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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 till 
’bästa bidrag’. Detta belönas med BSA bok värd 
200:-. 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, 432 76 Tvååker, 
eller maila till bsabladet@bsaoc.org. 
Glöm inte att skriva din postadress så att vi kan 
sända din premie!

Skriv till BSA Bladet

Vid Styret   Ordförande: Johan Johansson

Våren är i full gång och alldeles runt hörnet är de 
första MC-träffarna. Plötsligt är det full fart dags att 
börja åka lite på hojen.

I år är det ett extra roligt år för oss i BSA-klubben. 
Vi fi rar 25-års jubileum! Åren går fort när man har 
skoj. 1979 köpte jag min första BSA, det var en BSA 
A65 Thunderbolt årsmodell 1970, 650 cc twin. Jag 
var bara 17 år och hade ett år kvar tills jag fi ck börja 
åka. Eftersom jag tyckte att denna var ’oerhört 
gammal’ så måste den ju renoveras, vilket den i och 
för sig var i behov av. Så sagt och gjort isär med 
allt och fi xa allt som behövdes och lacka och putsa. 
Maskin blev i det närmaste original och sedan fi ck 
den stå å vänta lite tills det var dags.

Okej, några små provturer blev det men den var ju 
helt klar så på 18-års dagen var det bara att rulla ut 
den och köra. Jag fyller år den 17 maj och detta år 
sammanföll det med en helg. Så första turen gick 
till en av vårens första MC-träffar som var Gröndals 
MC:s träff i Örby. Det var roligt att en av de första 
jag träffade där och lärde känna var Kalle och Cissi 
Krantz som också kom på en BSA A65 Lightning 
1970, Bror Krantz (Kalles bror) åkte AJS och så var 
det någon mer engelskåkare men mest japs-hojar. 
Kalle hade haft sin A65:a sedan den var helt ny och 
han har maskinen fortfarande. Den har alltid varit i 
ett utmärkt skick och han har maskinen fortfarande. 
Jag gissar att den har gått runt 7000 mil och märk-
värdigast är att vevaxeln aldrig varit ute ur motorn! 

Presstopp 
2009

22 augusti

14 november

1984 kände jag och några till 
att vi borde ha en BSA-klubb i 
landet då det fanns runt omkring 
oss i Norge, Danmark, Tyskland, Holland , Belgien 
mm och framför allt i England. I slutet av augusti 
1983 var jag, Lars Svanberg, Sven Johansson på 
det 20:e Internationella BSA-rallyt i Degnehaven på 
Langeland i Danmark. Den 2 januari 1984 hade vi 
ett möte hemma i Kungsbacka där vi plus min far, 
Gösta, där vi beslöt att starta Svenska BSA Klubben. 
Och på den vägen är det….

Jag hoppas verkligen att ni fi rar tillsammans med 
oss andra i BSA-klubben genom att komma på 
någon av våra träffar i sommar. Den stora sats-
ningen i år blir på BSA-campingen där vi har en tra-
ditionell engelskträff med levande musik, utfl ykter, 
grillning, lekar mm helgen efter midsommar. Vidare 
har vi Solsvängen i juni och BSA-träffen Nord i sista 
helgen i juli. 7 juni blir det BSA-dagen i år också. 
Se mer i detta nummer av BSA Bladet.

Vi ses på BSA! – Johan J.

Plansch 1936
Med i detta extra stora nummer av BSA 
Bladet fi nner du en plansch med 1936-års 
modeller av BSA på Svenska. Stort tack till 
Hans-Egert Gustafsson i Borgholm som 
lånat oss denna! Hans-Egert har funnit 
denna bakom en tapet och jag hoppas att 
ni andra tycker att den är lika trevlig som 
jag. Den kröner detta specialnummer med 
BSA-historia.

Vi fi rar 25-års jubileum
Därför kommer också en Jubileumsdekal 
med i detta nummer. Vidare får du MHRF:s 
Evenemangskalender, och ett litet reklam-
brev från tidningen MCM.

Medlemskort för 2009
Detta nummer går ut till alla medlemmar samt även till dem som inte har betalt ännu. Om det 
står ’Ej Betalt’ i stället för medlemsnummer så är detta det sista nummer av BSA Bladet du 
får. För fortsatt medlemskap betala in 240:- till PlusGiro 479 78 42 – 4 snarast! Tänk på att 
giltigt medlemskap är ett krav för att få ha veteranförsäkring genom BSA-klubben.

