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BSA-dagen Baksidan

BSA Bladet görs inte bara av en 
redaktion, det du som medlem som 
är den viktigaste bidragsgivaren till 
BSA Bladet. Berätta om dina utfl ykter 
på BSA:n, renoveringen eller något 

annat som hör till BSA intres-
set. 

Har du en bild också så är det ännu bättre. Vi lånar 
gärna också broschyrer eller annat BSA material. Vi 
fotograferar av eller scannar dessa på ett sätt som 
inte skadar ditt material. Insänt material återsänds 
en tid efter utgivningen förutsatt att avsändarens 
adress är uppgiven.

Du får gärna sända material digitalt alltså via e-mejl. 
Tänk på att vi behöver högupplösta bilder om du 
foto-graferar med en digitalkamera, vi önskar en 
upplösning på 300 dpi, i denna upplösning är en 
digitalbild några MB stor.

Det lönar sig att skriva till BSA Bladet. 
Bidragen skall vara av intresse för BSA ägaren. 
Egen text och bild premieras högre än enbart bild. 
Texten skall vara av sådan längd att den inte kan 
anses som ren bildtext. Originallitteratur såsom 
broschyrer, handböcker mm är mycket välkommet. 

Redaktionen utser ett insänt bidrag per nummer 
som ’bästa bidrag’, detta få ett särskilt och premie, 
en BSA bok värd ca 200 kronor. Övriga insända 
bidrag får som premie en fi n BSA penna, så länge 
dessa räcker och som endast kan fås på detta sätt. 

Sänd ditt bidrag till:
BSA Bladet, Brännarns väg 15, 430 10 Tvååker, 
eller maila till bsabladet@bsaoc.org. 
Glöm inte att skriva din postadress så att vi kan 
sända din premie!

Skriv till BSA Bladet
Presstopp 2006

2 September
18 November

Eftersom det var en fi n och solig 1 maj så tog vi vår 
BSA och åkte ned till Jan i Falkenberg för att titta 
på hans gamla BSA. Vi var nyfi kna på Jan’s B.S.A. 
W34-9 O.H.V Blue Star Special efter att vi fått 
Jan’s insändare om den gamla bilden i förra numret 
av BSA Bladet. (Se längre fram i detta nummer.)

Lite om Blue Star modellens historia.
1930 presenterade BSA en ny modell med en 
helt nydesignad motor i 250, 350 och 500 cc och 
antingen sidventils eller toppventilsmodell. För att 
komma ifrån de balansproblem som man hade i 
sloper-modellen restes cylindern rakt upp. Oljesum-
pen var fortfarande framåt och magnet-generatorn 
placerades framför och ovanpå oljesumpen. 1932 
börjande BSA kalla sina toppventilsmodeller med 
denna motor-typ för Blue Star. Dessa var ’top of the 
line’ under några år och de extra sportiga modellera 
hade dubbla upplagda avgasrör som var högsta 
mode vid denna tid. På motorn fanns en liten stjärna 
som senare var en emaljerad stjärna med siffrorna 
75 för 350 cc och 85 för 500 cc modellen vilket an-
gav toppfarten i MPH (120 respektive 136 km/tim).

1935 fi rade Kung Georges V silver jubileum, och 
året därefter kom de nya Empire Star-modllerna för 
att fi ra denna händelse. Maskinerna var en ytterli-
gare utveckling av Blue Star motorn med förbättrad 
topp, cylinder i krom-nickelstål mm. Och som du 
säkert känner till var det en Empire Star som på 
Brooklands fi ck en guld stjärna och så började 
sagan om en ännu mer berömd BSA modell, Gold 
Star men det är en helt annan historia.

Vy från förarplatsen, på tanken sitter överst till höger 
oljetrycksmätaren, till vänster amperemätaren, i mitten en 
liten sladdlampa för ev felsökning i mörker och underst 
omkopplare för ljuset.

Närbild av växellådans baksida. På locket står det B.S.A 
Four Speed Gear.

Ser du den lilla ’BSA Gun & Garter’ stämpeln på broms-
handtaget?

fortsättning nästa sida

Ditt medlemskort bifogas med detta nummer av tidning
...ser ut så här fast lite större Svenska BSA Klubben www.bsaoc.org
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Foto Rickard Nebrer
Text Johan J

Från Rickard Nebrer hemmahörande 
i Kågeröd (Ring Knutstorp) på 
Söderåsen i Skåne har vi fått några 
bilder. Rickard hade varit på Ring 
Knutstorp o kollat lite på maskinerna 
på det Nordiska Mästerskapet i 
helgen den 28 – 30 april. 

Vi valde ut den läckra sidvagns 
BSA:n. Vi vet egentligen inget om 
maskinen men av vad vi kan se på 
bilderna är det en BSA A65:a med 
dubbla AMAL MkII förgasare, vi 
tycker oss också ana en Deavimead 
cylinder och då kan maskinen vara 
750, 850 eller tom 920 cc om 
vevaxeln är stroakad. 

Vi gissar också att man kör med 
belt då transkåpan har en massa 
lufthål i bakkant. Maskinen kan nog 
betecknas som en låghjuling med 
sina feta breda däck.

På bilden ligger sadel-delen över motorn men den skall givetvis ligga 
över tanken som förarren har sin rumpa mot framför bakhjulet. 
En kraftig ventilationsslang går också över till en dunk i sidovagnen. I 
bakgrunden på den ena bilden skymtar också en Triumph sidvagns-
maskin med med höga mc-hjul en sk höghjuling.

Brev från medlemmar

STARTPLATS: Spångens Gästgivaregård 2 km öster om Ljungbyhed.

TID: Start mellan kl. 09.30 och 11.00.

Rallyt är öppet för klassiska engelska motorcyklar tillverkade före 1990. Rallyt är 
drygt 7 mil långt och går längs knicksiga natursköna vägar.

STARTAVGIFT: 100 kr per förare och 50 kr per passagerare.

Möjlighet att fi ka vid starten, halvvägs längs rallysträckan samt äta dagens 
lunch vid mål, observera detta ingår Ej i startavgiften

Vi blir glada om ni föranmäler er ankomst dagen före.
Bosse Andersson 070-6583378  eller Per-Axel Roth 070-4730555

INBJUDAN TILL 

SVENSKA BSA KLUBBENS MC RALLY 

SOLSVÄNGEN DEN 17 JUNI 2006

Lördagen den 
16 september 2006. 

Välkomna till 3:e Stelbensträffen!

Som tidigare tillåter vi endast BSA 
motorcyklar med stelbensram 
att deltaga i träffen.

Startplats är framför Tullhuset 
vid skulpturen i Varbergs hamn 
kl 13.00.

Medtag fi ka!

Frågor? 
Ring Johan på tel 0340-415 68.

Sensommarutfl ykt – Stelbensträffen 2006


