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Arsmötesrappcrt Ordföranden talar

\

Rapport fnån årsmötet lördagen
den 27 februari 1999.

I sista stund fick våra v?irdar för årsmötet

blta lokaler och diirför kom det sig att mötet

startade en timma senare i ganrla skolan i

Burlövs By strax utanför Mdmö, men alla
hade då haft tid att hitta dit och komma på

plats.

Mötet hade samlat ett tjugofemtal deltagare

från västa och södra sverige. Sportigast var
Stefan Cedergren från Bunkeflostrand som

kom till fusmötet på sin fina BSA Empire

Star -36:a i orgrnalskick (nåstan helt orörd).

Mötet öppnades av avgående ordförande

Johan Johansson och formalia gicks igenom.

Niir det var dags for nyval och omval fill
poster såg det till en början mörkt ut. Valbe-
redningen hade sökt med ljus och lyckta
efter en kandidat till ordörandeposten men

ingen hade siiillt upp. Men råddningen kom
på mötet genom att fuckard Nebrdr anmiilde

sitt intresse. Mötet valde genast honom till
ny ordförande. De flesta i gamla stlrelsen
och på mötot kiinner Rickard sedan mfurga

ar då han har varit medlem sedan klubben

startade och har alltid funnits med i ntuheten

av de olika aktiviteter som ordnats i de södla
delama av landet. Att Rickard dess utom lir
sammankallande för våra intenlationclla
rally år 2003 som planeras att gä av slapeln

nere i Skåne gör inte funktionon son ordfö-
rande mindre passande.

Niir detta val var avklarat lltslo sig det bra
med ölriga poster i styrclscn, vicc orförande
Lars Svanberg har ju ctl år kvar lill ornval,
men seketerare Helen llrunslorp, kassör
Monika Cristensson och lctlanxtl llrns-Ame
Goldman omvaldes. Johan Johansson axlade

rollen som redaktör för BSA llladet, vice
sekreterare Håkan Ceme och lorlanrot Lars
Davidsson nlwaldes. Att fä in l.als Davids-
son var extra roligl då han lll cn av våra
forsta medlemmar med så lAgt nrcrllcrlsnum-
mer som m 6. Detta gör att vi älcr krinner att
klubben står sta* inför det ny lt usandet.

Ekonomin i klubben år tilllicrlssliillande.
Trots de ökningar vi har dragit prl oss ibland
annat produktion av BSA Bladcl och Alma-
nackan med ffirg så har vi kunrtat hålla en

oföriindrad medlemsavgift den scnaslc åren.

Roligt it också en svag ökning av med-

lemsantalet som vid året slut var nära 750

medlemnar.

Å.rsmötet avslutades senare på kvållen på

lokal i Malmö, diir god mat i folm av Mexi-
kansk butr6 intogs tillsammans med llimp-
liga drycker.

Vi som var diir tackar ör ett trevligt
fiirt fusmöte.

JJ

Jag heter Rickard Nebrer och har medlems-
nummer 167. Jag har blivit \ald till Ordfö-
rande I Svenska BSA Klubben vid senaste

årsmötet.

Lite kort om mig sjailv. Jag åiI 40 ar och har
kört BSA sedan snart 20 ar tillbaka. Jag var
med och startade lokalavdelningen i Skåne

1985. Min förktulek air lbr stånkor, i mitt fall
en BSA B50 som jag skaffade 1982. Inte
viirdens \ackaste motorcykel men siikert en

av dom roligaste att köra. Har under några

ar inte kört min BSA på grund av haveri.
Men den blev ihopsatt igen 1997 ( och
fimgerar fortfarande ). Förra sommaren blev
det inte heller så mycket kfiande men det
var mest på gnmd av vädret som uteblev,
men det blev iindå ca 100 mil.

Mycket i min lardag handlar om BSA dåjag
har en hemsida om BSA B50 och BSA 825
OIF på h@://home.bip.neVnebrer . Oftast
ligger dtir mail varje dag som skall besvaras

och det blev ca 400 mail förra året.

Jag ser det som ett privilegrum att fi vam
med och leda vår fina klubb in i nästa
åLrtusende tillsammans med alla andra viin-
ner i styrelsen och i klubben. Jag hoppas att
vi kan fortsätta det fina arbetet som klubben
har gjort under alla år.

Vi får tro på att denna sommaren blir båthe
ooh att vi ses ute på vägama och på våra
aktiviteter.

Jag vill också passa på att av tacka Johan
Johansson som avgående ordfönnde ftir ett
gott arbete. Johan kommer att fortsätta med
att sköta tidningen som redaktör (vilket han
har giort med bravur under flera år). Fortsätt
med att skicka in rnaterial till Johau så

underlättar det hans jobb. Tidningen åir ju
falitiskt klubbens ansiktet ut till dom flesta
medlemmama.

BSAing you - Rckard Nebrör.

mHQF-nvtt
MHRF FORTSÄrrnnVÄXl
Motorhistoriska Riksfrrbundet viixer för
varje år. Efter senaste stiimman som ågde

rum hösten 1998 hade riksftirbundet 136

medlemsklubbar. Sedan dess har Svenska

Vauxhall Klubben upphört vilket innebåir att

totalen idag iir 135 klubbar med sammanlagt

med 71 79'1 medlemmar. Ett fiågetecken
finns - hur ik det med Swedish Jensen

Drivers Club? Vi har hört talas om plancr på

att gå upp i en aflmn klubb men information

saknas.
Lägsta medlemsavgift av alla som låimnat

uppgift till Motorhistoriska Riksförbundet,ir
Nordskånes Motoweteranq som nöjer sig
med 50 k per fu. Dyrast Corvette Club
Sweden med 675 kr per år.
I samband med st,imman 1998 valdes fyra
nya klubbar med sammanlagt 1.966 med-
lemmar in i Motorhistoriska Riksförbundet.
lildst och störst iir Club Alfa Romeo, gnm-

genom-

(Forts. på sidan 35)
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G 19s4Hej BSA Bladet. Siinder ett par bilder på min BSA C 11

samt en liten bakgrundshistoria

Om inhesset uppväger kostnadema skall
mar inte dra sig för att påbörja ett objekt.
För det första, tillfiedsstillelsen att få ord-
ning på en rishog. för det andra. vilka miin-
niskor man far tr,iffa i jakten på reservdelar.

Bildema visar cykeln klar för veteranbesikt-
ning 1996. Den andra bilden iirjag sjiilv på

cykeln efter att ha varit hos "Tiindkuloma"
på veterantråff 199'l . Det var på önskemål

frfur "kuloma" som jag statt på originalskyl-
tama.

Harry Persson, Skövde

PS. Marsbrlden i almanackan, Christine
Caniks BSA. - Hon visade mig den cykeln
för ett antal år sedan, lite risig men komplett
restaueringsobj€kt. Har hört sägas att hon
gjort restaureringen sjiilv. Bra giortl DS.

Av: Harry Persson

Mc:n inköptes ny den 8 juni 1954 av Eskil
Äström i Koskats, en liten by mellan Jok-
kmokk och Vuollerirn. 19 augusti 1963

bytte cykeln ågare. Den inköptes av Melker
Larsson, Höganäs Murjek. Formodligen
upptäckte Melker rätt snart att generalom

inte laddade och affiirade bort cykeln i en

afftir för motorsågar och redskap i Voulle-
rim. Laddningsfelet var mycket enkelt men
svårupptåckt.

Det var vid aflijren. uppslälld mot väggen

som undertecknad fann cykela, gick in i

afftfen och kopte cykeln lc;r' 125 konor.
Detta var på höstkanten 1965. Jag hade
cykeln inregistrerad t.o.rn. 1969 niir den
stålldes undan. Niir ungarna växte upp tog
dom ftam den ibland på somrarna, haingde

på något batteridom kunde få tag på och
körde som vildar med den i skogen. Behöver
det sägas att cykeln for illa.

Själv flyttade jag söderut och blev så snå-
ningom Skövdebo. Någon gang 1992 - 93
fick jag för mig att ta ner mc:n till Skövde.
Det var inge vacker syn, men jag började
plocka med den så smått och 1996 hade jag
fått den klar för besiktning. Ett litet tillägg.

Omslagsbild på C-modellemas katalog 1953. BSA C l1 G.
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BSA:s intås i bil-
världen

Hos BSA koncernen levde man i viilstånd niir det var krig och oros-
tiden Detta gjotde att man sökte alternativ till krigsmaterielproduk-

tionen i fredstid Ndr cykel-boomen slog till i viistvdrlden under
1880-talet kom BSA att bli Englands ledande tillverkare av kompo-
nenter Jör cykelindustrin Man var utan jiimJbrelse den största till-
verkaren och försörjde praktiskt taget den engelska cykelindustrin

med nav, vevpartier och allehanda delan Inte fötdn i slutat av
1890-talet började man sjiilva tillverka kompletta cyklar vilka i sin
tur också ledde in på motorcyklan Men BSA var inte pionjtirer hiir
heller, utan det dröjde till 1910 innan BSA visade sin första egen-

producerade motorcy kel.
BSA Ten - en ay BSA:s tidigare bilmodeller hdr i 1924 trs modell. NAgrc ndn tittqr pA
mysteriemq under motorhuyen, en Daimler Knight slid-motor.

