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Redåldör: Johan Johansson

RadåLlionens adress:

BSA Bladet
Briinmms Viig l5
430 l0 Tvååker
rel: 034P-415 68 (endasr kvålar)

e-mail: bsajohan@swipnet. se
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Svenska BSA Klubben
Svelska BSA t0ubben år etr ideell förenhg som
arbeler för att salr a intress€rade och bevara BSA
motoroyklar. Svensks BSA Klubben ger också ut
tidskriften BSA Blsdet. Mer information kar du lå
gerom stt skriva till Svenska BSA Klubben,
Alpgetan 4, 232 35 Adöv, .llor ring8 040-43 33
14. Du kån också läsa på ver homcidn httpi//
hem. passagen. se/j ojo I 23 .

Medlemskap
Vill du bli medlem direkt betalar du in l?0:" pÄ vårt
Postciro 479 78 42 -4. Avgifton Bltller per
kalenderår (hela 1999). Aktuella mcdlomslormaner
filrler du på aDnar plsts iBSA Bladet.
Familjemedlemmar kan löss att ogot rncdlemskap
till rcduoerat pris, ftjr niirvarando 60t-, hår sammt
förmåner som medlem men orhellor intc tidskiften
BSA Bladet eller anmo information flln klubben.

Brooklands Racerbanan köra med en varvtid
över 100 mph. Detta ftrårade honom en
liten guldnål en så kallad Gold Star,

BSA var inte sena att at ftirdel av detta och
visade en speoiatnodell av M23:an i
september 1937 som fiok modellnamnet
M24 Gold Star. BSA ma*nadsförde denna
maskinen som "The world's finest standard
sports 500." Maskinen hade flera unika
finesser för den tiden. Cylinder och topp var
av aluminium. Cylindem hade ett
austenitiskt cylinderfoder. Toppen hade
ingiutna ventilsäten av ståI.

(Forls, på sidan 4)

Presstopp Nr 4/99 - 8 nov. Ber. utgiv. V9949.

Omslaget
lnnehåIlFramsidan - BSA Gold Star - urmodellen

från 1938. BSA avhöll sig ftån all
tillverkning av tävlingsmaskiner efter en
wår olycka med en fabriksmaskin 1921.
Men mot slutet av 30 talet så qjuknade man
lile ooh presenterade vad som skulle bli den
mest berömda BSA modellen genom
tidema.

1937 innoducerades model M23 Empire
Star som var ritad av kostruktören
Valentine Page. Konstrultionen var mycket
tillftirlitlig och låimpade sig ftir trimmning.
Genom en bra planering lyckades föraren
Walter Handley att på den berömda
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Ordföranrlen talar Qed's lrörna
En Fantastiskt fin sommar har gått till sin
iinda. BSA klubben har haft ett antal aktivi-
teter rmder sommaren, bland annat BSA
campingen i Bankeryd som för övrigt firade
sitt l5 ars jubileum.

Inte att förglömma aktivitetema som lo-
kalavdelningarna anordnat ,ooh lagt ner en

massajobb på, som ger åven andra iin folk
fran Västra och Sö&a Sverige en möjlighet
att triiffa likasinnade. Men för att det skall
vara riktigt roligt att anordna trziffar så bör
det ju komma fotk dit, så stöd era lokalav-
dehingar genom att sluta upp på träffama
och aktiYiteterna.

Planeringen king lntemationella ralllt 2003
fortsätter. Vi har hittat ett ställe som skulle
vara perfekt för träffen och ägaren iir posi-

tirt instiilld. Nu visar det sig att ågaren har
ansökt om att få anlågga en perrnanent cam-

ping i anslutning till vandrarhemmet och har
fftt avslag fran Llinssbrrelsen, men vi hor
och hoppas att det skall lösa sig for en till-
fiillig camping. Men nu söker vi ett altema-
tivt ställe fttr alla håindelser som kan in-
hiiffa. Ett par st?ille finns i åtanke.

Vi kommer att behöva folk som kan stålla
upp f(j'I klubben n?il det börjar att dra ihop
sig för rallyet och vi kommer att såtta in en
bliinkare i tidningen niir det blir dags. Har ni
några idder om aktiviteter eller annat som
berör BSA klubben eller lntemationella så

tveka inte för att höra av er till någon i sty-
relsen eller mig direkt.

BSAing you Rickard Nebrör

Tel: 040 - 18 39 39,
Email: nebrer@mail.bip.net

Redaktören tålar

Till slut efter en lång sommar har ett nytt
BSA Blad kommit till. Vi maste påminna

om att det år med din hj?ilp som denna

tidningen såtts ihop.

Som du mårker kommer den vuil sent. Det
finns många orsaker till detta. Ibland åir det
svårt att få tiden att råcka till. Eft ovanligt
fint väder har inte direkt \iilpt till.

Med BSA åkandet har det rarit daligt i
somnar. Men några små utflylder har det
varit. Förra helgen hade vi

"Sensommarutflykt i Kungsbacka". Detta
samlade några hiingivna BSA åkare som
dagen till zila hade beg.åvats med ett hotfullt
våder.

De som nu var med hade nöjet att besöka
Varbergs Utombordarmuseum. Ett privat
museum som klubbmedlemen Bo Oskarsson
samlat ihop under många år. För den moto-
rintresserade finns hiir en bit svensk motor-
historia. Den digra sarnlingen kunde uppvisa
utombordare från tidiet 1900-tal fram till
modem tid. Man kunde följa utombordarens
utveckling på ett hevligt sått. Måinder av

(Fotts. pa sidan 33)

Nva adresser
(Forts. Jrån sidan 2)

Stötstfurgstunneln på utsidan var integrerad
med cylindem och toppen - dvs var i ett
stycke med cylinder och topp. An&a
mifkvåirdigheter va( växellådan vars hus var
gjort av electron och ramen som var helt
utan fästen ftir sidvagn plus att materialet
var Reynolds 531 rör som iin i dag ses som
ett av de 

'?persta 
materialen ftir ramar.

Urmodellen av Gold Star var inte så

framgångsrik som senare efterkigs modeller
kom att bli. Den största preslationen var niir
ett armelag vann pris i 1938 ars ISDT
(lntemational Six Days Trials). Man anser

att modellen inte var helt lyckad på grund av
att mårnga delar delades med örriga
modeller. Tex var våixellådans inanmäte

sarnma som på M modellerna och
dfigenom hade den en kosntruktion som
inte tillät snabba vlidingar. Motoreffekten
rar 28 bhp på standardbränsle (bensin) och
ca 33 bhp på alkohol. Mindre än 500
maskiner tillverkades under åren 193? -
1939 diir kriget satte stop ftir produktionen.
Efter kiget återkom modellen i ny skepnad
så som vi kåinner den idag. En intressant
detalj åir att är aft alla levererade maskiner
hade ett testintyg diir effektkurvor visade
motoms prestanda. En hadition som levde
med Gold Star modellen tills de sista
tillverkades 1963.

Baksidan BSA:s historia som

cykeltillverkare iir lång. Se separat artikel på
sidan l4 i detta nummer.

I samband med BSA Bladets redaktionJlyttar pas-
sar vi på att göra ett par stöne iindringar &v adres-

set till klubben.

Nv adress
Klubbärenden,

Medlemskap, mm.

Svenska BSA Klubben
c/o Helen Brunstorp

Aspgatan 4
23235 Arlöv

Tel: 040 - 43 33 14

Nv adress

BSA Bladet

BSA Bladet
c/o Johan Johansson

Briinnarns väg 15

430 l0 Tvååker
Tel: 0340 - 415 68



Värlrlens älelsta
fungerande E.S.A.

mctorcyKel
Från Morgan Johansson och Mr Brian Brockhank har vi fått
följande intressanta artikel. Morgan beriittor ;

Han letade upp en sidovagn som befann sig
hos en äldre kollega d:ir den hade anviints
som redskapslåda för trådgårdsverktygen

rungarna
B.S.A. maskinen hittades av Terry en med-
lem i V.M.C.C ( Vintage Motor Cycle Club

), i ett garage vid ett gammalt hus i by i
Essex. Huset var bebott av en gammal dam

(Fo/ts. pd sidan 8)

Bridn med sin 1911 B.S.A. Februqri l996 - I'-örstq proykörningen pd en gammal nedlagd
krigsflygplats .

B'SAWruRBffi

Av Morgan Johansson och Brian Brook-
bank.
Översatt av JJ.

1985 köpte jag en BSA M2l före detta en

AA pahull-motorcykel ( Automobil Associ-
ation ), den saknade dock sin sidovagn och
det mesta av dess speciella AA delar. Jag
tog kontakt med Vintage Rebuilds i Essex,

Englard. lmhavaren av firman rekommen-
derade mig att ta
kontakt med en

man vid namn Mr
Brian Brockbank
en AA man med
ett stort intresse i
gamla motorcy-
klar. Mr Brock-
bank kom att
hjalpa mig mycket
mer än vad man
kunde förvänta
sig.

sedan 1962. Vagncrr virr tyviirr oanviindbar.
Men tre veckor scninc l)ii(lc Mr Brockbank
av sig. Han hadc byggl crr rcplica sidovagn
med hjälp av läs, giugjlirrr och andra delar
fiån origirral vagrren. Finishcrr var bäthe iln
'\nint condition". Mr llrockbanks korunen-
tar var att han hade niulil valje shrnd han
hade arbetat med den.

Njutit tror vi att Mr Brian llrockbank kunde
göra när han 1992 fiok ta över och börja

renovcra en vad vi
idag tror iir - Vlirl-
dens äldsta firnge-
mnde B.S.A. Mr
Brockbank berät-
tar härunder själv
den fantastiska
historien.

Det var ungefär
1982 som läm-



som nu levde diir ensam. Terry hade sett
framgatreln, fiamskärmen och nummerplå-
teD genom ett fönster, diir den hiinde på
våggetr. Niir Terry frågade damen om mo-
torcykeln sa hon att det inte fatrns någon
diir. Sedan beråttade hon att garaget inte
hade varit öppnat på ungeffir 50 år. Nzir
garaget öppnades hittades de viktigaste de-
lama av B.S.A.-n. Ram, ftamgaffel, motor,
avgas-lådan, Bosch-magnet, franhjul, tank
och styre.