På det 20:e Internationella BSA-rallyt i Danmark 1983. 
Fr. h. Sven, Lars och Marianne.
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Den gamla BSA-återförsäljaren Text: Johan Johansson

BSA Bladet har fått låna en fantastisk ’skatt’ från 
Tommy Arvidsson i Vimmerby, medlem nummer 
1840. Det är en pärm med korrespondens mellan 
BSA-återförsäljaren Arvid Olssons Bilverkstad i Falken-
berg och generalagenten för B.S.A. Cycles Limited, H. 
Göranson, Rialtohuset, Järntorget i Göteborg.

Det är en mängd olika dokument som fi nns i denna 
pärmen och sammantaget ger det en god bild på 
hur ’modernt’ affärsupplägget var. Man ställde alltså 
ut maskinerna i kommission hos återförsäljaren som 
därigenom fi ck ha maskinen hos sig för utställning 
utan att köpa den eller betala den förrän vid ett senare 
tillfälle. Man visste att om maskinerna fanns ute hos 
återförsäljarna så var det mycket större chans att 
det blev affär. På katalogpriserna hade handlaren 
oftast 25 – 30% marginal vilket alltså var det pris 
han betalade minus marginalen till generalagenten. 
Så slog han av på katalogpriset så sänkte han sin 
’förtjänst’. Maskiner som blev över från året innan 
sattes ned i pris för att man inte skulle behöva ha 
dessa i lager från generalagentens sida. En bit in på 
säsongen så tog maskinerna slut på vissa ställen 
och då fi ck handlaren kanske sända iväg sin osålda 

hoj, ofta på egen bekostnad, eller så var det han 
som fi ck ta emot en från någon annan ort. Simplare 
saker som fakturor, kvitton och notor fi nns också 
med, men vi koncenterar oss i huvudsak på med-
delanden från generalagenten H. Göranson.

Firman H. Göranson sålde också lättviktaren Diamant 
som hade en 98 cc DKW-motor. Vi har valt att inte 
ta med något av denna del då vi koncentrerar oss 
på B.S.A.

Jag tycker att det är spännande och fascinerande 
läsning som jag hoppas att Du också skall uppskat-
ta. På grund av det omfattande materialet så kan vi 
inte återge allt i original utan vi har scannat in detta 
och OCR-behandlat (Optical Character Recognition 
– optisk teckentolkning) materialet vilket gör att vi 
kan återge detta som löpande text 
i BSA Bladet. Här och där lägger 
vi in någon bild av dokument eller 
annat i anknytning till texten. Jag 
hoppas att du skall uppskatta 
detta lika mycket som jag gjort 
under arbetet med materialet.

Del 1 – Från 1936 och tidigare

I detta nummer tittar vi på de allra äldsta dokumenten 
i från pärmen. Här är några få äldre dokument men 
ingen ren korrespondens, listor på kvarvarande 
maskiner, och några prislistor, det är först under 
1936 som vi fi nner några Cirkulärskrivelser.
Men vi hoppas att det är spännande läsning, för 
detta ger oss en god inblick i vilka modeller som 
såldes i landet och kanske kan ge nytt hopp för 
någon att fi nna någon av alla det trevliga maskiner 
som B.S.A. producerade under 1930-talet. B.S.A. 
var vid denna tiden Världens största MC-tillverkare 
och hade ett digert modellprogram.

Ett dokument som vi inte har tagit med är den lista 
på ’refl ektanter’ som fi nns med. Det är en och en 
halv sida med namn och orter samt datum. Listan 
listar refl ektanter alltså personer som skrivit till gene-
ralagenten och meddelat sitt namn och adress för 
att få katalog över modellerna. Listan omfattar per-
soner bosatta kring Falkenberg, från Varberg i norr 
till Slöinge i söder och Ullared i öster. Då den listar 
13 st från 1931, 17 st från 1932, 3 st från 1933 och 
2 st från 1934 och 4 st från 1935 så vill jag tro att 
den är från just 1935. Handskrivet fi nns noteringar 
om några personer från 1936 och 1937. 
I pärmen fi nns också en del brevkort som sänts från 
generalagenten med tips på nya ’refl ektanter’. 

