
\r r r I I I I I I I I I I I ttt I I tttIIIIIIIIIIIt lIItt I I I I I I I l I r I I I
:AVS: Sverska BSA Klubber r
- Drottninggatan 68 ;1 i
ls-+s+ gg KUNGSBAcKA POSTTIDNING e I
I Postgiro 479 78 42-4 !:furt--r !BEGRÄNSAD

EFTERSÄNDNING
Vid defi nitiv eftersändning

återsänds försändelsen med
nya adressen på baksidan.

:r
I
I
I

: l;;;ä""ä;fi;;d; | :;t I !
:-
::
, I I I I I I I I r I I r I I I I t I I I t I tt tttlttrilrrllltt I I I I I I I r r r r r rt

\r r r r r I I I t i r i I I i I I t I t I I ttItIIt lilitititlll I I I I I I I I I r r I r r,: ÄRsMöTE DEN 22 FEBRUARI 1997 i:
a Väkomna tiU 1997 ars årsmöte i Falkenbergs Folkets Hus, jämte Stora Torgl
lkt rz.oo. !'
: Efter mötets avslutande kommer mat att serveias, mot tidiga.re bestei'llning titl !I Elisabeth Faijersson ca 2-3 veckor innan. I
i Folkets hus har fulla rättigheter och tillgång till musik. (Se matsedel långre !
Iner). r
iclöm det där med att köra hem på kvållen. Jag (Elisabet}r) kommer att fixa !
I hot"llt r-, åven det mot bestälning. Ii
rilHoteur I
: Nya Pa-llås hotell; Priser från 540 kr - 890 kr inkl frukost !
! Hotell Steria: Priser från 27OW - 79O kr inld frukost E
!t
:Matsedel: i
; Förrätt: Rosencanap6 55:- i
lvarmrätt: Kycklingfile med sparris och stuvade champinjoner 94:- d

lDessert: Glåss må varm hjoitronsås 5O:- I
.t t
!OfS: On någon är allergiker eller vegeterian, rlng mej så ftxar Jag något !latrnat. I-!
: VIKTIGT VIKTIGT VIKTIGT VIKTIGT VIKTIGT VIKTIGT VIKTIGT VIKTIG -
iclö- "J "tt 

b. l
!på. För beståillning ring Elisabeth Faijersson telnr. 0346-97 457. I
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C) Vid eventuell reproducering av denna tidnings artiklar, reportage, insändare mm kontakta
BSA Klubbens redaktion.
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Modellspecialister
du behöver information om din BSA eller om en modell du år

kan du kontakta någon av våra modellspecialister.
Förkrigsmaskiner Sune Sandström tel. 0300-441 70
M2O, M2l 1949-63 Morgan Johansson tel. 031-36 36 37
Gold Star, 833, A10 Gösta Johansson tel. O3OO-I24 59 l<täJlar k|2l-22 ej
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50, A65 t o m -70 Håkan Cerne te1. O4ll-4OO 12
50,465 efter -70 Robert Hortans tel. 040-18 65 31
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75 Rocket III Bo Hagman tel. O38O-751 17
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Tre toppnörken "med
Den stora nyieten lö. -59 år all vt nu för ha.knådens tre lunca topDdr.k€n:
aJS-BSA-MATCHLESS. D€t å. med röje vi i åt åv.n håka. BsA-tp.kulån_
lernå välkomDa atl se alla nyheler i vå. utslållnlng M€d Dvinredd lp.clal
ve.kslad i nyä, moderna lok.ler å. vår se.vtc€avd€lning också r.do att b€-
tjänå Göteboias och våstra St€li8es alla motorcvklisl€r.

MOTORFIRMAN ÄKE AHLQVIST
Tel. 150615 - Fdåga8åian 19 - Cöteborg C - Rlkst l9t{10

V€rkstadr Fab.iksgat.n 1 - T.l. 15tl?l

@
tyngd,"

Ordföranden Talar

Nu har ett år till gått till historien. Sv BSA Klubben stävar in mot
sin 14 såsong. Jag kåinner att det år dax med ett njrtt styre i
klubben och lärnnar därför med varm hald över min post i
sg/relsen till någon ny som kommer att röstas fram vid årsmötet
den 22 februari 1997 i Falkenberg. Läs mer om årsmötet på sista
sidan av Bladet. Med i detta nummer finner du också ett
inbetalningskort för 1997 års medlemsavgift som är oförändrad
170:-. En kalender har vi också fått ihop, med tjusiga bilder och
allt. De som sänt in bilder och fått dem i tryck har trevliga priser
på väg. Kalendern ä'r en hjälp för dig att inte missa de viktigaste
BSA-daturnen 1997. Vi hoppas att fler tar vara på chanserna att
komma ut på en trevlig träff.

Jag skall pyssla i garaget under vintern med Camillas B44 Victor
Special så att den kanske kan komma ut på vägen till sommaren.
Den skall i alla fall få en vä omlackerad ram. Annars så har de
gamla maskinerna fått gå i vinteride och kommer inte fram förrån
det börjar bli fint igen till våren.

Vi ses på årsmötet i Falkenberg!

Johan Johansson
Ordförande

I
Re da ktårcns ,5lda,

Här kommer lite information från kassör &
redaktör titl dig som mc-entusiast.

Glöm inte att din partner kan bli familjemedlem i Svenska BSA-Klubben f.n.
endast för 60:/tr. Dä har du samma förmåler som övriga medlemmar, eget

medlemsnummer, rabatt på BAS-motor, på bensin och dylikt på Texaco. Du
har även möjlighet att få din mc försiikrad med Svenska BSA-Klubbens
förmå,nliga försäkring. Däremot få,r du inte något eget exemplar av BSA-
Bladet. Enda kravet år att du har samma adress som normal medlem.

Vid inbetalning av medlemsavgiften, skriv namn och adress på
inbetalningsta-longen - det finns ett anta-l namnlösa medlemmar. Anteckna
åven vem Ni är familjemedlem till.

Glöm inte att skriva namn, adress och medlemsnummer niir ni skickar
material till BSA-Bladet, så jag kan returnera ert material.