Den gamla damen kom sedan ihåg att ma-
skinen hade tillhört hennes bror som hade

tagit isiil maskinen under eller kort efter
ftt$ta viirldslciget ( 1914 - 1918 ) och den
hade aklrig satts ihop igen. Kanske han hade

t?inkt att bygga om den för ävlingsköming
då trampoma saknades, styret likande

B.S.A.-s TT styre och tanken hade iindrats i
bakkant av något sk?il. Hur som helst så kom
Terry överens med damen, jag hor att en
liten donation till hennes kyrka var allt hon
begårde.

Fastiin Terry air intesserad av alla sorters
motorcyklar så var inte de allra tidigste
motorcyklama hans största intsesse så ma-
skinen gick vidare till en av mina viinner,
Jobn. Han startade med att renovera hjulen
och göra i ordning ventilema. Men han blev
plötsligt svårt sjuk och hade bara några
veokor klar att le niir han bad mig köpa
den. Han sa att han var siiker på att maski-
nen skulle komma i goda hiinder och att den
skulle komma ut på vågen igen, Jag upp-
skattar hans förtroende for mig så 1992 tog
jag över maskinen och renoverade deb un-

der 1996 1996.

Maskinen har kontrollerats av en B . S .4.
märkesspecialist och den tlos \ara den näst

iildsta B.S.A.-n i England kiind av V.M.C.C.
Den åir tillverkad den I I juni 1911 och iir av

modell 3 % H.P. Med direktdrivning och
utan koppling och bromsar.

Den iildsta B.S.A.-n ågs av någon i södra

England och zir orenoverad och har varit
inom deras familj sedan 1950. Jag har sett

denna maskin och har dåirför haft möjlighe-
ten att göra korekta replika delar diir dessa

saknats. Ägaren har givit mig en god hjiilp.
Nåir jag renoverar en maskin vill jag göra så

mycket som jag kan. Jag har sjalv gjort
vewartiet med trampoma, fotplattorna,
magnetkåpan ( magneten zir omlindad och
placerad inuti ), verktygslådor och pakethål-

lare. Vidare har jag glort läderarbetena på

sadeln och verktygslådoma.

Tanken rar mycket våirre att göra i ordning
iin jag trodde, så jag beslutade att tillverka
en helt ny vilket var en utrnaning. Det var
omöjligt att finna den råtta Brown & Barlow
förgasaren men jag fick tag i en B.S.A.
"variable jet" örgasare som far duga trlls
vidare. Laokering och de små ftmicklade
delama har jag också giort sjiilv. Cylindem
lr fodrad ooh bonad till att passa den gamla

kolven. Alla lager i motom var OK.

Vid slutet av 1995 var allt ihopmonterat och
jag såg fram emot att göra mototrn gå igen

för första gfurgen på 75 år eller fler. Men
motom var så tight att jag inte orkade

trampa runt den snabbt nog. Som tur rar höll
en god viin på att bygga en elektrisk rullande

landsvåg. Niir den var klar tog jag med

B.S.A.-n till honom dåir vi körde motorcy-
keln i 15 minuter utan tiindstift för att få
motom att gå låttare. När vi sedan stoppade

i t?i.Lndstiftet och hade gjort några små juste-

ringar av reglagen och förgasarens mun-
stycke startade till slut maskinen. Det var en

strålande dag.

Jag hade lite problem med ventilema under
de två första tuema jag var ute på. Först var
ventilstlmingama lite viil tajta så att venti-
lema hiingde sig. Niir det var avklarat så

gick pinnama av som håller ventilfiådrama.
Ventilema modifierades så att en rektangu-
liir pirure kunde anviindas i stället. Nu firnge-
rade den utan problem och allting fi.rngerar

bättre och båttre. Den åir förvånansvatt lätt
att köra. En gång talade någon om för mig
att det behövs 100 miles (16 mil) för att
"tiimja" en veteran motorcykel. Både
B.S.A.-n och jag ,ir nu på sanma vågliingd
och njuter av varandras siillskap.

Brainsleförbrukningen åir ganska hög, ca
0,53 liter / mil. Så för att undvika bensin-
stopp på ralll,n har jag dort en extra bensin-

tank som monteras på pakethåilaren. Egent-
ligen ,i[ det en gammal brardsläckare som åir

i en lädewäska. Detta ger mig lugn och ro
och en extra 5 mils räckvidd. Utan att vara

satskilt atletisk person måste jag medge att
det kan vara svårt att starta den niir den iir
varm särskilt i uppftirsbackar. För att göra

livet låttare har jag bödat att göra en kopp-
ling som skall sättas på vevaxeln. Den iir av
min egen design och verkar ?in så l lnge
lovande.

Mitt nästa rally kommer att bli "The 1997

Pioneer Run to Brighton" i mars. Jag undrar
om John tittar ner ftån ovan nöjd över attjag
har uppfullt mitt lofte att fiirdigställa renove-
ringen.

Brian Brockbank.

Slut.
Masbinen sd som den hittddes 1982. B.S.A. 3 1/2 H.P. årsnodell 191 1.
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fävlinssdax SKriv tiII
BSA Eladet ta

BSA Bladet görs med hjdlp av medlemmarnas insända beriittelser
och bilden Du kan också siinda ditt bidlag till BSA Bladet.

Och Du! - Det lönar sig!

BSA Bladet premierar införda bidrag med
en check som iir giltig vid bestlillning av
klubb regalia. Dessa kan san as vid honorar
av flera bidrag så att en laimplig surruna
uppnås for onskad klubb-pryl eller anv:indas
som dellikvid vid bestållning.

Ett av de införda bidragen per nummer kom-
mer att utses till hevligaste bidrag och pre-
mieras med BSA Klubbens / BSA Bladets
rostfria thermos, vzird ca 250 k. Biclraget
utses enväldigt av redaktören för tidningen.

Bidragen skall vara av inhesse för BSA
ägaren. Egen text och bild premieras högle
,in enbart bild. Texten skall vara av sådan

l,ingd att den inte kan anses som ren bild-
text. Garnla tester av mc iir också välkomna.

Originallitteratur såsom brochyrer, hand-
böcker mm iir mycket viilkommet.

Morgan Johansson
fran Partille har fått mottaga BSA Bladets tredje
praktiska 1 liters rostfria termos ftir sitt bidrag

"Viirldens äldsta frrngerande B.S.A. motorcykel" till
BSA Bladet nr 3-99 (se sid 6).

Allt material skall vara på svenska undanta-
get originallittertur.

hseinda bidrag åteniindes alltid en tid efter
tidningens utgiwing förutsatt att avsiinda-
rens adress iir uppgiven. lnget av materialet
förstörs på något sätt utar reproduceras med
moderna metoder såsom ayfotogafering,
scanning och liknande. Textbidrag kan in-
siindas handskrivet eller maskinskivet. Om
dator anviints tar vi helst emot texten på
diskeit i txt eller rtf-format eller via e-mail.

Siind ditt bidrag till: BSA Bladel, Briinnams
Väg 15, 430 10 Tvååker. E-mail bsajo-
han@swipnet.se.

Inget bidrag iir för litetl

Omslagsbilder

Vi söker bilder till kommande omslag av BSA Bla-
det. Närmast är det julnumret(4-99), det nya årtu-

sendets första, andra och tredje nummer (l-00, 2-00,
3-00) som nu skall planeras. Har du någon trevlig

BSA bild som kan du vill anmäla till tävlingen sänd
den till BSA Bladet, Brännarns väg 15, 430 10

Tvååker. Märk kuvertet med Omslagsbild. Berätta
gärna något om bilden. Glöm inte att skriva ditt

namn och adress. Vi sänder tillbaka alla bidrag niir
tävlingen är avgjord. Sistatävlingsdag är den 8 no-

' vember.

Almanacka

För det nya årtusendets ftirsta BSA Almanacka söker vi
sex stycken trevliga bilder med BSA motiv. Leta igenom
dina album! Såind dina bästa bilder till vår tävling. Trev-

liga priser! Sänd din bild senast den 8 november till: BSA
Bladet, Brännams väg 15, 430 l0 Tvååker. Märk kuvertet
"Almanackan", och glöm inte ditt eget namn och adress.

Berätta gärna något om bilden. Alla bilder återsiindes
när tävlingen är avgjord.

il



BSA Serwice Sheet
No.7OO

Når motorcykeln år ny

Topplocksbultar ( galler ej B och M O.H.V.
(toppventils) motorer )
Undersök taihingsytan mellan topp ooh oy-
linder dagligen, och om låckage s1nes, drag
åt bultama, diagonalt så att toppen &ages åt
jåmt.

Mutterförband cylinderfoten ( gå[er ej B
och M O.H.V. (toppventils) notorer )
Det finns fem muthar, en i varJe höm och
den femte placerad inuti huset för ventillyf-
tarna på encylindriga modeller. Model A7
har åtta cylinderfotsmuthar och modell Cl I

har sex muttrar. Drag åt efter de första 100
miles (16 nil ).

Cylinder och topp bulddrbard ( B och M
O.H.V. (toppventils) motorer )
Cylindem och toppen iir &agen mot vevhu-
set av flra langa bultar som iil f;istade i
vevhuset. Tag en blocknyckel mot den övre
sexkanten för åtdragning. Dessa bultar iir
högergångåde ooh monterade upp och ned,
dras åt genom att dra blocknyckeln åt höger.

Slut

B.S.A. CYCLES LIMITED, Sewice Dept.,
Birmingham l l

För Alla modeller Utgivet september 1950,

BSA Service Sheet
Nc.8OZ

Alla modellen Aqivet maj 1950.viktigt att
med den

Periodiskt underhåll
Var 1000 miles - ( 160 mil )

Nav
Pumpa i smörjfett i smörjnipplama som iir
placerade i navens centrum. Överdriv inte
detta då för mycket smörjfett kan leta sig
fram till bromsbanden och ge reducerad ver-
kan på bromsama. Tre eller lna pumpningar
rJed smörj sprutan iir lagom.

Bromsamas spindlar
Lägg på några droppar med olja.

Hastighetsmåtardrivningen ( D och C mo-
deller endast )
Fetta in ordentligt. Tre eller lrra pumpningar
med smörjsprutan regelbundet.

Var 2000 miles - ( 320 mil )

Motorolja (ej D modeller )
Oljetanken och sumpen törnnes ( förslagsvis
niir motom år varm efter en låingre h.rr ) och
tanken fulles med ny olja.
Om motom iir ny eller renoverad, skall oljan
b)'tas efter de första 250 miles ( 40 mil ) och
sedan igen efter 500 miles ( 80 mil ).

