer än asiatiska lågprisslangar. Om slangen är tillverkad av ett billigt,
undermåligt material kan en enkel punktering innebära att slangen
blixtsnabbt slits sönder och att däcket omedelbart töms på luft.

Modhroio Ä[ Nosslid 

-

WS Slod
Canel Beåded Edge

Bilden ovan publicerar vi med tillstånd av The Classic Connection, Vintage
Tyre Supplies Ltd. Denna engelska dåckfirma lagerför målga - men inte a_lla
- av de veterandäck som finns tillgiingliga idag och har telefon 00944 - 1590
612261 ocll fax - 1590 612722. Men veterandäck finns förstås även på
hemmaplan - hör med din lokale handlare och BSA-bladets annonsörer.

Pirat
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BSA Campingen 1996

Den 12:e BSA campingen 1996 i
Bankeryd hade en internationell
prågel med besökare från Belgien
och England. Triumphklubbens
Britannia-rally hade helgen
innan gått av stapeln i Gälivare
och några riktiga touringråva.r
kom direkt dfifrå1. De allra
flesta nöjde sig dock med att åka
till Bankeryd. Många kåinde vi igen
från tidigare år och en hel del nya
ansikten dök upp "nu nåir det inte
skulle bli något Britannia i ar", dvs
de tog chansen att prova på något nytt. Vi
får hoppas att de blev inspirerade och kommer
åter nästa å.r.

De riktigt långväga gästerna var David Pratt från England, som några av er
känner sen tidigare och familjen val Genecten, Jose, Francois och Fredrik
från Belgien med Pat Arnold från England i ressållskap. Båda kanske en del
av er har träffat på marknader i Södertäje och nu senast i Degerberga, där de
har varit och sät delar till framför allt engelska motorcyklar med sina firmor
F & F Motoronderdelen (Fredrik & Fransois) och Anglo Motor (Pat). Den
största delen av året reser de Europa runt på MC-marknader med sina delar.
Men nu var de htir på semesrer.

Från ett magert deltagande på förra årets BSA camping var årets desto mera
vålbesökt, 75 inskrivna deltagare med nästan lika måLnga mc: 21 BSA, 4
Norton, I Matchless, 1 Royal Enfield och 9 icke engelska mc räknade vi in. I
år hade vi gjort en dekal till träffdeltagarna och ett program lite mer
organiserat än norma-lt. På fredagen den 29 juni samlades de flesta
deltagarna. Vid lördag middag gick vår sedvanliga utflykt av stapeln. I år var
det Jönköpings centrum och Lånsmuseet som skulle besökas. Drir pågick två
konstutstälningaj som vi trodde kunde intressera besökarna. De gjorde de
också. John Bauers mäningar "bland tomtar och troll" kä'nner de flesta igen
sedan barndomen. John-E Franzöns bildlika porträtt var slående och visade
på ett brett skapande. Det fanns mycket annat att titta på i museet från
bygdens historia och kultur.

På campingen hade Classic British Motorcycles Spares packat upp en kärra
med intressanta saker som år svåra att få tag i. Deras specialitet år
instrument och el. Följaktligen farrns drir Smith hastighetsmåtare och
varvräknare, Lucas och Miller sträkastare, magneter, generatorer och mycket
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Eftermiddagen va!
avslappande och för
de pigga fanns det en
tipspromenad. Vid
kvälen
lekledare Svanberg
igång med allehanda
hyss. Fem olika lag
deltog och på-hejades
av den övriga
publiken. Efter en
hard kamp vann
BSA- laget. Senare på
kvälen var det
prisutdelningar och
det blev 'grand slarn"
för våra utlåndska
deltagare. "Bästa
BSA" gick i ar till Pat
Arnold med en BSA
A1O Road Rocket 1956 och Fredrik Varr cenechten på en BSA AlO Road
Rocket 1957. Båda var lika fina så det gick egentligen inte skilja dem åt, det
enda som skilde var årsmodellen. "Bästa engelska", gick till Thomas Winberg
från Kyrkhult som hade kommit hit på en oholigt fin Royal Enfield lnterceptor
-70. Håkal Börjesson från Jönköping fick motta priset för båsta Triumph med
en mycket hn Triumph Bonneville -68. Påras Specialpris gick i ar till David
Pratts mycket speciella 450 cc BSA Gold Star försedd med last-sidovagn.
Denna maskins motor är' modifierad och ändrad på de flesta punkter. Bland
de ]ttre mäJks alternatorn, brytarspetsa-r direkt på en av kåmaxlarna, och den
avkapade registerkåpan. Frål börjal hade detta va.rit en 35O cc Gold Sta-r.