Monica Christensson
Kassör & Redaktör
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Walls Auto Wheel - en liten del är ocksä
BSA:s historia

Av en arbetskamrat till mig har
fått följande intiessanta
Det började i England på Stanl
Show i November 1909. En n
konstruktion visades upp. Det
ett hjul med motor och tank,
fullt utrustat, som var avsett
monteras på en befintlig
Man monterade Mr Arthur W
uppfinning med ett par
cykeln och behövde sen

stag

Wall had

montera en pys och ett
och vips var din trampcykel
"motor-cykel".

Den första varianten hade en 80
2-taktsmotor. Men den
inte omedelbart. Mr
redan en firma
Birmingham som
motorcyklar under namnet Roc
kopplingar och vä1xelnav.
backades upp av sin svåger Dr
(senare Sir) Arthur Conan Doyle
vars påhittade figur S
Holmes hade gett honom
förmögenhet.

Redan 1910 visades en 160 cc
twin-va.riant av Auto-hjulet men
den kom aldrig att produceras,
Det var inte förrän i augusti 1912 som produktionsstarten annonserades.
Man hade bildat ett nJ.tt företag vid narnn " The International Auto-wheel Co
Ltd ". Mr Wall satt inte i företagsledningen och hade troligen inte någon del
i den fortsatta designen, då en Mr F W Vallat var konstruktionschef, Detta
stårks kanske av det faktum att konstruktionen nu hade blivit encylindrig
1 18 cc fyrtaktsmotor.

Motorn var alltså en 118 cc encylindrig fyrtaldare. Mal hade en automatisk

Walls Auto Wheel hår utan cgkel. Bilden
dr tagen pA Science Museum" London
och det tuir '4julet' är tillverkat pa
BSA fabiken

insugningsventil ( snarkventil ) och avgasventilgt..--"T en sidventil'
Vevhirseåar en aviåmg aluminitrmgiutning som innehöIl oljetank, fäste för

magnet och ljuddåimpare. Drivningen till hjulet var via" en kedja med
utv-ädingen 6:1. På hjulet satt en skå.rm och ovanpå denna fanns
brånsletänken. Start o;h stopp skedde med en ventill5rftare, och farten
reglerades med ett gasreglage. Från 1914 åindrades detta till ett
gåensamt reglage som manövrerade båda funktionerna' Fråm 1916

åonterades ett-bladqäd". som hindrade hjulet från att hoppa och studsa'
Brånsle-ekonomin var god, med 1OO mpg. Topphastigheten var 16 - 20
mph. Sent under 1913 hade ett Auto-Wheel på Brooklands-banan haft en

snitthastighet på 24 mph i en timme. Vikten var endast 34 lb.

Walls Auto-Wheel vai ett av de absolut billigaste motoriserade
transportmedlen man kunde köpa vid denna tid. Förutsatt att du redan
hade en trampcykel ( kanske en BSA? ) så kostade dej utrustningen
komplett med iåsten och ett års vägskatt å18. Detta var säkert nyckeln till
Auto-Hjulets framgång

Efterfrågan överträffad.e vida företagets produktionsplaner och man säde
1750 sltycken det första fuet 1912. Man sökte hjäp för att öka
produkdönskapaciteten. I februa.ri 1914 kontrakterades den då gigantiska
bsA-kon"".tt"tt att tillverka 5000 enheter som kom att marknadsföras
som Walls Auto-Wheel Modele de Luxe. Man hade en stor framgång med
produkten. Licenstillverkning kom snart igång i Franlrike, Belgien,
i{olland och USA. Den amerikanska versionen hade kuggdrivning och en

Schebler-förgasare.

1:a vårldskrigets utbrott i augusti 1914 påverkade The International Auto-
Wheel Company mycket negativt. Produktionen fortsatte men dock i ringa
omfattning. BSÄ t lverkadJinte några Auto-Hjul för man hade lagt om till
krigsproduktion. Det var gevå.r och maskingeviir som skulle produceras'
Eftir-kriget kom kontakten mellan de båda företagen inte att upptas igen'

Under 1915 anvåndes delar av Auto-hjulets konstruktion till en

dråneringspump för brittiska arm6n, den hade en kapacitet av 3200
gallon / timme åch var vattenlryld genom att mån ledde- vatten i kopparör
åelan kylflånsarna. Sent under 1916 förbjöd brittiska myndigheter
tillverkningen av motorfordon för försäjning till allmänheten och detta
gälde åven Walls Auto-Wheel. Trots en enorm efterfrågan på motorfordon
fom aldrig produktionen i England igång efter kriget' I april 1918

rapporterades det att företaget hade ett stort lager av reservdelar' Man
utidrde nu endast reparationer på de tidigare tillverkade Auto-Hjulen'

-7 -
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Licenstillverkningen i USA hade fortsatt och modellen hade utvecklats
vida.re. I Juli 1922 bildades ett nl,.tt företag som skulle säja dessa på den
engelska marknaden. Det gick inget vidare. Inget Auto-Hjul sädes efter
1923.

Ganska många av dessa Walls Auto-Wheel har över1evt. Engelska
veteranklubbar räknar ca 200 exemplar och häften av dessa är körbara.
Nya exemplar dyker hela tiden upp runt jordklotet.

JJ

EMPLOYMENT-
and tåe eoioyoeot

of LEISURE

8o. .D.n dd lnr.ron
B.S,A. ri[ rt dG . 1o,.
ot Morc Cr.l6 iln in
d.rian, q!.llt Ed olrelt
rlll .dLn& tl. ro.td.
*id. &$/L cFr.rio. -L.dm oa rt l!d!r.r,

BSA A65:a. Bilden åir tagen i Holland 1991 på lnternationella
BSA Rallyt. Väldigt speciell med Triumphlåda och AlO-ram.

Foto: P Renell

"Avdelning för felstavningar"

854 Thander Pholt 650 cc -71 i
EMPLOYMENT - and the enjo3rment of LEISURE
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Här kommer några foton från ',Spiken,, medlem nummer
7077 . Fotona åir från veteraniross i Surahammar,

Fordonsmus€et i Arvika och
deras eget Mc-rally,,Hammarösvängen".

