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En lite ändrad BSA 
Rocket 1971 eller 1972 
med med de snygga 
avgasrören från Vetters 
– Triumph Hurricane, 
trepipen från 1974 som 
hade BSA-motor. 
Foto: Lars Mårtensson, 
44:e Internationella BSA 
Rallyt, Belgien 2007.
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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 intresset. 

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 
fotograferar 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 2008

 23 februari 30 augusti
 26 april 15 november

Vid Styret   Ordförande: Johan Johansson

Ännu ett år börjar närma sig sitt slut. Jag hoppas 
att du har fått lufta din BSA och känt vilken trevlig 
maskin det verkligen är.

Några som luftat sina maskiner lite mer än de fl esta 
var de som deltog i 44:e Internationella BSA Rallyt 
i Jabbeke, Belgien. I detta nummer kan du läsa lite 
om vad som hände där och framför allt se många 
trevliga bilder. Nästa års Internationella BSA Rally 
är på Isle of Man, motorcyklismens Mekka! 
I detta nummer fi nner du en inbjudan och anmäl-
ningsblankett. Tänk på att du måste förhandsan-
mäla dig till dessa evenemang. Rallyavgifterna är 
denna gång ganska okej, men för att komma dit 
måste du åka två färjor, tex Esbjerg / Harwitch 
(www.dfdsseaways.se) och Steam Packet Company 
(www.steam-packet.com) från Heysham eller Liver-
pool till Isle of Man, tyvärr inte alls billigt. Genom att 
köra längre, ned till engelska kanalen kommer du 
billigare undan. Kontakta Boda eller Helen i god tid 
så kan du få lite tips etc. (Se anmälningsblanketten).

Annars kan du spetsa in dig på BSA-campingen 
som kommer att gå av stapeln i Värmland, vid 
Rottneros Park, där målet förutom resan dit och 
träffa vänner är MC Collection Sveriges högst 
rankade Mc museum. Kanske en lång resa men lär 
vara värd besväret. Välkommen!

Snart dags för årsmöte. Vi kommer att avhålla 
detta i Ängelholm den 23 februari 2008, på bow-
linghallen mitt i stan. Efter mötet – bowlar vi lite och 

går sedan ut och käkar. Passa på att komma du 
också!

Gillar du vår BSA Almanacka? Vi är lite tveksamma 
då vi två år i rad nästan har varit utan insända 
bilder till almanackan. Vi har fått fi xa / jaga / skaffa 
fram allt material. Nils-Henrik Topgaard och Frank 
Asplund är årets hjältar, toppenbilder! Precis så 
som vi menade. Till alla andra medlemmar – Hör 
gärna av Er då vi vill veta om almanackan fyller 
någon funktion eller om vi skall använda pengarna 
till något annat.

Efter att vår artikel om oljepumpar publicerades 
har leverantören MCA hört av sig och meddelat att 
man kommer att kreditera den oljepumpen som 
dömdes ut i testet. Man har inte kommenterat 
resultatet på något sätt, men det känns bra att få 
pengarna tillbaka då man inte är nöjd. 

I detta nummer har vi tittat lite på vad som fi nns 
att göra med elsystemet på din BSA, och det fi nns 
mycket. Det roliga är att det är enkelt att kraftigt 
förbättra elsystemen vilket vi inte ser som någon 
nackdel då det gör det enklare för dig att använda 
din BSA, vilket är något som vi prioriterar. Vårt mål 
är att du skall våga använda din BSA, det är ju 
ändå den bästa Engelska motorcykeln som gjorts 
genom tiderna, eller hur?

God Jul och Gott Nytt BSA År från oss i styrelsen 
och BSA Bladet!

Medlemsavgift 2008
Med detta nummer av BSA Bladet får du också 
almanackan och ditt inbetalningskort för 2008 års 
medlemsavgift. Denna är 220:- för fullvärdigt med-
lemskap. Familjemedlem betalar 60:-.

Medlemsavgiften skall vara betald senast den 
31 januari 2008.

Det är viktigt att du ser till att vi har rätt adress 
och telefonnummer till dig. Kolla därför noga och 

meddela eventuella förändringar. Kolla också så 
det står rätt på dina maskiner. Uppgifterna ligger till 
underlag för matrikel mm. På dokumentet för med-
lemsavgift fi nns dina nuvarande uppgifter tryckta. 
Meddela därför sekreteraren  / medlemsansvarig 
om något skall ändras. 
Adress: 
Svenska BSA Klubben, 
Aspgatan 4, 232 35 Arlöv
e-mail: sekreterare@bsaoc.org.
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Så föddes BSA Gold Star
Av Johan Johansson  Foto: Lars Mårtensson och Bo-Inge Andersson

En “Gold Star” var en liten guldstjärne-medalj som 
utdelades till förare som hade klarat av ett varv i 
över 100 miles per houre (160 km/h) i snitthastighet 
på Brooklandsbanan i England. Priset delades ut 
av “ The British Motorcycle Racing Club” och det 
var en prestation att få denna utmärkelse.

Brooklandsbanan var en gropig och kurvig bana. 
Det var på en av de “vanliga” onsdagsträffarna 
på Brooklandsbanan som en herre vid namn Wal 
Handley anmälde sig på en BSA Empire Star 500 
cc. Det var ingen slump att man denna dag den 30 
juni 1937 skulle erövra en av de åtråvärda guld-
stjärnorna.

BSA fabriken hade noga och länge förberett denna 
start. För det första var Wal en rutinerad gammal 
tävlingsförare som hade slutat sin karriär 1934 med 
bl. a fyra TT-segrar i bakfi ckan. För det andra var 
maskinen minutiöst preparerad av BSA:s bästa 
tekniker. Namn som Val Page, Bert Perrigo, David 
Munroe, Len Crisp och Jack Amott var i full färd 

med att preppa Empire Staren. BSA är och var inte 
speciellt berömda för att bygga snabba racerma-
skiner, men man hade en lång erfarenhet av andra 
tävlingsmaskiner för t.ex. ISDT (Six Days Trial) mm. 
Så man hade plockat fram sina bästa kort vilka i 
huvuddrag var följande; En kolv som gav kompres-
sionsförhållandet 13:l gjorde att man kunde köra 
på alkoholbränsle samt nödvändiga justeringar för 
detta. Vidare hade man en racermagnet och den 
obligatoriska Brooklandsljuddämparen. Utväxlingen 
var anpassad för banan och den hastighet man 
ämnade att uppnå. Motorn lär ha gett 33 till 34 hk i 
detta utförande.

Den 4,45 km långa banan kördes i tre varv. Wal 
Handley gjorde ett bra lopp vilket resulterade i 
följande snitthastighet på 164,55 km/h och det 
snabbaste varvet gick på 173,08 km/h, så BSA 
var kvalifi cerade för sin ’Gold Star-medalj’ på 
Brooklands. 

Sporrade av framgångarna så lanserade BSA 
1938 sin första modell som bar namnet Gold Star, 
modell beteckningen var M24. Den såg i stora drag 
ut som sin företrädare Empire Star, men skiljde sig 
ändå på många punkter. I topplocket satt iskru-
vade ventilsäten, stötsångstunneln var en integre-
rad del av cylindern och topplocket vilka var gjorda 

Närbild på förgasaren. Foto: Bo-Inge Andersson, 44:e Internationella BSA Rallyt, Belgien 2007.

BSA M24 Gold Star från 1939, här är maskinen 
utrustad som en competitionmodell med kromade 
skärmar och så vidare. Foto: Bo-Inge Andersson, 
44:e Internationella BSA Rallyt, Belgien 2007.

av lättmetall. Man hade utrustat motorn med en 
AMAL TT förgasare. Kompressionsförhållandet var 
7,8:1 och motorn var testad att ge 28 hk vid 5250 
varv/min. Vidare var växellådan gjuten i elektron 
och ramen var gjord utav tunnväggiga höghåll-
fasthets stålrör.och den var ej försedd med för 
den tiden så vanliga sidovagnsfästen. Detta för att 
understryka att det rörde sig om en sportmaskin.

I övrigt var Gold Staren förvillande lik Empire Sta-
ren. Man hade också två varianter av Gold Star på 
programmet. Den ena var en competitionmodell 
vilken skilde sig ifrån “std” modellen genom att 
den hade trialdäck och kromade små bladskär-
mar, upplagt avgasrör och kromad transkåpa och 
kedjeskydd. Den andra maskinen var en trackra-
cemodell som var helt utrustad för racing med bl.a 
pinngas, Brooklandsljuddämpare, styre och reglage 
för racing samt högkompressionskolv på 12,5:1 
och med en effekt på ca 36 hk om man körde på 
alkohol med allt vad det innebar . En intressant sak 
var att man kunde välja om man ville ha sin track-
racer med eller utan bakbroms, Toppfarten i detta 
utförande låg på över 160 km/h.

Gold Star blev inte direkt den succé som man 
hade väntat sig kanske främst pga. att Triumph 
samma år lanserade sin första twinmodell, Speed 
Twin. (Känns Mönstret igen? …”Någon” lanserar en 
trecylindrig mc samma år som en asiatisk mc-till-
verkare lanserar en fyrcylindrig maskin.) Men den 
lätta starka maskinen fi ck ett mycket gott rykte i 
trialsammanhang och det gjorde att maskinen även 
fanns med i 1939 års katalog. Motorn hade nu fått 
ett ändrat utseende och elektrongjutningen i växel-
lådshuset var ersatt av aluminium. Den hade även 
fått ett ändrat utseende rent chassimässigt. 