Kvälen avslutades vid VMCK:s klubbstuga där de hade ett större förråd med
nödvåndig dryck och utspisning i form av enklare kall och varm mat samt
grillkött att grilla. BSA Klubben bjöd på levande musik i form av ett lokalt
band, On The Rocks från Jönköping. Söndag förmiddag kunde de som ville få
en stadig frukost som en sta-rt på hemresan.

Ett stort tack till alla deltagare och framför allt JaI Erik Ceder som var
inblandad i det mesta, Vätterbyggdens MC Klubb för deras gästfrihet och alla
andra som stälde upp och hjäpte till. Tack till våra sponsorer för deras
trevliga priser, Classic British Motorcycles Spares i Kullavik, Hasses Hojskoj i
Holsbybrunn, Svenska BSA Klubben och Volvo Tj2instebilar AB i Torslalda.

Johan Joharrsson

Pat Arnold BSA A10 RR - 56. Bdsta BSA.
Fredik Vqn Genechten BSA AlO RR -67. BAsta BSA.
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BSA Unit Singles Del 1 - C15

BSA:s sist producerade utveckling av encylindriga maskiner går i den engelska
litteraturen under benätmningen Unit Single. Detta uttryck härrör sig ifrån
sjäva konstruktionen. Från att motor och viixellåda sedan seklets böfan varit
två separata enheter kom utvecklingen att tvinga fram billigare och
rationellare tillverkning, samtidigt som konstruktionsvinstef såsom enklare
och lättare konstruktion drev på utvecklingen. Mal] fick också ett bättre
modulkoncept. Man slog helt enkelt ihop motor och växellåda i en enhet.
Därav det engelska narnnet Unit Singles, jmfr med Unit T\fins som syftar på
BSA:S sista konstruktion av twinnar.

BSA-koncernen som var en av de största industrikoncernerna i
Storbritannien, varju mellan åren 1951 - 1973 åigare av Triumph Engineering
Co som tillverkade Triumph motorcyklar. Detta ledde med tiden till en viss
likriktning och sama.rbete mellan de två olika mårkena.

Med detta har vi kommit fram till året 1958 då den första "unit constuction
singles" presenterades. Det vår i september 1958 som C15 Star
premiiirvisades. Modellen var en ersätta-re för den då i grunden (sent -30 tal)
äderstigna konstruktionen C 12 som skulle få sig en rejä knuff framåt. Senare
kom åven B31 modellen att utgå till förmån för den nya C15 Star.

C15 Star var
i grunden en
förbättrad
och förstorad
konstruktion
av Triumph
Tiger Cub
som introdu-
cerades
1952. Tiger
Cuben
startade sitt
liv som
149 cc och
blev senare 199 cc. BSA C15 Star var på 250 cc med en borrning x slag på
67 x 70 mm. Men under de två årtionden som var kvar till BSAIs siut
1.973 kom modellen att växa från sina 250 cc till 350, 441 och slutligen 500
cc. Men även efter 1973 levde varianter av modellen kvar som Triumph och
CCM. Modellen kom att omfatta allt från lågkompressionsmodeller för
fårfarmare i Australien till titan-ramsförsedda VM vinnare i motocross. Kort

C15 Star - 1958.
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och gott, som tåvlingsmaskiner var dessa det båsta som någonsin kom från
BSA-fabriken.