1()- - 11

"Spiken"



Tillbakablickar på 1 9 9 6

Det har faktiskt blivit en del hojåkalde för mig och Birgitta i ålI, även om vi
har svårt att komrna upp i förra ålrets omfattning då vi ju som ni a.lla vet var
i ltalien, och överraskande fick pris för detta.

I år har vi dock hunnit med att
bevista. några begivenheter.
Det bödade som vanligt med
Hilses vårmönstring, då det
också som vanligt var fint
väder om än lite kyligt.
Orillningen gick bra i år också.
Det var den 7:e april. Därefter
ställde vi upp på ljolöholm
och veteranutstälningen dår.
Vädret var inte fullt lika bra,
det spöregnade i stort sett hela
dan.

BSA-Klubbens monter var
vädigt trevlig - såg ut ungefär
som en normal tråff med
camplng. Mest
uppmårksamhet fick vår
"vän" som hade trubbel med
sin BSA. (Omslagsbild)

Her Goldman i passande mondeing.

Svanbergs
skyltdocka,
reglementsenligt
klädd och
utrustad med ett
större antal
tomma ölburkar.
Han såg så verklig
ut att folk
verkligen hajade
till och en del blev
först lite stötta
när de såg alla
burkarna. De
tyckte kanske
inte att det
passade in riktigt.
Dock fick de ett
gott skratt når de Lite grann fran ouan. BsA-montern i mitten (små tdlten).

upptåckte att allt var fejkat. Många fina ekipage fanns att beskåda under
dagen och undertecknad fick en liten lufttur med Lars Svanberg för att kunna
få bilder "lite grann från oval". I stort en lyckad tillställning som jag tycker
klubben kaJI ställa upp på i fortsåttningen också.

Bankeryd blev nåsta träff, och då hade vi besök av Dave Pratt från England
som bodde hos oss en vecka. Det år dock en annan histoda och traiffen finns
ju skildrad i nummer 3/96.

Utöver detta har det blivit en del mil kring hemtrakterna och jag har också
tagit mig ner till Skåne ett par gånger under sommaren från vå.rt nya tillhåll i
trakten av Vårgå'rda.

Nu ser vi fram emot en vinter i verkstaden och nya fina BSA-mil nästa säsong.
Då har vi ju Internationella i Norge att se fran emot - där kommer jag sjä1v
med en extra inbjudan i sambald med årsmötet. Nyfikna va? - Ba.ra att
komma till årsmötet.

BSA-häsningar

BÖLJA

Öuerkiggningar i montem på Tjolöholm. Per Renell och
Jolnn Jolwnsson.

-t2- -13-



Här kommer en rapport frå,n Bo-Inge
Ar1öv, från Internationella BSA Rallyt,

Del I av 2.

Det är fredagen den 8 mars och vi kör österut på Highway 5 mot Napier och
Hastings. Efter ca 1OO km ändrade sig landskapet från slätt med barrskog till
berg, och vägen från att vara en ra]< tråkig till en rolig krokig väg (mc-våg). Vi
stannade för afternoontea vid ett litet fik, Diir var foto av motorcyklar på
väggarna (BSA och andra). Efter fikat fortsatte vi färden mot Napier och
Highway 2, som skulle ta oss förbi platser som Norsewood och Dalnevirke.
Städer som fått sina namn av nordiska invandrare. Nu stannade vi till i
Dannevirke för att äta, innar vi fortsåtter med god fart mot Upper Hutt och
det internationella BSA-ra1lyt. Nåir vi kommer till Masterton har det bödat att
s$mma. Men nu var det bara 60 km kvar och när skylten med Upper Hutt
30 dyker upp tzlnker jag: tjugo minuter till och vi åir framme. Det tog över en
timme för det var Rimutaka Hill Road, en bergsväg med hårnålskurvor, branta
stup utan råcke och höga bergväggar intill vägen. Farten i kurvorna var iblald
nere i 15 km och så var det mörkt.

Efter inskrivningen, fick vi nyckeln till vår stuga, T-shirts, emaljmärke och
program för veckan. På campen fanns ett stort tålt med ba.r. Dit gick vi, för att

ta oss en ö1. I baren träffade vi ett gåing från Melbourne. Den långa dagen

började lida mot sitt slut, trötta gick vi till stugan och somnade bums'

LÖRDAG

Solen skiner det iir va-rmt och skönt när vi gå'r med frukostbiljetten i handen'
Det var dags för första mötet
med Cochrane senior. Joe som
hade haft en slakteriaffär och
cateringfirma i dom finare
kvarteren av Wellington stod för
frukosten. Den bestod av flingor,
juice, te, ka-ffe, toast och så var
det alltid någon varmrätt, ägg
och bacon eller något annat.
Efter lite strossande runt På
campen, var det dags för
invigningen. Nu skulle det hälas
tal av borgmästaren,
representanter från de olika
klubbarna, och så var dår några
Maori-flickor som sjöng På
maoriska.

Nästa punkt på programmet var
'Marae Welcome" med hangi,
vad karl det var för något? Detta
skulle ske på en Marae
(samlingsplats) en bit från
campen. Det var några timmar
tills vi skulle dit, så vi gick till
det stora tätet för att fika ihoP

Joe och frukosten.

"Boda" Andersson,
Nya Zealand 1996.

med Jimmy och Gun-Britt som också kommit fram nu. När vi sitter där
kommer del en från den engelska klubben' Han har med sig ett papper med

en text som skall låsas av en representant från varje lald nåir vi kommer till
"Marae Welcome'. Hel6n (sekreterare i den Svenska BSA Klubben) får detta
hedersuppdrag, och börjar läsa texten som år på engelska. Men så kommer
det någon som är insatt i Maorikulturen och säger att kvinnor inte får tala
under äen här ceremonien p g a att man skall visa vördnad för de gamla
förfådema. Nu blev det Jimmy som skulle låsa texten. Det skulle bli
gemensarn fåud dit, rnen eftersom vi körde bil fick vi stora problem att hänga
med.