Av: Johan Johansson

BSA gjorde försök att l:or'rma in på bilmark-
naden redan 1908, alltså två ar innan man
lanserade sin första motorcykel. Man hade
tre modeller, 14/18,18/23 och25133 hp som

alla hade i,rcylindriga motorer. Bilama till-
verkades i Sparkbrook i ett gannalt geväs-
fakn.ri som redan 1907 hade levererat den
första provserien av modell 18/23 hp.
Detta första försöket lyckades inte som man
hade önskat utan man bölade försöka att
hrtla en mer erfaren parmer i bilbyggeri.

Dainler Motor Company (1904) Ltd gick
ihop med Birmingham Small Arms Corn-
pany under hösren 1910. BSA tog över
Daimlers aktier och skapade ett nytt bolag
som ingick i BSA koncemen. De daliga
lnanser som Dainler hade levat med sedan
starten togs över av den starka BSA koncer-

nen. Detta gav Daimler friskt kapital och
finansiell styrka som skulle vara till 1960 då
BSA säde Dairnler vidare till Jaguar.

Runt l9l0 hade Daimler i sin strävan att
bygga en tyst och bekviim bil tagit ett stot
beslut. Man hade lagt ner all tilJverkning av
vanliga Srtaktsmotorer med ventiler och
gått över till att på licens tillverka slidmoto-
rer konstruerade av amerikanen Charles M
Knight. Motom som kallades Knight fanns
fran starten i ftrcylindriga versioner och
kom med tiden att utvecklas till V-12:or i
Daimlers sortiment. Dair er var nästan helt
ensamma om att serieproducera bilar med
denna motortypen (slidmotorer). Daimler
Double Six - som V-12:an kallades lir viil
niimast ett begepp som iin idag återfims på
de Daimler-modeller sorn Jaguar tillverkar.

19l l bestiillde BSA tillverkning av en liten

bil diir fö6ta batchen bestod av 500 st.

Motom var en Knight slidmotor på 2015 cc
och lna cylindrar. Bilmodellen byggdes i
Sparkbrook och var en av de första med en
helmetallkaross.

l:a viirldskriget startade sommaren 1914
och slutade inte förriin somrnaren 1919. Ti-
den stod stilla på bil och motorcykelsidan.
Man ställde om till krigsproduktion hos
BSA koncemen. BSA som från grunden var
en tillverkare av lätta handeldvapen (Small
Anns) fick fullt upp med geveirstillverkaing.
Motorcyklar för krigsbruk tillverkades
också. Men på den civila sidan gjordes
ingenting. Dairnler sorn också tillverkade
tunga fordon som lastbilar och bussar fick
fullt upp med dessa för krigsapparaten. Un-
der kdget började man också tillverka flyg-
motorer och till slut även hela flygplan hos
Daimler. Ammunition för olika rapen till-

verkades i stora miingder över hela BSA
koncemen. Man hann åven uppfinna pansar-

vagnen eller som den hette på engelska
"tanks". Tanksen gjorde sin debut i Somme
i september l9l6 diir framdrivningen skedde
med en 105 hp slidmotor och kraftöverfö-
ring speciellt uwecklad för haktorer. Snabb
var den inte, den vägde upp till 28 ton och
hade en toppfart på 3.7 mph (6 km.4r) med
en bråinsleförbrukng på 2lons per mile (560
liter/100 km eller ca 28 liter per
timme).Hösten 1921 återkom BSA som bil-
miirke efter kriget. Man hade en 1080 cc
luftkyld V-twin i en så kallad "light car",
bakhjulsdriven med ett pris på 230 f.. Den
var tvåsitsig och motom hade enligt rekla-
men iirlt konstruktionsprinciper från en av
RAI:s flygrnotorer.På ritbordet fanns också
en ny rnodell med betåckningen HR3, också
en "light car", som var tvåsitsig och skulle
drivas av en 586 cc flat-twin på 6 hp. Mo-
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MO DE RN
Car
Simple control is a big facror in motoring
.omfort, driving €ase and safety.

And in the 8.S.A. Ten you have å
thoroughly modern car with the simplest
and mosc modern form of car conrrol in
existence-the Dåimler Fluid Flywheel
Self-chån8ing Transmission, as lltied to the
woiderfully successful Daimler 3nd

Th, Doint.t Fl"id Ftrutkt-

P..+.l.dor fou.+pc.d g.årbot
with Dliml.r Fldid Flywh..l.
Ocep s..tion cha$i! with diaton.l

Solex *a.tc. carburctt.r.
A!lod ic igni.ion @nlrol,
Fourdoö., !ixl thr Såloon with
Tr plcx sh$ åll round.

{240

Thls Transmission s/stem-the cömbinacion of Fluid
Flywheel and pr€-selector g€arbox-makes mi'takes
pråcricaJly impossrb'e. Even Lhe novice cån change geår-
up or down-perfectly, wh.le rhe experi€nced d'iver will
find rhar iL Sreatly increases rhe plearures of mo(oring. The
old system ol clutch manipulation is entirel/ eliminå(ed:
to stop you merely åppJy the bruke-and however suddcn
rhe emergency you cannot stall the engine.

To appreciate fully che wonderful e'se. comfort and rafecy
that rhis modern Transmission rystem gives you must drive
rhe B.S.A. Ten. Any B,S.A. deåler will gladll arranSe a

8.SA.iEN 
w

wrir. your nan. lnd.ddr$s b.low.nd Don ro Th. BIRMINGHAM SXÄlL ARl45 Co Ltd.,
16, Atmourr Ro,d. B'rm'nshå; 11. ior the B S.A Tcn Cåtrlo8J..

Armons fran 1932.

Dqimlers Knight slid-motor i genomskjming. A - innerslid, B - ytterslid, C - lankarm som
kontrollerqr innerslid, D - ldnkqrm som kontrollerqr ytterslid, F - atgasslits, G -

cwgctsport, H - insugsslits, I - tnsugsport, K - separat cylinderhuvud, J - tdtnin+sringqr

för avgas och insugsslits, W - hjalpvevaxelför slidema (roterar med. halvq vevqxelvdfia-
let), X - fdstpunh för ldnkqrm, y - findfördelqre, (notera de dubbla ttindstiften).

lll0



tom skulle ge 20 - 2l hk vid 4000 varv/min.
Motom hade måLnga nydanande konstruktio-
ner såsom spolning i vevhuset och roterande
ventiler. Mannen hette Frederick Lanchester
och var han var också ftan den bilbyggande
familjen Lanchester i Birminghan. Han fick
också pengar fran BSA fff att bygga en
prototyp motor med roterande ventiler.
Låinge åin så kom inte detta projektet, men
e*iinn att det låter intressant?

1922 kom också en Daimler småbil, en
6-cylindrig slidrnotot pä 1542 cc, 12 hp med
ett pris på 550 f. Tillsammans med BSA
småbilama visade detta vägen ör framtid€n.
1923 bestod det kombinerade BSA-Dairnler
modellprogramrnet av inte mindre iin 56

olika modeller. Mestadels var det variatio-
ner i karosser och hjulbas med några olika
motoraltemativ. BSA Tweleve rzr vzildigt
lik Daimlers minsta bil med den 6-oylindriga
slidmotom och hade ett pris på 450 f,. Men
det fams också en ny 4-cylindrig 1446 cc
I I hp slidmotor som kunde Iäs i samma

kaross som l0 hp modellen av v-twinnen.
Daimler och BSA var våil rustade inltir den

kommande bil-boomen i efterkrigstiden.

Daimler var också pionj:irer niir det giillde
bilradio. Marconi siinde radio och tillver-
kade radioapparater. Daimler monterade
defta i sina bilar för dem som hade råd.

Radio blev populiirt och enklare och billi-
gare modeller kom fram således kunde man
firma en modell som tillbehör till sin BSA-
bil. Men den var också d1,r, radion kostade
55 t dvs nästan 25% av bilens pris. Radion
gick att anviinda n?a bilen stod stilla, man
fick hlinga upp en l0 meters antenn i ett
träd. En ekonomivaliant med hörlurar fanns

också för 25 f,. Det farurs sex brittiska radio-
stationer vid denna tiden. Hur som helst var
det inte riktigt en hit (det \ar kanske lite vål
d1'rt) och endast ett fåtal bilar utrustades

verkligen med radio. Några år senare fanns

inte radio som tillbehör. BSA startade egen
radiotillverkning vid den håir tidetr för att
s?ilja radioapparer till hushållen på hemna-
marknaden.

1924 så ersattes både BSA och Daimlermo-
dellen av den 6-cylindriga 12 hp bilen av en

uppbonad version på 16 hp. Om detta var
bilar som var små och massproducerade så

farms den raka motsatsen också hos Daim-
ler. Som leverantör till det brittisk4 tyska,
svenska och många andra kungahus, hade

man handbyggda bilar på 57 hp med 6-
cylindrig slidmotor och med en slagvolyrn
på 9,5 liter. Dessa byggdes dock bara i ett
fåtal exemplar. 1924 var också året då man

började att levelera vissa av de snabbare
modellema med bromsar på alla fyra hjulen.