Vi tittar på modellernas utveckling efter modell och eftersom C15 var den
första ut så startar vi där. Som vi tidigare nämnt introducerades C15 Star i
september 1958, detta var a1ltså vad vi betecknar 1959 års modell. Den hade
som de flesta motorcyklar svart rarn och andra ramdelar samt sträkastaren
i svart. Skårmar, tank och sidokåpor va-r ofta i rött men gick att få i blått.
Tankmärkena var påronformade. Styret var kromat, så också fägarna,
dekor-rånder på tanken, lyktsarg och navens täckplåtar. Hjrten var 17" både
fram och bak. Motorn hade bqrtarspetsarna i en liten knopp på motorn som
kar kallas för fördelare, men eftersom maskinen inte har något att fördela så
kan man vä kalla den för brytardosa. Sträkastaren var inkapslad . På
tånken satt tankgummin. Sadeln var klådd med s.r'årt ovandel och grå sidor.
Motom var fyr-våxlad och hade en a.lternator (6 volts) och batteritåndning.

C15 Star - 1958.

1959 var C15
Star oföråndrad.
Men detta år
presenterådes två
nya modeller.
C15T (Tria1) och
c15S
(Scrambles). Det
var två
tåvlingsmodeller
för trial och
motocross
(scrambles). De
var liimpligt
anpassade för
dessa sporter
med utväxling,

kompression, förgasare, fiådring och hjulbas. Motocrossmodellen hade
upplagt avgasrör utan ljuddåmpare. Trial modellen hade upplagt avgasrör
med liten sk. peanut-ljudämpare. Båda två hade en liten kort ensits sadel.
Som typiskt är för BSA:s competitionmodeller hade de båda kromade
skärmar. Eftersom de var tåvlingsmodeller hade de inget ljus. Ram, gaffel och
oljetalk var svarta. Talken var blå med kromade sidor.

1960 skedde inga förändringar på modellerna förutom att C 15 Star kunde fås



i en ny färg benämnd Almond Green.

1961 skedde inga förändringar alls. Men en ny modell släpptes ut på
marknaden. Det var den sportiga och snabba modellen C15 SS80, En variart
av C15 med en högtrimmad motor som skall vara god för 80 mph (130 km/h).
Namnet på den nya modellen var Sports Star. Till skillnad från standard C15
modellen hade denna rullagrat vevstakslager. Standard C15 hade en bussning
i vevstakslagret. Mal hade ett högre komressionsförhälande iir på de andra
C 1 5 modellerna, 1 0 . 0 : 1 på de tidigaste maskinerna men det särktes snabbt till
8.75:1 vilket var högre iirr på C15S. På tal om crossmodellen så var det samma
kamaxel på C15 SS8O-modellen och denna. Man hade också en 1"
Monoblocförgasare i stä et för standardmodellens 7/8". Tanken på den nya
C15 SS80 val större, 3 gallons, med kromade sidor. Ett lägre sportigare stSrre
hörde också till bilden. Lacken var som standard helsva;t i alla ram-och
chassiedetaljer. Naven var polerade och silverlackerade. Som tillbehör kunde
man få skårmade helförkromade. Tankmårkena var runda och silverfårgade
med en stjärna i mitten. På sidokåporna satt dekaler med två stjärnor och
texten Sports Star,

1962 kunde
man få C 15
Star i
5rttedigare en
färg - Safir
blå. Tanken
var blå med
benvita sidor.
Kompressions
förhållandet
ökades något
frårr 7.25:1 till
7 5:I
Generatorn s
kapacitet
ökade från
50w till 60w.
Mal fick en
ny modell på
signalhorn

1962 Cl5 Trtal. och
tändningslås.

För C15T och C15S förbättrades vestakslagret till samma modell som C15
SS80 - a-lltså rullager. Transmissionen förstårktes med en kedjestråckare. De
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fick under året också aluminiumtankar och aluminiumskårmar. övriga
ramdetaljer var svarta. Bromskölden fram va:' kromad. C15S modellen fick
en något bredare bakfålg, SS80 modellens vassare kamaxel började också
användas, samt en större 7" frambroms på både S-och T-modellen. S-
modellen fick också en ny modell av avgasrör och sqrre. På både S- och T-
modellen monterades nu också justerba-ra stötdämpafe.