Nu var det dags. Vid grinden till en med träsnideri och prydnader i pärlemo
utsmyckad tråbyggnad, samlades träffgänget på ca 15O personer. En guide
förklarade att vi skulle gå in på området efter honom. Efter några meter

-15-
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började några spjutförseda "infödingar" under vilda tjut storma mot oss. Det
utväxlades cermonigåvor varefter vi fick sitta ned på utplacerade stolar,
kvinnorna längst
bak. Nu blev det
sång av en Maori
grupp och efter
det började
cermonitalen för
att välkomna de
långväga
gästerna till
denna starn. Efter
att England, USA,
Australien och
Norge läst versen
och sjungit var
sin sång på sitt
språk, reste
Robert Cochrane
sig upp, läste
versen på
maoriska, sjöng
och överlämnade
en gåva (insamlade pengar från deltagarna).

Så skulle vi äta "Hangi". Det är en maträtt bestående av grönsaker, potatis
och kött som förpackats i hoprullade blad och grävts ner i en s k jordugn.
"Ugnen" är en mängd heta stenar som gör att maten ålgkokas. Efter
middagen blev det sång och darrsuppvisning av en grupp maorier som faktiskt
har turnerat i Sverige. På slutet blev även en del av publiken uppbjuden på
scen för att försöka låira sig.

Resten av kvällen tillbringades i bartdltet på campen. Vi tråffade på en marl
från Hamilton vars dotter studerade i Lund och bodde i Trelleborg. Världen år
liten-

SÖNDAG

Dagens utflykt startade vid 1o-tiden. Första stoppet var Kaitoke nationa.lpa-rk.
En skog med promenadstigar. och ett start-ståille för en forsräIning. N-Z är ett
hZiftigt ställe för den som vill ägna sig åt forsråinning och andra spännande
äventyr. Man måste starta innan 10 på förmiddagen, för att hinna igenom före
solnedgången. Vi nöjde oss med en kort promenad bland de höga tråden ända
upp till 30 m. I skogarna på N-Z finns inga farliga djur, man hör bara
fågelsålg och med lite tur kan man få syn på någon fågel. Efter promenaden
fortsatte vi på Rimutaka Hill Road (en underbar mc-väg) till högsta

punkten (555 m). Där det finns ett mc-Iik. Den stora p-platsen blev snart full
av motorcyklar och även några 3o-tals bilar. Kiwis (Nya zeeländare) kör
mycket med sina gamla motorcykla-r och bilar (skickliga mekaniker). Efter
fikat fortsatte vi nerför berget till en ort med det svåra namnet Tauherenikau,
och puben Tin Hut för lunch. Det var en Barbecue i sträande solsken. Mätta
körde vi tillbaka över berget till campen. Dåir var vi antingen i tätet, pratade
med kiwis, drack ö1, eller tittade på cyklar.

Den spåinnande fortsättningen kommer i nästa nummer.

"Boda"

G E N E R A LA G E N T U R E R :

K' L' (i 
'uto'r'

EFO Llt E kolvor, lolwinEor, tolv-
bullor, cylind.lodd

BUtM/ltl vörBllödot
It/lHCo v.nlil.r, CllOTS b.n-

!intrcnor
CIANItOW v€ntilrlyrninsor
G/rPASCO bromrbond o.h ldm.ll-

b.l6qg

n&4 ^.,o,,,,n @ '0" ^o'o"'o"'","'

JA1 *"- CIiPcu4,,"n*

7^)ttltt ^^.,n,,.
PllOtlM oljopumpdr,

!ESr IIOVD oliåpunpor

C I E t ll oOtElS iisElhorn
tYCClr rodlor, DWYET slosöson
5tEEDWEI! b.nrinlonkot

HE LlilEtS !ld., rl6nhj6lhar.

StallHS honiqhåkmitqrs elc.

Mao ig rup p under ce re monin,
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WWW - Spindelväv över jorden?

.g

-

Nej - vi har inte fått in spindlar i BSA Bladet. WWW, som är förkortningen
för World Wide Web (vårldens största spindelnät), är en del av det som de
flesta har hört ta]as om. Internet. Svenska BSA Klubben iir inte rådd för
moderniteter och därför finns numera information om klubben på "nåtet".
Har du möjlighet att prova själv ä)r adressen:
http: / /hem.passagen.se/jojo 123. En någon kryptisk adress kan tyckas
men den år gratis. För dem som iute är medlemmar i BSA Klubben och
kanske inte vet att vi finns så kommer de att linna Svenska BSA Klubben
når de söker på BSA motorcyklar osv. För Er som iir medlemmar så kan ni
finna träffkalender, lite roliga bilder, små nyheter och länkar till andra BSA
klubbar mm runt om i vårlden. Du kan också finna vårt index på alla
artiklar i BSA Bladet och 1åsa vissa direkt, online. Prova
http: / /hem.passagen.se/joJo 123.

Här under följer några trevliga e-mail som kommit till klubben den senaste
tiden:

Det var inspirerande att mitt i nattskiftet hitta SV.BSA klubben på nätet.
Heja på häsar medl 518 Christer i Sollefteå (Proud owner of C 11 -53 )

Hil I saw your club post on the internet and thought I would send a quick
note. I'm looking for a 1957 to 1963 BSA 500cc Goldsta.r Clubman or a
65occ Rocket Goldstar. Does anyone in your club happen to have one for
sale? I realize that these a.re not common bikes, but I'm looking for one
anyway to restore and ride occasionally. My family had a BSA dealership
from 1959 to 1965 in Lincoln, Illinois, USA and I'm trying to recapture some
of the memories associated v'ith n/orking with and riding BSAs back in ttrose
days. If possible, please post my inquiry on your club bulletin board or
newsletter. Thank you for your timet May your membership have many
good days ahead in keeping the BSA spirit alivet

Best Regards, Jerry W. Bingham BSAS4EVER@worldnet. att.net

Hi! First of all, I'd like to say sorry about my English, arld that's the only
language I can try to talk to you, believe me: my Swedish is worst - I don't
think you want to trjr Portuguese - because I am a brazilian BSA lover.
I have a 1946 25O cc model, arrd I just beging to recuperate (to fix and
restore). Can I make a simple question? How can I do this without money,
time , knowhow arld no replacement parts. Here in Brasil, we have almost
no BSA motorcycles, the few ones that came arrive about the 40's & SO's.
I just warna charge some experiences with somebody.