I slutet av 1924 - skall vi säga 1925 års
modeller fanns det sex olika BSA bilar som

tillverkades av Daimler. Tre olika motoral-
temativ Aårn l0 hp v-twinnen upp hll den
6-cylindriga Kdght slidmotom på 16 hp
som var en riktig Daimler i allt förutom
kylaren och priset.

Daimlers kylare hade vid denna tiden sett

lika dan ut under många ar med dess fliin-
sade överdel utan något m,tke eller logottp
som visade att det var en Daimler mer iin
kylarens karakteristiska utseende. Man kan
iin idag se detta på Daimlermodellema av
Jaguar.

Vi kan inte låta bli att berätta om 1926-års

stora nyhet. Daimler Double Six, en l1xbil
av yttersta klass. Motom var som namnet
antyder l2-cylindrig, en V-12:a slidnotor
som var så tyst att det enda som kunde
höras, om man öppnade motorhuven, var det
nästan ohörbara tickandet av brytar-
spetsama iI motom gick på tomgang i 150

lzrv/minut.

1929 hade man på Daimler ått upp ögonen

för en tysk uppfinning fran 1905 som hade

anviints på fartygs angturbiner ftjr aft driva
propellrama på dessa fartyg med upp till
15.000 hk. Det rar \äd som kom att bli k?int

som Daimler Fluid Flyrvheel, en vätske-
koppling som gjorde att bilen kunde startas

rqiukt och automatsikt bara genom att trycka
på gasen. Vid tomgang drevs bilen inte

ilanmåt utan först då lite högre vaMal
"drog" kopplingen. 1930 intoducerades
kopplingen på Dairnlers bilar och då tillsam-
mans med en halvautomatisk viixellåda (pre-
selector gearbox - förvdar vlxellåda), dair

man ralde viixel, trampade på en pedal då
det var dags att viixla och kopplingen och
automatiken skötte resten. Detta utveckla-
des senare vidare några år senare av Ameri-

BSAs "Fluid Flytheel" motorcykelmotor. Den var en 495 cc encylindrig toppventilare
med, vritskekoppling och en trettiulad fömdljamiaelleåda. Endast några få levererades.
Motom var en sensation på Olwpiq Show 1933.
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kanska Packard och blev vad vi idag kallar
automatvåixellåda. Fluid Fllvheel och för-
väljarsystemet anviindes på alla Daimler
fram till 1958 då den första modellen med
automatviixellåda (Borg & Beck) introduce-
rades.

1930 köpte BSA koncemen en av den eng-
elska bilindustrins pionjlirer, Lanchester
som stod inför ruinens brant just som de-
pressionen började ebba ut. Lanchester som
gjorde sina första experirnentbilar redan
1896 men det kom att dröja iinda till 1901

innan man \ff nöjda med sin bil och den
började serieproduceras. Med egna och
udda konstruktioner levde Lanchester också
i det disketa llxbilsegmentet. Vid tiden då
BSA köpte upp Lanchester hade man flra-
sex och åttacylindriga modeller med överlig-
gande kamaxel och toppventiler. Lanches-
terfabriken som låg i Birmingham flyttades
over till Covenfy och Daimler.

Daimler såg riskema med att tillverka stora
lyxbilar varfor man nu också sikade in sig
mera på småbils och medleklass-bilar. Det
var framför allt hiir som Lanchester fick
verka som bilmåirke några ar framöver.

I och med köpet av Lanchester iindrades
profilen på bilprogrammet hos Daimler.
Daimler vad giveMs hurudnummret, Lan-
chester fick ta över rollen som mindre och
enklare bilar. BSA bilama var i många fall
enklare och lägre prissatta modeller av Lan-
chester. I vissa fall det i praktiken samma bil
som såldes under tre olika miirken och med
varierande utrustning och pris.

l93l fanns en fyrhjulig variant av BSA:s
ftehjuliga bilar en så kallad "Light Car" med
det beskivande modellnamnet "The B.S.A
Four-Wheeler" med luftkyld v-twin motor
på 1021 cc och treviixlad låda med fram-

BSAI Light Six hade en sexcylindrig cylindrig toppventilsmotor på 1378 cc. BSA vqr den
billigaste yqrianten av "Daimlers" smAbilar med sexcylind g motor. Dyrare och lqigqre
yar Lanchester modellema och allra dyrast vqr Dqimlers egna modeller.

BSAs furcylindriga si.dyentilsmotor anvdndes både i tre och fyrhjulingar. Vcixellådan och

framhjulsdriften yar samma pA v-hrinn(imq.

hjulsdrift vilket man var nästan ensamma

om vid denna tiden. Bilen byggdes fioligen
av BSA Cycles Ltd i Bimingham som

också byggde de trehjuliga bilama. Bilen
hade fyra ekerfuul med bromsade nav och
ett resewhjul som satt på karossen franJör
föraren på motorhuvens sida. Skiirmamas
svepande linjer bödade vid ftamhjulen och
foljde karossens sida och upp över bakhju-
len. Karossens bakdel var ihopclragen till en

spets (som förståven på en motorbåt) och
som skydd fff öraren farns en sufilett.

Några dimensioner på bilen. Hjulbas 7 ft 6
trun, spåwidd 4 ft. Total lii:rgd iir 1 I ft och
2 flrm, bredd 4 ft och 10 tum. Viindradien iir
37 ft. Däcken har dimensionen 27 tum och
air 4 tum breda. Bilen farms i flera olika
utft,randen som standard tvåsitsig fff 95 t
och de lue tvåsitsig modell ffir 115 ! och
Familjerzgn som var fyrsitsig för 120 L.

Karossen var Hadd i "tyg" och hade två
dörrar, hel fiamruta och sidofönster

cellouid samt en suftlett. Den flrsitsiga
modelleu var hang i baksätet så att det
låimpade sig båst för bamen. Bagageuklm-
met i bakdelen var bättre på den tvåsitsiga
modellen.

Några prestanda

Från stående start till 20 mph klaras av på 5
sekunder utatr att motom varvas onödigt. På
sanma sätt kan man nå 40 mph på 18

sekunder. Toppfarten låg på ca 55 mph.
Bromstråckan från 40 mph var ca 90 ft.

1932 presenterades en ny 1185 cc 4-
cylindrig sidventilsmotor (med vanliga ven-
tiler), BSA Ten en BSA bil med Daimler
Fluid Flyvheel prissatt till 230 f,. BSA Ten
hade bakhjulsdrift och en flrviidad förvail-
jar låda modellen fanns med många olika
karosstyper ooh farms i produktion till och
med 1936 års modell. EDligt BSA's reklam
rar bilen utrustad med "Det stö$ta framste-
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get i bilens historia sedan uppfinningen av
det pneumatiska däcken - den berömda
Daimler vätskekopplingen med själwiix-
lande transmission".

1932 hift vi också en modemare variant
av "The B.S.A Four-Wheeler" en modell
beniimd t h.p. Det var en sportbil med

fina-hjul och en ny 4 cylindrig vattenkyld
sidventilsmotfi med treviixlad låda elstart,
automatisk tiifldning och många andra fi-
nesser. Men framför allt var den ftarnhjuls-
driven

1933 presenterad BSA på Oll,rnpia Show
en 500 cc encylindrig motorcykel med
Dairnler Fluid Flyvheel och en trevåxlad
halvautomatisk våxellåda. Modellen .r.ar

med i 1934 års kataloger men kom aldrig i
produktion. Endast några få maskiner liir ha
nått privata ägare.

1935 introduceras en ny sex-cylindrig mo-
dell, BSA Light Six, som också fOljdes av
en liknande Lanchester modell. Light Six
had en sex-cylindrig motor på 1378 cc
(borming x slag 57 x 90 mrn), toppventi-
lare, vattenkyld med Daimler Fluid
Flyrheel och en f).rviidad halvautomatisk
viirellåda. Den hade en SU förgasare och

den var bakljulsdriven. Den fanns med lna
karosser och kostade mellan 315 - 325 t.
Speciellt med motom var att cylinder och
topplock rff i ett stycke, så kallat "fixed
cylinder head" . Som fordel påtalades att det
inte farns någon topplockspackning som
kunde låcka ooh att kylningen king toppen
hade kumat förbättras. Man fiok också en
god kontroll av kolvringama vid sotning
vilket ofta negligerades på bilar med avtag-
bar topp eftersom man då inte behovde ta
av cylindem, på denna modellen var det
t!,unget eftenom topp och cylinder lar i ett
stycke. Cylindem satt bultad mot motor-
blocket (sorn var av aluminium) vid cylin-
derfoten. För 1936 fanns också bilen listad
men då till nya priser 2'1 5 - 285 L,omt
chassie gick också att köpa för 2 I 0 f,.

1935 var också aret da BSA Scout dök upp
på scenen. Det var en modem sportbil som
vi idag skulle kalla bästa engelska sportbil-
sfradition. Den hade i det enklaste uföran-
det den luftkylda 1021 cc v-twimen som
var på t hp och framhjulsdrift. En sporti-
gare motor var den vattenkylda fincytind-
riga ll85 cc sidventilaren beniimd l0 hp
också den med franrhjulsclriff. Båda hade
trevåidad låda. Bromsama var mekaniskt
påverkade. t hp modellen var två-sitsig och

Sprdngskissen yisar delamq runt cylinderhuyudet och topplocket pA BSAs fyrcylindriga
sidyentilsmotor som återfanns på BMs tre och frr\uhga bilar medframhjulsdrrfi.

kostade 149 f.. 10 hp modellen fanns både
som två eller tr-sitsig öppen sportbil ftjr
157 eller 16'l f. Dyrast var den tvåsitsiga
coupd modellen på 185 t. BSA Scout tillver-
kade troligen inte hos Daimler utan hos BSA
i Birmingham.