C15 SS8O, sportmodellen, var oförändrad förutom lackeringen som på
skärmar, tarlk och kåpor var polykromatiskt blå. Tanken hade fortfarande
l.iromade sidor-

1963 - C15S och
C15T fick nu rarnar
båttre anpassade
till var de var
avsedda för. Tidigare
hade haft samma
tarn som
landsvägsmodellen
C15. Detta innebar
också att oljetank,
avgassystem (nu
böjt så att röret gick
innalför ramrören,
ovanför
svingarmsinfästning
en), annan modell av
luftrena.re och kick.
C 15S fick nu lika
brett bakhjul som

1963 C15 T (notera avga.sröretl

C15T, 4.00x18'. C15T fick landsvägsmodellens kamaxel och en något högre
kompression, nu på 7.5:1. C15 var oföråndrad. C15 SS80 fick nya
talkmårken, droppformade. Mal kunde som va-l också få den ursprungliga
svarta lackeringen på hela maskinen som 1961 års modell.

1964 - C15 bltte nu kulör till Royal Red, kungligt röd. Några förbåttringar
kom åven på denna basmodell, framför allt fick den rullager i vevstakslagret,
och något höjd kompression till 8.0:1. Transmissionen förbåttrades med en
kedjesträckare, Den mekaliska hastighetsmätaren ersattes av en magnetisk.
Ny större tarrk som ryrnde 3 gallon (ca 13 liter).

Små förbättringar gjordes på Trial- och Scrambles-modellen, framför allt
ändrades utvåxlingen på ClST och de fick nya galfelbensskydd av
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For l965lhe C15 h6d lh€ n6w points and ctulch mechan sm which w6s 6 re.ltmoovement.

aluminium och förseddes med gummibälgar på framgaffeln. C15T fick höjd
kompression till 8.0:1.

Cfs SS80 fick skärmar av grund modell och ett n5rtt framdrev på motora
(16 T). I övrigt som -63.

1965 - Aila
Unit
Singles

1965 C15 Star (notera brytarspetsar).

som baserades på C15 modellen fick brytarspetsar på registersidan,
föråndrad frikopplingsmekalism, (kugghjul och kuggstålg),
kopplingsvirens mothäl flyttades till ovansidan på våixellådan,
våxellådsdrevens utformning förändrades, våxelmekalismen modifierades
och de fick en nykonstruerad kickmekanism. Lacken på C15T och C15S
såg för övrigt ut som i 1962. C15 hade samma lack som året innan. C15
SSSO var oförändrad i lack förutom att kromade bladskärmar var standard.
Mitt under såsongen bytte man modellbeteckning på SS80 till C15
Sportsman och utrustade denna med sportsadel, separat strålkastare och
standard viixellåda.
C15T, C155 slutade tillverkas mitt under såsongen.

fu t966 närmar vi oss slutet på C15 historien, men modellerna som var-
kvar, C15 och C15 Sportsman, var oförändrade till mitten på säsongen då
de fick Victor-modellens (B44) qp av vevhus med framför allt en starkare
vevaxel, kul- och rull-lagrad vevaxel. C15 modellen kunde fås i kungligt röd
(Rova-l Red) eller safir-blå med kromade tanksidor. Som tillval kunde mal
få den helt svart från mitten av året. C15 Sportsman var.som den tidigare
SS8O-modellen "Flamboyant blue" eller som tillval svart. Stålkastaren var

-24-

Sportsman C15 1966.

kromad. Navens färg iindrades under året till silver. C15 Sportsmar slutade
tillverkas vid slutet på året.

1967 var sista året då Cl5-modellen tillverkades, den var oförändrad frårl' 1966
års modell och var bättre utvecklad än någonsin.

C15 modellerna kom att leva i nästan 10 år, och var hela tiden 250 cc
encylindriga fyrtaktare. De levde vidare genom en ny modell C25 (senare 825)
som faktiskt introducerades redan 1966. I ett kommande nummer av BSA
Bladet fa.r vi veta mer om dessa och andra modeller som baserades på C15:
840 -350 cc,B.44 - 441 cc och 850, den ultimata C15:en på 50O cc.

Ram- och motornummer för C15 och dess varianter.

