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Skriv till BSA Bladet
BSA Bladet görs inte bara av en
redaktion, det du som medlem som
är den viktigaste bidragsgivaren till
BSA Bladet. Berätta om dina utflykter
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.
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Presstopp 2008
23 februari 30 augusti
26 april
15 november
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 fin 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!

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 flesta
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 finner du en inbjudan och anmälningsblankett. Tänk på att du måste förhandsanmäla 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 Liverpool 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 bowlinghallen 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 fixa / 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 finns
att göra med elsystemet på din BSA, och det finns
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 medlemskap. 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 medlemsavgift finns 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 guldstjärnorna.
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 bakfickan. 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

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.

med att preppa Empire Staren. BSA är och var inte
speciellt berömda för att bygga snabba racermaskiner, 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 kompressionsförhållandet 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 kvalificerade 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 iskruvade ventilsäten, stötsångstunneln var en integrerad del av cylindern och topplocket vilka var gjorda

Närbild på förgasaren. 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 höghållfasthets 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 Staren. 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 bladskärmar, upplagt avgasrör och kromad transkåpa och
kedjeskydd. Den andra maskinen var en trackracemodell 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 trackracer med eller utan bakbroms, Toppfarten i detta
utförande låg på över 160 km/h.

4

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-tillverkare lanserar en fyrcylindrig maskin.) Men den
lätta starka maskinen fick 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 växellådshuset 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 finnas 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 teleskopgaffel. 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 stötstångstunneln 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.

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 fabriksfilial via
auktoriserade återförsäljare över hela landet:
B.S.A CYCLES LIMITED, Rialtohuset, Järntorget,
Göteborg
Ramnummer
År
Modell
1938 M24 OHV Gold Star
1939 M24 OHV Gold Star

Den första modellen av M24 Gold Star-motorn
såg ut så här. Jämför med bilderna på 1939-års
modell här bredvid.
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Cylvol Ramnr Motornr
500 cc JM24- JM24500 cc KM24- KM24-

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 Internationella BSA Rallyt, Belgien 2007.
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.

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:-
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