Det som sen hände är en annan historia. Andra 
världskriget kom emellan och då producerade BSA 
bara i stort sett “high performance” modellen M20. 
(Den 12 hk starka sidventilaren ni vet.) Det skulle 
dröja ytterligare nio år innan det började röra på 
sig igen. Efter kriget kom BSA:s produktion igång 
igen 1945 med bl.a. den 350 cc B3l modellen som 
var en toppventils enstånka. Man satsade tidigt på 
tävlingsmodeller som kom att fi nnas med många år 

fortsättning nästa sida
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parallellt med efterkrigstidens Gold Star modeller. 
Den första efterkrigs Gold Star-modellen var 1949 
års ZB 32GS som nu var försedd med teleskop-
gaffel. Den var till stora delar baserad på B 31 
och B33 modellen. Gold Staren hade som sig bör 
cylinder och topp av aluminium, vipparmshuset var 
en integrerad del av topplocket, likaså stötstångs-
tunneln på cylindern och toppen men annars var 
den ganska lik B3l modellens motor. Man kunde få 
Gold Star-modellen med plungerfjädring eller med 
stelbensram för tex trial. Så vi slutar där.

Den första modellen av M24 Gold Star-motorn 
såg ut så här. Jämför med bilderna på 1939-års 
modell här bredvid.

Katalogbild från 1939 på B.S.A 500 c.c. O.H.V Gold 
Star, modell M24. I den svenska katalogen kunde 
man bland annat läsa: ”Den nya ryktbara B.S.A. 
Gold Star – den snabbaste standardmaskin Ni kan 
köpa, garanterad för en hastighet av 165 km/tim i 
turistutrustat skick.” Pris Kr. 1,890:- 

Här ser vi också den långa, smala och ’snabba’ sidovagnen som ägaren av denna BSA M24 Gold Star har 
utrustat sin maskin med trots att ramen ej var förberedd för sidovagn. 
Foto: Lars Mårtensson, 44:e Internationella BSA Rallyt, Belgien 2007.

En annan BSA M24 Gold Star från 1939, här med de djupa standardskärmarna som turistmodellen hade. 
Den är också utrustad med en så kallad Brooklandsljuddämpare. Foto: Lars Mårtensson, 44:e Internatio-
nella BSA Rallyt, Belgien 2007.

Några tekniska data
B.S.A modell M24 Gold Star (1939)
Cylindervolym: 496 cc
Borrning x Slag: 82 x 94 mm
Effekt: 28,5 hk / 5200 varv/m
Kompressionsförh: 7,8:1
Framdäck: 3,00 x 20”
Bakdäck: 3,50 x 19”
Vikt: 157 kg
Hjulbas 137,16 cm
Växeltyp: Fotväxel (4-växlad)
Maxhastighet: 165 km/tim (utan sidvagn)
Bränsleförbrukning: 1,9 – 2,1 mil per liter. 
 (ca 0,5 lit/mil)
Övrigt: Sladdlampa infälld i tanken,  
 snabbt avtagbart bakhjul.

Såldes i Sverige genom BSA:s fabriksfi lial via 
auktoriserade återförsäljare över hela landet:
B.S.A CYCLES LIMITED, Rialtohuset, Järntorget, 
Göteborg

Ramnummer 
År Modell Cylvol Ramnr Motornr
1938 M24 OHV Gold Star 500 cc JM24- JM24-
1939 M24 OHV Gold Star 500 cc KM24- KM24-
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Boktipset    Av: Johan Johansson

BSA Bantam av Owen Wright

Efter att ha läst fl era av BSA-titlarna i Crowood 
MotoClassic Series av böcker ger BSA Bantam av 
Owen Wright ett splittrat intryck. Boken är mycket 
friare intryck i upplägget än de andra böckerna 
men så är också denna bok en av de äldre i serien. 
Men efter ett tag så börjar man verkligen gilla 
boken. Tekniska detaljer och utvecklingen av BSA 
Bantam (som började livet 1948 som en enkel liten 
125 cc tvåtaktare och slutade 1971, fortfarande 
som en enkel 2-taktare men nu i 175 cc) varvas 
med dåtida ägares berättelser om hur de upplevde 
sina år med BSA Bantam när maskinerna var nya. 

Att BSA Bantam är en mil-
stolpe i den engelska motor-
cykelhistorien kan man inte 
undgå. Bland den äldre eng-
elska generationen har nästan 
alla haft en BSA Bantam någon 
gång i sin ungdom. Maskinen 
var en omedelbar succé i efter-
krigsårens England. Motsvarar 
här våra Husqvarna svart och 
röd-myror samt Monarks alla 
små 2-taktsmaskiner. Faktum 
är att de första småmaskinerna 
som Monark släppte efter 2:a 
världskriget Monark M70 (Senare 
Monark M71) hade dessa BSA 
Bantam modell D1 motorerna i 
sina egna ramar. Ja det var faktiskt så att Monark 
fi ck en batch av motorer från BSA något halvår 
innan modellen presenterades i England.

Idag vet vi att konstruktionen var en anglofi erad 
version av DKW RT 125. Som krigsskadestånd 
fi ck England olika Tyska konstruktioner och först 
erbjöds Villiers DKW:s lilla tvåtakts 125 cc. De 
avböjde dock och BSA fi ck erbjudandet. Man vet 
att BSA:s ledning diskuterade en förfrågan från 
en Svensk tillverkare (Monark) om en liten 2-takts 
motor redan i augusti 1944. Nästa gång något 
härs i frågan är när BSA tillkännager i februari 1948 
att man just då producerade en batch 125 cc 
tvåtaktsmotorer för att leverera till en utländsk mot-
tagare. I juni 1948 överraskade BSA pressen med 
att presentera en komplett motorcykel, helt ny med 
125 cc tvåtaktsmotor. Maskinens eller rättare sagt 
motorns ursprung var en hemlighet ända fram till 
början 1960-talet då det avslöjade i BSA Owners 
Cub´s tidning The Star.

Boken tar som sagt upp utvecklingen av alla de 
olika modellerna av Bantam från 125 cc stelben 
via 150 cc och slutligen 175 cc med svingarms-
fjädring. Man tittar på tävlingsframgångarna där 
det egentligen bara var privata initiativ som fi ck 
modellen att gå riktigt fort. Under många år var 
Bantam Racing klasserna de verkliga billiga och 
nybörjarklassen som fostrat många kända namn 
som bland annat Barry Sheene. Man körde med 
125 cc och original vevhus och ram men sedan var 
det i princip fri trimmning. Från att i original göra ca 
70 km/t fi ck man i racingen upp maskinerna i över 
100 mph (160 km/t). Rekordet är 118 km/t i snitt-
hastighet på ett varv på Isle of Man TT-bana 1972 
och det innehas av Mick ’Sticky’ Scutt, och då var 
det dessutom ett förskräckligt väder.

Givetvis tar man även upp vad 
som är viktigt för att ha maskinen i 
gott trim samt en del tips och för-
slag på vad som går att förbättra. 
Vad jag vet så såldes aldrig BSA 
Bantam i Sverige mer än något 
enskilt ’utställningsexemplar’. 
Men motorerna fanns under ett 
antal år i Monarks modeller och 
därför vill jag påstå att boken 
därför är värdefull även för 
dessa ägare. Den är skriven på 
engelska. Men den är mycket 
trevlig läsning och får en att 
undra varför jag aldrig fi ck köra 
Bantam när jag var ung. Jag 
vill ha en D175 nu! – Genast! 

Vi ger boken högsta betyg. Den är värd 
att ha i BSA-bokhyllan. Utgiven 2003 av Crowood 
Press LTD på ISBN 1 86126 539 5.

Boken kan köpas direkt hos förlaget på www.
crowoodpress.co.uk i England och kostar då ca 
19.95 £ . I Sverige hittar du den tex hos Margie 
Bookshop (www.margie.se) tel: 08-612 70 50 och 
där är listpriset 417:- (SEK). Porto tillkommer i båda 
fallen. 

Ett annat bra alternativ som jag funnit är www.
bokus.com en Svensk internetbokhandel, här kan 
du beställa boken mot faktura för fyndpriset 278:- 
plus frakt 19:-. Är du medlem i COOP MedMera 
kan du dessutom använda deras bonuscheckar 
när du betalar och då blir boken ännu billigare. Det 
fi nns de fl esta tillgängliga titlar av BSA Böcker att 
beställa här.

BSA Bladet ger boken – 5 BSA.

The BSA Gold Star av Mick Walker

Mick Walker är kanske vår tids mest produktiva 
författare om motorcyklar och motorcyklism. Med 
snart etthundra olika böcker på sitt samvete kan 
han hantverket. Han har tävlat inom olika discipliner 
av MC-sporten, varit importör av olika Italienska-
mc fabrikat till Storbritannien och under några år 
redaktör av tidningen The Motorcycle Enthusiast i 
mitten av åttiotalet. 1985 skrev han sin första bok. 
De fl esta handlar om Italienska märken och olika 
Racermotorcyklar men vi känner igen hans namn 
från BSA Pre Unit Twins – The Complete Story.

