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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

3 november
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Det är som synes en twin och efter 
att ha talat med ägaren Lars Karlsson i 
Dalsjöfors strax utanför Borås så fick vi 
veta lite mer. Lars har fått sin maskin 
via Cykel och Motor i Ulricehamn 
som köpte hela Monarks tävlingsmaskiner när  
man lade ned motorcykel-verksamheten.

Motorn är en BSA A50, alltså en 500 cc twin. 
Årsmodellen är inte helt klarlagd då motorn 
saknar motornummer vilket tyder på att 
den är köpt som reservdel. Kopplingskåpan 
pekar på att den är en 1969 eller tidigare och 
vipparmskåpan kan peka på att det är en 
1967 till 1969-års modell men den kan ju vara 
utbytt... Transmissionskåpan saknar lock över 
alternatorn vilket det gjorde fram till 1966, från 
1967 hade man lock här.

Chassiet är troligen av liknade modell som 
användes på Monarks 500 cc motocrossmaskiner 
under 1960-talet då det är dubbla ramrör framåt. 
Hjul känner vi igen från Monarks maskiner under 
sluter av 1950-talet och början av 1960-talet.

Troligen rör detta sig om en prototyp för en 
militärmotorcykel. Vi har tidigare i BSA Bladet (nr 
3 2013) berättat om andra Monark-prototyper 
med BSA B25  och B40-motorer, dessa var byggda 
runt 1967/1968 vilket kan ge ledtrådar till den 
500 twin vi nu tittar på. Artikeln finns också på 
www.bsafiles.se under rubriken Monark-BSA.

Monark prototyp 
med BSA A50-motor   

Text: & bild  
Johan  Johansson

På Kungsrallyt i Kungsbacka i år så 
syntes denna maskin som vid en 
snabb titt ser ut som en Monark i 
militärutförande. Tittar vi lite närmare 
ser vi snart att det inte sitter någon 
vanlig Monarkmotor i, (någon 
tvåtaktare), utan en BSA-motor!
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Uppgifterna är få om denna maskin men med 
vad vi sett tidigare så stämmer mönstret med 
vad man har gjort med samtida motorer från 
BSA i form av B25 och B40 och nu också en 
A50. Mycket troligt är detta genom samarbete 
med den Svenske generalagenten Fleron 
som hade ett finger med i spelet av de andra 
maskinerna och även när det gäller de tidigare 
militärmaskinerna som fanns i form av Monark 
med Java-motor.
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Pelle Pirat har hittat en filmaffisch för actionrullen 
Motorcycle Gang från 1958. Han säger att det är 
ingen tvekan om vad det är för motorcykel på 
bilden. Filmens Svenska titel var Motorcykel-
ligan.

Filmaffischen   Text: & bild  Pelle Pirat