Drivkedjan
Tag av kedjan och tvåtta den ordentligt ned

fotogen. Efter den torkats av oljas den
(drånk9 i motorolja eller med smiilt
(upphettat) fett eller grafifett.

Bry'tarspetsar ( ej C modeller )
En mycket liten miingd olja injiceras i olje-
filten och brltarkammen inoljas ftl'rsiktigt.
Ojefilten iir åtkomlig efter att brl'tararmen
demonterats ( som halls av en skuv på
brltarspetsens motsatta ,inde ) och ,ir place-
rad i den rhåliga iindan av den runda skruv-
skallen som blir åtkor ig niir brytalanrlen
demonteras.

Niir armen återmonteras, åir det
den lilla böjda mothållet vändes
böjda iinden riktad utåt.

Var 5000 miles ( 800 mil )

Viixellåda
Töm viixellådan på olja och ftll upp med ny
till konekt nivå.
Om viixellådan iir ny eller renoverad skall ett
oljebyte utftiras efter de första 1000 miles (
160 mil ).

Framgaffel
Töm teleskopframgaffeln på olja återfyll
varje gaffelben med en % pint ( 1,5 dl ) ny
olja.

Elektriskt signalhorn - högfrekvensmodell

Almånt
Elekhiska signallom justeras för bästa filnk-
1ie1 innan de lånnar fabriken ooh fungerar
liinge utan att de beböver någon service.

Service
Om signalhornets fimktion blir osäker eller
det inte vibrerar, behöver det inte betyda att
signalhomet har gått sönder. Problemet kan
vara ett urladdat batteri eller ett avbrott i
kablama i signalhomets elekriska system.

Funktionen på signalhomet kan störas ge-

nom att skruvinfiistringen är lös, eller vibra-
tioner ftån någon del i niira anslutning till

signalhomet. För att kontrollem detta, lossa
signalhornet fran dess f;iste och hall det
ordentligt med handen i dess ftiste och tryck
på signalknappen. Om tonen i signalhomet
fortfarande,ir otillfredstålland€, kan signal-
hornet behöva justeras, men detta bör bara
vara nö&{ndigt efter mycket lång tids an-
vändning.

Metod för justering
Jusiering av signålhomet iin&ar inte karak-
tiiren på tonen utan tar snarare upp slitaget
på de vibrerande delama.

tz 13



ADJUSTINC
SCREW

Typish signalhorn. Bilden visar justerskru-
ven.

Om signalhomet anvainds repetetiti\4 niir det
rir mycket feljusterat, efter felaktig justering
av anviindaren, kan signalhomet skadas på
grund av den höga ström som då rusar rge-
nom. När du testar signalen tryck inte på
signalknappen kontinuerligt om signalhomet
inte låter. Om signalhomet inte drar någon
ström, ( vilket kan ses med en amperemeter
kopplad i serie med signalhomet ), ,ir det

möjligt att signalhornet justerats så att dess
brltarspetsar ?f kontinuerligt öppna.

Efter justering iir utförd, konhollera ström-
förbrukningen på signalhomet. Den bör ej
överstiga 3 till 4 ampere. Ett signalhom kan
ge en god ton hots att det iif feljusterat men
&ar då överddvet mycket shöm. Nair du
justerar lossa inte ljudskivan eller några an,
dra skryvar fran signalhomet.

Justeringen görs genom att justerskruven
skruvas, vanligtvis medurs. Undersidan av
skruven har spiår som ger "snäpp" lägen och
skuven skall ej ridas mer ?in två eller tre
"snäpp" förriin man testar signalen igen. Om
justerskruven skruvas för långt medurs kom-
mer man till en punkt diir signalhomet drar
men ej ger ljud ( brytarkontaktema bryter ej

)

Slut

B.S.A. CYCLES LTD. Service Dept., Bir-
mirgham I I

B.S.A cylrlar
BSA:s historia som clkeltillverkare iir lång. W skummar lite på

ytan i denwt artikel.

BSA kom in på banan som fordons tillver-
kare redan 1880 niir en viss Mr Otto presen-

terade sin cykelkonstruktion "Dicycle" ge-

nom att cykla på bordet i stlrelserunmet.
Cykeln hade två hjul placerad vid sidan orn
varandra och ett litet stödhjul baktill. Man
uppskattar att ca 1000 Dicycle tillverkades
under 1880-talet.

Vid cykeltillverkningens bcirjan tades det

för oss v?ilkåinda miirket med tre stackade
gev,ir som kom att vala symbol för BSA
under hela dess existens. Miirket pårnjnde
om BSA:s hur.udproduktion rapen.

Man tillverkade i början en miingd olika
konstuktioner av tväjulingar (bicycle) och
trehjulingar (tricycle). En anmzirkningsviird
konstruktion var BSA Safety Cycle som iir
den vanliga cykelns förfader. Hiir finner vi

måLnga detaljer som idag återfinns på stan-
dard cyklar. (Se bild.)

BSA:s cykeltillverkning var oiåimn till en
börja med efter-
som man tillver-
kade cyklar och
cykeldelar når
det var lite att
göra med va-
penproduktio-
nen. När Yi
kommer in i
1900 talet och
&am till 1910 så

startar BSA:s
bana som mo-
torcykeltillver-

Mr Oxo cyklar luich på sin Dicycleför BSA:s styrelse ,/880.

kare om iin i liten skala. Man talar om slutet
av 1800 talet som cykehs största tid. Under
1900 talet så ökar motorcykeltillverkningen
dramatiskt Aam dll 1950-talet. 1956 så
tycker BSA:s ledning att cykeltillverkningen
iir av så liten betydelse att man siiljer BSA
Cycles Ltd till konkurrenten Raleigh Indus-
aies.

Om man marknadför BSA trampcyklar idag
(1999) vetjag inte men så sent som 1990 så

köpte min fru en ny BSA Metro trampcykel
i en cykelafftir i York. Det var en enkel
cykel med trevädad Sturmey Archer viixel-
nav, allt "Made in England". BSA trarnpcy-
klama var billigare iin Raleigh dito och lite
enklare . Om man ville viilja en BSA modell

(Forts. på sidan 30)
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TräffratDpcrter
I detta nummer provar vi ett nytt fomat frir trdlfiapporter. Alla
samlade under en rubrik. Hdr under följer några av sommarens
hiindelsen Har da själv varit på en fievl@ ttiiff skriv lite om dina

upplevelser och sdnd med en hild så - vips har vi ett litet bidrag till
BSA Bladet och trevlig liisning fir oss alla

Kungsrallyt
I ett ovanligt ruggigt väder gav sig runt 120
startande ut på den ca 6 mil la:rga banan.
Man kan ibland tycka aft ett veteraffally
inte iir någon större prestation men med det
regniga vädret och temperaturen på ca fem
plusgrader så var rallyt en prestation för
både deltagare och maskiner.

Nåir rallydeltagama hade kört ungeftir halv-
vägs så kom man till fikakonhollen som i år
var vid Hiillesåkersgarden dår BSA-
Klubben stod för kluriga frågor
och en viirmande fika. Rallydelta-
gama upskattade sakert alldeles
exha att både frågor och fikat ser-
verades inomhus.

Rose-Marie Svanberg hade enga-
gerat ett antal medlemmar som
hjälpte till där Gerd Anderssons
hembakade bullar och medlem-
mamas engagerade arbete gav lite
forstiirkning trll klubbkassan.

Kmgsrally som arrangerades av
MCV Kungsbacka ( Motor Cykel
Veteranerna) gav ett flertal BSA
förare fiamstående ptaceringar,
dåribland Lars Svanberg som

kunde åka hem med första pris.
JJ

Grillafton vid Svane-
holm

En fin forsommarkviill lade sig över Svane-
holn diir ett 20 tal personer hade slutit upp
till skåningamas arliga Grillafton vid Svane-
holn mitt i Skane bara några km från
Skurup. Runt grillen samlade sig deltagarna

Japanknäck i Göteborg

fuets Japanknack genorfördes i ett strå-
lande våder. Ett sjuttiotal maskiner hade

samlats vid Shell {Jllevi diir man startade

med fösta stopp vid Götaplatsen for att
samla sig for den gemensarnma kortegen
nedför hela avenyn @ungsports avenln).
Stadens polis var engagerad och hjiilpte till
att göra så att den stora kortegen flöt
smidigt genom staden.

"Knåoket" var i år en vecka senare iin bnrk-
ligt. Detta för att man inte vill kocka med
den stora yäst-skandinaviska engelsldrii.ffen

- Mostens MC i Alingåbro, Danmark, berät-

Kväll sträffen avslutades traditionellt vid
Röda Sten i Göteborgs Hamn dåir medhavd
korv grillades och deltagama kunde avnjuta
varmt kaffe och nybakade bullar till lågt
klubb-pris. Arrångören vill tacka Gerd An-
dersson för baket och Polisen för kortegen.
JJ

15:e BSA Campingen
1999

Efter föna årets utflykt till Gr?inna var BSA
Campingen tillbaka i Bankeryd igen. Ar-
rangerade gjorde några av BSA klubbens
tjejer, Camilla Johansson och Rose-Marie

Frukost i detfria. På bilden ser vi frdn höger Helen, lille l4tillian, Bo-lnge från Arlött,
bamen Johqnna och David samt Camillafrån Kungsbacka. Ldngst bort sitter Fredric

och Francois från Arendonk i Belgien, Deras Al0 maskiner slgtmtar i bakgrunden.

och pratade om ditt och datt, kanske om tade arrangören Lars Svanberg. Vilket torde
vinters arbete på maskinen. vara stadfiist Aån nu.

16
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l'7



Ame Lindberg med sin Norton 750 fck
Paras Specialpris.

Svanberg med traditionell hjälp av Jan-Erik
Ceder (utflykt), Lars Sawberg (lekar) samt
manga fran VMCK (Vätterbyggdens Motor-
cykel Kubb) som stod för campingen fru-
kostar mm. Som brukligt gick camping träf-
fen av stapeh 'telgen efter midsommar",
som i ar inföll den 2 4juli.

Tdffen började med att de flesta samlades
under Aedagskvåillen och mötte gamla och
rya v,inner. Lördag rniddag var det dags för
utflykt. På små fina kokvägar gick en kara-
van med ett fortiotal engelska maskiner dåir
målet för resan var att bese klrkan i Bott-
naryd. Diir kunde besökaren dels se en fin
gammal 1600-tals triikyrka och de orgtnella
takmålningama som var sedan kyrkan bygg-
des. Den mest berömda takmålningen vad-'Djälulen i Bottnaryd Kyrka". Av minnes-
skifter utanför kyrkan framgick också att
Johan Printz, som var landshövding men
framför allt den förste guvernören i Nya
Sverige i Delaware (1638 - 55), var begravd
hiir.