Please, write to me OK? My E mail: varella@pop.maftix.com.br Sorry
again ald ttranks !

Hi Johan. Thank you for your replied, do you know in what condition his
bike is in? Do you know the price he is asking for? Johal how long have
you in around B. S. A. since I'm am trying to find some information on the
history of British small arms company and what happened to all the
molds. It's for my own use. I attended B. S. A. School in Panama
Republic of Panama in 1958 to 196O so I would like to know what
happened that the best motorcycles ever made disappeared before I had
a chance to buy my dream a 1960 Gold Star. This is my first computer
and you are my second contact thank you for coming back San Diedo so
quickly appreciate the help. Dan Clark.

DAN L CLARK dlclarl@pacbell.net

Länge leve BSA.
Häsningar från medlem nr. 22 Ps. Denna hälsning kommer från en co
adress, Ds

Kul att ni finns
Hålsningar medlem 695 Håkan Eskilsson.

Johal Johalsson
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Lyssnar
Blickar
1997 .

och njuter.
fram mot

Fotosamling från Ingvar Nilsson, Landvetter.

Samtliga foton är tagna av Roger Nilsson.

Flera BSA i
fråm.re
ledet.

Mek-hjiilp, bensinpå.fullning och tal<tiska råd av Kent Andersson
och Jörgen Nilsson, resulterade i en 2-plats i klass 3.

-2r

Sten Carlssons fina BSA.



BSA Unit Singles del 2 - C2S,B25 & B4O

I nummer 3-96 började denna historia om BSA:s 'Unit Singles'. Denna
kommer inte att vara lika kronologisk som del 1. Vi började med att beskriva
de båda 250cc C25 och 825, och avsluta med den lilla fina 3sOcc-modellen
B4O. Del 3 kommer att avhandla de berömda 447cc B44-modellerna och del
4 tar upp den sista vaianten (med oljeram) 825- och BsO-modellerna.

c25 och 825 fram till 19?O.
Det år lustigt men faktum att C25 modellen introducerades 1967 och 825
modellen 1968. C25:an hade en helt ny och fråsch design. Trots att motorn
hade mycket av den senaste C15 Sportman-modellens modifieringar hade
man gått ytterligare framåt på Barracudan, som modellen hade döpts till. C25
Barracuda var en Super Sport-modell. En ny kvadratisk aluminiumcylinder
lyfte motorns utseende och kompressionsförhälandet ökades till 9,5;1. En
passande topp med större ventiler, excentrisk ventiljustering och en stor Amal
concentric 928:a förgasare tillkom. Vevaxeln var gjord i ett stycke med bultade
svänghjul. Vevstaken var glidlagrad, och vevstaken var av aluminium med
överfall så att glidlagren kunde monteras. En vass kamaxel var kronan över
verket.

Chassie måssigt liknade den storasystern Victor i mycket, med samma
hjulnav och fiädringskomponenter. Talken och oletanken var av ett modernt
material - glasfiber. Både fram- och bakhjul var 18' och bromsarna på 7".
Kromade skärmar och fälgar. Tank och sidokåpor var i "bushfire orange" och
vitt. Det elektriska va.r uppgraderat till 12 volts alternatorsystem av pålitlig
modell.

C25 Barracuda 1967.

Samtidigt med C25
Barracuda, som var
en Englandsmodell,
fanns åven en USA-
modell som var
identisk men hade
namnetB2S
S t a r f i r e
Lackeringen var
egentligen det enda
som skilde. Starfire
var 'safirblå;' och
benvit. 1967 rir
enda året som vi
finner C25
Barracuda modellen
i
modellprogranmet.

825 Starfire 1968.

1968 heter både den inhemska och exportmodellen B25 Starlire och lacken
bara salirblå, svart ram och kromade fägar.

1969 fick Starfire en stätank och kompressionen höjdes något till 10;1.
Frambromsen åmdrades till dubbelnocksbroms av sarnma modell som på de
större A65-modellerna, men behöIl diametern 7" . Detta år lanseras en verklig
uddamodell, B25 Fleetstal, en enklare variant med lägre kompression, lågre
utvåiding och stätarrk. Modellen riktar sig till storförbrukare av motorcyklar,
som polis, post och ardra stora organisationer.

1970 år modellen oförårrdrad och detta är sista å.ret den "gamla'modellen
tillverkas. Se vidare i kommande den (4) för modellens vidare öden.

B4O i krig och fred.
840 Star startade sin bana gaaska tidigt, 1961, som ett större alternativ till
C15 modellerna, Den var frårn början en kraftigare konstruktion av den
encylindriga fyrtaktaren. Även denna motorn hade brJrtarspetsarna i en liten
"svamp' som stack upp från motorn. På cylindern hade man integrerat
stötstångstunneln. Borrning och slag var 79 x70 mm och topplocket var lite
annorlunda med bland arrnat en ventillyftare.

Kompressionsförhälandet var moderat på 7:1, Utvådingen var något högre
än på 2socc-modellen. En större ståltank än C15 modellen och ett runt
tankmairke är andra kännetecken på denna fina modell. Tanksidorna var
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B4O Strir 1962.

kromade.
Ramdetaljerna
var svarta.
Skärmar och
tank var i
öwigt lackade
"Royal Red".
Hjulen var
kromade och
naven vat av
fullnavsqrp, 7"
broms fram, 6"
bak och
fälgdimen-
tionen var 18'.