B.S.A Cycles Limited
Göteborg 17. APR. 1936

Till Samtliga Auktoriserade B.S.A.-återförsäljare i Sverige.

Cirkulärskrivelse nr. 74. 

Nu gäller det
att vara rustad och färdig för säsongen, som förresten redan är i full gång vad södra Sverige beträffar. Så vitt vi 
hittills kunnat fi nna är intresset för motorcyklar i allmänhet och·för B.S.A. i synnerhet i år livligt. För vår del har 
vi därför förhoppning om att förra årets ökning i försäljningen med 24% skall fördubblas i år. Vi ha särskild 
anledning att tro detta till följd av de stora nyheter vi komma med. 

Konsignationsmaskiner.
I vårt föregående cirkulär n:r 73 av den 14 januari anmodade vi enträget våra återförsäljare landet runt att 
ofördröjligen inkomma med uppgift om vilken eller vilka modeller, som önskades såsom första maskiner i 
konsignation. De fl esta ha i eget intresse gjort detta och ha även vid det här laget i sina lokaler en eller fl ora 
maskiner att visa sina spekulanter. Ett fl ertal ha emellertid ännu icke framlagt sina önskemål i detta avseende, 
vilket vi beklaga, då vår erfarenhet alltför väl visat att just de agenter, som ha en maskin att visa på platsen, 
komma till största försäljningen. Vi önska därför enträget uppmana dem, som ännu icke beordrat sin kon-
signationsmaskin, att göra detta omedelbart. Trots den redan började säsongen skola vi i möjligaste mån se till 
att uppfylla återförsäljarnas önskemål. 

Demonstrationsmaskin.
Ännu bättre än en konsignationsmaskin är dock en demonstrationsmaskin, som kan lämnas spekulanten för 
egenhändig provköring. Många äro de av våra agenter, som årligen uttaga dylik demonstrationsmaskin. Deras 
år från år ökade B.S.A.-försäljning bevisar att demonstrationsmaskinen är en utomordentlig försäljare. Vi råda 
Eder därför allvarligt att uttaga dylik demonstrationsmaskin snarast möjligt. Som bekant utlämnas den gratis 
enligt de närmare bestämmelser, som återfi nnas i bilagda cirkulär n:r 58. 

Annonsering.
Som bekant ombesörja vi kostnadsfritt för agenten annonsering i alla viktigare facktidskrifter inom branchen. 
Vi bifoga några prov på denna vår annonsering, som alltså gratis kommer våra återförsäljare tillgodo. - Vid sidan 
om denna vår egen annonsering betala vi (enligt oss mellanvarande agenturkontrakts allmänna bestämmelser 
par. 7) hälften av den annonsering, som agenten själv ombesörjer i sina ortstidningar, dock högst Kr. 15:- per 
redovisad maskin. - Det är av största vikt att sätta igång denna ortsannonsering omedelbart. Kanske kunna våra 
annonser tjäna Eder till ledning vid utarbetandet av Eder egen annonsering. Vill Ni ha helt annan uppställning 
med t.ex. kliché av en viss modell, får Ni genast på begäran gratis denna modellkliché från oss. 

Tidningsnotiser.
Vår uppfattning är att en tidningsnotis gör större verkan än fl era annonser. Utan tvivel har Ni sådana förbindelser 
med ortspressen, att Ni med hänvisning till Eder annonsering kan få tidningen ifråga att redaktionellt behandla 
B.S.A.-nyheterna. Till Eder och tidningens hjälp översända vi ett par notiser, som kanske kunna tjäna till ledning. 

1936 års prislista. 
B.S.A. har ännu icke kunnat fastställa denna, varför vi inneliggande tillställa Eder ett antal av vår preliminära prislista 
sådan denna angives i vårt cirkulär nr. 73. Vi tro icke att den senare defi nitiva prislistan kommer att innehålla 
mera avsevärda avvikelser från denna preliminära prislista. 