Hemvågen på utflykten grck via Mulseryd,
diir mangade fikede eller åt lunch, och vi-
dare fiirbi Habo tillbaka till Bankeryd på
idel trevliga mc vägar. Under eftermiddagen
kunde deltagama ståirka benen på en liten
tipsrunda. Kvållen inleddes med de traditio-
nella lekama. I ar blev det fura lag, BSA,
Triumph. Damer och Dunker. Efler en jiimn
kamp utsågs Damlaget till virnare av den
alltid lika partiske domnaren Hrr Svanberg.
BSA kom tuåa och Dunker trea, varlbr låsa-
ren stax förstår att Triumph placerade sig
sist.

Hans-Ame Goldman var prisurdelare och
kunde gratulera Anders Thordin som etta
respektive Fredrik Johansson som tvåa i
tipspromenaden. I barn-kalssen vam Jo-
harma Johansson, fore Henrik Johansson
och Christian Ceder var hea. En Jury fian
BSA Klubben hade utsett pristagama till rnc
klassema vilka blev, Bästa BSA - Torsten
Gustavsson, Lirurevik Småland, BSA A7
-61. Bästa Engelska - Tomas Westerdahl,
Gendalen n?ira Sollebrurur, AJS 350 cc TV

52. Bästa Sidovagn - Johaa Persson, Al-
neberg niira Kungsbacka, Indian Big Chief
-47. Bästa Veteran - Jan-Erik 'Bronco"

Jan-Erik Karlsson tog hem ptiset för bdsta veteran med sin mycket fina BSA 833 Swing

från 1954.

Karlsson, Tidaholrn, BSA BB33 -54. P,iras

Specialpris giok i ar till Ame Lindberg från
Eskilstuna och hans mycket modifierade
Norton 750.

Kvällen fortsatte runt grillen och i VMCK:s

klubbstuga dar allehanda mat o dryck förtåir-
des. VMCK som också stod för frukostår
skall ha ett siirskilt tack för deras insats som
bidrog till en mycket lyckad hiiff. Under
söndagen skildes deltagama ffir att aka vi-
dare på nya äventlr. Några långvåga gäster
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Bdsta BSA - Torsten Gustovsson med sin
nycket fina BSA A7 -6 I .

Johan Persson Jick pris f)r
sin tjusiga sidovagnsma-
skin av amerikansh fabri-
kqt.

Indion dr namnet. Model-
len tir Big Chief och års-
modellen 1947. Sidovag-
nen Ar rysk.

Johan sitter pA bilden i
sidoyagnen och dottem Ni-
cole i sadeln med kompisen
Johanna bakpå.

kan nämnas som Jan Nickamo på BSA A65
med nymonterad sidovagn samt dottem
Hanna som å[<t från Sigtuna, Arild Skogsnås
på BSA Rocket III från Salen samt Fredrik
och Francois Van Genechten som tog sig

Tomas Westerdahl tog priset i klqssen
"Bästa engelska" med sin AJS 350 -52.

fran Arendonk i Belgien till vrår triiff i Ban-
keryd. Bra jobbat alla (och alla andra med )
som visar vad en engelsk maskin ztr till for -
Att köra med!
JJ

MOTORHISTOI\ISKA RIKSFÖRNUNDET

Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad

ANNONSMAGASINET 1999

Tidningen sänds ut omkring den 20 novembet till motorhistodker i Sverige, Norge,
Danma* och Finland och har en upplaga rv c:a ?0.000 exemplar. Här når Du ailtså
intrcssemde utanöl Din egen klubb, pel.soner som Du annars inte får tag i. Så många
läsale har inte någon ånnao pLrbliliation i hobblr! Annonspriset är som tidigare mycket
lågt, 20:- per annons (svenska, norska eller danska) för upp till I rader inll namn och tel
(20:- tillkommer fitr varje exlra åtta radeD och gäller privatannonser.

Är Du näringsidkare (dvs köper och säljer eller har egen import och fdrsäljning)
eller har ldretag är Du också välkomnren. Då gäller en särskild prislista ldr ftiretåg,
se information nedån.

Använd gärna bifogade blankett, Så här gör Du som privatpeison:

l. Varor som annonserås skall ha anlnltning till hobblar och vara äldre än 20 år. Fordon
som är ),rrgre är1 20 år tas inte in, undåntag görs liir rena sport- och tävlingsfordon.

2. lllåndå inte annonser från olika avdelnirgaI. på samma blankett och skilj på Köpes
och Säljes på olika blanketter:l! Skriv eo bokstav i varje ruta, lämna "blankrotar.
mellan ordl Vi uppskafiar om Du skriver liisligtl Kom ihåg Dåmn och adress på varje
blankett.

3. Lägg med avgilt i sedlar, en annons kostar 20:-, två kostar 40:- osv. Det går bra med
svenska, norska eller danska kronor. Vik gärna annonsen så att det inte s),ns att de!
finns pengar i kuve(et-

4. Söker Du en "knepig" bil kan det vara bm att rita en skiss av föremålet. Rita på vitt
papper med tusch eller blyerts. För 40:'exnå får Du bilden/skissen i Din annons. Vill
DI ha med ett foto går det också bra, det koslar som en skiss, 40:- exlra.
BilderL/skissen blir svart/vit och eo spah bred (c:a 40mm) med motsvårande höjd. Vill
Du ha bildeo över två spaher kosla. det 100:,.

5. I annonsen hamnaa det som står'inom rutorna. Adressen kommer intc i ånnonsen om
den inte står inonr rutorna.

Sänd annonsen tillMHRF, Annonsredaktionen, llox 1008, 27t 00 YSTAD.
Senast fr€dagen den 8 oktober måste vi ha Din ånnons ldr att Du skall vara säker på
att få med den.

Behöver Du prislisra för fiirelagsannonser kan den beställas på adressen ovan eller per
telefon04lt-62147.KännerDutillnågotftjretagsomDutyckerbordeannonseraärvi
tacksamma fijr alla tips som gör bladet mer läsvärtl Det går också att nå oss via e-post,
adressen är geijers.ega@swipnet.se

Välkommen som annonsörl
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MOTORHISTORISKA RIKSFÖRSUNDET

MHRFs ANNONSMAGASIN 1999

Sänd rnnons.n lil MtrRr, Annonsredrktionen, Box 1008, 271 00 YSTAD.
Senrst fredagcn dcn E oktobcr må!.e vi hr Dir annor! fdr rtt Du sklll var. sikcr på itt fÅ trrcd dcn.

! SÄLJES ELLER N KÖPES

0 Engelska bilar I Svenska bilarO Tåvlingsfordon E Övdga bilar/blåndat 0 Mc- och mopeddelar
O F.anska bilar OTyskabllar 0 Traktorer tr Bildelar (blandat) 0 Litteretur
O ltalienska bilar B USA-bilår 0 Tunga fordon 0 Mc och moped O Övrigt

lttltttlrlttt tllttttttttrttttlt
tttllltttlrrtrtrrtttttltltrtrtt
rltrrttlllllllllltlrrlrtrrrrrtt
trrtllllllrrrllllllllllltttrttt
rrttlllllllllllllllllttrrrrrttt
rttttlllllllllllttttttttttttttt
ttlllllllllltltttttrttttttttttt

lnternet

Om det är möjligt länker vi 1999 utan e)dra kostnad lägga ut annonserna på
lnternel ett par veckor efter det att alla fålt Annonsmagåsinet. För att göra detta
måste vi ha ditt medgivande. Kryssa irutan om Du vill ha med din annons åven
i detta medium.

L--.1 Ja tack, jag vill ha min annons även på lnternet utan kostnad.

GöR SA MANGA KoPIoR DU BEHöVER AV DEN HÄR SIDANt

22 ??

rtf'f-F \r'tt
Denna gång innehöll Motorhistoriska RiksJötbundets Ntrhetsblad -
På Gång nr 3, juni 1999, ett antal artiklar som kan vara av intresse
för BM klubbens medlemman Någon kanske Ucker att detta dr
torr ltisning men ett antal saker iir på gång vilka iir av stor betydelse
fi)r hur vår hobby och hur framtiden för iildre foilon kommer att
se ut Vi brukar saxa ganska hårl i nyhaerna För den intresserade
vill vi ndmna att nyhetsberven kan liisas i sin helhet på internet på
MHRF:s hemsida som du hittar på www.aatosite.sdmhrf.

Åntligen besked om skatlen! ooh vägavgift under ftirutsättning att de an-
Trafikbeskattningsutredningen har åintligen våinds av Personer vars huvudsysselsåtbring

lämnat sitt betiinkande. Förseningama tr inte iir godstransporter samt att de endast

varit ganska stora på
grund av tillåggsdirek-
tiv. I viintan på detta
tyckte vi att det var viid
att åven På Gang skulte
försenas något.

Siikert vet Du redan
att huwdförslaget är en skatt på I 000 k för
alla latta bensinfordon inklusive motorcy-
klar. Siikert vet Du också att man föreslår att
dieslar ska beskattas med
5 000(!) konor per år, kanske vet Du också
aft man ftireslår att slåpvagnar ska beskattas
med 500 k per år.

Men hur gick det med samlarfordonen?
Vi citerar direkt ur den pressrelease som
uhedningen skickade ut 99-05-26:
"Den nuvarande skattebefrielsen för vete-
ranfordon (MRIIF:s kursivenng) bör kvarstå
såvitt avser motorcyklar, personbilar och
bussar. Skattebefrielsen bör däremot avskaf-
fas betråffande veteranlastbilar eftersom den
med nuvarande generella uformning inte iir
forenlig med EU:s direktiv. Veteranlastbilar
bör istiillet befrias f.an både fordonsskatt

tillfiilliet körs på all-
männa vägar."

I klartexl ftnlebair
det senare att MHRF
iir på våg att nå sitt
mål att ft bort vägav-
giften för de tunga

samlarfordonen. Santidigt blir det mindre
attraktilt att anv?inda gamla lastbilar i kom-
mersiella verksamheter. Dårtill skall läggas
att ufedningen ftireslår kaftigt höjda skatte-
tariffer for tunga lastbilar och bussar. Det
blir alltså även av defta skiil mindre inhes-
sant att anvainda gamla fordon i niiringsverk-
sanhet.