Under 1936 lades tillverkningen ner av
Daimleriserade BSA bilar, alltså de bilar
som var enklare modeller av Daimler men

såldes som BSA. Bilarna såldes genom BSA
Caxs Ltd, Coventry. BSA hade nu bara kvar
sina ftam\ulsdrivna tre- och fyr-hjulingar
som tillverkades på Small Heath i Birming-
ham diir också huvuddelen av motorcykeltill-
verkningen tog plats. Hädanefter var det
Lanchester som var den enklare och mindre
modellen av Daimler.

För 1936 listade man sex olika nodeller av

"BSA Scout, bilen Jijr sportiga mdnniskor" presenterades 1935. Fanns i en mtind olika
modeller, nå ellerfursitsiga, coupe eller med suflett. AIla hade fyt cylindrig sidventilsmo_
tor medfrqmhjulsdrlfi. Hdr i 1936 drs modell.
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BSA Scout med både t hp och 10 hp mo-
tom. Prisema var seuruna som 1935. 193?

var det 4 olika modeller.

1938 talar man om de gamla BSA Scout
modellema som series 4 och de nya model-
lema series 5 som hade något större karos-
ser och Bendix Duo-Servo bromsar också
ett mekaniskt system men med en inbyggd
balansering av bromssystemet så att större
kaft läggs på ftambromsama iin på bak-
bromsama. Series 5 hade också 12 volts
elsystem

Sedan korn 2:a viirldskriget men Dainler
blev inte riktigt vad det vadt efter det.
Marknaden för lyxbilar vek markant. Dess-
utom förlorade man sin ställning som leve-
rantör till det Engelska hovet och staten.
Rolls Royce böqade ta över stiillningarna
som bil for viirldens ledare. 1955 tillverka-
des den sista Lanchester-bilen. 1960 hade

alla statliga Daimlers ersatts och samma ar
den 26 maj 1960 meddelade BSA koncer-
nens direktör Jack Sangster att Daimler såits
till Jaguar. Men fortsåtbdngen på den histo-
rien iil utanför våLrt område för den hiir
artikeln. Men vi kan i alla fall notera att
Daimler fortfarande existerar och iir en fr-
nare modell av Jaguar som idag if ett av
miirkena under Ford:s paraply.

BSA som motorcykeltillverkare blomshade
under 5o-talet. 1952 köpte BSA koncemen
Triumph Motorcycles och Ariel Motorcy-
cles. Redan 1943 hade man köpt Sunbeam
Motorcycles. Så man kan med rätta säga att
BSA koncemen var den engelska mc-
industrins hene. Endast AMC Associated
Motorcycles med Norton, AJS och
Matchless var av någon storlek som kunde
stiillas i jiimförelse, men BSA koncemen
var ojiinförligt störst. 1960 när man glorde
sig av med den då vacklande bil-sidan visste
man inte vad vi vet idag, att den brittiska
mc-indusnin också stod vid slutet av sin

storhetstid. 14 år senare l9?4 fanm i princip
BSA koncemen inte mer och av den ölriga
engelska mc-industrin var det bara spillror
kvar.

Dokumentation om BSA som biltillverkare
air siills)'nt. Det faktum att BSA var en kon-
cem som hade många olika bolag och fabri-
ker gör också att det ?ir komplicemt då tex
Daifi ers historia iir viil dokumenterad men
BSA bilama bara firms med i marginalen
och då bara de bilar som byggdes av Daim-
ler för BSA. BSA byggde ju sjiilva också
trehjuliga bilar på mc-fabriken i Small He-
ath, Birmingham. De lnhjuliga BSA Scout
sportbilama verkar också vara byggda d:ir
eller i varje fall under samma leclning då de
inte alls nåimns i samband med Daimler, de
1ar ju också en utveckling fran de trelguliga
4-cylindriga ftamljulsdrivna modellerna.
Jag har också funnit uppgifter om tex 1936
års modeller diir man n?imner att alla olika
karosser air tillverkade av karosstillverkaren
Muliner. Detta gör att många delar av BSAs
bilhistoria verkar falla bakom olika stolar,
dvs att historiker som jobbar med BSAs
motorcyklar inte är direkt intresserade av
bilama och att bilama som faller utanför
Daimler också verkar bli glömda.

Vad som iir mesl häpnadsväckande if upp-
giften om att BSA skulle ha gion provserier
redan 1907 alltså innan man officiellt bör-
jade med mc-tillverkningen 1910. Denna
uppgiften kommer iftån boken Daimler Cen-
hry av Lord Montagu & D. Burgess-Wise,
övriga kiillor ftir detta arbete åir BSA Cars
av Colin Pitt (Annonser och samtida tester
1931 - 1939), Three Wheelers av Ken Hill,
The Giants of Small Heath av Barry Ryer-
son och The Story of BSA Motorcycles av
Bob Holliday.
Slut
Se vidare på sidan 22 om BSA Tbree Whee-
lers-

corpes from {179.

Four+eatero from f 159.1 0s:

Twö-s.aters from f1{9.103-

writeforthe B.S.A. SCOUT Catalogue to the B.S.A. Co. Ltd.,46,Armoury Rd.,Blrmingham.!l
London Showroomsr Basil Roy Ltd., 161, Great Portland Screet, W.1

N.{hnd3, capclown sourh,ll'T-. 
r,,^. nr.. . -tL. M"ro,i

fh' ktta oDP'nBd
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Hilses Vårmönstring
Söndagen den 1l april 1999

Ca kl 13.00

Vågbeslaivning: Kör till Hindås, kör vidare mot Bolle-
byggd. Strax efter Ödenäs-vagen 2 meter innan skylten Bollebyggds Komun sviing

hoger in på den lilla gusvägen ca 300 meter och du iir framme vid triifrlatsen.

Viilkommna! Frågor? Ring Thomas eller Monika Hilse på telefon 0301-21553

Tjolöholm Classic Show
15 maj 1999

BSA klubbens tidigare utannonserade deltagande vid ljolöholm
Classic Show äx instäIlt på gund av den nya arrangörens mycket

låga intresse ftir veteranhobbyr.

Svenska BSA Klubben genom Lars Svanberg

Fr-- -rr 
r----rl

I
Kungsrallyt

I
II Kungsbacka den 13 maj 1999

I BSA klubben har även i år hand om en kontroll på Kungsrallyt. Om du del- I
I tager i veteraffallyt €ller bara åker runt kommer du att träffa på oss utmed I
I 

banan. Rallyt startar ca 09.00 och pågår i några timmar. 
i

I Vi behöver hjälp av några medlemmar vid kontrollen. Hjälp till du I
1 också! Ring Rose-Marie Svanberg på telefon 031-936218. Irtt--- --r

20 21

Missa inte årtusendets sista
Japanknäck i Göteborg

Fredagen den 28 maj 1999

M möts upp kl 18.30 vid parkeringen bakom Shell Ullevi i Göte-
borg på vara icke japanska motorcyklar. Avftird kl 19.00 ftir kor-
tege genom staden. Medtag grillmat ftir avslutande grillning vid

Röda Sten.

Frågor? Kontakta Lars Svanberg på telefon 031-936218

Grillafton vid Svaneholm

den22 Mai 1999 kl l8.OO

Trevlig kvällsträff med grillninE vid Evaneholmssiön. Ta
med egen grillmat o fika. Samling vid vanliga stället.

(Framför $lottet)

FrågorP Ring Boda,/Hel6n O4O-43331 4.

' Välkommna! hälsar Hel6n



BSA
Tlrree-wheelers

BSA's intåg bland teuulsbilarua kom sent på 2o-talet P,å denna ti-
den var små enkla bilar så kallade "cycle-cars" och "light cars",
(cykelbilar och liitta hilar), dc billigaste billiknande fordonen man

kunde köpu

Av: Johan Johansson

Trehjulingama rzr ungeffir dubbelt så dyra
som en 500 cc motorcykel, men bara lite
dlrare än en motorcykel med sidovagn. Och
då var detta ungefiir halva priset mot en

"riktig" bil. Under 20-talet fanns det många
tillverkare av små låtta och enkla bilar men
marknaden var pressad ocb depressionen
hade glort att det var svårt att överleva. BSA
tillverkade trehjuliga bilar mellan 1929 och
1936.