840 SS90 1962.

1962 var B4o-modellen oförändrad. En sportmodell baserad på SS80
introducerades och döptes till B40 SS90 - Sports Star - med en fingervisning om
en toppfart runt 90 mph (ca 150km/h). SS90 hade, liksom lillasystern SS80, en
vassare motor genom större insugningsventil) vassa-re kamaxel, tåtstegad
våixellåda och högre kompression (8,75:1). Chassiet var i det nii.rmaste identiskt
med 25O-modellen, förutom att 350cc hade 18' hjul. Skåirmar, fägar

-24 -

och tank var kromåde. Lacken på tatken och sidopanelerna var "Flamboyalt
Red", på specialbestälning kunde man få all tack i svart. Tankmårkena var
droppformade. Både B40:n och SS90-modellen hade från 1962 fus modeller
modifierad transmissionssträckare, och framför allt ett rullagrat
vevstaksla€er. Bromsarna va-r av "fl5rtande" tJp och generatorn var uppe i 60
watt (6 volt).

1963 skedde inga förändringar förutom att 840 också gick att få i svart lack
på specialbestälning.

1964 vat enda föråndringen på SS90, som fick grundare skårmar (blande-
mudgards). En specialmodell för Amerika dyker också upp, B4OE, Enduro
Star Amerika. Denna maskin år mycket lik Cls-modellerna då den har dess
rarn, men iir utrustad med den större 3Socc-motorn.

1965, år lika 1964 års modeller. Både B40 Star-och B4O SsgO-tillverkningen
lades ned vid halvårsskiftet 1965.

1966 finner vi, trots ovanstående, 840 Star listad och en intressart sak är att
man under säsongen uppgraderar motorn till att vara likadan som B44:an.
Detta innebär samma vevaxel, tåndning och våxellåda som den större 44lcc
modellen. Produktionen år troligen minimal detta år.

1967 blir 840
militärmotorcykel
och skall utrusta
NATO:S sfyrkor runt
om i Europa och
Englald. Det hela
blir mycket
komplicerat och att
direkt säga när
maskinerna
tillverkas blir nu
svårare. En mängd
olika styrkor
beställer dessa
maskiner
Ramnummer-listan
här inunder är så
komplett som möjligt
men det kan finnas varianter som inte är listade hår.

De militära B40 modellerna hade varierande utrustning. Lacken var givetvis i
någon tjusig militiirkulör. Maskinerna var mycket päitliga och hade 12 volts
elsystem samt B44-modellens sta-rka vevhus och vevaxel. Snäl kamaxel och

BSA 840 i mititdr kostAm.
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terrångvåxellåda, dvs låg 1, 2 och 3 sarnt hög (normal) 4:a. Snabbt avtagbart
bakhjul (samma som A65, 833 och dylikt) 18' . Framhjulet val av terrångtyp
den idag udda storleken 20'. En speciell Amal "butterfl/ (fiairil - spjåll) -
förgasaJe år vallig och maskinerna är utrustade med en rejä luftrenare. Både
förgasa.re och luftrenare ålr utvecklade för att klara av stora mångder vatten
utan att motorn skall stanna. Toppfa-rten ?ir 115 km/h på dessa maskiner i
standardutförande. De är mycket täiga och kan köras fullt timme ut och
timme in i mårnga mil utan att det hånder något särski1t.

1968 och 1969 finner vi nya leveranser av militåra 840 maskiner.

1970 tillverkas troligen också en de1 militåra B40 maskiner. Vi har för
närvararde inga ramnummer/motornummer på dessa sista Unit Construction
350cc BSA maskiner.

Ram och motortrummer {iir c25 ocb B4O med varlanter.
Här inunder finner du ram och motornummer listade efter årsmodell. Du kan
finna lite udda modeller som kalske inte niimnts i texten. Inte någon av de
modeller vi avhaldlat hår oval åir särskilt vanlig i Sverige. Vid BSA Klubbens
genomgång av bilregistret i april -92 fann vi följande: Ingen C25 faans i
bilregistret. För B25 och B40 fördelade sig antalet så hår:

Mod -60 -51 -62 -63 -64 -65 -66
B25
840 I 4 - 2 2 2 -

B€skrivning

OHV STAR

OHV STAR

-70
3

Vol Ramtrr:

350 cc B,to-

Årsm Modelt

1961 B,!0

1962 840
1962 B40SS

Motornr

B4G

B,!0-3601
840-3511

B404506
B,{0B-563
840-5017

840-52:75
B40P-5n5
B,{0B-1088
840-6668

cl5c-1601

-fi -64 -69

135
l0 I I

Tot
ll
23

1963 840
1963 B40A
1963 B40SS

OHV B4OSS9O SUPER SPORTS 90
Motom ibland bam BSS.

OHV STAR
OHV STAR AMERICA
OHV B4OSS9O SUPER SPORTS 90
Motom ibland bara BSS.

350 cc 840-3511
350 cc

840-5017
B,!0-5017
350 cc

350 cc
350 cc

B40BSS-

B40SS-180

1964 840
1964 B40P
1964 B40S
l%4 B40SS

1964 B40E

OHV STAR 350 cc 8,10-6668

OHv POLICE 350 cc 840-6668
OHV SUPER STAR AMERICA 350cc 840-6668
OHV B40SS90 SUPER SPORTS 90 350 cc
Motom iblend bara BSS.

B40SS-426

B,t0T-143OHV ENDURO STAR AMERICA

-26-

350 cc

-27 -

1965

1965

t965
1965

1965
l6
l6

FIån 1967 och ftåmåt var ram och motomummer sanma vid leverans.(Med något undåntag.)

oHv B40ss90 SUPER sPoRTs 90
Molom ibla0d bara BSS.
OHV ENDURO STAR AMERICA
OHV STAR OLD ENGINE 350 cc
OHV STAR NEW ENGINE 350 cc

OHV STARFIRE 250 cc 825- C -
OI{V BARRACUDA 250 cc C25- C25-
OHV STAR 350 cc B40c-201 B,t0c-201
MILITARY AUTRAIIA (t. -562) 350 cc B40cA- B4OGA-