Den exakta ordalydelsen i hela rapporten
har Motorhistoriska Riksftrbundet annu inte
tagit del av. Det ih många sidor som ska
läsas och vi komrner naturligtvis att vara en
av de remissinstanser som ger sina rynpunk-
ter på utredningens betåinkande.

Nu lir gången att efter remissomgången
lågger uhedama till de kloka synpunkter
som kan komma från remissinstauserna.
D,irefter går förslaget till riksdagen. Om
årendet behandlas snabbt kan de nya be-



skattningsformen att kunna träda i kaft re-
dan vid millenieskiftet, hakar det diiremot
upp sig kan det komna att dröja ytterligare
ett halvår eller så. Troligen år det önskviirt
för Finansdepartementet att sjösätta nyord-
ningen i samband med ett nytt år och dåirför
tu 2000-01-01 inget dåligt tips.

Avslutningsvis förtjainar det att nåmnas att
Motorhistoriska Riksförbundets utredare va-
rit i kontakt med uhedningen på att mycket
tidigt stadlum och att vi vid flera tilllallen
bjudits in till överlåggningar.

Gunnar Elrngren

MHRF:s miljöpolicy
Håir kommer en omarbetad upplaga av
MHRF:S miljöpolicy, använd den gäma i ert
arbete ute i klubbama. Det iir en nödvåndig-
het att miljöarbetet fortskider och stiindigt
utvecklas.

C-G Lillieroth / MHRF miljö

Motorhistofiska Riksftirbundet och mil-
jön
Alla vill vi sjiilvklart ha en god niljö och
många medverkar dagligen i denna shåvan,
både i sitt yrkesliv och privat. Natudigtvis
önskar vi låinna över en sund miljö till våra
efterkomnande men även en levande for-
donshobby !

Inom MHRF ser vi det som en sjiilvklar-
het att vår kultrnverksamhet skall ske med så

liten miljöpåverkan som möjligt. Miljöuin-
kandet
bör genomsyra all vår verksamhet, i allt från
renoveringar till rally- och tråfterksamhet.
Ser råra beslutsfattare, myndigheter ooh all-
måiDheten att vi tar vårt miljöansvar på allvar
lir risken betydtgt mindre att vi drabbas av
rsstriktioner i framtiden.

MiljökoDfer€nsen 1997.

Ett steg på vågen 1ä MHRF:S Miljökonfe-
rens 1997 som hölls i samband med utstilll-
ningen Bilen på Nordiska musöet. Då in-
bjöds riksdagsman, beslutsfattare och m1m-
dighetspersoner att under en dag
"undewisas" om vår hobby, om den kultur-
gaming vi alla gör helt koshadsfritt för sta-
ten och hur lite vi faktiskt kör med våra
fordon.

Alla fick med sig en firllsuindig dokumen-
tation av dagen, fttr övrigt utsiind till alla
medlemsklubbar (information åven på nåtet:
www. autosite.se/mhrf).

Många vlirdefirlla kontaker for framtiden
knöts under dagen och åtskilliga kunskaps-
luckor fidldes hos deltagama.

Som konan på verket fick alla deltagare
efter den viilbesökta och uppskattade konfe-
rensen tillfälle att åka i en veteratrbil eller-
mc.

Klubbarnas miljöarbete.
Många klubbar har redan i dag ltil funge-
rande "miljöutskott" som arbetar med att
förbåttra och utveokla miljöskyddet samt
sprida
denna kunskap, om bl.a. materialval vid
reno-veringar, hantering av oljespill, miljö-
viinligare kemikalier, återvinning m.m. till
medlemmar och andra klubbar.

Som exempel kan niimnas PV-klubben
som varit våldigt duktig på att erbjuda sina
nsdlsmmar mitöriktiga reservdelar.

På det lokala planet kan klubbama sjålva
göra mycket, både niir det gåller praktiskt
miljöarbete, genom att upplys4 påverka och
bearbeta lokala politiker samt beslutsfattåre.
Bjud giima in till en klubbtiiff och beråtta
om er verksamhet, erbjud plats i något for-
don vid rallyn eller triifiar. Visa en pågående

renovering grima d,ir ungdomar år inblan-
dade, gör garagebesök hos några medlem-
mar. Tala om hur ftirsvinnande få mil ett
veteranfordon körs i jåimftirelse med ett
bmksfordon m.m-

Endast fantasin sätter en gläns för vad
som kan göras.

Det air betydligt svfuare för beslutsfattama
att ffi,rsiimra hobbyns villkor om man lärt
känna personer i föreningama och fått en
positiv bild av gammelfordonshobbyn.

Att tånka på,
+ Håll ditt fordon i ett telniskt gott skick,
riitt instålld tåindning och förgasare sparar
både miljö ooh plånbok. Byt komponenter
som ej fungerar tillfredsstälande.
* Tåta och byt läckande packningar m.m. i
motor ooh drivlina. Anviind modema mate-
rial niir detta åir möjligt.
* Anlita firmor och företag som ftiljer mil-
jölagar och skyddsbeståmmelser.
* Vid motonenovering bör håtrdare ventilså-
ten m.m. sättas in så att brå$len utan smör-
jande tillsatser kan an-
viindas. Diskutera med
andra renoverare och
klubbar hur de löst pro-
blemen.
* Ta hand om gamrnal

olja och andra restpro-
dukter på eft miljöriktigt sätt, låmna avfallet
på en miljöstation.

Anyånd ej gammal motorolja till andra
iind,rnål, den innehåller upp till tusen gånger
mer cancerframkallande kolvätetr åitr ren
olja.t Llmna ganla blybatterier ooh metaller till
återvinning.
* Skulle du l imna ett 'Vsitkort" efter en
parkering så torka upp oljan med en hasa.
Några klubbar har tagit ftam sitskilda
droppskydd att lågga under fordonet vid
parkering.
* Anvåind i mOjligaste mån miljövänliga
bilvår<lsprodukter (miljOmiirkta), sohampo,
ar.fettningsmedel m.m. Helst sådana som åir

biologiskt nedbry4bara.
Tåink på att ett våilvaxat fordon håller sig

renare längre, är låftare att tvåtta och kåver

mindre rengöringsmedel.
Om tvåttning ej kan ske i siirskild spolhall

iif biista stiillet gräsmattan eller en gmsplan.
Undyik att tvätta på asfalterado gator dilr
smutsvatten och oljerester rirmer rakt ner i
dagvattenbrumar och sedan direkt ut i
vattendragen.

Miljökodex Iör veteranfordonsägaren.

* Visa respekt ftir far miljö vid all verksam-
het.

+ NåiI så är möjligt anviind briinslen och
material som uppfo lJer ketsloppsprincipen.

+ Begrånsa tomgångsköming och buller

I Viilj material och reservdelar med nriljö-
hiinsyn.

* Handha briinsle,
olja, och andra vätskor
liksom uttjåinta delar
och batterier på ett mil-
jöriktigt sått.

t Uhyttja kommunemas mitö- ooh återvin-
ningsstationer.

Ständig rniljöutveckling.
MHRF:s målsåthring är att vi alla skall ut-
vecklas på miljöomådet och vam lyhörda
för tidens strömmningar.

Har du eller din klubb I'tterligare ftirslag
till åtgårder på miljöonrådet, sånd några
rader till kansliet, beråtta giima vad just din
klubb gör.

C-G Lillieroth / miljö

Nyn om MHR F-Jörs dkfi ng en
Motorcykelolyckor med personskador fort-
sätter att oroa oss. Försåkringskommitt6n
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har fätt i uppdrag att i samarbete med de
stora mc-klubbama uheda hur vi skall kunna
råda bot på detta, och kommer siirskilt att
studera Aågan om "avrostningsmöten" kan
vara en lösning.

Som försäkringstagarna kommer att
märka under året har premiema för mc-
ftirsåikringar höjts med någa tior, allt bero-
ende påjust personskadoma. Vi har inte gått
lika långt som vråra bröder i Norge, som helt
resolut har höjt mc-premiema till sarnma
nivå som bilama.

Försiikringskommittdn har också fått i
uppdrag att undersöka om det finns behov av
att införa någon form av klädselkav för
mc-förare. I detta samrnanhang tittar man
även på ryggsk<ildar, ett skydd som finns
inbyggt i modema skinnstiill men som också
kan köpas separat.

Ytterligare ett område som försiikings-
kommittön har fått i uppdrag att utreda iil de
"storgarage" som finns i flera stadel ibland
hos privatpersoner, ibland i klubbregi. Orn
ett sådant stort garage skulle råi<a ut för en
allvarlig brand kan skadesumman uppgå till
miljontals konor, vilket kan vara en fara ffjr
hela vår försåkring. Samma problem firms på
en del museer, diir manga av de inlanade
fordonen bar MHRF-försiikring. Lösningen
kan vara att se över brandskyddet, städa bort
bftinnbafi material som inte har i garaget att
göra, skaffa brandvarnare, köpa ru[ande
handstationer med olika tlper av slåckare,
bmndfilt m.m. samt se till att svetsning,
fräsning och andra heta arbeten inte utftirs i
dessa stora garage.

Ny säkerhetsfolder
under arbete.
I början av go-talet tog MHRF franr en
hycksak, "Brand, våra historiska fordons
viirsta fiendel", skiven av Bo Kallhagen.
Den iir sedan några år slut, men vi håller nu
på att ta Aam en ny och betydligt utökad
version som också kommer att behandla

stöldslqdd. Den iir frirdigskriven, och nu ute
på remiss hos olika instanser. Vi hoppas
kunna publicera den under ar 2000. Även
derura gång it det Bo Kallhagen som iir
huvudörfattare.

Vi hoppas också på att samtidrgt kunna
erbjuda försäkringstagarna produkter för
brand- och stöldskydd, speciellt lampade för
iildre fordon.

Ett bra år 1998, mindre bra början på
1999
Trots ett antal motorcykelolyckor med per-
sonskador riiknar vi med att utfallet för 1998
skall bli bra. Det tar åtskilliga fu iman resul-
tatet aA khrt, eftersom just pemonskador tar
manga år att slutreglera.

År 1999 har inte böiat sitskilt bra.
Vi har haft en totalbrand på en Mercedes-

Benz 280SE, en brand i ett ftirvaringsut-
rymme diir en miingd delar till en Austin-
Healey forvarades, en Porsche 356 son gått
av vågen och troligen inte går att reparera,
en Triumph TR2 diil föraren omkom sedan
bilen kört av vägen och voltat och en troli-
gen orepmerbar Kawasaki 1976 dår fiiraren
kom rmdan med brutet lillfinger och rev-
bensskador. Dessutom tillkommer de lan-
liga, mer normala skadoma.