I denna boken The BSA Gold Star, utgiven av 
Redline Books avhandlas BSA:s och en genom 
tidernas största och mest mångsidiga tävlingsma-
skiner – BSA Gold Star. I den 250 sidor långa 
boken i fullfärg, även om 
många samtida 
bilder är svart/vita, 
hittar vi mängder 
med intressanta 
bilder, annonser 
och broschyrer. 
En välskriven och 
initierad text med 
specialrutor om 
kända Engelska 
stjärnförare. Boken är 
skriven ur ett Engelskt 
perspektiv men tittar 
också på historien i 
USA och nämner kort 
våra Svenska ess Sten 
Lundin och Bill Nilssons 
prestationer inom 
Crossen.

Uppdelad på fjorton kapitel går man igenom 
ursprunget till Gold Star, vad som hände på 
Brooklands 1937, hur efterkrigstidens tidigaste 
modeller ZB och BB utvecklades, Clubmans TT:s 
påverkan på utvecklingen och BSA dominans inom 
denna tävlingsform, Motocrossens utveckling, 
Trialens utveckling, Cafe Racer kulturen, CB DB 
och DBD modellernas utveckling, Road Racing, 
Rocket Gold Star, Gold Staren i dagens veteran-
sammanhang och mycket mer.

Boken är en hyllning till fenomenet BSA Gold Star 
och för den intresserade ägaren eller BSA-älskaren 
är den framför allt för oss som är för unga för att ha 

varit med när det egentligen 
hände en fantastisk källa 
till inspiration och nostalgi 
för hur det var när BSA var 
som bäst. För dem som var 
med kanske den i stället 
förklarar hur BSA i engelskt 
perspektiv gick från pålitlig 
tillverkare av vardags-
motorcyklar till eliten av 
prestandamotorcyklar där 
BSA Gold Star under ett 
årtionde sopade mattan 
inom Racing, Cross och 
Trial och blev en ikon för 
hur en klassisk motor-

cykel skall vara.

Vi ger boken högsta betyg. Den är värd att ha i 
BSA-bokhyllan och om du gillar Gold Star är den 
ett måste. Utgiven 2004 av Redline Books på 
ISBN 0 9544357 3 7.

Boken kan köpas direkt hos förlaget på:
www.redlinebooks.co.uk i England och kostar då 
ca 29.95 £ plus 4£ i frakt. I Sverige hittar du den t 
ex hos Margie Bookshop (www.margie.se) 
tel: 08-612 70 50 och där är listpriset 653:- (SEK) 
plus frakt. Hos www.bokus.com en Svensk 
Internetbokhandel, här kan du beställa boken mot 
faktura för fyndpriset 370:- plus frakt 19:-. 

BSA Bladet ger boken – 5 BSA.

BSA Bladets rankingsystem
1 BSA = Usel - köp den inte!
2 BSA = Om du inte har något annat för dig
  kan den vara okej.
3 BSA = Intressant - om du vill ha allt som 
  ges ut.
4 BSA = Köpvärd – intressant och vi vågar 
  rekommendera den.
5 BSA = Som sann BSA-ägare är den ett   
  måste. Köp den!
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BSA Winged Wheel Foto: Mats Olsson   Text: Johan Johansson

En av de minsta maskinerna BSA tillverkat är 
Winged Wheel eller rättare sagt motorerna. 
Med 35 cc tvåtaktare i form av ett cykelhjul 
startade denna relativt ovanliga apparat sitt liv 
maj 1953.

I efterkrigsårens spår hade bensinransonering 
gjort att en markand för små mycket bränslesnåla 
påhängsmotorer hade fått en växande skara förare. 
Skattebefriad och bränslesnål var tidens melodi. 
Även ute i Europa var dessa småmaskiner populära. 
BSA hängde på denna trend sent när man introdu-
cerade modell W1 Winged Wheel i maj 1953. Ofta 
var det torftiga produkter som drev med trissor mot 
däcket eller liknande. 

BSA gick ett steg längre. Man hade konstruerat 
en integrerad enhet med bakhjulet som var en liten 
enkel tvåtaktsmotor på 34,6 cc (borrning 36 mm 
och slaglängd 34 mm), med Wipac svänghjuls-
magnet och 6 volts spole för belysning. Enväxlad 
med frikoppling som drev bakhjulet via en kugg-
växel i det 9 ½ tum stora navet som också innehöll 

Några tekniska data:
Motortyp: Encylindrig tvåtakt
Borr x slag: 36 x 34 mm
Cylindervolym: 34,6 cc
Kompression: 6,5:1
Effekt: 1 hk / 6000 varv/min
Förgasare: Amal typ 335/1
Växellåda: Enväxlad
Utväxling: 18,7:1
Däck fram: 26 x 1 1/4
Däck bak: 26 x 1 1/3 
Broms fram: 3” x 1/2”
Broms bak: 9 1/2” x 5/8”
Fjädring fram: Webbgaffel
Fjädring bak: Stel
Axelavstånd: 1118 mm
Vikt: 12,3 kg (27 lbs) (enbart motor)
Tankvolym: 2,27 liter (1/2 gallon)
Bränsleförbrukning: 0,14 lit/mil
Toppfart: 40 km/tim (25 mph)

På webben kan du se en massa exempel på 
Autocycles eller Cyclemotors som de kallas i England 
hos Smiths Autocycles på www.autocycles.co.uk 

bromsbackar. Bensinen kom från en 2,3 liters tank 
i form av en låda som var en del av pakethållaren. 
En pytteliten Amal-förgasare stod för blandningen. 
Hjulet såldes komplett med däck, reglage och 
kunde monteras på vilken standardcykel som helst. 
Enbart hjulet kostade 25 £ men senare erbjöd BSA 
den som hel maskin i dam eller herrutförande med 
webbgaffel och då kostade den nära 44 £.

Maskinen på Mats bilder deltog i det 44:e Internatio-
nella BSA Rallyt 2007 i Belgien. Det är en komplett 
BSA cykel med BSA Winged Wheel. Lägg märke 
till den fjädrande framgaffeln. Toppfarten nåddes 
bäst på plan mark, vid minsta motlut behövdes 
hjälp av pedaler. Ett elakt öknamn var ”Stink Wheel”, 
stink hjulet. Trots att markanden för dessa fordon 
var döende när BSA introducerade modellen så 
tillverkades den ända fram till 1957 på BSA Cycle 
Works (New Hudson fabriken) på Coventry Road 
i Birmingham då BSA sålde sin cykeltillverkning till 
Raeligh slutade produktionen av modellen.
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Brev från medlemmarBrev från medlemmar

Renovering på gång  Text o Foto: Lars Melin, medlem nr 1985, Eslöv.

För ett år sedan köpte jag ett renoveringsobjekt i form 
av en A7:a från 1953 för att ha kunna utöva motor-
cykelhobbyn även på vintern. De första uppgifterna 
bestod i att jag fi ck lära mig så mycket som möjligt 
om denna BSA-modell som inte verkar vara sådär 
jättevanlig i Sverige, där det var andra modeller som 
lockade till köp under 50-talet.

På de brittiska öarna fi nns dock kunskap så det räcker 
för att man ska kunna skaffa sig en bild av hur maskinen 
såg ut när den lämnade tillverkningslinjen. Företag 
som t.ex. Draganfl y står för en enorm detaljkunskap 
och är till god hjälp när man inte får ihop de olika 
detaljnumren.

När jag så småningom förstått hur maskinen borde 
vara uppbyggd så var det bara att plocka bort en 
fjärdedel av chassiet för skrotning eller senare försälj-
ning på Blocket, dessa delar kan i vissa fall spåras 
till BSA twinnar, men då av långt senare modell.
De absolut svåraste delarna att hitta var skärmarna, 
vilket väl är naturligt eftersom de är utsatta och i 
de fl esta fall helt enkelt rostat bort. På bilden ses 
maskinen med de skärmar jag fått tag i. Bakskärmen 
skall vara rätt modell för min maskin men fram får jag 
tillsvidare nöja mig med en skärm som originalmon-
terades på Star Twin och A7:or  tom. – 52. Skärmarna 
är original och inga kopior och de är köpta på Ebay 
UK. Vid ett tillfälle köpte jag i ren desperation en kopia 
i form av en bakskärm men den hade mycket dålig 
passform och lämnades tillbaka.

Andra delar som varit besvärliga att hitta i original 
är sidostödet och signalhornet i form av en Lucas 
Altette HF 1234, se bild. Det senare köpte jag av en 
äldre gentleman i Australien vid namn Wal Jobson till 
ett humant pris.

Diverse stag och fästen har också varit av fel modell 
men dyker upp på auktion då och då så det har inte 
varit något större problem. Det som återstår nu är en 
hel del plåtlagningar innan det är dags för lackering. 
Behovet av lagningar kommer sig framför allt av att 
tidigare ägare av olika anledning borrat och sågat 
fl itigt i chassiet, förmodligen för att fästa upp olika 
komponenter.

Webbadress till Draganfl y Motorcycles, England. 
http://www.draganfl y.co.uk .

Förslag till julpyssel för BSA-renoveraren 
Text o Foto: Lars Melin, medlem nr 1985, Eslöv.

Vi förstagångsrenoverare måste ibland lära genom 
misstag även när det gäller enklare jobb. Just nu 
har jag en hel del kåpor och plåtbitar som behöver 
bli av med sina råa ytor. En hel del slagmärken 
fi nns också eftersom min A7:a funnits till i mer än 
50 år.