De trehjuliga bilama hade framför allt sin
kundkets hos folk som behövde etr liten
enkel bil men dår en vanlig (&rhjulie) var
för dlr. En motorcykel var visserligen billi-

gare men bilen har sina speciella fijrdelar.
Dessutom var den trehjuliga bilen skatte-
mässigt billigare iin en irhjulig. Under hela
20-lalet blomstrade marlnaden för ner eller
mindre mystiska konstnrktioner. BSA som
kom in sent i denna marknad ooh då depres-
sionen just slog till hade siikert det inte lätt.
Störst och mest berömd var Morgan. Båda
dessa kainde av "hotet" ftan rikiga bilar.
Morris inhoducerade en enkel bit för runt
I00 ! 1931. Men de trehjuliga hade ju sina
skattemåissiga fördelar med en 1åg vägskatt
på 4t. En BSA Slooper kostade 52f och en
BSA Tbree-Wheeler kunde köpas fran
100f,, vid samma tid kostade en BSA Ten
bil ca 250f, en Daimler lyxbil kostade ca
1500f,

B.S.A Tree Vt/heeler - "akar d.agligen i popularitet för att den get komfort och vriderslqdd
som en bil, men har bara driftkostnaden som en motorcykel". Hdrfrån annons anno 1932.

a <år ir thc runnh8 cor( ol a mobrctclc
rnd iid.ar, Th.y hrv. t h.D. .n!in., ycr
th. Tax k onlr a4: f.onrwh..l driv.; 3
5pc.ds .nd ..v..sc; .ll-wh..l 6..kin[ : lnr.r-
chlns. l. wh.chi cl.ct.ic st..tcr; or typo

Th.r. arc nv. hod.l5 with twh .tlind..ai.-
<ool.d cntln., ånd I n.w sp..lål iporc nod.l
witi tctllnd.r wrt..-cool.d.ngin..

€100
seBt.r seor! 0rtunakd) rth
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BSA:s trehjulingfck ganska snart awen motsvarande modeller medfura hjul. Att det inte
innebar sdrskilt stora dndringdr visat denna bild på ett chassie jlir enfyrhjulig BSA

"Cycle Car" som anvAnde samma motorer och framhjulsdrift som trehjulingdma. I 93 I .

Mitt i detta visade BSA upp sin första 3-
hjuliga bil på Motor Cycle Show 1 929 . Bilen
skulle introduceras som 1930 års modell.
Motom var på 1021 cc och hade slaglliagd x
borming på 85 x 90 mm och det var en
toppventilad luftkyld v-twin. Bilen rar ftam-
hjulsdriven med en treviixlad låda. Fram-
hjulsdrift var man nåstan helt ensamrna om
vid derna tiden och det var mycket modemt
på derma tiden. Bilen hade bromsar på alla
he hjulen, elstart och ratt och reglage som en

riktig bil. Bilen fanns i he olika utörande,
Sports, Sports De Luxe båda tvåLsitsiga och
Family De Luxe en Smitsig version. Man
tillverkade ca 2000 per åLr av dessa 3-
hjulingar och de tillverkades på Small Heath
i Birningham diir också hwuddelen av
BSA's mc tillverkning fanns.

l93l Utökades progamet med en 4 cy-
lindrig ttenkyld sidventilsmotor på 1075

oo och t hp. Borming x slagliingd var 60 x
95 mm. Samma treviidade låda och fram-
hjulsdrift. Pris ftan l25f f0r den 4-cylindriga

modellen som var en tvåsitsig sporbnodell
med lackering i svart. I allt fanns det fem
olika modeller detta år. Dominerande på den
brittiska trehjulsmarknaden var Morgan men
BSA var en av de Iä som kunde jiinföras
med Morgan och med den fyrcylindriga mo-
dellen var BSA i något av lyx-klass bland
hehjulingama som oftast hade en bullrane
v-twin på utsidan. Hår hade man nu en tyst
och vibrationsfri i,rcylindrig maskin som
dessuton yar vattenkyld.

1933 fick modifierades chassit så att bilama
blev stabilare. 1934 kan man läsa följande
beski'ning om rårets modeller. Fyra karos-
ser erbjuds på den wåcylindriga modellen,
TW 34-1 Standard har "fabric" väv-klådd
kaross i svart med röda hjul och fiillbar
vindruta och suflett, pris 100f,. TW3 34-2
De Luxe har en aluminiumklådd kaross lack-
erad i rött, grönt eller blått efter ägarers
önskemål, sk?irmvingama iir svarta och liul
och klädsel år i ftrger matchande karossen.
Vindrutan iir plan eller v-formad. Till den
plana rutan har man uppfällbar suflett och till



den v-formade rutan har man ett at4agbart
skydd. Pris 108f.. Modell TW 34-5 Family
De Luxe har också aluminiunklädd kaross
med fiirger enligt tidigare, men leveras en-
dast med plan vindruta och uppftillbar suflett
och tra sidorutor. Bilen har plats fttr två
luxna och två stora bam och bakdelen av
karossen finns plats för bagage. Pris 110f,.
TW 34-9 Special Sports, tvåcylindriga mo-
dellen (Pris 1 15f,) och Special Sports, flrcy-
lindrig (Pris l25f) hade aluminiumklädd ss
med en tvåtonslack. Den lncylinclriga De
Luxe modellen (Pris l28f) hade en alumini-
unklädd kaross i creme-f?irgad lack med
glöna sk,irmvingar, instumentpanel och su-
flett.

I april 1936 deklarerade myldighetema att
all vägskatt skulle upphöra fran 1937 . Detta
gjorde att marknaden for trehjuliga bilar,
cykelbilar och lätta bilar i princip slogs ut.
De skaftemässiga fördelama örsvarm. Men
BSA och någa fler var då redan inne på
fghjuliga bilar så de klarade sig iindå. Vid
Motor Cycle Show I 93 5 visade 5 tillverkare
upp sina trehjuliga brI?tr. 1929 hade antalet
utställare av fehjuliga bilar varit I I stycken.

1936 var det bara Morgan som st,illde ut
tre{uliga bilar. 1936 var alltså bara Morgan
kvar i trebjulsbranchen men Morgan hade
också firt'utiga bilar som var den stora delen
av deras tillverkning. Boomen för trehjuliga
bilar kan man yäl säga tog slut 1936. Och
hur det grck ftir de f'hjuliga behöver man
bara titta ut genom fönshet för att se.

Vi kan också passa på att niimna att runt
1960 hade BSA en prototp på en liten
trehjuling som kallades BSA Laydybird. Det
var våil efterkrigstidens boom på mc-bilar
som Messerscmitt och BMW Isetta, som
hade gjort BSA sugna igen. Bilen hade en
250 cc tvåcylindrig luftkyld toppventils-
motor, som usprunligen konstruerades för
BSA Sunbeam Scooter. Motom satt bak
och &ev det ensamma hjulet diir. Man hade
tåinkt att mc-bilen skulle kosta ca 285!.
1962 liir ytterligare en prototyp tagits frarn
men den nyligen introducerade BMC Mjni
(Hundkojan) gjorde att projektet lades ned.

Slut
Läs också om BSAs finhjulingar på sid 8.

15:e BSA Campingen
går av stapeln

den2-4juli1998
Boka din almanacka nu!

Frågor? Ring Camilla Johansson tel0300-73326

Föta året bjöd Swedi.h Bikemeet på en ftistorisk Mc-uppl€v€lse
med över l0 000 besökande varje dag. I år kan allting barå bli 6töte

Med Swedish Bikeneet 99 bryter vi alla bårriårer. Unde.3 dagar ar-
angerar vi Årets Storsta MC irälf. Det är svårt att tänka sig e; bätrre
MC eveDenang i SkaDdiDavicn. Swedish Bikcmcct visadc lörra årct att
succin inte var en tillfällighet, Swedish Bikeneets nångfald är en själaklar
förutsättning för en grånsöverfådande tråff. oavsett må.ke eller
klubbtiilhörighet.

MCM och Atlt on MC utser bl a håffens snyggaste hoj. Elituppvisning
i Trial, testkit.nin6ar på Scandinavian Raceway i Anderstorp. En välfylld
marknadsplats ned MC tillbehör och souvetrirer. Actionarcni för klubb.
tävlingal Utmana dig själv eller andra ned bungyjunp, Liveunderhållning
i Rock Palace- Stor speedcross-tåvljng ned den svenska eliten. High
Chaparral håller också öppet med allt från Saloon€r till Wild W€st Show.

Nyhet för i år är också Beaver Camp Tent, ett gigantiskt partytält på
campingonrådet rqed Inar och dryck.

Sw.dish Bikcmcet, senaste nyta, wwr{.highchaparral.s€



36:e lnt. BSA Qal
rooo

- lnbjudan -
BSA Owners Club X'rance har nöjet att in-
bjuda dig till det 36:e Internationella BSA
Rallyt i Frankrike den 14:e till29:e augusti

1999.

Rallyt gar av stapeln i Billom ca25 km öster om Clearmont-Ferrand
huvudstad i distriktet Auvergne i södra Frankrike.

För detaljer om rallyt och priser se vidstående sidor. Franska franc
star i mars 1999 i viixelkurs på 1,40:- fiir I franc.

Förskottsbetalning skall vara inne senast den 15 april 1999 till angi-
vet konto hos Franska BSA Klubben. Var noga med att siinda betal-

ning och bokning med tydliga referenser. S?ind kopia på bokning och
inbetalning till Svenska BSA Klubben, Drottningatan 68, 434 33

Kungsbacka.

Fullstiindiga rallyhandlingar kan rekvireras fran Svenska BSA Klub-
ben, genom att ringa 03 00-7 3326.

Välkommna till Frankike 1999!