Man skall dock inte mäa fan på våggen,
eftelsom resten av fuet nahtdigtvis kan bli
mycket bätfre ån normalt.

Besiktningsmtlnnen på nätet
I början av juni råiknar vi med att det på
MHRF-försåihingens hemsida:
www.autosite.se/mhrf skall fimas en lista
över de flesta besiktningsmtumen. Det finns
niirmare 700 sådana i de 135 klubbama, men
en del har bett att få slippa rara med på
listan.

Listan komrner att vara sortemd i post-
nummerordning, så att man kan gå in ooh
titta vilken besikbringsman som bor nånnast.
På hemsidan finns också alla andra uppgifter
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om försiikringen, och möjlighet att siinda
e-post till fttrsåkringshandlåggama.

Ådig koll av elsystemet
I de nya ftrsiikringsvillkoren (som alla far
vid hurudforfallodagen) står det
'Elsystemet ska konhollems regelbundet,
minst en gång pel år, med hiinsln tagen till
slitage och åldersföriindringar".

Några har ringt och frågat om det äx

klubb-en som skall göra kontrollen, eller
rentav en verkstad. Svaret air att det iir för-
saikdngstagaren sj:ilv som skall se över sitt
elsystem, något som man normalt gör varje
ar niir man tar ut fordonet. Det ,ir niirmast
rutin att titta på att inga gummiisoleringar
har lossnat i genomftiringama i brandskottet,
att ledningar inte lossnat från sina klamrar
och ligger ooh skaver, att båtteriet iir ordent-
ligt fastsatt m.m.

Vi har bara önskat
göra alla uppmiirk-
samma på att detta åir

viktigt eftersom ganrla
elsystem tf/ärr åir gan-
ska brandbenågna.

Brandsläckare
Det har kommit nya beteckningar niir det
giiller brandsläckare, och ]tterligare nyheter
lär vara på gang. Den som har en brand-
slåckare som var godkåind nit den köptes
kan lugnt behalla den, men sjiilvklart skall
man köpa den nyaste och båsta varianten vid
nyanskaffiring.

Om man har kvar en halonslåckare ftir-
vaintas man liimna in den till sin kommuus
milj öenhet for destruktion.

Kör försildigt!

Bjöm-Eric Lindh Helen Elmgren

Reglerna Jör skattskyldighet till
moms ses över
Regeringen har tillsatt en säskild utedare
(dn 1999:10) med uppgift aft se över de
begrepp i merviirdeskattelagen som reglerar
frågor om skattskyldighet och yrkesmåssig
verksamhet.

Överslmen, som skall lara klar senast den
I juli 2000, skall också omfatta regelverket
för ideella föreningar. Bakgrunden till beslu-
tet åir att, även om de svenska momsreglema
i stort sett överensstzimmer med EG-
reglema, så finns vissa skillnader. Bl.a åir

definitionen av skattskyldighet till moms
myoket bredare i Ec-råtten iin vad den iir i
den svenska lagstifiningen. Det hiir medför
problem vid tolkningen av EG-domar.

Vad befder det här fiir vår hobby?
Det kan få betydelse
för både MIfi.I:s som
medlemsklubbarnas
verksarnhet. Föriin-
dringar i regelverket
för vad som iir moms-
pliktigt har naturligtvis

betydelse. Eftersorn uhedaren också skall se
över reglerna for periodiska medlemsblad
måste MHRF bevaka frågan. Det hiir air

dock frågor av största befydelse för alla
ideella föreningar så vi kan vara säka på att
Aågan kommer att bevakas. Vi återkomner
i ftågan.

Hans-Åke Hansen

EU:s End of Life direktiv
Senaste på den intemationella mlndrghets-
bevakningsfronten iir att End of Life-
direkhven har godkåints av såvtil miljökom-
missionen i EU som av Eu-parlamentet.
Kvar har vi EU:s ministenåd som i höst
skall liillma sitt godkiinnade.
Det betyder att den engelska uppfathingen



att gamla fordon har ett vifde, och att dessa
d:irfor inte tåcks av detta direltiv, fått gehör
i rådet och att detta diirfff inte kommer att
acceptera ett undantag. Även om vi i princip
håller med om detta, finns det dock en fara
genom att låra fordon inte kommer att
kunna stiillas av utan att de i samband med
detta lzimnas in till en auktoriserad skotare
för defragmentering. Möjligheten att stiilla
av ooh spara ett fordon kan på detta sått
försvinna.
Sådana idder har fiamförts och skulle de
genomföras i ett land ä faran lbr vår hobby
öyerhiingande. MHRF kommer att intensifi-
era sitt arbete och genom IHVO, som sam-

arbetar med FEMA och FIA, fortsätta att
påverka medlemmama i EU:s ministerråd
för att få till stånd ett undantag även &ir.

I detta sarxnanhang skulle det vara n}{-
tigt om även enskilda medlemmar och
klubbar skiver till sina lokal-, regional- och
riksdagspolitiker ftlr att göra dem uppmåirk-
samma på de problem som defta kan inne-
biira fiir var kulturella hobby.

Men, det brådskar. för i slutet av juni
skall detta behandlas av ministerrådet.

Horst Briining

I utredningarnas Sverige blom-
mar detförfullt.
Just i dagama har remissrundan för den
stora utredningen Vågtrafikegistrering
(SOU 1998;162) avslutats. Bland remissin-
stansema i den officiella listan fanns givet-
vis Motorhistoriska Riksförbundet som
alltså steg for steg vi ler status som en av
dem regering, riksdag och departement samt
myndigheter talar med niir det gäller frågor
som på ett eller annat sått berör hobbymoto-
risrnen.

I sitt remissvar har Motorhistoriska Riks-
forbundet som alltid i dessa sammanhang

berättat om hur stor var hobby ar, hur manga
klubbar som ?ir med och hur många medlem-
mal dessa har. Det ?ir viktigt att gång på
gang påminna om att vi iir en teknikhistorisk
folkörelse. Tlink på det åven ute i klubbli-
vet - inom var hobby möts gamla och
unga, folk från norr och söder, många olika
yrken och det ,ir knappast för djairvt att påstå
att vi har folk med hemvist i alla politiska
läger.

En stor del av arbetet i utredningen Våg-
trafikegishering har gått ut på att förenkla
rutinema for registrering av fordon och kör-
kort. Befiåiffande registering av körkorten
har Motorhistoriska Riksf ttrbundet naturligt-
vis inga synpunker.

Diiremot har vi många s1'npunkter på hur
bilregistret fingerar. Det handlar inte så
mycket om att det kan ta dagar att komma
fram på Centrala Bilregishets servicetelefon
077-114 l5 16 - som kostar som ett sveri-
gesamtal i och med att Du kommit fiam till
den automatviixel som finns i Gebro.

Nej, det handlar om allvarligare problem
iin så. Fordonsstatistiken visar niimligen att
det finns cirka 372 000 fordon som iir åldre
iin 30 ar och alltså skattebefriade. Hos myn-
digheter och politiker ser man denna fordon-
spark som en tickande bomb. Vad hiinder
nä alla dessa fordon på nyft tas i trafk och
diirmed undgar den rägtrafikskatt som bland
annat anvåinds till vägunderhåll ooh andra
hål i statens finanser?

Svaret iir, enligt Motorhistoriska Riksftir-
bundet , att de aldrig kommer i trafiken.
Fordonen finns niimligen inte kvar. De iir
hem-skotade, demout€rade till reservdelar
eller exporterade.

Sanningen iir att det centrala bilregistset
helt tappat konhollen över vad som hiinder
och sker. Istiillet för att "administrativt
skota ', alltså avftira alla de fordon ftir vilka
avståilhingsavgiften inte betalts under de
senaste tre fuen ligger man efter och skotar
admiroistratirt bara någras tusen fordon per
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ar. Inte un&a på att vagnparken med fordon
som iir 30 år eller iildre inte minskar i den
takt som verklighetens slitage borde göra.

Motorhistoriska Riksförbundet har före-
slagit att treårsregeln ska tillilmpas snikt och
att avgiften skall vara så stor att den blir
indriwingsbar. Alltså: avstälningsavgiften
plus påminnelsekoshaden skall vara minst
100 l(r, då kan nån igen årendet gå till
indrivning. Det kan verka bakviint att hob-
byns organisation i ett sammanhang som
detta inte strävar för att koshader ska siin-
kas eller arskaffas helt. Men faktum tu att
en 30-årspark som inte minskar iir den stör-
sta faran för vår rullande skattefrihet, såir-

skilt nu niir vi kommer in på sjuttiotalet
rekordförsåljningar. Få av dessa fordon
finns kvar, men många lever vidare som
papper som ingen någonsin komrner att an-

våinda. Den rullande
skattefriheten iir viird
denna uppofting!

Vidare har Motor-
historiska Riks{tirbun-
det kålt att person-
skyddet ska först,ilkas
så att det blir svårare att registera fordon
obehörigt, alltså stjiila dem pappersvägen.

Bikegishets totala öppenhet iir frukten av en
gammal svensk offentlighetsprincip som ty-
viin, tywirr, tycks ha fiamtiden bakom sig.

Bilregistren har under de senaste femtio
åren var en viktig faktabas fti'r forskare.
Diirför kåver Motorhistoriska Riksförbun-
det att uppgiftema i bilregistret inte skotas
utan lagras på sådant sätt aft de blir åtkom-
liga for framtida forskare. Det handlar såkert
inte bara om fiamtidens automobilhistoriker.
Kulhrgeografer, folkfivsforskare och socio-
loger kommer att behöva denna bas for att
kunna ftilja månniskor och deras motorfor-
don och nahrligtvis också kunna fastlägga
vilken betydelse den fortsatta motorise-
ringen av vårt sanhiille haft for levnads-
mönster och arbetstillfållen.

Vi har också undersfrukit det orimliga i
att åildre fordon skall bedömas efter normer
som inte fanns när fordonen konshuerades
och registreringsbesiktigades för första
gången. Viktigt inte minst idag nåir AB
Svensk Bilprovnings nya besiktningsregler
med villkorliga och ovillkorliga tvåor hotar
att stiilla till bekymmer för samlarfordonen
och deras ågare.