På nåsta finner du de oval beskrivna modellerna och några mer ovanliga
varianter. De är listade efter årsmodell och har en kort beskrivning. Listan
visar också vilka nummer ram- och motor-numren började på för respektive
modell och å'rsmodell. I Sverige var aldrig C15 en storsäjare. Det beror vål på
att vi sållan köpte maskiner under 50Occ. Om man tittar i vå-rt bilregister
finner vi vid BSA-klubbens senaste räkning (April 19921 atL av 3005
registrerade BSA var 4l st C15 fördelat på följande årsmodeller, -58 4 st, -59
11st, -60 5 st, -61 8 st, -62 2 st, -63 1 st, -64 4 st, -65 2 st, -66 2 st och -67
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2st. av dessa är det endast de båda -65:orna som är ånnat
vanliga Sta.r modellen nämligen Enduro Star och Scramble.

Årsm Modell Beskivning vol

250 cc
250 cc
25O c.
250 cu

250 c.
250 c.
25O c.
25O s,
250 cc
250 cc

0ca
250 c.
250 cc

0cc

250 cE

250 cc
250 cc
250 cs

250 cc
250 cc
250 cc
250 cc
250 cc

No!s: E! extra bolGtav C efter modellbetecldngen ftån
maskine! hadc "close-ratio" Citst€gad våixellåda.

1964 C15 OHV STAR 250 c.
1964 Cl5A OHVSTARAMERICA 250 ca
1964 Cl5P OHV POLICE 250 cD

1964 Cl5S OHV SCMMBLE 250 cc
1964 Cl5T OHVTRIAL ?50 c.c

1964 C15 OHV STARFIRE ROADSTER 250 cc
1964 Cl5 OHV TRAILS PASTORAL 250 cc
1964 CI5SS OHV C15SS80 SUPER SPORTS 250 cc

a7l

RåtrDT: Moiomr

1959 C15
1959 C15S
1959 Ct5T
1960 c15
1960 cl5s
1960 c15T
196l cls
t961 c155
1961 Cl5T
1961 Ct5SS

l2 cl5
1962 Cl5S
l!}62 cl5T
l%2 cl5ss

1963 Ct5
1963 C15
1963 Cl5A
1963 CIsSS

1963 Ct5SR
1963 Cl5S
1953 C15T
1963 Cl5TP
1963 CtsR

1965 C15
1965 C15A
1965 C15P
1965 Cl5SS

OHV STAR
OHV SCRAMBLES
OHV TRIALS
OHV STAR
OHV SCRAMBLES
OHV TRIAIJ
OHV STAR
OHV SCRAMBLES
OHV TRTAIS
oHv ct5ss80 sPoRTs STAR
Molom ibland båra CSS.
OHV STAR
OHV SCRAMBLE
OHV TRIAL
oHv cl5ss80 sPoRTs STAR
Moiom iblånd bara CSS.

OHV STAR
OHV POLICE
OHV STAR AMERICA
OHV CIsSSM SPORTS STAR
Motom ibla0d bara CSS.
OHV STARFIRE ROADSTER
OHV SCRAMBLES
OHV TRIAII
OHV TRIALS PASTOML
OHV STARFIRE RACER

Motom iblaDd bala CSS.
OHV STAR
OHV STAR AMERICA
OHV POLICE
OHV CI5SS8O SPORTS STAR
Motom ibland bara CSS.
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250 cc
250 cc
250 cc
250 cc

c15- C15-
cl5s- cl5s-
cl5s- cl5T-
c15-lll0l c15-1r101
ct5s-501 cl5s-301
c15S-501 Cl5T-301
cl5-22@1 ct5:21251
clss-2701 cl5s-2112
c15S-2701 C15T-1056
c15-27644 CI5SS-

c15-31801 Cl5-29839
ct5s-3601 c15S-3101
cl5s-10001 cl5T-1451
cr5-31801 ct5ss-1101

cl5-38035 C1541807
cl5-38035 C15P41801
Cl5-38035 Cl5B-,109
c15-38035 C15SS-2705

c15C- Cl5-41807
cr5c- cl5s-4001
c15C- ClsT-2001
ct5A-137 C15T-1602
cl5s-4123 clsR-

1964 ftam till 1967 visa. att

c15'42211 Cl5D-
ct5422tt clsDB-
c1542211 CI5DP-
cl5c-853 C15S-43?3
cl5c-853 Cl5T-2116
cl5c-853 C15SR-225
cl5E- c15T-2116
cl5-42211 cl5ss-3633

cl5-45501 ClsF-
cl5-45501 clsFB-
cl5-45501 clsFP-
c15-45501 ClsFSS-

1965 C15S OHV SCRAMBLES
1965 CI5 OHV STARFIRE ROADSTER
1965 C15T OHV TRIALS
1965 CI5 OHV TRIALS CAT
I. 5 CT5 OHV TRIALS PASTORAL
l%6 cl5 oHv STAR