Stålbitar tål ju lite mer så där kan diverse roterande 
verktyg underlätta när det gäller att få bort den råa 
ytan. Men på aluminiumet höll det på att gå galet 
med den metoden! Metallen verkade smälta och 
ytan blev sämre än innan jag började jobba med 
den, vilket normalt inte är målet.

Jag fi ck rådet att använda vattenslippapper och 
arbeta för hand men det krävde helt enkelt mer 
fritid än vad jag hade tänkt – efter åtskilliga timmar 
med 600-papper på en transkåpa insåg jag att jag 
måste prova något annat.

Att lösningen skulle fi nnas i min enkla verktygslåda 
för hemmafi x var en positiv överraskning. Inga dyra 
inköp behövde göras och jag kunde fi xa själv och 
behövde inte lämna bort till en polerare. Det tycker 
jag är kul eftersom det ger mer känsla för maskinen 
när man svettats personligen och inte bara via 
plånboken.

Vad använde jag då? Jo, en vanlig hörnslip som 
förfl yttar slippappret fram och tillbaka, i det här fallet 
13000 gånger i minuten. Det går alltså undan men 
utan att det blir någon skada på de mjuka kåporna, 
vilket måste bero på den vändande rörelsen.

Slipmaskinen har en gång köpts in till en möbel-
renovering och är av enkel kinesisk typ med ett 
pris på en hundralapp. Slippapper fi nns ner till 400 
för den här maskinen vilket ger en bra grund för 
fi nslipning och polering. Jag räknar med att få 
ner handjobbet till under halva tiden med den här 
metoden.

Belönas med BSA bok
(se sid 2)
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Nyheter från MHRF  av Carl Zeidlitz

KULtur på väg, MHRF:s motorhistoriska konferens 
hölls den 12 juni 2007. Drygt femtiotalet beslutsfattare 
och politiker från riksdag, näringsliv och myndigheter 
informerades om det fordonshistoriska kulturarvet. 
Med avfärd från riksdagshuset förfl yttades deltagarna 
i en Scania-Vabis Capitol från 1961 till Tekniska 
museet i Stockholm, där Motorhistoriska Riksför-
bundet stod som arrangör för en konferens om 
det fordonshistoriska kulturarvet. Dagens tema var 
”Kultur på väg”. 

På Tekniska museet hälsades deltagarna välkomna 
av museidirektören Anne-Louise Kemdal som även 
berättade om museets imponerande samlingar.
 
Forskning om kulturarv 
Retromotorism kallade Jan Fredriksson, historiefors-
kare och lärare vid Högskolan Dalarna och Uppsala 
universitet, sin föreläsning om den svenska motoris-
mens kulturarv. Ett arv som till stor del förvaltas på 
ideell grund, helt osponsrat av statliga myndigheter.    

Runt den inre kärnan, som man skulle kunna 
kalla ”motormänniskornas sällsamma land”, fi nns 
ett antal skal av olika verksamheter. Närmast kärnan 
fi nns klubbverksamheten med drag av folkrörelse, 
utanpå den fi nns en grupp av småföretagare och 
stödtjänster, därutöver fi nns det etablerade närings-
livet med tidningar, litteratur mm. Den samlade 
retromotorpressen i Sverige lockar i dag runt 400 000 
- 500 000 läsare. Som ett yttersta skal kan man 
sedan se det industriella kulturarvet, det som till 
exempel tar sig uttryck i retrodesign. 
 
Åk vilse för att se landet 
Göran Willis, som tillsammans med Staffan Bengtsson 
skapade det omåttligt populära programmet K-märkt, 
uppmanade deltagarna att ge sig ut på landsvägarna 
för att upptäcka landet. Gärna i en gammal Amazon 
och ledsagad av en gammal bensinbolagskarta 
– då är det lätt att åka vilse! Ett ord som fonetiskt 
nästan kan tolkas som ”vill se”!
 
Internationella utblickar 
Nästa del i konferensen kom att hållas av dagens 
hedersgäst, fransmannen Michel de Thomasson, 
ordförande i den internationella paraplyorganisationen 
FIVA, Fédération Internationale des Véhicules 
Anciens, och dessutom ordförande i den historiska 
kommittén i FIA, den internationella motorsportor-
ganisationen. Likt den historiska fordonsrörelsen i 
Sverige syftar verksamheten till att hålla fordonen 
rullande, snarare än att enbart vara museiföremål. 

KULtur på väg – årets motorhistoriska konferens!
Det innebär täta kontakter med EU-parlamentarikerna 
i Bryssel och som Michel de Thomasson påpekade 
två viktiga utmaningar inför framtiden: trafi ksäkerhet 
och miljöhänsyn. Eftersom fl ertalet historiska fordon 
körs relativt lite och som regel framförs med större 
hänsyn till andra trafi kanter gäller det att få politiker 
och beslutsfattare att istället se till det kulturella 
värde dessa fordon faktiskt utgör. 
 
Fordon som teknik- och kulturhistoria 
Gert Ekström, intendent på Tekniska Museet och 
författare med 15 böcker bakom sig, berättade 
i korta drag om den svenska fordonshistorien, 
alltifrån den första automobilens ankomst 1891 till 
hur viktiga bussarna var på 1920-talet för att nå 
ut till landsbygdssamhällena dit varken båtar eller 
järnvägar kom. 

Men han poängterade också att det i dag är frivilliga 
krafter som håller Sveriges historiska fordonspark 
rullande och undrade om det inte var dags för 
någon form av kulturstöd.
 
Internationell kartläggning 
Peter Edqvist, ledamot av MHRF:s styrelse, redo-
gjorde slutligen för en undersökning som FIVA 
genomfört i elva europeiska länder, däribland 
Sverige. Däri framkom bland annat att det endast 
är 0,07 procent av det totala trafi karbetet som 
utgörs av historiska fordons körsträcka. Mer än 
70 procent av de historiska fordonen körs mindre än 
150 mil per år. Mer än 55 000 personer är yrkes-
mässigt involverade i den fordonshistoriska rörelsen. 
Det fi nns mer än 786 000 entusiaster anslutna till 
2 000 fordonsklubbar. 
 
Kultur på väg 
Peter Edqvist, Gert Ekström och Horst Brüning, 
ordförande i MHRF och vice ordförande i FIVA, 
tackade till sist både föreläsare och deltagare 
med en inbjudan till de senare att på närmare håll, 
gården utanför Tekniska Museet, stifta bekantskap 
med ett stort antal historiska fordon. Det var med-
lemmar från bland annat AHK, Automobilhistoriska 
Klubben, och MHS, Motorhistoriska Sällskapet i 
Sverige, som mött upp för att både visa upp sina 
fordon, svara på frågor och sist men inte minst, bjuda 
på skjuts tillbaka till riksdagshuset. Att det var en upp-
skattad avslutning rådde det inte minsta tvekan om! 

Text: Per-Börje Elg. Läs reportaget i sin helhet på 
MHRF:s hemsida www.mhrf.se

De Svenska rallydeltagarna. 
Från vänster. Dennis Stolt BSA B31 1957,  Lars Nordlund 
med dottern Johanna (skymd bakom hjälmen) BSA A65 
Lightning 1967, Robert Hortans BSA A65 Lightning 
1971, Lars Mårtensson BSA A65 Lightning Rocket 1965, 
Helen Brunstorp BSA A10 Rocket Gold Star 1963, Mats 
Ohlsson BSA A65 Lightning 1969, Bo-Inge Andersson 
(Passagerare till Helen) och sittande Emma Thomasson 
(passagerere till Lars M), William och Douglas (barn till 
Helen och Bo-Inge). Foto: Bo-Inge Andersson

Dagbok från Internationella BSA Rally 2007 i Belgien 
Onsdag 4 juli
Förmiddag hemma hos Mats Ohlsson. Lars Mårtensson 
anlände på sin BSA A65 Lightning Rocket. Pålastning av 
Lars BSA och Mats BSA A65Lightning på släp där MC:n 
surrades fast. En del ”nödvändiga” tillbehör lastades i bilen. 
Vid middagstid anlände Dennis Stolt på sin BSA B31 från 
Härryda för att övernatta hos Mats och hans fru Karin. Efter 
fi ka hos Mats och Karin blir det lastning av Dennis MC och 
en del annat ”nödvändigt”.

Torsdag 5 juli
En tidig mulen morgon startar vi tre ”gubbar” färden mot 
Trelleborgs hamn. Där tar vi färjan över till Travemunde i 
Tyskland. Därifrån satte vi kurs mot Arendonk i Belgien.

Fredag 6 juli
På morgonen anlände vi hemma hos familjen van Genechten 
som med sin gästvänlighet bjöd på frukost. Runt middagstid 
gick färden vidare till Jabbeke och campingen Klein Strand. 
På eftermiddagen nådde vi vårt mål, där vi reste våra tält och 
lastade av våra MC på ny mark.

Lördag 7 juli
Det är ’Arrival Day’ då de fl esta anländer och skriver in sig. 
Det hålls då ett offi ciellt välkommande. Det stora tältet med 
M20 Bar öppnas.

Söndag 8 juli
Innehåller en körning på Permekeroute, där ett långt ”koppel” 
med härliga BSA maskiner slingrar sig. Det är en runda på 
ca 7,5 mil i Belgiskt landskap. På kvällen spelade coverbandet 
The 5 Lords i M20 baren, stämningen var på topp.

