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 BSA Bladet görs inte bara av en 
redaktion, det är 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. 
Redaktionen utser ett insänt bidrag per nummer 
till ”bästa bidrag” som belönas med en trevlig BSA-
relaterad gåva, värd 200:-. 
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, 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

Baksidan:  
Tatuering att njuta av, BSA och en tjusig donna. 49:e Int. 
BSA Rallyt 2012, Degeberga.
Foto:Johan Johansson

Presstopp 

2012 

Framsidan: 
Dieter Haussler från Hamburg med sin BSA A10 
“Dark Star”. 49:e Int. BSA Rallyt 2012, Degeberga.
Foto: Johan Johansson

10 november

Tidningens innehåll:
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Svensk BSA broschyr från 1947 
Från medlem nr 138, Lars Lindberg i Karlskoga, har 
vi fått denna fantastiska broschyr på efterkrigstidens 
första BSA-modeller.

Originalbroschyren har delvis färg men denna kopian är i svart/vitt.BSA A7 introducerades i september 
1946 och BSA B33 introducerades i Januari 1947 varför vi anser att broschyren visar 1947 års modeller.
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Dieters Dark Star  Text och bild: Johan Johansson

BSA byggde aldrig något som hette Dark Star, Det 
gjorde Dieter Haeussler i Hamburg. Vi tittar närmare 
på hans fina maskin som kombinerar det bästa från 
tre årtionden.

I detta nummer av BSA Bladet har vi ett litet tema 
kring 1947 som var det första året för både BSA B33 
och A7. Dieters BSA har många likheter med en A7 
men tittar man närmare är det bara på ytan detta 
stämmer.

Ramen liknar den tidiga A7:ans med Dieters ram har 
en lös bakram. Troligen är det en senare årsmodell på 
denna ram. BSA listade A7 och A10 med stel bakram 
ända fram till 1953, så troligen har vi svaret där. Hur 
som helst är dessa ramar mycket ovanliga så det är 
trevlig att se att se en i verkligheten!

Dieter berättar att han ville ha det bästa från tre 
årtionden, han fick tag i ramen runt 1990 och det tog 
honom 10 år att få hop de delar till maskinen som 
han ville ha. – Den gamla stilen men med en modern 
prestanda. 

Motorn är en 1960 A10 Super Rocket (650 cc) som 
har satts in i ramen efter viss anpassning. Motorn har 
försetts med de bästa komponenter man kan få tag i 
när det gäller ventiler och styrningar och vevaxeln är 
konverterad till nål och rullagrad plus att oljetillförseln 
går genom ändan snarare än genom registersidans 
bussning som är mer vanligt att man gör på A65:or 
av SRM i Wales.

Bra bromsar är också bra att ha på en maskin för att 
kunna följa modern trafik. Därför sitter det både BSA 
fram och bakbroms från sent 1960-tal. Frambromsen 

Dieters BSA ”Dark Star” är en enkel, snygg och funktionell maskin.
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är av samma typ som B44:ans dubbelnockade (7 tum 
diam) men med den blanka kanten bortsvarvad. 
Framgaffeln (M20) har anpassats för att kunna ta 
frambromsen med sin fasta axel och med överfall för 
att hålla den på plats. Hjulen är 4.00 x 18” fram och 
bak.

På kopplingen hittar vi en av Norton-typ med 
solfjäderkoppling och belt. Detta tillsammans med 
den fina motorn ger en maskin med väldigt lite 
mekaniskt oljud. Maskinen går riktigt sakta, mjukt och 
tyst samtidigt som den morrar till ordentligt när man 
drar på gasen. En njutning att höra!

Tanken är från 1947/1948-års A7, det är den enda 
åren som hastighetsmätaren fanns i tanken på denna 
modell. Linjen från bakhjulet över tanken till toppen 
över styrhuvudet är nära nog spikrak vilket ger 
maskinen ett mycket harmonisk utseende. 

Ja det finns många detaljer på Dieters maskin att titta 
på. Men det är inte en maskin att titta på utan den är 
gjord för att köras. Dieter åker ofta långt på sin maskin 
och eftersom han trivs i Sverige så blir det ofta turer 
hitåt. En av hans favoriter är A-bombers Old Style 
Weekend i Uddevalla.

Chrome won´t get you home! (Krom tar dig inte hem!) 
Transmissionen med Belt och solfjäderkoppling av 
Norton-typ. 

Motorpaketet på Dieters BSA, en DA10R-motor från 
1960, dvs säga samma motor som i en Super Rocket eller 
Rocket Gold Star. 