B40
B,{OS

B,{OP

B,lOSS

840-1175
840-7775
840-7775
350 cc

350 cc
840-9n3
840-9913

B4OE
B40
840

OHV STAR 350 cc
OHV SPORTSMAN AMERICA 350 cc
OHV POLICE 350 cc

B4OF-
B4OFB-
B4OFP-
B&-'t'7'75 B4oFSS-

Cl5C-1601 B,|0FC-
B40F-1149
B40C-

t967
t967
1967
1967

t967

1967
t967

1961

B.25

c25
B40
B4OGA

B4OGB

B4OCD
B4OM

B4OWD

Ttllv 1161 - 2161

MILITARY (t. -2157)
Tillv 7167 - 11167

MILITARY DANISH
MILITARY (r. -577)
Tillv 11/6? - 8/69
MILITARY (r. -2157)
Tlllv 7167 - 12169

OHV STARFIRE

c-1969
D-t970
E-t97 r
G-t972
H-1973
J-1974

350 cc B40GB- B,|0GB-

350 cc B40GD- B40CD-
350 cc B4oM- B40M-

350 cc B,|0WD- B40WD-

250 cc B25B- B25B-

Det förekommer dalska arm6 B40 med ramnummer som bödar rned B40CD,
istållet för ovannåmnda B40GD. Vi vet inte om detta beror på felstansning på
fabriken, eller om det har annan förklaring.

Note: Från 1969 och fram till slutet 1973 hade man ett nytt enhetligt
kodsystem för alla modeller. TVå kodbokstäver och ett serienummer följt av
modellbeteckning för maskinen. Första kodbokstaven anger målad och andra
å,ret. Serienumret började på 00100 varje såsong oberoende av modell.
Modellbeteckningen är som vanligt en kombination av bokståver och siffror.

Exempel: BD 12345 A65T. Utlåses februari 1970 serienummer A 65
Thunderbolt.

1968 825

Månadsbokstäver

A-Jaluari
B-Februari
C-Mars
D-April
E-Maj
G-Juni
H-Juli
J-Augusti
K-September

Årsmodell-bokstav Produktionsperiod

aug-68/jul-69
aug-69/jul-70
aug-7o / jul-7 I
aug-7I /j]ul-72
aug-72 /jlul-73



N-Oktober
P-November
X-December

Som framgåLr av ovanstående så märktes ramar och motorer med årsmodellens
bokstav från augusti året innan till juli under aktuell årsmodell. Detta innebär
att en maskin måirkt JC är producerad Aue -68. Märkningen säger Aug 1969 för
det iiLr ju en -69 års modell. Modellåret rir ju Aug - Jul dvs J, K, N, P, X, A, B, C,
D, E, F, G, H och så var det dags att byta å8smod-bokstav osv.

Ram-och motornummer var samma vid leverans från fabrik,

Fotosamling från Lars Svanberg.

Ett bra siitt att uakna" nar man dr pd
semester. Öppna ABc-tdltet frdn 1954

och titta pa sin Gold Star fran 1957.

1969 B25FS OHV FLEETSTAR 250cc -B25FS
7969 B25S OHV STARFIRE 250cc -B25S
1969 840 OHV ROUGHRIDER 35occ HCB4O-462M
1969 B40GB OHV MILITARY ARMY3SOcc B4OGB-3OOl

'|lllv l/69 - 4/69.
1969 B40GN OHV MILITARY NAW 350cc B40GN-101 B40GN-101

TilIv 2 /69.

250cc -B25FS
25occ -8255

-B25FS
-B25S
HCB40-462M
B40GB-3001

B25FS
I}255

1969 B4OGR OHV MILITARY
Tillv 3/69 - 6 /7O.

35occ B4OGR-2O1 B4OGR-2O1

Note: FIer 840 military tillverkades efter -69, ramnummer ej klarlagda fn.

T97O B25FS OHV FLEETSTAR
I97O B25S OHV STARFIRE

Johan Johansson

434

SPECIAT TRIAI
oeiid node r. lon rö'er ov br. o.
b,irrkts m6norsn l€lt Smlh, hor

linda; ded loder oY $e.ioL
iö,nrcscrioc o.h 6hå1o[.
ropp. UFöniie, 5,61-321-

ho*h6id' 16,5 .n. Hi!lbo!'
i3/ (n. sod.riöid, 30.n.

GENERALAOENT AB E. FLERON MATMO. STOCKHOLM GOTEBORG. SUN DSVALL

Annons tagen ur Teknik för alla nr 11 1956.
Enfrlsiq"stiska tAvhngsdeltagare i lekama pd Bankeryd 1996.
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The 34th BSA International Rally in Norway 1.997

SUBSCRIPTION
DRIVER
Name

Address

Member of :

country/Branch :

T-shirt slze: SD Mtl Ltr XLtr XXLtr Age: ....................

Name: T-shlrt size S n Mtr Ltr XLE

xxL fl
xxL E
xxL n
xxl !

PRICES
Subscriptions made affer 11 April 1997 will be subject to a 10 % extra fee. The rally fee
includes: T-shirt, button, plaque, rescue service (bikes), and surprlse. Breakfast can be
ordered and paid for each day, at NOK 25,-. The price for the BBQ will be NOK 50,-

Item NOK
(Norw.
kroner)

Domestlc
Cursncy

otv. Amount

Rally fee. Der person: 500
Children up lo 14 years 250
Dinnsr & Danco, por person:
Veqetarlan: Yes Tl No Tl

200

Accomodatlon:
Cotlaqe, bio, 6 beds 2590
Cottaoe.small. 4 beds 1890
Caravan, 4 beds 1050
Tent 350

TOTAL AMOUNT DUE

30-
31 -

INVITATION

The 34th BSA International Rally in Norway L997

Deår Friends and BSA Enthu8iestsl

BSA Owner's Club of Norway has tlle honour to invite ålle BSAOC members to Ore 34th BSA
Intemational Rally.

We hope to see you in Norway from 26 July to 3 August 1997. The Rally will be held at Oasen Camping
site, just ogt6ide the town of Nodde$ 120 km southwest of Oslo. Distances ftom otlEr Noiw€gian
cities: Bergen 370 knL Stavanger 350 kltl, Icirtiansand 250 km, Iåruik 120 krIL

Contact persons for the Rally will be: Gunnar Skare, Rustadgt. 64 N-3190 Horte& phone +47 33 04 13 28,

and Trond Brekke, Peter Aas vei 4a, N4667 Oelo, phone +47 2.2625 29

The subscription date is 11 April. All subecriptionr must be made via your BSAOC Intemational
Secretary, who in turn willsubmit cubscription fofils and tally/camping fees to Nofi.r'ay.