Berthelot Thierry, Ordfdrande
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Amicole Fronqoise pour I'Orgonisotion du
Rossemblement lnternotionol BSA I 999

AfORI BSA 
'9

Voux-sur-Seine, lhe 2*r of Jonuory 1999

Deor friends,

The trench BsA owners hove lhe pleosure to invile oll your BsA club members, ond lheir BSA

bikes to the 36ih lniernolionol Rolly in Fronce in 1999.

The Rolly will be held 25 km Eosl of Clermonl-Ferrond, copilol of Auvergne, ol the municipol

compsile of Eillom.

The Town cenlre is ot only I km wilh 2 supermorkels, 3 Pelrol slolions ond o lol of shops.

Aporl from comping, lhere is limiled occommodolion on sile, lhis comprises of 12, fully

equipped 6 persons Cholels.

There is o swimming pool beside lhe compsite ond one ftee entronce per doy ond per person

is included in lhe Rolly fees,

As lhere ore only l2 Cholets ond no corqvon, we ioin q list of lodging houses ond B&B from lhe
''Giles de Fronce" ovoiloble ol those doles (oppendix 3).

French Breokfosls will be served on lhe compsile if pre'booked.

There will be o lorge morquee erecled on lhe sile lo oct os o meeling ploce.

The proposed evenls for lhe Rolly ore os follow:

Soturdoy I4'h August l2h - Arrjvol.
Sundoy l Srh Augusl l2h - Opening Ceremony with äp6rifif".
Mondoy l6rh Augusi lrodilionol French Mqrkel with BSA Exhibiiion.
Tuesdoy lTrh Augusl Line Up wilh French Picnic in o 'chdteou".
Wednesdqy lSrh August To be defined.
Thursdqy l9rh Augusl Dinner ond Oonce.
Fridqy 20th August Bike Tour.
Soiurdoy 2lrrAugusl l0h - Deporlure.

We join the 'booking form' {oppendix I ) qnd some informolion to locole lhe Rolly ploce

(oppendix 2). lf you need more deiqils don'l hesitqte to conlocl (tol more lnlormollon gdy) us ol

the oddresses below.

We send you our Besl Wishes for on Hoppy New Yeor I

Thierry BERTHELOI, Presidenl

Siöge rociol I

Asociollon.6qle 3our lo loi du Ierlulllet I90l

AloilSS^ ?t - 17, rcule de lo Beoule
63160 Elllom
{FRANCEI

Iö1.r 33 (0),{ 73 70 99 67
Fox.:33 (0)l 30 99 36 68

E-moll: rolly-bso.99@wonodoo.tr



ASA OWI,IERS CLUB 36Ih INTERNATONAL RALLY.1999
BILLOM, FRANCE

14rh_21rh aucusT, 1939

gookno fom - Please onntcbanv.

co,nt,y (8."""h), f--------------

n4snbe,N':f-: ------ -l

@ ""r,1_ 

-jRålly Fee (Obllgatory, no refunc,3l

olnner Oence lPl6ase ståte Itspeclåtdt€r)

French Br€åkfast (psr ctåy and perpeBon)

Ac6ommodåtion (per weok)
Tenl (perpercon trom 3 yaals otd)
campinq car(per pecon rro'n 3 yeårsold) See (1)
Fully equipped chalet(for6 på6ons) See 12)

(1) Pa(ing plåce without electrjcity

Children (3-12

Children (3.12

(2) Only lhe 2 peFons tolding bed hås no sheeis. Onty t2 chål€ts avaiabte : pio y to group ot 6 pesons

TO BE PAIO BYTHE15tlAPRIL 1999
(Peymenl recei!€d afrer this date wil be subjecl to s jO% surcharge)

ONLY BY BANKTMNSFER To i

Bån* : 8Np
To: AFOR|BSA99

Accountnumber: 30004 01423 000006562s3 33

rråry8e MEURIt{E
Sågnoux
632T0 ISSERTEAUX

Tel.: 33 473 70 99 67

åssenqer
assenoer

. S-M.L.XL

28

RETURI{ COMPLETED BOOKTNG FORMS io :

29

BSA Serwice Sheet
Nc.4Cn

Spriingskiss motor BSA C11,250 cc OHV
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BSA Serwice Sheet
No.4O3A

Sprdngskiss viixcllåda BSA C I l, 4-viixlad
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Skärpning - visa
lite resrDekt !

Jag såg i BSA - almanackan, som jag har vid min siing, att dead-
line Jör artiklar till BSA - bladet var den 8:de Febmafi. Då tdnkte

jag attjag skulle skfiva en liigesrapport om hur långt jag har kom-
mit i törberedelsema inJör kommande motorcykelsiisong.

Av: Fredrik Wallerius

Det iir, i skrivande stund, den 5:e Februari
och jag har inte ens plockat ur batteriet.
Tiindningsnyckeln sitter också kvar. Så gör
åven smutsen från regnvåta höstvåga. En av
skruvarna som hå{ler pakethälaren sitter
emellertid i n t e kvar. Det gör inte heller
det mesta av mönstret på bakdäcket. Detta
af saker som jag föresatte mig att fixa och
rätta till, så snart han konnit in for vinter-
förvaring. Vinterföwaring - vad åir det ? -
rulla in stackaren och ståing av motom och
wid orn bensinkranen !

Nej, jag har varit taskig mot min trecylind-
riga misil. Den ska fä choke i ar. Det harjag
aldrig haft. Lite svårstartad har det varit men
med lock och pock har det gått. Ny olja och
n),tt filter ska det också bli. Den trepipiga
ljudanlåggningen skall blåistras ooh sprutas
med mattsvart fiirg. Rören if brufföda av
rost nu. Kedjan ska ff några droppar olja -
det fijrtj?inar den. Den gör ju ett stort jobb
vid alla rodljus-Grand Prix.

Oj, vad trött jag blev - kan det vam så att
meklusten avtar med åren ? Eller är man inte
så noggrann som fftrr ? Jag har en bil
(engelsk) att skrula med också. fu det den

som skzil uppmåirksamheten? Det är det nog
- jag har gjort ornfattande arbeten med den,
M år i rad, nu. Jag iir fiirdig med bilen ftir i
åLr, så nu skall jag ägna mig åt Trippeln,
resten av vintem. Det kanske blir Swedish
Bike Meel och då måste ju grejema vara i
ordning.

FörIa veckan startade jag upp den. Efter
sedvanligt trugande small den igang. Inom-
hus, i mitt lilla fönåd - Oj, vad det dånade
skönt. Jag blir alldeles varm inombords.
Trots att jag har varit otrogen och lekt med
en bil, så startade hon och spann som en
tiger. Det it tillgivenhet de' - men, så har vi
haft-ihop-det i 25 ar, i ar.

Fredrik Wallerius, Göteborg - 170 ( km/h ?

- reds arun.)



Bytes / Köpes

BSA-tcrset
På BSA Torget annonserar Du som medlem atan kostnad Det skall

vara saker som hör till vår hobby. Siind din annons till:
BSA Bladet, Drottninggatan 68,434 33 Kungsbacka

E-mail : b saj o h an@sw ipnet. s e.

Skriv alltid ut namn och lel saml medlemsnummen
Sista datum jiir material - se tulan "Presstopp" i början av

tidningen

36 alt 070-316 43 13.
A7-delar, Komplett vevaxel med
högkorrpskolvar, cylinder, topplock,
kamaxel och stötståinger, allt i fint skick
bltes mot dito Alo-delar. EUer kopes
ovanstående delar för Al0 utom topplock.
Köper även clip-on styre och lyktftiste.
Krister Notlöv, tel 0980-843 93.

Säljes
2 st renoverings objekt. BSA B33 - 1953

svarVkomad tank. BSA B33 - 1954
maroonröd.
Nästan kompletta! Pris: 10.000:-/styck.
Peter Nilsson, Höganås, tel 042-685 7 6
(hen) 042-33 73 44 (atu).

Såtjes
BSA B 44 SS motor -69 såljes.
Åke Gradrn, Sundsvall, tel 060-612 459,

Såljes
BSA C'l55 250cc. Har mist förståndet och
saljer min fina off-roadare från
1964. Vill ha minst 14.000 konor då den
spinner så fint som bara en BSA
kan. Rolf Engvall, Stockholn, tel 08-656 49

Litteratur Såljes
Reservdelskatalog - BSA Spares A Group -
för A7 och Al0 fran motornr CA7-7101
(A7), ramnr GA7-101 (A7) och motomr
DA10R-101 (Al0), raruu cA7-101 (A10).
Reservdelskatalog - BSA Replacement part
list 500 cc - 1971
lnstruktionsbok - BSA Cl0 250cc S.V, Cl I
250 cc O.H.V - 1952. BSA 83l 350 cc
O.H.V, B32 350 cc O.H.V Competition,
B33 500 cc O.H.V, B34 500 cc O.H.V
Competition - 1956-7.
Tidning - The Motor Cycle, engelsk mc-
tidning med BSA inslag - Jan 1949.
Kent Hortlund, Tavelsjö, tel 090-611 22.