Måndag 9 juli
En museiutfl ykt till den gamla fi na staden Brugge. En trevlig 
och intressant rundvandring på bryggeriet Halve Maan, med 
en liten provsmakning på slutet. Dagen bestod också av en 
kanaltur med hjulångaren The Old Piper.

Tisdag 10 juli
På programmet för denna dag fanns Vist to Passendale. 
En guidad heldagstur på våra MC till museum, kyrkogårdar 
och slagfält från första världskriget. Det var mycket intressant. 
På kvällen intogs ’Roasted Pork’ (grillad gris och dess 
tillbehör).För den tappre fanns också möjlighet till en ’Lucas 
Night Run’ – Nattorientering på motorcykel.

Onsdag 11 juli
Idag var det ’Line Up’, då alla deltagare samlas på en plats 
samtidigt med sina BSA maskiner för fotografering mm. Då 
körde vi till ’Tudor Castle’. Se bilden där vi, svenska deltagare, 
samlades framför slottet för gruppfoto.

Torsdag 12 juli
En del körde på egna utfl ykter med MC medan det på 
campingen var ’Committee Meeting’ (styrelsemöte), då 
några från varje lands klubb möts och diskuterar årets träff 
och planerar för kommande träffar. Kvällen avslutades med 
’Dinner and Dance’ på slottet ’Tudor Castle’. Där spelade 
bandet Dr. Blue Beat, det var en mycket trevlig tillställning 
med dans och mycket mat. 

Fredag 13 juli
Idag var det marknad med många nya och gamla MC-delar. 
’Silly Games’ (lekar) roade också många på eftermiddagen. 
Tack för alla kubbrundor och glada skratt.

Lördag 14 juli
Detta var sista dagen och dagen då vi tog farväl av varandra. 
Vi tre Mats, Lars och Dennis styrde kursen åter till Arendonk. 
Vi var några där från Sverige, Tyskland och England som stan-
nade ett par dagar hos familjen van Genechten. Efter mycket 
skratt och stor gästfrihet beger vi oss tillbaka mot Sverige. 

Ett stort tack till alla och allt som ordnades. Hoppas vi snart 
möts igen!

BSA hälsningar från Dennis Stolt, Mats Ohlsson och Lars 
Mårtensson.

fortsättning nästa sida
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1. Glada engelsmän vid sin BSA A65:a från mitten 
av 1960-talet. 

2. En liten BSA Bantam D14/4 S, 1968, 175 cc, 
mer behövs inte för att åka på Internationellt 
BSA Rally. 

3. Snygg A65:a moderniserad till offroadmaskin.

5. Väl använd BSA GB33:a på Line Up.

6. Mängder av BSA-maskiner före utfl ykt från 
campingen.

7. Mycket modifi erad BSA A7/A10:a. Den ser 
riktigt snabb ut.

8. Lite moddad BSA B50 som just skal startas.

9. Helen Brunstorp med sin BSA A10 Rocket 
Gold Star 1963 på väg till BSA-rallyt i Belgien. 
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744:e Internationella BSA Rallyt 2007  
Foto: Bo-Inge Andersson
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1. I Belgien liksom Holland gillar man att lägga marksten 
för att det skall bli snyggt. Här en liten kanal. 

2. BSA A75 Rocket 3, Samma maskin som på omslaget, 
med tufft  avgasystem från Vetters Triumph Hurricane. 

3. Vy från Ostende under Internationella BSA Rallyt, Lars 
Lightning Rocket i förgrunden. BSA:er över allt. Här på 
strandpromenaden. Foto: Lars Mårtensson.

4. Dans i stortältet på campingen – ’BSA M20 BAR’. 

5. I Belgien vet man var god mat är för något. Här ett digert 
bord med kallskuret, skinka, korvar, ägg mm- Mums.

6. M20-förare visade vägen och styrde trafi ken vid denna 
bussturen.
  
7. Lars Mårtensson BSA A65 Lightning Rocket 1965 och 
Emma Thomasson, bland sin och en massa andra BSA. 

8. Lars Mårtensson, Dennis Stolt och Mats Olsson tar 
en fi ka.

3

44:e Internationella BSA Rallyt 2007 Foto: Lars Mårtensson

2



20 21

1

4

5 8

7

6

1. BSA A65:a med Java-sidovagn som försetts med 
fl ätad korg. Snyggt! 

2. BSA M20 krigare som gjorts så fi n som förkrigarna var.

3. Mats själv framför minnesmonument om Cistercienser-
munken Willhelm van Saeftinghe som deltog i ett slag här 
år 1302.
 
4. Glada engelsmän i fi na BSA-tröjor.
 

5. Grannarna Lars Mårtensson och Emma Thomasson.

6. Snygga BSA-tröjor på tyska deltagare.

7. BSA-maskiner över allt.
 
8. Lars och Johanna Nordlund promenerar i regnet.

3

44:e Internationella BSA Rallyt 2007 Foto: Mats Ohlsson

2
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Elektriska nyheter – För din BSA Text och Foto: Johan Johansson

Tekniska Tips

Utvecklingen går framåt, även för gamla engelska 
motorcyklar. För 15 – 20 år sedan hade vi det svårt 
att hitta vissa LUCAS originaldelar. Idag är det ännu 
svårare att hitta dessa, men det fi nns fl er alternativ 
och de har alla det gemensamt att de är många 
gånger bättre än originalbitarna i kvalité och funktio-
nalitet. Vi tar en titt på dagens utbud av el-artiklar för 
att hålla oss uppdaterade i ämnet.

Att behålla en gammal motorcykel fullständigt i 
original kan attrahera en del ägare, men innebär 
också vissa problem. Ibland kanske inte delar nytill-
verkas så att sätta i en gammal original kondensa-
tor är direkt olämpligt då den med största sannolik-
het inte fungerar som den var avsedd från början. 
Då börjar man tumma lite på originaliteten och 
sätter i en modernare motsvarighet. Varför då inte 
gå hela vägen? Byt ut det gamla mot något helt 
nytt och fräscht. På köpet får du också en bättre 
fungerande och mer användbar motorcykel. Ofta 
är de nya delarna små och man kan tex bygga in 
ett modernt elektroniskt laddningsrelä i ett gammalt 
relähus och då samtidigt behålla originalutseendet 
som man får en bra funktion.

Jag är av den åsikten att man vinner mycket i funk-
tionalitet genom att konvertera sin gamla maskin till 
12 volts elsystem på fl era punkter. Nr ett är att du 
har en chans att fi nna en lampa på bensinmacken, 
men det förutsätter att du använder en insats med 
sockel som är ’modern’. Har du en 50-talare med 
60 watts generator och kör denna med ett 12 volts 
system så ger den tillräckligt med effekt (120 watt) 
för att kunna driva en 50/60 watts framlampa 
tillsammans med baklampan och hålla laddning på 
batteriet, kräver dock ett högre varvtal för att böja 
ge ström än 6 voltaren, men detta kan åtgärdas 
genom att använda en lindning för 12 volt så 
startar laddningen vid normalt varvtal. Då kan du 
välja på att köra med vanlig lampa eller varför inte 
H4-lampa. Har du en alternator med 6 volt och 
60 watt som dessutom är dålig då fi nns det ingen 
anledning att inte byta upp sig till ett 12 volts system 
om du ändå skall byta delar. Det är ett mysterium 
varför man över huvud taget höll på med 6 volt på 
alternatorerna när man gick över från generatorn till 
alternatorn i slutet av 1950-talet. Antagligen var det 
bara ren dumhet att inte gick på 12 volt direkt. 

Om du har en maskin med 12 volts alternator idag 
och behöver renovera denna för de tar ju trots allt 
slut med tiden, de får dålig effekt och de systemen 

som användes på 1970-talet var ofta svaga i effekt 
så kan du samtidigt se till att du får ett modernt 
högeffektssystem. En trefasalternator på 180 – 200 
watt tar inte mer plats än din gamla 115 wattare. 
Dessutom ger den högre effekt vid ett lägre varvtal. 
Om din gamla tvåfas 115 wattare gav full effekt vid 
5 – 6000 varv per minut så ger en modern hög-
effektsalternator redan 150 watt vid 3000 varv per 
minut. Detta gör att du vid en lugn körning har bra 
mycket bättre laddning och strömtillförsel än vad 
du hade med det gamla systemet. Om det var riktigt 
dåligt kanske det tom var så att det inte orkade att 
både ladda batteriet och ha ljuset på vilket är ett 
grundkrav idag.

På tändsystemen fi nns det många olika leverantörer 
idag. Man skiljer mellan analoga, digitala och micro-
powersystem. Det hela handlar om hur tändkurvan 
byggs upp. De analoga system har en linjär tänd-
kurva. De digitala har en mappad tändkurva, alltså 
uppbyggd av en massa punkter efter att varvtalet 
höjs. Det är alltså fullt möjligt att bygga en tändkurva 
som är optimal vid varje varvtal. Micropowersystemen 
är också digitala men har en mycket mindre effekt-
behov, levereras ofta med speciella tändspolar. 
Boyer Bransden är kända för att vara kinkiga om 
man har låg (dålig) batterispänning, vid låg spänning 
går de upp på högtändning. Det är därför man ofta 
rekommenderar att dessa används med 6-volts tänd-
spolar. Micropowersystemen drar så lite som 9 watt.

Vi har tittat lite på vad som fi nns på marknaden 
idag och var du kan få tag i dessa och går igenom 
dessa härunder. 