C15 OHV STAR
CI5 OHV POLICE
CI5S OHV SPORTSMAN
B25 OHV STARFIRE
C25 OHV BARRACUDA

250cc C15C-1601 CIsFS-
250 c.c C15C-1601 CIsFSR-
250 cc Cl5C-1601 CIsFT-
250cc C15C-l6Ol C15FT-
25Oc. Cr5E-r36 CI5FI-
25Occ C15-49001 C15F-2089
25Oc. C15-49001 CI5FSS-200[

250c. C15G- Cl5G-
250 cc C15PG- ClsPc-
250 cc CIsSG- Clssc-
250c. 825- C25-
250cc C25- C25-

Fdn 1qi7 och ftamåt var ram- och motomummer salnrna vid leverans,(Med något
undanag.)

t9a
1961
1961

t967
1967

Fonstuhitrg komner i följande nunmer av BSA Bladet.

Johan Johenqsnn

Rekordknäcket

1996 ars japalknäck blev ett rekordknåck. Aldrig har så många samlats och
varit med på en gång. Ett åttital euiopeiska och några amerikanska mc hade
samlats vid Shell Ullevi i Göteborg fredagen den 7 juai. Redan den 31 maj
hade några trogna och almalacksläsande medlemma:: mött upp men
japanlmåcket hade i en hast ändrats till helgen efter. De som mötte upp den
ursprungliga helgen fick åndå en fin ut{Iykt i Göteborgstrakten med
arrangören Lars Svanberg.

Äter till den 7 juni, denna dag hade man ka-rneval i Göteborg så att det
traditionsenligta stoppet på Avenyn fick stälas in. Med god hjålp av ett par
duktiga mc-poliser tog vi oss åndå smidigt runt i stan. Friån Ullevi gick färden
först till Götaplatsen dår alla återsamlades. Det var en måktig syn och ett
måildigt ljud av alla dessa mullrande mc. Eftersom vi var på plats strax före
karnevalståget så ansåg ordningsmakten att vi gott kunde paradera hela
Kungsportsaven1m ned. (Vadigen häler vi till på den öwe halvan). Så alla
drog sakta genom staden !a-k norr ut förbi Stora Teatem och vidare förbi NK
och vek först av vid hamnen dår vi åkte direkt ut till Röda Sten.

Denna kilometerlånga procession kom strax fram till Röda Sten diit- vi tåinde
på grillkolen så den medhavda grillmaten kunde avnjutas i solnedgången över
Göteborgs södra skärgard.

Ett stort tack till Lars, polisen, Gerd och Siv (för fikat) och till alla som var
med och gjorde 1996 ars japanknåck tiU det störcta någonsin.

JJ
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Säjes:
Wateonian oalma sldovagrr passar
1 vuxen/ 1 barn ny broms och dunlop
däck, extra ny frarnruta, fästen till
BSA M21 pris 13.000:-,
AMAL Concentric Förgasare
26, 28, 30, 32 mm passar det flesta
BSA i Sverige pris endast 1O90:-
till BSA Klubbens medlemmar.

BSA "freaks' erbjudes hårmed
möjligheten att köpa 1, 2, 3 eller 4
Tegelsterar plockade från BSA
fabriken på armoury road i B-ham.
Dessa klenoder som är handplockade
av mej en från va:je sida. Lugn jag
sparar en sjäv (tror du jag air tokig?
så har du rått), BJUD PÄ DESSA!