Hänvisningskort.
Vi lämna Eder genast per brevkort uppgift om spekulanter från Eder trakt, som göra förfrågan om B.S.A. direkt 
hos oss, och som vi hänvisat till Eder. Ni gör klokt i att icke förbigå dessa hänvisningskort, även om det ej kan 
undvikas (och ej av oss på förhand kan kontrolleras) att Ni i enstaka fall vid närmare undersökning upptäcker, att 
spekulanten endast var en ”katalogsamlare”. - Många äro de B.S.A.- försäljningar, som kommit till stånd som 
en följd av dessa hänvisningskort. 
Och så till slut: Sätt igång med friska tag. Kom ihåg att Ni har världens bästa motorcykel att sälja, och att däribland 
befi nner sig ett sådant fullblod som vår Empire Star.

Högaktningsfullt
H. Göranson

Belönas som
Bästa Bidrag

(se sid 2)

1936 - forts på sid 18/19
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Cirkulärskrivelse nr. 75. 

1936 års prislista

 Hänvisande till våra föregående cirkulär till Eder med n:r 73 och 74 i rubr.  angelägenhet bedja vi här-
med få meddela att B.S.A.-fabriken nu fastställt de svenska utförsäljningspriserna för 1936 års B.S.A.-modeller 
till exakt samma som angivits i vårt cirkulär n:r 73. Den ”preliminära” prislista är därmed även den fastställda och 
kan således av Eder användas i fortsättningen i oförändrat skick.

 I enlighet med vad som skedde förra året ha vi omedelbart satt igång tryckning av denna 1936 års 
fastställda prislista i samband med en tabell, utvisande månatliga avbetalningsbeloppet vid köp å hyreskontrakt 
på 12, 18 och 24 månader. Denna inkluderar ränta och fi nanskostnader. Då som bekant försäkringspremien är 
olika för olika områden upptager tabellen exakta uppgifter för dessa.

 Denna tabell, som torde föreligga färdig från trycket om någon vecka, tillställa vi Eder genast i lämpligt 
antal exemplar. Vi bedja Eder utdela den till sammans med tidigare översända 1936 års B.S.A. kataloger. Vi tro 
detta är av vikt så att spekulanten i lugn och ro själv hemma kan studera denna avbetalnings tabell och komma 
överens med sig själv dels om han har råd till ett B.S.A.-köp och dels i så fall vilken månadsavbetalning, som 
bäst lämpar sig för hans ekonomi.

Som alltid äro vi gärna beredda att stå till tjänst med utskrivande av hyreskontrakt och växlar. Enklast för Eder 
är att, när Ni kommit överens med Eder köpare om villkoren för avbetalningsköpet, Ni endast ringer på vår 
Herr Berndtsson och meddelar alla dessa detaljer. Färdigutskrivna, uträknade hyreskontrakt och växlar för 
påteckning äro då i Edra händer dagen efter. Ni kan då alltid lita på att de handlingar Ni får äro korrekt uträknade 
och utskrivna. Föredrager Ni däremot att själv utfärda hyreskontrakt och växlar tillställa vi Eder gärna på begäran 
gratis ett antal formulär.

 Alltid med nöje till Eder v. tjänst ha vi äran att teckna

 Högaktningsfullt
 H. GöransonH. Göranson

Prislista utgiven 1933-11-02
Kliche 1936
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Göteborg 12.MAJ 1936

Konfi dentiellt

Cirkulärskrivelse n:r 76.
 
Ytterligare prissänkning å 1935 års modeller.
 
 Då vi som bekant ha vårt årsbokslut per 30/6 önska vi göra allt för att få avförda största möjliga antal maskiner 
före denna tid. Särskilt äro vi intresserade av att få bort det lilla fåtal 1935 års modeller vi ännu ha kvar i lager.
 
 För att möjliggöra detta lämna vi Eder härmed utöver den prisreducering av Kr.50:- per maskin, som vi 
meddelade Eder i vårt cirkulär n:r 72, fr.o.m. nu en ytterligare rabatt av Kr. 2:- per maskin, under förutsättning 
att redovisning för dessa 1935 års maskiner är i våra händer senast den 20/6. 

 Vi ha endast sammanlagt 10 maskiner kvar av dessa 1935 års modeller. Skulle icke någon av dem stå hos 
Eder men Ni skulle ha spekulant på någon av dessa modeller kunna vi genast anmoda den närmaste agenten 
enligt nedanstående förteckning att sända den till Eder, naturligtvis förutsatt att den då ännu är osåld. 