Lucas Rita / Lucas Powerbase
Tillverkas inte längre men verkar fortfarande fi nnas 
på marknaden och var ett av de första systemen 
för elektronisk tändning. Lucas Rita var tändsystemen 
för 1, 2 och 3 cylindriga engelska maskiner. Lucas 
Powerbase var högeffektsvarianten av den gamla 
vanliga alternatorn. Har även gjort elektroniska om-
byggnadssatser för magnettändning. Reparationer 
och reservdelar fi nns tex hos Al Osborne 
www.aoservices.co.uk 

Boyer Bransden
Legendarisk Engelsk tillverkare av elektroniska 
tändsystem för engelska maskiner. Var en av de 
som först började modernisera tändsystemen för 
motorcyklar. Redan 1969 hade man konstruerat 
miniatyrsystem när Lucas och Bosch fortfarande 

befann sig i stenåldern i detta samman-
hang. Deras tänsystem sälj i satser med 
alla nödvändiga delar elboxar och tänd-
spolar. Man gör även ’Power Box’ och 
’Dynamo Regulator’ vilka ersätter alla 
delar i ett laddningssystem för alternator 
eller generator, kan köras utan batteri 
och kan omvandla 6 voltsystem till 12 
voltsystem.
På webben - www.boyerbransden.com 
Marknadsförs i Sverige av BSA-motor. 
www.basmotor.a.se tel: 08 - 681 09 23

Sparx
Den nyaste tillverkaren av elektriska 
system. Startade 2002 i England men 
har redan en mängd olika system för de 
klassiska engelska motorcyklarna. Har 
specialiserat sig på att göra både hög-
effekts 6 volt och 12 volt alternatorer 
som tillsammans med elektronikboxar 
som innehåller allt som behövs för 
laddningssystemet. Ett mycket billigare 
alternativ än att köpa original likriktare, 
zenerdioder osv. Man gör även elektro-
niska tändsystem som säljs i kompletta 
satser med alla delar så även här är det 
enkelt om man renoverar då man får allt 
på en gång. Man tillverkar även broms-
ljuskontakter och handtagsreglage av 
originalmodell (Lucas).  På webben 
- www.sparxelectrical.com 
Marknadsförs i Sverige av Hans Holmström 
tel: 031-93 18 71.

Pazon
Ett okänt fabrikat här i Sverige då de 
startade så sent som 2004 av två 
avhoppare från Boyer Bransden som 
numera lever och verkar i Nya Zeeland. 
Här utvecklar man högteknologiska 
tändsystem för klassiska motorcyklar 
som är anpassade efter som man 
menar det bränsle som används idag. 
Produkter som Smart Fire och Sure Fire 
tändsystem samt även laddningsboxar 
för alternatorer. Mer info på webben, 
www.pazon.com . Har ingen represen-
tant i Sverige men säljs bland annat av 
SRM Engineering, www.srm-enginee-
ring.com. Priser från 68£ för ett analogt 
system och micro-power system från 
192 £.

Den här V-Reg II från Nano Controls (www.nanocontrols.co.uk) 
trollar med din generator. Förutom att den ersätter reläet så 
kan den också göra ditt gamla 6 volts system till ett 12 volts 
genom att klippa bort den lilla gröna bygeln på mitten. 
Finns i utförande för plus eller minusjord. Kostar 895 kr hos 
Hans Holmström.

Pickupper, fi berdrev, avtagare, brytare och småprylar är saker 
som kan behövas vid renovering av magnet och generator. 
Hos Hans Holström på veteranmarkanden i Degerberga 
hösten 2007.fortsättning nästa sida
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Magneter / Generatorer
Att ha ordning på en gammal magnet 
är ofta beroende på att det sitter friska 
och fräscha delar i magneten. Gamla 
slitna delar ger dålig eller ingen tändning, 
ojämn tändläge på twinnar också 
vidare. Här gäller att renovera och se 
till att det fungerar annars får man stå 
ut med stop och problem. Samma sak 
gäller generatorn som också behöver 
vara i god ordning gör att kunna ge 
ström. Hans Holmström säljer reno-
verade utbytesmagneter, nytillverkade 
lindningar och delar. Du kan nå honom 
på tel: 031 – 93 18 71. Kjell Gäf är en man 
som lindar om och renoverar magneter 
och generatorer som du kan nå på tel: 
0451-611 74. Även BAS Motor har 
liknande service och reservdelar, tel: 
08 - 681 09 23. 

Litar du inte alls på din gamla magnet 
kanske en helt nytillverkad BT-H magnet 
är lösningen. Man tillverkar magneter 
för encylindiga, twinnar och v-twinnar, 
med platform eller fl änsmontering som 
ersätter gamla BT-H magneter rakt av. 
Det är bara namnet som är gammalt 
man har konstruerat helt nya magneter 
med bl.a inbyggd elektronisk tändför-
ställning, men det är inga billiga grejor 
från ca 6800:- (500 £) + VAT (17,5 %) 
alltså totalt ca 8000:- Kronor. Se mer 
på webben hos BT-H Magnetos Ltd  
www.bt-h.biz . 

Alton-genrator från Frankrike är en annan 
modern ersättning för Lucasgeneratorn, 
passar som original men ger mycket 
högre effekt. Priser från ca 3000:-. 
Kolla länkarna på ABSAF:s hemsida för 
kontaktuppgifter, www.absaf.nl .

Powerdynamo GmbH, heter ett Tyskt 
företag i Berlin som tillverkar både 
kompletta MagDynos (magnetgenar-
torer) och generatorer som ersättning 
för Lucas motsvarigheter, med modern 
teknik, digital tändning, högeffekts 
tändspole som ger ca 40 000 volt, 
generatordelen har inbyggd strömreg-
lereing och ger 12 volt 60 watt. Mag-
Dynon liknar mest en Bosch och fi nns 
också som ersättning för dessa men 
man har även gjort en måttmässigt 
korrekt ersättare för Lucas MagDyno. 

Generatorn har också inbyggd strömreglering men ger 12 volt 
75 watt. Riktigt dyra grejor, en MagDyno för en eller två cylindar 
kostar ca 8500:-, en generator för tex en BSA A10 (Ersätter 
Lucas E3L) kostar ca 4900:-. Du hittar dessa på www.power-
dynamo.biz . Har ingen representant i Sverige men säljs via 
systerföretaget MZ-B Vertiebs GmbH, www.mz-b.de .

Övrigt
Det fi nns många andra fabrikat också, Podtronic laddnings-
boxar, ARD Magneter, är några som vi inte har kunnat få fram 
säkra uppgifter om. SRM Engineering gör ombyggnadssatser 
till Lucas K2F magneter så att dessa blir elektroniska tändsystem 
i stället mm. SEM i Åmål fi nns fortfarande men gör vad vi vet 
inga magneter längre, men tillverkar tändsystem för motorcyklar
(moderna) och framför allt bilar (Saab). Och om inte detta 

skulle vara nog kan du alltid titta 
tillbaka till BSA Bladet nr 3 – 2005 där 
Rolf Lundin tipsar om hur du själv kan 
bygga om magnettändningen på tex 
din BSA A10.

Det kan bara bli bättre!

Här ett högeffekts alternatorkit på 12 volt och 210 watt från 
Sparx. Där ingår stator, rotor och elektronikbox som ersät-
ter zenerdiod och likriktare till ett pris av 2650:- SEK från F&F 
Motorunderdelen i Belgien som brukar besöka de största 
marknaderna i Sverige och Europa. I Sverige brukar de be-
söka Degerberga, Sviestad (Års-racet) och Södertälje. 

Sparx har olika boxar som gör olika saker. Här en som ersät-
ter zenerdioden och likritaren till en 6 eller 12 volts alternator. 
(www.sparxelectrical.com). Kostar 500 kr hos Hans Homström.

Hasse Holmström var på Degerberga 
i höstas och där hittade vi en massa 
fi na bitar, allt från magneter, generatorer 
och reservdelar till denna fi na Gold Star 
tank.

Ett Elektroniskt tändningskit från Sparx 
för en twin tex BSA A65. Boyers mot-
svarande system kostar 1395:- plus 
tändspolar (hos Hans Homström). 
Att jämföra med ca 4500:- om man 
skall köpa alla delar nya och i original. 
Och då är ett elektroniskt tändsystem 
mer exakt än originalgrejorna. 

Nya generator och magnetankare 
priserna startar kring 1000-lappen, 
hos Hans Holmström.
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The B.S.A. Owners’ Club of Great Britain have the pleasure of inviting all the B.S.A. club members and 
their B.S.A. bikes, from all around the world to the 45th International Rally on the Isle of Man.

There are NO caravan or chalet parks on the Island, there are Hotels, B&B’s and camp sites only.

The Rally will be held at the Glenlough Campsite, Union Mills, Isle of Man. IM4 4AT. Just 3 miles from 
Douglas on the A1, Peel Road.

We have negotiated a discounted camping fee per person per night 
Rent a tent options are available, these are fully equipped self contained tents, visit WWW.IOMTENTS.
COM all that you will require is a sleeping bag, these can be obtained new at the cost of around £9 each, 
please indicate when booking if you will be requiring one of these.
We also have a discounted price for each tent at £9 per person per night, this is subject to minimum oc-
cupancy.
You will not be charged the £100 refundable deposit for each tent, the BSA Club will be paying this on 
your behalf, providing your hire tent and equipment is not damaged in any way, if this happens you will be 
liable.
I can guarantee that there will be no shortage of these tents to rent, there were row upon row of these at 
the 2007 TT fortnight, more than we could possibly ever need.
 