42-6846/44 BSA B34GS scramble
kromade ba-kre skåimstag 300:-par
42-6511 BSA 834 Clubman original
fråmre skärmstag 30O:-
65-2512 BSA DBD34 original
avgasventil N180 40O:- 65-Q647
BSA DBD34 insugsventil 200:-
B34 oljeslangar oval vlådal 125:-st
M20 insugsventil l2O- E25 844
C10, C11, C15, 840, 465 kicgåder
50:- div olika stgen 100:-st
Dekaler, märken, resevdels-
instruktions, verkstads Böcker.
Ring och fråga vad som finns,
Skårmar: -Replika ' Framskärm passar
M20, B33, A10 etc. 1954-, Bakskiirm
passar 410, B33 54-. 6OO:-st.
Medlem nr 1 1

Morgan Johansson
Truels väg 4, 433 46 Partille
Tel: 031-36 36 37
e-mail=bsamoll@algonet.se
http: / /www.algonet. se/ -bsamolle

Glassic British
Motorcycle spares

Reservdelar till modell 76, 89,
276, 289, Monoblock 3?b, 389,

Concentric 600 och 900 serien.
N]ra Monoblock 376 föryasarc
1.595:-, n',a Concentric föryasåE
995;-

LIICÄS:

Magneter, generatoret strål-
kastare, signalhorn, stdmbrytarc,
Ampermåtare, el6lÄtem samt
looctals nyä och beg, Lucas mc-
delar 193G75, åven Miller och
BTH delar.

S ITH:

Hastighetsmåtare och Yårv-
råknarc, de tlesta typer och
modeller I 932"78 i lagel sbn sor-
timent av kablar och måtardri\,-
ningar. M renovenr allå typ€r av
Smith mc-instIument.

OBSI 80%ao ol lagel. At
otlglnaldelar, 2O% år nytlll.
oerfude reteradelar ao h68
haallter, uloald.t fiAn de
båcn engekha dlloerfurna.
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BSA & NORTON
1930 - 1975
Reservdelar

Service

Royal Enfield
Panther Triumph

AMAL LUCAS SMITH

BAS Motor
Tel 08€81 O9 23
070.559 81 90

Fax O&18 42 93

Gratis prislista

uö
ACKES MC &

MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla måirken

Specialitet:
NORTON

Clinderborrniagar.
Renovering av vevaxlar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton aygas-

giingor till original.
Glasbllistring.
Reservdelar,

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tiindsyst.

och powErboxar.
BSA., TRIUMPH, NORTON

CARIITO VEVSTAKAR
Plus mycket mer!

AI,ESTA 2
27s 00 sJÖBo

IELEFON 0415430 82

TELEFAX 0415-430 {Xt

Öppet Vard 9-18, IJörd" 9.14.
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B5A-f ORGEf
5ÄLJE5:

BSA 465 Lightning delar:
I
I

:
I Ev. säljes åven min mc: BSA A65 1968, ombyggd till caferacer, med Spitfire
ftank, åolosadel, bakåtflyttat, racing gaffel ä& stötdiirnpare, 2-1 slrstem,
! 18" fram, 16" bak, Joe Hunt magnet, nyren. topp och vev, nya förgasare.
iMycket påkostad och snygg. Pris 25-3O,000:-
I
! Martin Andersson medlnr. 671. Tel.nr. 03I-94 37 54 prata med Ewert.

: Bensintank inkl. tanklock och fåstkopp, avgasrör med utjåmningsrör,
lkoniskt framnav med trumma och axel, lister tili sadel, tuta, sidostöd
i! (kromat), sidokåpa glasfiber hö, hastighets + varvrälsxare monterade på
! orginalplatta. Har även lite customdelff så som lyktöron (kromade),
I stötdämpare bak L=32cm (snyggt till 16'), helkromad framgaffel utan
! bägar med clip-on styre (larozzil octr lamphus, snedsågade raka rör

,-t u,ö
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85A-f ORGET
5ÄLJE5:

5/8 x 3/8 44t nytt. Truxtonrör A65 nya 1,200:-

Christensson, Trelleborg O4O-48 52 54,

A 65L motor i delar.

Andersson, Insjön, tel O247-416 60.

T14O USA-tank 18 tums fä9, koniskt nav Jones 71-72,
Triumph.

Hall, Malmö, teL 040-26 02 27 .

SR 1961 646 cc-

wallin, Vallentuna tel 08-511 70 847 eller 070-797 65 a3.

5ÄLJE5 ALT BYTES:

A 118 cc Svartqvå.rna. Ärsmodel L946, L ägare, bra bruksskick, strilitly

som en bra A 65 motor.

Mats Seheden,

, o479-to9 36.

'i,r!6-?3
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