Motorhistoriska Riksförbundet har också
gett slnpunlder på fordon som "uppstår"
(utredmngens ord) i landet. Det är, menar vi,
viktigt att dessa fordon efter ursprungskon-
troll ges en årsmodellbeteckningn som stalm-

mer med deras tekniska specifikation och
inte bara pekar på den dag då fordonet
registrerades i Sverige . Det skulle siikert
glådja Henry Ford om det farms en T-Ford
årsmodell 2000 - men visst skulle det vara

en aning mitkligt. Det
vet alla som kört eller
å&t Model T.

Sist men inte minst
har vi påpekat det be-
tydelsefirlla i aft även

dighetemas no-
menklahr innehåller ett enhetligt begrepp
för råra fordon, till exempel
"samlarfordon". Nu förekomner till sxem-
pel veteranfordon flitigl, ibland dyker även
andra ord upp. Med strilt nomenklatur blir
griinsdragningen mellan våra fordon och res-
ten av den svenska fordonsparken enklare.

Gunnar Elrngren



(Fotts. ftåh sidan 15)

med fler viixlar så var detjapanska viix€lnav
(Shimano) som giillde så mycket tyder på att
cykelindustrin i England jobbar som vi kan
se r,år inhemska Monark / Cresent göra håir.

Bilden på baksidan av detta nummer av
BSA Bladet kommer från en liten broschlr
som jag fått av min gode viin David Pratt.
Brochlren iir miirkt nov 1956 och kan vara
en av de sista trycksakema fran BSA Cycles
Ltd innan de blev en del av Raliegh. I
broschyren så finns det en massa olika mo-
deller for alla behov fian cyklar för bam och
arbetare till racers.

Smaka på några av modellnamnen, BSA
Colden Clubman. BSA Safety Shopping
Model, BSA Star tuder och BSA Tour of
Britain Sports. Prisema varierade mellan
Lt2 nI t28.

Nu niir hösten har kommit kanske en liten
cykeltur kan vara hevlig. Och då blir den
giveMs båst på en BSA trampcykel.

Vid sadeln:
Johan J

BSA:s Safety Cycle - sdkerhetscykeln. Kostruerades av fabriksarbetama och tillverka-
des av övetbliyet matelial. Recycling a la 1884!

ft'|s beJJer Gyclingr by
BSA

Från BSA Cykel-brochyr 195
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MARKNADSRESA TILL HERNING

I DANMARK

l-l esa till Herning i Danmark den 22110 - 23/'10-99. Vi åker med
L/t buss till en av Nordens största marknader för mc och
| \ OitAetar, samt kuriosa. Färden går ifrån Borås fredagen den. \22110 kl. 7.30 via Göteborg - Fredrikshamn till Herning, där vi
bor på Hotell Scandic, ej långt ifrån mässområdet. Efter frukosten
åker vi till mässan, där vi stannar till kl. '15.00. Priset är 7gs:Jperson i
dubbelrum. Frukost, samt buss och båtbiljetter ingår. (minsta antalet
30 stycken)

Ring för anmälan och information till
Ulla och Sven-Olof Zandin Tel: 033 - 288193
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HELSING.FORS - TUSBY 16 OKT 6x3,5 = 200:-
SODERTALJE. SCANIARINKEN 23 OKT
VET-RUTA 6x2,5 = 400:-, PRYL 3x2 = 300:-, UTE 6X4 = 300:-
SUNDSVALL NOFDICHALLEN 30 OKT .
VEf RUTA 6Xg = 400. PRYL 3x3 = 280:- I
cöTEBoRG - ÅeVrnnver 6 Nov 6xs = 350:- |
MALMÖ. JÄGERSROTRAVET 13 NoV 6X3 = 350:
MANTORPTRAVET 20 NOV 18 m2 = 350:-, UTE MED TAK 6X4 = 300:

Delar & tbh för bil, mc & moped, automobilia, mod.bilar, prylar och kur-
iosa. Nvtl lör hösten Buickdelar samt stor sorterinq eldbtalier som
kablar, änslutningar, glödlampor, tändstift, fördelardetaljer, kbl m.m. m.m.
lnflyttning säljare: Dagen löre 17 -21 , marknad-sdagen 07-09. fordon kan tas in på
vissa, travbanorna har begränsade portmått. Overnattning tillåten, Anm.via PG,
8376650-1 BGT EXPO HB. Ange marknadsorV rutor/ namn/ adress/ tel/
faxnr./oers./reo.nr. Bekräftelse c:a 2 veckor före.
,li trtl:lLltrN:Itlttlpfi?):|'Fttlltlltq(*lr:l:lltlltw):t:llrlllz.1ll'litl/]l:trtl:*H.t:



f lrrlrlr-r esalia
Bestöll klubbregalia nu! Du bestiiller genom att siitts in pengar på

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

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

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

Jackmärke vävt - svart / guld. 35:- i st. Vykort - 'Ijusiga BSA Vykort baserade
på 1998 års alrnanacka. Set om 6 st olika
endast 35:-Klisterdekal i fin kvalit6 - svart i

guld. l5:- för två.

BSA Keps - Lågprofilkeps i 100%
Emaljmärke med säkerhetsnål - borstad kaftig bomull. Svad med broderad
svart / guld. 35:- / st. BSA logga. Reglerbart kardbonespiinne.

Högsta kvalite! Kostar endast 85-

Passa på att beställa dina
julklappar redan nu!

Bestiill i god tid innanjul. Råkna m€d
tre till fyra veckors leveranstid.

qffi
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lJlublr-resalia
i{yhet

Nyhet!

Nyckelring - med Svenska BSA Klubbens
måirke i svart emalj och guld, med läder-
bricka. Miirkets höjd är 32 mm. Stor nyck-
elögla med plats för dina nycklar, diam 27

rnm.

Pris endast 40:. / st.

Tips - Årets julklapp till BSA
ägaren!

Bestill i god tid iman jul. Riikna med tre till E/ra
veckors leveranstid.

(Forts. Jran sidan ,
prylar kantar utståillningen.
Bo's trevliga guidning glorde

det hela iinnu mer lfuorikt.

Om du å[<er förbi Varberg
nåsta sommar missa inte Ut-
ombordarmuseet i Hamnen!

Snart it vintem hii.r och en

hel del saker skall göras.

Kedjor skall shåckas moto-
rer skall renoveras. Men det
är också snart dags för ars-

möte ooh planering for den

nya såisongen i det nya årtu-
sendet. Glöm inte detl

Annons från 1957

wfffifr
TiM



BSA-tcrset
P,å BSA Tbrget annonserar Du som medlem utan koslnad. Det skall

vara saker som hör till vår hobby. Stind din annons till:
BSA Bladet, Brännarns Vdg 15,430 10 Tlååken

E - mai I : b s aj o h an@Sw ip n eL s e.

Skriv alltid ut namn och tel samt medlentsnummen
Sista datum Jör malerial - se tutan 'Prcsslopp" i början av

tidningen.

Siiljes
BSA Blue Star 500 cc 1934,
renoveringsobjekt som ej iir helt komplett.
14.000:-.
BSA 500 cc SV 1928, renoveringsojekt
som air nästan komplett. Ett fåtal delar
saknas. Pris 10.000:-.
NV/Blixt 150 cc Sachs 1951, mod 20.
Renoveringsobjekt i delar + en del extra
delar.2.500:-
Tommy Lindgren, Tidaholrn. Tel: 0502-100
84 eller 100 71. E-mail: Tommy Lindgren
85 @ hotmil.com.

Såljes

A 65 1963 delar: Batterihållare 250:-,
Inspektionslock transkåpa 50:-, Ytterkåpa
trans 500:-, Ytterkåpa register 500:-,
Irmerkåpa register 350:-, Vevstake 500:-,
Kamaxel 200:-, Veraxel med lager (ny ren)
L000:-, Bottensil 50:-, Oljeblock 50:-,
Stator och Rotor 400:-, Motordrev 350:-,
Distans 50:-, Oljepump 200:-, Registerdrev
x 3 100:- / st, Koppling och Kedja 1000:-,
Vfielkradrant 400:-, Kick kvadrant 300:-.
Eller alt fiir 5000:-,
Steve Whitton, Hågersten. Tel: 08 - 645 03
14

Siiljes
BSA Gold Star DB 34 GS. Byggd for
veteran TT. Motor har gått ? timmar efter
proffs-renovering. Sadel och tank i TT
utft rande. Fullnavs koniska bromstrummor.
Modifierad gaffel. Diverse extsa delar.
Motor DBD 34 GS. Vevaxel sönder, motor
i öwigt i bra skick. Ram bläshad. Hjul,
gaffel m.m.
lngvar Nilsson, Landvetter. Tel: 0301 - 321
24

Siiljes
BSA M20 delar: Bakram med plunger

fädring, ftam och bakstum, bakhjul,
oljetank, fotpinna, verktygslåd4
motorblock, cylinder och topp, vitxellåda,
laddningsrelå nm. Ring för priser och info.
Patrik Malmfelt, Gislaved. Tel: 03?l -
12142

Sliljes
BSA-Soout -37. 4-sitsig
cabriolet,alumrniumkaross,fr amhjulsdrift ,4-
cyl. radmotor av fabrikat BSA. Motom
helrenoverad av Malrnö motorenovering -
nya kolvar, lrntiler, foder, lager ow.
Lamellskivor ooh fådrar nya. fint skick.
Bild i BSA Bladet och kalendem -jan 99.
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Pris: 100,000:-.
Curt HoLnström, Mdmö. Tel: 040 - 49 40
07 eller 0709- 49 40 0'7

Såljes
BSA A7 Star Twin 1953. 100% as original.
Engine completely renovated Dkr 40.000:-.

Peter Svendsen, Frederiksberg, DaDmark.

Tel: +45 -36 16 61 12

Köpes
Förgasare till BSA Blue Star 1935.

Maurizio Zardo ( Italien & Syd A.frika )
Email: carola@new.co.za Svar på Engelska
eller Italienska. Eller via fuokard Nebrer (
på Svenska eller Skanska ) Tel : 040-18 39
39 eller mail: nebrer@mail.bip.net

Köpes
Cylinder till BSA WM20 500oc sidventil.
Bror Hellberg, . Tel: 019 - 57 26 I I

Siiljes
Jag skriver till er med anledning av att vi för
andra året i rad har producerat en video om
och från Swedish Bikemeet.
Fitnen kostar l98i (exkl. porto och
postförskott) och gar att bestiilla ftan
Kvamholnens Filn, Box 699, 1 1 4 7 9

Stookholm eller genom att mejla er
!6gallning till
kvamholmensfi lm@coolmail.com. Filrnema
levereras from augusti.