Sälies
Renoveringsobjekt BSA M20 1944. Ram
måste svetsas och en bit tillverkas, gaffel,
tank, framhjul, sadel, oljetank mm finnes.
Motor saknar div kåpor samt cylinder,
förgasare och kolv men gar runt utan
problem. Vlixellådan komplett (tor jag).
Regpapper finnes. Objektet sailjes som det
står och ej i enstaka delar, prutat och klart
3500 k.
Roger Halvarsson, Knivsta, tel 018-38 I I
30 eller 070-400 49 25

32 33

Köpes
Gamla utombordsmotorer fråLn l9l0 - 1960,
allt av inhesse. Broschlrer, böcker,
affi scher, tävlingsbåtrnotorer och
båfinodeller.
Bo Oskarsson, Varb ery, lel 0340-621 7 14

Säljes
BSA 650 Lightning -69, röd, avståilld sedan
-83. Delvis renoverad, nya delar: koppling,
ftirgasare, kedja,framgaffel, batteri,
renoverade origina.l matare och Spitfiretank.
Pris 28.000:- beroende på status i
renoveringen
Håkan Gustafsson, Stockholrn, tel08-15 64
63 eller 0'70-5'73 20 2O

Efterlysning
Min BSA Lightning -71 (regDr: BWL 928)

blev stulen i vecka 8, ifrån gamget i Malrnö.
Det iir som sagt en Lightfng -71 byggd
som en Firebird Scrambler (den fanns med i
BSA almanackan maj/juui 1998) och
åtrninstone jag gillade den. Är det någon
som vet nåt så vore jag tacksam för ett litet
telefonsamtal.
Mikael Pettersson, Malrnö, tel 040-88 784
eller 070-438 69 7'l e-
mail:nissp@ebox.tninet.se

Köpes
Min BSA B 33 -51 behöver ny sadel och
pass. cuts och nya el. bra fålgar hör av er
om ni har något eller tips om varjag kan få
tag på detta.
Sören Lindabl, Var4 tel0512-339 57

Kieka Tungt BBC inbjuder dig den 29 Maj till årtusendets
sista Vårkick med oss.

Vårkicken 1999
Vfukicken åir ett rally för dig som kör Brittisk motoroykel. Rallynmdan gar vid vacka

vika-vågar och någonstaN liings banan serverar vi som vanligt fika.

Starten hålls öppen mellan kl 9:00 och 10:30 och ar belägen vid SVANEHOLMS
SLOTT vid våg E65 mellan Ystad och Malnö strax norr om Skwup. Målplatsen iir
som vanligt belågen på en \äcker plats, diir vi på kviillen kommer att ha samkviim

ned grill och ol for er som stannar kvar. Glom ej tlilt och clrioka.

Förhandsanmä.lan är önskvåird, men inte obligatorisk. Din anmiilan ringer du in till; Bo
Augustsson på telefon 040-54 97 80 eller till Rickard Nebrdr på telefon 040-12 39 39

senast den 20 Maj.

Välkomna och..... Kicka Tirngt
Se åven på h@://home.bip.nevktbbc, e-mail: ktbbs@mail.bip.net



Klubh-reoalia
Bestdll klubbregalia nu! Du bestiiller genom alt siitta in pengar på

PostGiro 479 78 42-4. Glöm ej att ange storlek på kliiden Namn
och adress iir också bra så att vi vet vart vi skall siinda grejorna
Riikna med ca 3 v leveranstid Porto ingår om inget annat anges

Slipshållare i Herr eller
Dammodell - svart / guld rned nål i
guld. 50:- / st ange modell.

T-shirt i 1007o bomull -
svart med guldtryck. Hög kvalit6.
Fims i storlekama L-XL
(gemensam storlek) och XXL.
Kostar 120:- / st - ange storlek.

Jackmärke vävt - svart / guld. 35:- / st.

Klisterdekal i fin kvalit6 - svart I
guld. 15:- för hd.

Emaljmärke med säkerhetsnål -
svart / guld. 35:- / st.

Nyhet!
Vykort - Tjusiga BSA Vykort baserade
på 1998 ars almanacka. Set om 6 st olika
endast 35:-

Nyhet!
BSA Keps - Lågprofilkeps i 100%

borstad kaftig bomull. Svart med
broderad BSA logga. Reglerbart
kardborrespänne. Högsta kvalite!
Kostar endast 85:-

Passa på att beställa
innan mc-säsongen är i
full gång!

34 35

(Fo/ls. fldh sidll1 5)

dad 1956, nu med
l.'120 medlemmar,
Skaraborgs Sportvagn-
sklubb åir en amaJl
klassiker, grundad
1961, nu med 60 medlemmar. Kalrnar-
Ölands Fordonshistoriker har verkat sedan
1974 och har idag 144 medlemmar. Yngst iir
Timrå Classic Garage, grunclad 1993, idag
med 42 medlemmar. Alla irya klubbama och
deras medlemmar hiilsas viilkonma i gemen-

skapen i Motorhistoriska Riksförbundet !

TRAFIKBESKATTNINGS-
UTREDNINGEN
Utredningen skulle egendigen varit klar re-
dal under hösten 1998. Under sommaren
och hösten traiffade Motorhistoriska Riksför-
bundet utredningens seheterare kammar-
rättsassesor Per Eskilsson ftir att informera
om vår hobby och lagga fram de slnpunkter
vi har i sammanhanget,
Naturligtvis taladss det myoket om 30-
arsgriinseu. Efter att en politiskt sakkunig i
Finansdepadementet med egna ögon sett hur
en ganne körde till vardags med en gamnal
Volvo Amazon kom hela 3o-arsgriinsen att
ifrågasättas.
En arunn fråga som aktualiserats i detta
sammanharg åi.r de tyngsta fordonens vågav-
gifter. Som alla vet kom vågavgiften på
nästan en tusenlapp per månad som en
chock för alla som bevarat de största lastbi-
lama. Vågavgiften ska tas ut oavsett om
fordonen iir skattebefriade eller ej. Motor-
historiska Riksforbundet har givetvis håvdat
att avgiften inte borde utgå för de fordon
som är skattebefriade.
I våra kontakter med utredningens sekete-
rare har det inte kommit fram några infonna-
tion om i vilken riktrring utedama tiinker.
Det iir n imligen alltid på det såttet att alla
offentliga utedringar åi[ mycket hemliga un-

der sjåilva utrednings-
prooessen. Det är först
sedan de lämnat trycket
som de blir "offentliga"
i ordet fi. la bemiir-
kelse.

Vi vet aft utredningen fftt tillåggsdirektiv.
Vi tror oss till och med veta att tillåggsdirek-
tiven avser höjda vågtrafikskatter på bussar.
Dessa har ju under senare år, och speciellt i
samband med att i stort sett alla regleringar
slåpptes, tagit allt stöne andel av personr€-
soma Aån bget. Faktum ,ir att den spår-
bunclna hafiken bara har 5-6 procent av
personresande, Stockholrns högt belaståde
tunnelba.:ra inbegripen.
Trafikbeskattningsutredningen kommer att
vara avslutad den 31 mars 1999 men sedan
dröjer det naturligtvis en tid innan trycket
har giort sitt. Riikna alltså med att alla detal-
jer blir krinda först framåt sommaren. Mo-
torhistoriska Riksförbundet har som sagt
l?imnat information och synpunkter och
kommer att bli remissinstans.

IHVO
Motorhistoriska Riksftirbundet har anslutit
till det nybildade IHVO, och vill på detta
såft informera sina medlemnar och andra
intresserade om denna nya organisations mål
och orgaaisationsform.
EryO bildades den 20 mars 1998 med för-
bunden i Norge, Storbritamien, Tjeckien,
Sverige och Sydafrika som ingaende med-
lemnar. Finland har också blivit medlem.
Ett antal fitrbund bom och utom Europa, i
Asien, Aushalien och USA har utfyckt in-
tresse att ansluta sig.
I hela viirlden ar det samna faror som hotar
den motorhistoriska rörelsen, både ftan
mlndigheter och påverkningsgupper. Det iir
dåirftr viktigt att fä till ett akti\t samarbete
mellal liindema med utviixling av informa-

(Forts. på sidttn 39)



BSA-handlare
Under denna rubriken kommer BSA Bladet i fortsiittningen att lista
handlare av BSA resemdelar, semice och tillbehön BSA Bladet eller
Svenska BSA Klubben tar inle något som helst ansvat för af,fiirer
mellan köpare och sdljare W skall /örsöka hålla denna "lathund,,
så aktuell som möjligt. År det någon adress du saknar eller vill
rekommendera så hör av dig till redaktionen

BSA Handlare / BSA Dealers

Ackes MC & Motorservice, Alesta 2, 275 00 Sjöbo, tel: 0415-43082, fax: 0415-43003,
Motonenoveringax BSA - Norton, RENOLD KEDJOR, BOYER TÄNDSYSTEM och CARILLO

\,'EVSTAKAR

BAS Motoq Box 32028, 126 1l Stoclåolm, teli 08-6810923, fax:08-184293,
Atlt i RESER\DELAR BSA - Norton, 1930 - 19?5, cratis Prislista.

Birka Motorr€nov€ringar, Rosenlundsgatan 50,52, Box 17014, 104 62 Stockholm, tel:08-844080,
fax:08-849264, BSA MOTORDELAR till A7, Al0, A50, A65.