Only members booking through the BSA Club will be eligible for the above discounts and be allowed 
camping space in the designated BSA International Rally area, if renting a tent direct you will be charged a 
£100 refundable deposit for each tent and also not allowed in the designated BSA area.

There will be a large marquee erected on site to act as a meeting place, this will include a bar and will be 
the venue for the Thursday buffet dinner dance.
During the week there will be a food van on site for you to purchase take away meals.

The proposed events for the Rally are as follows:

Saturday 16th August Arrivals and booking in. Evening bar and music.
Sunday 17th Offi cial opening ceremony and afternoon Ride-out. Evening Bar and music.
Monday 18th Offi cial Line Up at Laxey, followed by Ride-out. Evening bar and music. 
Tuesday 19th Ride-out to Lap of the TT Course. Evening BBQ and music.
Wednesday 20th Ride-out to Peel. Evening Sunset Line Up at Peel Castle. Evening Bar.
Thursday 21st Ride-out to Jurby Junk, on to Ramsey for Lunch. Evening Bar and music.
Saturday 23rd Departure, see you in Holland 2009.

Confi rmation of booking will be sent out some time after the close of booking date, due to postage costs 
this will not include the Rally Plaque, a version of the plaque that you will be receiving can be sent out by 
e-mail attachment, this will be in landscape and portrait for you to print off and laminate for attaching to 
your B.S.A.
If you do not have e-mail, ask a friend to print a copy for you.

The Rules of the 2008 B.S.A. Rally will be published in the Rally Programme that you will receive on site 
when booking in, you are expected to attend with a B.S.A. Motorcycle.

Adherence to the Rules is a condition of participation. 

INVITATION
45th BSA INTERNATIONAL RALLY

AUGUST 16 – 23 – 2008
Booking form – Please print clearly

   Drivers Full Name:________________________ Home Tel No: _______________________
   Address: ________________________________ Memb. No: _____________
                  ________________________________ E-mail: _____________________________
                  ________________________________
   Country (Branch): Sweden - Svenska BSA Klubben BSA Bike Model +year: ________________

___________________________________

Name Sex M/F Polo Shirt Size
S. M. L. XL. XXL.

Age

Driver

Passenger
Passenger

Passenger
Passenger

Entrance to included events will be by
ticket only, you must indicate on this form
the Number of Persons for these events
NO Ticket = No Entry.

Price
SEK

Please enter
No of persons Total  SEK

Rally Fee  per person - Obligatory no refunds 870
                Per person - Children 12 - 15 years 435

                                  Children under 12 years Free         0
Rent a ready erected tent per person per
night (minimum of 2 persons) (this
includes site fees)

203

Fee for children in the above tent under 12
years

130

Camping  Pitch (Under 12 years Free) Per
Person Per Night

72

Monday line up Included 0

Tuesday BBQ Included 0

Thursday Museum Visit Included 0

Thursday, On Site Buffet Dinner Dance Included 0

Total amount Payable SEK

I agree to abide by the rules of the
2008 BSA Rally

Signature /
Underskrift

Anmälan skickas in och beloppet betalas till Svenska BSA Klubben
- Senast 17 mars 2008.

(Beloppen i SEK är beräknade på kurs 1 GBP = 14.50 SEK. Ev avvikelse i kurs justeras efteråt.)

Adress: Svenska BSA Klubben, c/o Bo-Inge Andersson, Aspgatan 4, 232 35  Arlöv
PlusGiro: 479 78 42 – 4, Ange: Rallyavgift 2008 och ditt namn och medlemsnummer.

Frågor ring Boda eller Helen på tel: 040-43 33 14.

Booking form
BSA INTERNATIONAL RALLY – 2008
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fi cka med pennfack, ryggveck 
på båda sidorna. 100% bomulls-
twill, 200 g/m2. Tryck med ljusgrå 
stor BSA-logo på rygg och klubb-
logo på vänster ärm. Färg: Svart 
eller Bordeaux (Mörkröd). 
Storlekar: XS – XXL. Best.nr: 
BSA7 – (storlek) – (färg) Pris: 457:-

Säljes & Köpes
Köpes
Raka ekrar för QD-nav med cadmium ytbehandling. Skulle 
behöva ett antal med dia = 10 S.W.G. (3,2mm), totallängd 
= 7 tum (178mm). NOS eller begagnade utan skador i 
ytbehandlingen. Även komplett 18 tums hjul med dessa 
ekrar av intresse.
Lars Haglund tel: 0325-719 55

Säljes
Växellådsdelar till BSA stelben och svingarmsmodeller 
1940 – 1962. 
Hans Holmström, tel: 031-93 18 71.

Säljes
Säljer 1/4, 5/16, 7/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, samt större 
dimensioner, exempel på pris är; (se bild) spårskruv till BSA 
B33 och A7-A10 till registersida och transmissions-sida 
27st skruv per sats, UNC 1/4X45mm 140:- sek plus frakt. 
Gummikudde till bensintanken pris per st 5:- sek plus frakt,  
Ring Rune 031-234498 eller Lasse 076-8072117, eller mail: 
lasseraven@hotmail.com .

Nyhet angående annonser! 
Som medlem annonserar du fritt i BSA Bladet. 
Detta gäller BSA, BSA-delar eller andra för 
medlemmarna intressanta mc-anknutna saker. 
När du sänder en annons till BSA Bladet, ger 
du oss också rätten att lägga ut denna på 
BSA-klubbens forum (www.bsaoc.org/swe) 
där en köp- och säljfunktion fi nns. Vi lägger 
ut webbannonsen ca en vecka efter att BSA 
Bladet getts ut. Om du inte vill att annonsen 
läggs ut på webben ange – ”Ej webbannons” i 
ditt annonsmanus. Annonser sänder du till BSA 
Bladet, Brännarns Väg 15, 430 10 Tvååker eller 
via e-mail på bsabladet@bsaoc.org

RegaliaRegalia

Standardsortiment
BSA-klubben regalia fi nns 
normalt alltid för leverans. 
Räkna med ca 3 veckors 
leveranstid. Följande klubb-
prylar (regalia) fi nns för när-
varande.

Sweatshirt
Rejäl svart sweatshirt med 
BSA Empire Star märke fram 
i fl erfärgstryck. Långärmad 
utan muddar. 
Finns endast i storlek: XL 
Pris: 250:- st

T-shirt 
Svart med Svenska BSA 
Klubbens märke i guldtryck. 
Hög kvalité, 100% bomull. 
Finns nu i storlekarna: S, M, 
L, XL och XXL. Pris: 120:- st.

Keps
Svart med Svenska BSA 
Klubbens märke i guldgul 
brodyr. Lågprofi lkeps i 100% 
borstad kraftig bomull. 
Reglerbart kardborrespänne. 
Högsta kvalité. Pris: 95:- st 

Jubileums dekal
20-års dekal i svart med 
guldtryck. Pris: 10:- st

Slipshållare, med Svenska 
BSA Klubbens märke i herr-
modell, svart / guld ned clips 
i guld. Pris: 50:- st

Jackmärke
Vävt svart/guld. Pris: 35:- st

Emaljmärke, med Svenska 
BSA Klubbens märke, svart / 
guld med säkerhetsnål. 
Pris: 35:- st

Nyckelring, med Svenska 
BSA Klubbens märke i svart 
och guld, med läderbricka. 
Märkets höjd är 32 mm. 
Pris: 40:- st

Klisterdekal i fi n kvalite, 
med Svenska BSA Klubbens 
logga. Pris: 15:- för två st

Vykort – Tjusiga BSA vykort 
baserade på 1998 års 
almanacka. 6 st olika motiv. 
Pris: endast 35:- för 6 st

Jubileumsplakett
En plakett med jubileums-
märket i ”lasertryck”.
Pris: 75:- st

Du beställer genom att 
sätta in pengar på Plus-
Giro 479 78 42 - 4. Glöm 
ej att ange storlek. Namn 
och adress är också bra 
så vi vet var vi skall skicka 
prylarna. Räkna med 3 v 
leveranstid. Porto ingår om 
inget annat anges.

Säljes
BSA C11G -54 250cc. 
Bakhjulsfjädring och 
fyrväxlad låda. Allt ‘funkar’, 
nybesiktigad. 
Pris 29.000:-
Olle Falk, tel: 08-84 12 50, 
eller mail: 
sm5cnl@hotmail.com .

Säljes:
Kamofl agetub med söm mitt bak. Som man kan ha till 
hårband, pannband mössa bandana m m.
Sydda i stretchtyg, tvättas i 40 grader. Mått ca 50x23 cm. 
Pris 120 kronor plus frakt. Kan även beställas i andra färger 
vid önskemål.
Monica Christensson, tel: 070-44 64 293, 
eller mail: monicas.design@telia.com .