Siiljes
BSA-M20-1947. Nyrenoveret- meget flot
Dk. 28.000i eller bud.
Leif Sabro, Dannark. Tel: +45 4055 3020.

Köpes
BSA A 65 Motordelar. Komplett hanssida
till A 65 ( har bara friinre drev och
lameller).
Jan-Olof Hokfors, Lulel. Tel: 0920 - 23 12

26,070 - 543 62 4l

Köpes
Gold Star delar eller motor 500 cc for
veterancross.
Stefan Andersson, Sandviken. Tel: 026 - 2l
61 81

Såljes

BSA A65 1966, Bushoj. Nybesiktad. his
19.500:-.
Sven Johansson, Göteborg. Tel: 031 - 2l
92 55 eller 0'104 - 7 48 301 . E-mail:
fino63j@,tfnet.se

Såljes
BSA Rocket 3 -72. Nummer 183 av ca 200
tillverkade -72. 4-rxl USA-modell.
Mkt fin ej renoverad helt orörd. Bes och
skattad. Pris 43.000:-.
Johnas Kjellson, Nybro. Tel: 0481 - 183 20.
E-mail: kjellson@hotrnail.com

BSA PitStop
Webbsiten liir BSÄ ägaren på internet. Följ länk från BSA

Klubbens hemsida eller gå direkt till:

rv-rv-rv.britbike.com



BSA-handlare
Under denna rubriken kommer BSA Bladet i fortsiltuingen atl lista
handlare av BSA resemdelar, semice och tillbehön BSA Bladet eller
Svenska BSA Klubben tar inte något som helst ansvar för alförer
mellan köpare och siiljare Vi skall försöka hålla denna "lalhund"
så akluell 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,
Motorrenoveringar BSA - Norton, RENOLD KEDJOR, BOYER TÄNDSYSTEM och CARILLO

VEVSTAKAR.

BAS Motor, Box 32028, 126 I I Stockholm, tel: 08-6810923, fax: 08-184293,
Allt i RESERIDELAR BSA - Norton, 1930 - 1975, Gratis Prislbta.

Birka Motonenoveringar, Rosenlundsgata.n 50,52, Box 17014, 104 62 Stocl'holm, t6l:08-8,14080,
faxi08-849264, BSA MOTORDELAR till A7, Al0, A50, A65.

Brum Mq Or.byn 159,955 9l Råneå, tel:0924-51091, fax.0924-51092,
RESERVDELA& Twins & Triples, BSA' Triumph, Norton.

Fottas MC Shop, Sto.gatu\ 45,7'11 30 Ludvika, tel:0240-611700, fax0240-84138,
DAVIDA KLASSIKA IUÄLMA& Mc tilbehör och utrustning.

Håns Holmström KonsultAB, Kvarnfallsvägen 13,429 33 Kullavik, teli 031-931871, ORIGINAL
RESER\TDELAR frtr AMAL, LUCAS och SMITH.

Marcie Bookshop, Roslagsgatan 14 (hörnet av Surbrunnsgatan), Box 19007, 104 32 Stocktoh4
tel:08-612?050, fax:08-6127051, MC, Bil, Flyg mm LITTERATLIR.

Sten Karlsson, Klockarevägen 15, 302 56 Halmstad, Tel: 035-127118,
BSA RESERVDELA& över 40-års erfårenhet i branchen.

Veteran-Mc Bertil NordbecE Mejerigatan 6, 273 75 Lövestad, tel:041'l-21595, fax,04l7-21216,
ENGELSKA MC DELAR AJS, BSA Matcless, Norton, Triumph mm.
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BSA Norton
Royal Enfield Triumph
Skärrnar: plåt rostfritt & aluminium

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

Sadlar Dynor överdrag Gummi
Ljuddämpare & 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/Broms/Gas/Choke/Tänd-

ning/H-mätar /Varvräknar-Wires
Lameller Drevämnen Växelådsdrev

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

BAS Motor
tel 08 681 09 23

070 559 6190
fax 08 184293

basmotor@telia.com
basmotor.a.se

Gratis prislista

ACKES MC &
MOTORSERVICE

Servicc o. reparationer
alla märkeq

Specialitet:
NORTON

Cylinderborrningar.
Renoveriag av vevadar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

giingor till original.
clasblåistring.
Rcservdelar,

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tåndsyst,

och powerboxar.
BSA, TRIUMPH, NORTON

CARIIIO VEVSTAKAR
Plus mycket mer!

ALESTA 2
27s 00 sIÖBo

TELEFON 0415-430 E2

IELEFAX 0415-430 0B

Öppet Vard 9-18. Inrd.9-14.



Lokalavdelningar
Svenska BSA Klubbe[ har nå$å
lokalavd€lningar nmt om i landet.
Dessa bnkar Mlla någon eller någrå
tråffår och eventuellt åndra
aktiviteter. Vill du höIa vad som ä
på gåne n?ilå dir hemo4 kan du
konlakta någon nå,ra dig. Hitlar du
ingen ni[å dig så kån du allrid tåla
med någon i klubbens sltrelse.

Tånk på att u år en ideell fitrening-
Allt åöete inom klubben görs åv
ftiviliga. Ringer du så Iår du såkrast
lag på oss på kvåll€n fijrslagsvis
mellan kl 18.00 - 2.00.

Skån€
Helen Bnnstorp
tel: 04043 33 14

G€ting€
Krister Nihson
rd,l: 035-549 26
Vtutkust€tr
Johån Johånsson
tel: 0340 -415 68
Jörk6pinglEuskvarnå
Jåi-Brik Ceder
t'€l:03641\66
Signrna
Jan Nikåmo
tel: 08- 592 522 t3
e-mail bsajånrE@-swipnet.se

Vållertunå
Roger Olsson
teli08-5ll 762 04
Åkersb€rga
Sven-Åke Skoglund
telr08-540 239 39
Sun&vall
Ro]fLuldin
tel:060-5?8454
Cyber space
BSA klubbens hemsida
http://herrlpåssagen.se./jojo I 23

Nya Lokalavdelningt

Modellspecialister l;lfll-ll"Ll;#- As'_A6serrer,e?0
Några av !åra m€dl€mmar är så Sune S;nds1röm Robdr Honån.
kallade modellspecialister. Dessa ä tel. 0300-54 41 70 tel: 040_t8 65 3l
sårskilt intresserade av någon eller M20 - M21 B25 - BS0
någlå modeller och dehr gåma rnerl 146196 y6126s61 Lars Svanberg
sig åv sina kunskaper. De föMker tel 931-36 36 37 tel: 031-93 62 ls
as hjålpa dig som år medlem i BSA 5.6 51"., g33, a10 A?5 Rock€t m
Klubben med råd nå{ du beh&€r. cöstå Johansson Bo Hågman

rel: 0300n24 59 (ej Ti) tel: 0380-?51 17
Tå* på ått vi ?ir en i{teell ntr€ning. A50 - A65 t.o.or t970
Allt arb€te. inom klubben görs :w Håkan Ceme Vi hat, platsfötfet
ftivilligå. tunger duså å. du s?ikrast tel 04ll-
tag på oss på loållen förslagwis 

406 65 modellspecialster' Hör av dig!

KlubblöIsåkring
&

B€3iktning!mån
G€nom Sv€nska BSA Klubb€n hår
du rnöjlighet att teckna
sp€ciatförsäkring om din BSA
upp&ller vissx villkor n€d åvse€nde
på orginalitet och anvå'rdning, inm.
Förstä villkorct & ått du skåll hå
varit nedlem i BSA Klubben i ett år.
Klubb€n har ett eget altal med
Skandia o€h genom vår ånslutning
t l MHnS hår du möjlighet att ffl
MHPJ-Försåkringen som tecknas av
Folksåm. Mer information lår du
fiån våra "besiklnirysrnån".
Tånk på att vi ?ir en ideell fitr€ning.
Allt arbete inom klubben görs av
ftivi iga. tunger du så fir du siikäsr
tag på oss på kvållen föNlagwis
nellån tl t8 00 - 20 00

Euurdr$varig / Kun$backa
Göstå Johaisson
GutdgubbeSåtan 3G
434 33 Kungsbacka
tel:0300n24 59 (ej Ti)

Dollebyggd
Svenolof zandin
ret 033-28 81 93

G€tinge
Krister Nilsson
tel:035-549 26

H66r
Kalle llelgesson
tel:0413-333 65
Målmköping
Cårt Cunnar Lhreslrand
tel: ol57:202 40
Malmö
Roland OlÄson
t l. o70t t434 54

Såndhem

Bengt-Olof Kårlsson
relr0515-60177
Stockholm
Thomas Bklund
tel: 08-68109 23
Strömsund
Krtle Rms
tel: 0670-301 38
Suddsvall
RolfLundin
tel: 060-57 84 54
Tidaholm
Jar-Erik Kårlsson
telr0502-t39 8l
Trelleborg
Toöjöm Cristensson
.el: 04048 52 54

Vi behöyet llet besiktuings-ndn! -
Vi har nedlennat i hela laadet son
behövet ndaon allna BSA lunnig
att edntla sig till. Ring Gösta om dr
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TrälfKalendern
Dags att planera klubbträffar och utflykter fiir

år 2000!

Det iir du som medlem som ordnar träff eller utflykt med BSA
Klubben. Har du en trevlig ide så hör av dig till stlrelsen. En triiJf eller
utflykt ar inget avancerat eller komplicerat. Klubben kan hjälpa till på
olika sätt men framftir allt så ser vi till att triiffen sprids till
medlemmarna genom BSA Bladet.

För att detta skall fungera på bästa sätt bör man redan nu planera ftr
nästa åx. Vi ger ju ut en trevlig almanacka där du har möjlighet att få
din träff markerad. För detta krävs inte mer åin att ett datum, trtiffiramn
och kontaktperson finns "spikat". Sjiilva detaljplaneringen har du
sedan lang tid på dig att genomftira.

Trtiffannons siinds sedan in till klubben i tid til1 presstopp som pztssar

ftir din träff. Generellt kan man säga att träff april - maj siind in till
BSA Bladet nr I (presstopp februari). Träffar juni - september till nr 2
(presstopp april).

Tfäffar och utflykter som skall publiceras i BSA Almanackan
anmäls till klubben innan den 8 november.

Anmiil din träff eller siind in din träffannons till:

BSA Bladet
Brännarns väg 15
430 10 Tvååker
tel: 0340-41568