Brum Mc, Orrb)'n 159,955 9l Råneå, tel:0924,51091, fax:0924-5t092,
RESERVDELA& Twins & Triples, BSA Triumph, Norton.

Fottas MC Shop, Storgarm 45,7'71 30 Ludvika, tel:0240-61 1700, fax:0240-84138,
DAVIDA KLASSIKÄ HJÄ|MAR Mc riltbehör och utrustning.

Eans Holmström Konsult AB, Kvamfallsvägen 13, 429 33 Kullavik, tel: 031-931871, ORIGINA]-
RESER\DELAR fttr AMAL, LUCAS och SMITH.

Marcie Bookrhop, Roslagsgatan 14 (hörnet av Surbrunnsgatan), Box t9007, lO4 32 Stockholm,
tel:08-6127050, fax:08-6127051, MC, Bil, Flyg mm LITTERATUR

Sten Karlsso[, Klockareviigen 15,302 56 Halmstad, Tel:035-127118,
BSA RESERVDELAI\ över 40-års erlarenhet i branchen.

Veteran-Mc Bertil Nordbech Mejerigatan 6, 273 75 Lö,restad, tel.j4ti -2t595, fa'x,04t7-2\Zt6,
ENGELSKA MC DELAX, AJS, BSAe Marcless, Norron, Triumph nlln.

36 3'.?

BSA Norton
Royal Enfield ltiumph
Skännar: plåt rostfritt & aluminium

Ekrar: krom & rostfritt.
Fälgar: krom rostfritt & aluminium
Hand & Reservdelsböcker: 1925 -80

Sadlar Dynor Överdrag Gummi
Ljuddärnpare & Avgasrör

Bult/Mutter i krom r/fritt & zink
Gängsnitt Gängtappar Ventiler
Styrningar Kolvar Lager Drev

Kedjor Barbour jackor & byxor
Styren Handtag Sidokåpor Oddie

Brytare Lyktor Mätare Omkopplare
Koppling/3roms/Gas/Choke/Tänd-

ni ng/H-mätar /Varvräknar-Wires
Lameller Drevämnen Växelådsdrev

Förgasare Amal Monoblock
Concentric osv. osv. osv. osv.

BAS Motor
tel 08 68109 23

070 559 6190
fax 08184293

basmotor@telia.com
basmotor.a.se

Gratis prislista

ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla märken

Specialitet:
NORTON

Cllinderborrningar.
Renovering av veva:dar och

cylindertoppar.
Reparation av Nortoo avgas-

giiryor till orighal.
Glasblåistring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tiindsyst.

och powerboxar,
BS4 TRII,JMPH, NORTON

CARILLO VET]STAKAR
Plus nycket ner!

ALES'IA 2
27s 00 $IÖBO

IEI,EFON U15-430 E2
IELEFAX 0415-430 03

öppet Vard 9-18. I/örd. 9.14.



Lokalavdelningar
Svenska BSA Klubben hår dgra
lokålavdelningar runt om i låndet.
D€sså bruka. Mlla någon eller några
tråfår och eventuelli lmalra
aktivit€t€r. Vill du höla vad som iir
på gång näa din hemort kan du
konlåkta någon nårå dig. Hittår du
ingen nåm dig så kan fu åltid tåla
m€d någon i klubbens styrelse.

Tåtlk på åS vi :ir en ideell förening.
Allt aftete inom klubbetr sörs av
ftivilligå. Ringer du så filr tu slikmst
tag på oss på kvållen ftrrslågsvij

nellån kl 18.00 - 2.00.
Skårc
Helen Brungorp
tel: 04043 33 14

Getinge
Krister Nilssotr
tel:035-549 26
Vä!tkurten
tohan Johansson
tel: O3OOJ13 26

Jtuköpitrg/Eu!kv.rnr
Jan-Erik ftder
tel:036-67166
Sigtuna
Jån Nikåmo
tel:08- 592 522 13

VdI€trtulla
Rog€r Ohson
tet 08-511 762 04
Åk€rlb€rs.
Sren-Åke Skoglund
iel08-540239 39
Sul|tl|sl
Rolf Ludin
tel: 060-5?8454
Cyber lprc€
BSA klubbens henÄida
http://hen.passag€rlse/jojo123

Nya Lolalavdelningar

-Modellspecialister. ffi$j|ff;jttt Aso_A6sefterre70
liqT * Yåtå medremour är så sune såndsrröm Rob€n Ho@ns
kållåde nod€ll$eaiatister Dessa år 61 6366-544170 tel:040_18 65 3l
sårsljlt intresseråde av någon eller M20 - M2r B2S _ 850
någrå modeller och delar_gårna md Morgatr Johånsson LåIs S!"anberg
si8 av sinå kunsl€per. De försdter tel o3t-163637 !€l:031_936i18
11 

hjålpa dig son år nedlem i BsA cold Strr, B33, Ato A75 R..ker m
Klubben med råd n?ir du behö!€r. Cösra Johån$m Bo Hagman

tel: 0300124 59 (ej Ti) t€l: 0380-z5l 17
Tårlk på att vi år en ideell förening AsO - A65 ro.m 1970
Allt..årbete imm klubten_ gör_s av Håkån Ctme yi hot Dtats för ller
ff;'iX*;,TH'åx*f.'Liam ."r: 04"-406 65 ,åtffi"ii""-. uu, * aigr

Klubbftrsäkring
&

Besiktningsmän
Genon Sl€nskå BSA Klubben hår
du nöjlighet att teckra
sp€ciåffönåkdns on dh BSA
upp&ll€r vissa villkor m€d åvs€end€
på orgitralit€t och använfuing, ftrL
Första villkoret ä att du skåll ha
varit medlem i BSA Klubben i ett år.
Klubb€n har ett eget arlal med
Skandiå och genom vår ånsluhing
till MHRF hsr du möjlighet att få
MHPJ-Fö.såkringen sonr tecknås åv
Folksam. Mer idlornatiotr filr du
fiår idlå "besiktnirysmän".
Tånk på at vi år en ideell föredidg
Allt arb€te inom klubben gitls av
ftivilligå. Riryer du så f;L tu Eålaast
tag på oss på hållen fihslagÄvir

mellan kl 18.00 - 20.00.

Hurudrff v.rig / Itungsbackå
Gitsta JolBn&son
rel: 0300n24 59 (ej Ti)

Bolebyggd
Svenolof zådin
tet 033-28 8193
C€tirge
Kriskr Nilsson
rel 035-549 26
H66r
Kåll€ Hdgesson
r€lt0413-333 65
M.lnköping
Cårl Gumar hnssFand
t€l015?-202 40
Srldhcm
BerytolofKartsson
tet 0515{0177
Slockholn

Thomas Bklud
rel 08{81 09 23

St16mslnd
Kåll€ Roos
tel:0670-30138
Sund!vrll
RolfLundin
tel 060-578454
TidåhoIm
Jan-Erik Kårlsson
ret 0502-t3981
Trell€borg / Mdmö
Toöjöm Cristensson
telr 040-4E5254

n behdve4ler besiktnings-ndn ! -
n hu medlennar i hela landet son
behövet nögon a nnat 83,4 kunnie
att ydn.la ig till. Riag Gösta M du
kdnnet att du kan fid a upp.
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Träffltalendern
l1

l3
l5
22
28
29

Apr Hilses Vårmönstring se sid 20 (l-99)

Maj Kungsrallyt - BSA kontroll se sid 20 (l-99)
Maj Tjolöholm Classic Show se sid 20 (l-99)
Maj Grillafton Svaneholm se sid 2l (1-99)
Maj Japanknäck i Göteborg se sid 2l (l-99)
Maj Vårkicken 1999 - Kicka Tungt se sid 33 (1-99)

l1-13 Jun Swedish Bike Meet se sid 25 (l-99)

2-4 Jul l5:e BSA Campingen se sid 2a (l-99)
30-1 Jul/Aug 4:e BSA Tr?iffen Nord

6-8 Aug Britannia Rallyt, Åtvidaberg, TOMCC
14-21 Aug 36:th International BSA Rally, Frankike

se sidan 24 (1-99) (Obs! örhandsanmälan)
2l Aug Japanknäck i Stockholm

(Fo/ts. j/dn sidan 35)

och erfarenheter.
Den viktigaste uppgiften fiir IHVO åt att

allt son står i dess makt att tillvarata,
skydda och fråmja den motorhistoriska rö-

fortsafta rätt aft bruka historiska for-
på otrentliga vågar och an&a platser
ett minimum av reshiktioner, skatter

avgifter. Dessa mä reflekteras i IHVO:s
stadgar.
IHVO har inte och söker inte myndighet

organisatorisk kontroll over hastighets-
eller pfitlighetståvlingar. Önskan ar att den
intemationella kontollen över dessa äv-
ingar skall hanteras av en organisation som

även uffiirdar nödviindigå dokument för for-
donen. I en sådan organisation vill IHVO

repres€ntera ågare och bnrkare av
fordon för att kurma påverka framtida be-
stämmelser och konfroll av tåvlingar i både
deltagares och andra vägfafikanters in-
fresse.

Styelsen i IHVO bestar av Peter Glover,
Duncan Rabagliati, Michael Banfield, Stan
Minarik, Carl Hemik Störmer och
Briining (MIIRF, Sverige).
Slut


