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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 ma-
terial 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 upp-
lösning 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. Se bild sid 30!
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

Presstopp 2018

21 april
25 augusti
3 november
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BSA Rocket 3 – 50 år   Text: & bild  
Johan  Johansson

BSA Rocket 3 och systemaskinen Triumph Trident 
introducerades för allmänheten i september 
1968. De kom att bli ett bevis på att man 
fortfarande kunde i England men de förknippas 
ofta med starten på slutet av den gamla 
Engelska MC-inustrin. Men vi skall inte sörja över 
det som var utan tar en titt tillbaka med glädje 
och stolthet över att detta är maskinerna som 
startade den moderna Super Bike-eran!

De första skisserna på den trecylindriga 
motorn som kom att ge liv åt våra ”Triples” 
gjordes i början av 1963 på Triumph-fabrikens 
Experimentavdelning i Meriden efter att de båda 
konstruktörerna Doug Hele och Bert Hopwood 
hade talat om upplägget redan i två år. Att 
konstruktionen har stora likheter med Triumph’s 
Twinnar ses t.ex. genom de karaktäristiska 
stötstångsrören på fram och baksidan av 
cylindern.

Efter ett gediget utvecklingsarbete så var det 
dags för sätta modellerna i produktion. Tankarna 
på så många gemensamma delar som möjligt 
hade inte ännu slagit igenom. Trots att motorerna 
tekniskt sett är samma på BSA och Triumph’s 
”Triples”, så lade man ner ett stort arbete på att 
göra dessa olika från början. Vevhus och kåpor 
på maskinerna skiljer sig mycket år och på BSA-
motorn lät man cylindern luta 15 grader framåt 
med man på Triumph lät den stå rakt upp. BSA:s 
modell döptes till A75 med Triumph hette T150. 

Chassiet är olika med en traditionell BSA med 
vaggram medan Triumph hade sin traditionella 
typ med enkelt främre ramrör och bultad bakram, 
tillsammans med tankar, sidokåpor, skärmar, 
sadlar samt färgsättningen och de visuellt olika 
motorerna gav ganska olika maskiner. Båda 
märkena hade en ganska klumpig och kantig 
design vid introduktionen men man kunde 
se likheterna inte minst genom att man hade 
samma väldigt speciella ljuddämpare.

Maskinerna fanns klara under hösten 1968, 
men det är först till 1969-års säsong som några 
större mängder kommer ut på marknaden. Man 
kanske inte kan påstå att det blev en fullträff. 
I USA var man väldigt svårflörtade med den 
kantiga designen trots att det var maskiner 
med en förbluffande prestanda. Man hade det 
inte lättare av att Honda 4-cylindriga 750 cc 
introducerades några månader senare. Hondan 
hade två stora skillnader, den hade skivbroms 
och elstart. En del historiker menar att hade 
BSA/Triumph introducerat dessa maskiner redan 
1965/1966 så hade kanske mc-historien idag 
sett annorlunda ut.

För 1970 så är modellerna i stort sett oförändrade. 
Triumph boostade sin försäljning genom att 
erbjuda ett ”Beauty Kit” (Skönhetskit) som bestod 
av tank, sadel, skärmar och luftrenare samt 
avgassystem med cigarrformade ljuddämpare 
som gjorde att maskinen mer eller mindre såg ut 
som deras twinnar vid denna tiden. BSA drog ner 
på anställda på fabriken då försäljningen på alla 
modeller var på väg nedåt.

Men till 1971 satsade man på en upplättad 
design och alla modeller på BSA/Triumph fick 
liknande design med kromade skärmar och 
den hjulnav som kallas (och är) koniska nav. 
Större delen av modell programmet fick nya 
ramar där oljan fans i ramrören, BSA:s Rocket 3 
behöll sin ram men fick den Duvgrå färgen som 
övriga BSA-modeller fick. Sidokåporna ändrade 
något och ser lättare ut genom en förändrad 
lackering. Både den stora kantiga tanken finns 
och en liten kromad tank typ A65 Lightning för 
vissa exportmarknader (USA). Triumph levereras 
direkt med Beauty Kittet såväl som den kantiga 
designen.
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Annons 1969.
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Från 1970 års broschyr.
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Craig Vetter heter en amerikansk designer som 
gjorde ett eget chassie som BSA/Trumph kom 
att tillverka. Ursprungligen skulle detta varit en 
BSA men när den kom ut på den Amerikanska 
marknaden stod det Triumph på tanken, ramen 
var av BSA-typ och motorn var BSA:s med den 
lutande cylindern. Ett särskilt topplock med 
större flänsar används på modellen som kom 
att heta X75 Hurricane (X75V – femväxad). En 
2” (50 mm) längre framgaffel kompletterade 
bilden på den modernt stylade maskinen. 
Man kallar ofta denna maskinen för världens 
förta fabrikstillverkande custom-motorcykel. 
Modellerna säljs som 1973-års modeller. 1154 st 
tillverkas.

Triumph Trident T150 kom att tillverkas 
några år till, tom Mars 1974. Men under tiden 
introducerades en Triumph Trident T160, 
där man tagit BSA:s 15 gradiga lutning på 
cylindern för detta gav också plats för att lägga 
till möjligheten för elstart ovanpå vevhuset / 
växellådan bakom cylindern. På T150 och T160 
kom att finnas med skivbroms. T160 hade en 
radikalt förändrad tankdesign.

Om maskinerna inte var en ”Hit” på marknaden 
hade man faktiskt otroliga framgångar på 
tävlingsbanorna under några år. Redan under 

Till 1972 så har BSA igen en traditionellt svart 
ram. Både BSA och Triumph kan levereras 
med 5-växlad låda, A75V och T150V. BSA var i 
djupa finansiella problem och de sista Rocket 3 
maskinerna tillverkas i Januari 1972. Så där slutar 
historien för BSA:s del. Totalt tillverkades 5897 
st BSA Rocket 3. I grova drag fördelar dessa sig 
på 3540 av årsmodell 1969, 137 st 1970, 1050 st 
1971 och 1170 st som 1972-års modell.

En BSA Rocket 3 1971 års modell på BSA Campingen 
i Bankeryd 1992.

En ovanlig bygge på 
en BSA Rocket 3, här 
Lars-Åke Skoglund 
med sin Rickman 
Metisse med Rocket 
3-motor. Prisvinnare i 
Bankeryd 1993.
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1969 började man tävla seriöst inom Road 
Racing och långdistanslopp. Man kom under 
några år att dominera produktionsracingen 
på Isle of Man, Daytona Bol d’Or m.m. Mycket 
av denna racing gjordes med de fina ramarna 
som Rob North tog fram för BSA/Triumph. Den 
karaktäristiska trekantiga formen på tanken som 
följer ramen är lätt att känna igen. Tanken fanns 
i en större och en mindre modell beroende på 

hur långa lopp man körde. Se mer i artkeln från 
MC-sport o detta nummer av BSA Bladet från 
Daytona 1970. Höjdaråren kan väl sägas vara 
1970/1971 men fortfarande 1974 var det bland 
de potentare maskinerna man kunde ha på 
tävlingsbanan.

Några kännetecken på 1972-års modeller var den svarta frambromsskölden och att baklampan sitter på 
en svart hållare.

Här en bild på X75-modellen som kom 
att heta Triumph Hurricane trots att 
den har BSA Ram och Motor. 