BSA-kubbens Specialsorti-
ment – Julspecial 2007
Dessa nya modeller erbjuds 
bara en begränsad tid. Passa 
på och beställ när du betalar 
medlemsavgiften. Sista best.dag 
är den 31 januari 2008. Leverans 
sker ca en månad senare.
Army-keps 
Keps med hård skärm och platt 
tak, en storlek som regleras 
med kardborrespänne. I svart 
bomullstwill med brodyr BSA i 
sober grå nyans.
Best.nr: BSA9 Pris: 149:

Långärmad T-shirt
Modern med kroppsnära pass-
form, bandad halskrage, normal-
längd på tröjan. 100% bomull, 
ringspunnet och kammat garn, 
förkrympt singel jersey, vikt 

160 g/m2. Svart med stort grå 
BSA-logo fram och klubblogo 
på vänster ärm. 
Storlekar: XS - XXL. Best.nr: 
BSA6 – (storlek) Pris: 237:-

Damblus
Långärmad poplinstrechskjorta 
i dammodell. Manschetter med 

extra långa slitsar med tre 
knappar som en smart funktion. 
Skjortan har ok fram och bak, 
utanpåfi cka. En nedstickad 
bred framkant med matchande 
knappar. 97% bomull 3% lycra, 
125 g/m2. Tryck med ljusgrå 
stor BSA-logo på rygg och 
klubblogo på vänster ärm. 
Färg: Svart. Storlekar: S –XL 
(Små i storlekerna).
Best.nr: BSA8 – (storlek) 
Pris: 389:-
Herrskjorta
Arbetsskjorta i twill, utan sido-
sömmar för bättre komfort, kan 
användas som utanpåskjorta. 
Har ok fram och bak, en bröst-
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utkommer med fyra nummer per år. Till största del 

görs den med hjälp av medlemmarnas insända artiklar, 

reportage och berättelser. På BSA Torget får medlemmar 

i Svenska BSA Klubben annonsera utan kostnad. 

Annonserna skall ha anknytning till hobbyn. Företag kan 

annonsera mot betalning. För prenumeration på BSA 

Bladet kontakta Svenska BSA Klubben. Medlemmar i 

Svenska BSA Klubben får BSA Bladet utan kostnad.

Ansvarig utgivare: Johan Johansson

Redaktionen:

Susanne Frössling Griffi n & Johan Johansson

b Redaktionsadress:

BSA-bladet c/o Johan Johansson

Brännarns Väg 15, 430 10 Tvååker
Tel: 0340-415 68,  e-mail: bsabladet@bsaoc.org

Lokalavdelningar
Svenska BSA Klubben har några lokalavdelningar runt 

om i landet. Dessa brukar hålla någon eller några träffar 

och eventuellt andra aktiviteter. Vill du höra vad som är på 

gång nära din hemort kan du kontakta någon nära dig. 

Hittar du ingen nära dig så kan du alltid tala med någon i 

klubbens styrelse.

Skåne – Helen Brunstorp tel: 040-43 33 14

Getinge – Krister Nilsson tel: 035-549 26

Västkusten – Johan Johansson tel: 0340-415 68

Jönköping/Huskvarna – Jan-Erik Ceder tel: 036-671 66

Stockholm – Lars Nordlund, tel 073-180 20 04

Sundsvall – Rolf Lundin tel: 060-57 84 54
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Svenska BSA Klubben – Styrelse
Tänk på att vi är en ideell förening. Allt arbete inom 
klubben görs av frivilliga. Ringer du så får du säkrast tag 
på oss på kvällen.

Ordförande 
Johan Johansson
Brännarns Väg 15, 430 10 Tvååker
tel: 0340-415 68 ordforande@bsaoc.org

Vice ordförande 
Mats Ohlsson
Häggehusvägen 40, 262 94 Ängelholm
tel: 0431-231 07 viceordforande@bsaoc.org

Sekreterare – Medlemsansvarig – 
Adressändringar Klubbshop – Regalia 
Helen Brunstorp
Aspgatan 4, 232 35 Arlöv
tel: 040-43 33 14 sekreterare@bsaoc.org.

Vice sekreterare 
Håkan Cerne
Svaneholms Slott, 274 91 Skurup
tel: 0411-406 65 vicesekreterare@bsaoc.org

Kassör 
Anna Levin
Timan 6134, 242 95 Hörby
tel: 0415-701 51, kassor@bsaoc.org

Redaktion BSA Bladet
Susanne Frössling Griffi n
Johan Johansson
(se mer info högst upp på sidan)

Ledamöter 
Bo-Inge Andersson Meir Levin
Tel: 040-43 33 14 Tel: 0415-701 51
e-mail: boda@bsaoc.org e-mail: meir@bsaoc.org

Suppleanter
Camilla Johansson Lars-Erik Ravendrot
Tel: 0340-415 68 Tel: 0340-355 20
e-mail: camilla@bsaoc.org e-mail: raven@bsaoc.org

Svenska BSA Klubben
är en ideell förening som arbetar för att samla intresserade 

och bevara BSA motorcyklar. Svenska BSA Klubben 

ger också ut tidskriften BSA Bladet. Mer information 

kan du få genom att skriva till: 

Svenska BSA Klubben, Aspgatan 4, 232 35 Arlöv 

eller ringa 040 – 43 33 14. Du kan också läsa på vår 

hemsida http://www.bsaoc.org

Medlemskap
Vill du bli medlem direkt betalar du in 220:- på vårt 

PlusGiro 479 78 42 -4. Avgiften gäller per kalenderår 

(hela 2008). Aktuella medlemsförmåner fi nner du på annan 

plats i BSA Bladet. Familjemedlemmar kan lösa ett eget 

medlemskap till reducerat pris, för närvarande 60:-, har 

samma förmåner som medlem men erhåller inte tidskriften 

BSA Bladet eller annan information från klubben.

Modellspecialister
Några av våra medlemmar är så kallade modell-
specialister. Dessa är särskilt intresserade av någon 
eller några modeller och delar gärna med sig av sina 
kunskaper. De försöker att hjälpa dig som är medlem i 
BSA Klubben med råd när du behöver.

Förkrigsmaskiner 1910 – 1946
Sune Sandström tel: 0300-54 41 70

M20 – M21
Morgan Johansson tel: 031-336 36 37

Gold Star, B33, A10
Gösta Johansson tel: 0320-820 90

A50 – A65 t.o.m 1970
Håkan Cerne tel: 0411-406 65

A50 – A65 efter 1970
Robert Hortans tel: 040-18 65 31

B25 – B50
Lars Svanberg tel: 031-93 62 18

A75 Rocket III
Bo Hagman tel: 0380-751 17

Klubbförsäkring & Besiktningsmän
Genom Svenska BSA Klubben har du möjlighet att teckna 
specialförsäkring om din BSA uppfyller vissa villkor 
med avseende på orginalitet och användning, mm. 
Första villkoret är att du skall ha varit medlem i BSA 
Klubben i ett år. Klubben har ett eget avtal med If och 
genom vår anslutning till MHRF har du möjlighet att få 
MHRF-Försäkringen som tecknas av Folksam. 
Mer information får du från våra besiktningsmän.

Huvudansvarig / Istorp – Gösta Johansson
Dala, Bossens, 519 91 Istorp, tel: 0320-820 90

Bollebyggd – Sven-Olof Zandin tel: 033-28 81 93

Getinge – Krister Nilsson tel: 035-549 26

Höör – Kalle Helgesson tel: 0413-333 65

Malmköping – Carl Gunnar Löwestrand tel: 0157-202 40

Sandhem – Bengt-Olof Karlsson tel: 0515-601 77

Stockholm – Thomas Eklund tel: 08-681 09 23

Strömsund – Kalle Roos tel: 0670-301 38

Sundsvall – Rolf Lundin tel: 060-57 84 54

Tidaholm – Jan-Erik Karlsson tel: 0502-139 81

Trelleborg – Torbjörn Cristensson tel: 040-48 52 54

Välkomna till Svenska BSA Klubbens
Årsmöte 2008

Lördagen den 23:e februari 2008 kl 15.00.
Plats: Ängelholms Bowlingklubb, Nybrovägen 5.

Mötet börjar kl 15.00
Vi bjuder på fi ka.

Från kl 18.00 bowlar vi en stund (förhandsanmälan).
Middag på stan lite senare (förhandsanmälan).

Möjlighet till övernattning fi nns tex på Ängelholms Vandrarhem, 
ca 1 km söder om bowlinghallen, (mitt i centrum) 

Landshövdingevägen 2. 
Prisexempel: 2 bäddrum 430:-/natt. 
Tel: 0431-193 35 eller 070- 77 12 985. 
www.vandrarhemmetiangelholm.se . 

Förhandsanmälan till bowlingen och middagen till Mats Ohlsson 
senast den 18 februari, telefon: 0431-231 07 eller 

mail: viceordförande@bsaoc.org. 

Välkommna! 

Styrelsen

Vägbeskrivning från Järnvägsstationen (Industrigatan) i Ängelholm. 
Kör norrut på Industrigatan, ca 500 m tag höger in på Nybrovägen 
fortsätt 190 m. Framme. –  Nybrovägen 5.



Avsändare: Svenska BSA Klubben  Aspgatan 4  SE-232 35  Arlöv

POSTTIDNING B
Begränsad 
Eftersändning
Vid defi nitiv eftersändning återsänds försändelsen 
med nya adressen på baksidan (ej adressidan).

Boda Andersson hade hittat ett par BSA tankmärken till BSA som var så här stiliga på Degerberga 
Veteranmarknad 1 september 2007. Fanns på olika A, B och M modeller från 1954 och fram till 60-talets 
början då de droppformade märkena kom. Foto: Johan Johansson.