 Efter denna prissänkning ha dessa maskiner kommit ner i ett så oerhört lågt pris att ingen som helst 
konkurrens förefi nnes. Då å andra sidan denna prissänkning endast meddelats våra återförsäljare kan den 
lämpligast användas för att göra bytesaffärer, som före denna prissänkning av Eder ansetts vara omöjliga.
 
 Vi närsluta ett antal av vår nya prislista med avbetalningstabell, vilken just utkommit från trycket.
 
 Ännu en gång uppmana vi vänligt våra agenter att genast uttaga en demonstrationsmaskin. Detta gäller 
särskilt de agenter, som ha en Q-8. Denna modell har rönt en väldig efterfrågan och har redan sålts i stort antal. 
Om Ni med Eder demonstrationsmaskin kan lämna spekulanten tillfälle till en provkörning resulterar detta som 
regel i köp. 

 Högakningsfullt
 H. Göranson

Prislista utgiven 1936-04-17, bilaga till Cirk nr 74.

Kliche 1936

Kliche 1936

Prislista utgiven 1 april 1933
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1936 - forts på sid 24
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Konkurrensjämförelse utgiven 1935-03-12
Kvarvarande kosignation 1933-03-24



22 23

4 st. W35-8,nu nedsatt till Kr. 1.550:-, stående i:Skellefteå, Kvarnsveden, Norrköping och Hälsingborg. 
3 ” W35-7,  ”  ””  1.520:-, stående i: Limmared, Örnsköldsvik, Skänninge 
2 ” R35-4,   ”  ””   1.400:-, stående i: Halmstad, Göteborg 
l ” M35-ll,   ”  ””   1.650:-, stående i: Uddevalla 

Bil: 1936 års prislistor 

Göteborg 1.JUL 1936

Till Samtliga Auktoriserade B.S.A.-återförsäljare i Sverige.

Cirkulärskrivelse n:r 78.

 Härmed bedja vi få meddela, att vi ännu ha en enda modell J34-11,500  c.c. O.H.V. 2-cyl. kvar osåld. 
Denna modell betingade ett utfärsäljningspris av Kr. 1.740:- med kontraktsenig provision. För att: snarast få 
denna enda 1934 års modell såld, har fabriken dock gått med på att lämna den till Kr. 1.100: - rent netto. 
Detta nedsatta pris motsvarar ett uttförsäljningspris av Kr. 1.470:- med 25% rabatt. Maskinen,befi nner sig här 
i Göteborg och stå vi med reservation för mellan försäljning gärna till tjänst med att fl ytta den till Eder, under 
förutsättning att den säljes och redovisas omedelbart efter ankomsten till Eder.

Högaktningsfullt
H. Göranson

Prissänkningar 1932-08-20

Maskiner i konsignation 1933-03-24
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...fortsättning 
följer i nästa nr 
av BSA-bladet

Fredag
Samling under eftermiddagen / kvällen. Levande musik.

Lördag
Kortege – Utfl ykt på MC – Tipspromenad – Lekar – 

Prisutdelningar – Grillning  – Musik.

Söndag
Träffen avslutas under dagen.

Vägbeskrivning
Kör mot Jönköping, tag väg 195 

mot Hjo, sväng av i Bankeryd 
Norra följ skyltar mot Camping.

Övrigt
Camping i eget tält, dush och 

toaletter fi nnes. Alla Engelska MC på 
campingen, övriga på anvisad plats. 

Träff och campingavgift.

Arrangör
Svenska BSA Klubben. 

Tel: 0340 – 415 68 / 070 – 41 41 429 
(träffdagarna).

25:e BSA-Campingen 
26–28 juni 2009
Välkommen till BSA-campingens 
Reunion och 25-års jubileum på Camp VMCK i 
Bankeryd. Alla Engelska MC är välkomna.

Den 14:e 
BSA-träffen Nord 
31 juli – 2 augusti 2009

På samma plats som tidigare, Deltat, 
2 mil norr om Sundsvall efter E4:an.

Välkomna!

Tips och frågor, ring 060-57 84 54
Rolf Lundin

Prissänkningar 
1932-08-201936 - forts 

från sid 19