The camping site is fulty equipped witll sanitary facilities, washing machine and lies close to a river,
beach, and airport (gliding). Cafe and shops within a few minutes walking distance. The cenhe of
Notodden is 3 kilometres ar^tay.

Accomodation will be avåilable in big and small cottages, caravans or tents orour ownl). There are 10
big cottages with six bed6 in each"and 6 qnall cottages with 4 beds in each, 2 caravans with four beds in
each. More caravans can be brought in iI needed. The 6ite is large, with ample space for tents. Some
words about the cotfages. They have refrigeråtor, cooking plate, domestic utensils. The big cottages have
a separate bedroom. You mult bring your own sheet sleeping bag. The cåravåns are similarly equipped.

The pub will be set up in a tent at the camping site and will be open all week, with rnusic and
entertainment almost every nlght Bee!, tnine.al water, pub food, and breakfast will be served.

P.oaråmme for the Rållv:
Sahrrday: Anival,check-in.
sundayr Openi.ng ceremony, PO run.
Mo[day: Visitors' Day, C-omlnon Run.
Tuesday: Line-up at Norsio.
Wednesday: Boat trip on the Telematk Cänal.
Thursday: Day oft Delegate meetin& Dinner & Dance.
Friday: Guided toutt Barbecue, End of Rally.
Saturday: Safe ding home!

Other activities, at your own wish:
ctiding (sailplane), trip to Telemark Sommarland (swimming and leisure centre , aPProx. 20 kilometres
awäy), mountain walking, for example on the majetbc mount GaustadtoPPen, with a fantastic vi€w of
most of southem Norway.

Anmälan görs
Best Creetings and Welcome,

BSA Owner's Club of Norway

till Johan Johansson senast
den l april 1997.



VAD TYCXEB DU?

Xlubben behöver din hjiilp infi)r kommande årsmötel Sedan några år tillbaka
ftirekommer frågan om Hubben skall sponsra BSA-ftirare i s.k. classic racing.
Vi har vid ett tidigare tillftille (1992) sponsrat den kiinde engelsmannen John
Cronshaw, som genom sponsringen deltog i en classic-tåivling i Linköping.

Frågun om sponsring kommer åter rrtt tas upp på kommande årsmöt€ i
februari. Det har frumförts önskemål om att sponsra Cronshaw igen, nedan
andrå menar att klubben i stiillet skall sponsrå avenska örare i classic-
serien. Det ksn också tinkås att klubben int€ alls skall ägnå sig åt sponsridg
av ftirare. Vilka belopp det i så fall skulle vara frågan ortr iir int€ faststiillt,
men troligtvis r'ör det sig om några tusenlapper. En eventuell sponsring görs
med hansyn till Hubbens ekonomi.

Ävcn om du sjålv inte kommer att nåirvara på mötet, kan du ge klubbel litet
viigledning infiir ett beslut om framtida sponsdng. Vi anser att ftågan år så
viktig ati vi vill ha så mÅnga åsiktslttringar soh möjligt" Dårfttr vill vi pröva
denna medlemsundersökning, vars resultat kommer att uDderlåttq ett beslut
på rlrsmötet.

Fyll i blanketten nedan och sånd den till: Sv. BSA-klubben
Drcttninggatan 68
434 33 KUNGSBACKA

(Kryssa)

- 
Jag tycker att BSA-ldubben skall sponsra &bg-lQlq4gbgg, så att han

deltar i 1997 års råcingevenemang på Linköpings motorstådion.

- 
Jag tycker att klubben i stället skall sponsra gyg4g\g BSA-fiirare i

classic racing.

- 
Jug tycker inte att klubben skall sponsro någon ftirare.

Medlemsnummer:

-s2- -33-
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i s.sA-f oRGEf Ilvti sages: I
I Verkstadshaadböcker A65. Clymer + Halmes. I
I
I Torbjörn Christensson tel: O4O-48 52 54. 
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I
! Till BSA 25occ 1953. Bensintank, inre transkåpa, våxellåda, motor -&
lvåxellådsdelar, bromsband och konor för körhju1.
I
I
r Siward Larsson tel: O4O-40 44 94.
I

! Medlem: 284
i
I
ItI Köpes:
ifiil ese eOS Lightning -70:a. Sidokåpor (batteri/verktygslåda) i
f,metall. Ikomad bygel (handtag) som går runt bakre delen av sadele.
t
I uåk"n g"kil""on tel: 031-22 45 33.t
I
r Medlem: 695
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ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla niirken

Specialitet:
NORTON

Clinderborrningar.
Renovering av vevaxlar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

giingor till original.
Glasblåistring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tåindsyst.

och powerboxar.
BSA TRruMPH, NORTON

CARILIO VEYSTAKAR
Plus rnycket mer!

ALESTA 2
275 00 SJÖBO

IELEFON 0415{30 82
IELEFAX {H15430 03

öppet Yard 9-18. lnrd.9-14.

Reservdelar
BSA & NORTON

1930 - 1975
b. Dt ror dn r. ..r d.b !

Royal Enfield
Panther Triumph

AMAL LUCAS SMITH
ca. 5000 poster I lagel

Verkstadsalbeten

Earbour allvådeleetåll
sklnnståll & hjålnar

aloa 3ortaring av toatfala oktti
n:ao .r.. l!rl. rörn|.rr.d iirrlnF'dtt l !ao]

Komplall r..erud.l3lrl.. tlll
]lmal Conconlrlc A onoblock

BAS Motor
Tel O8€a1 09 23
o70 - 559 61 90
Fax O&18 42 93

Gratis prislista
utökad from 15.70 96

34- -35-

Glassic British
Motorcycle spares

Reservdelar till modell 76, 89,
276, 289, Monoblock 37b, 3E9,

Concentric 600 och 900 serien.
Nyå Monoblock 376 lörgasare
1.595:-, nla Concentric lörgasarc
995:-

TUCAS:

Magneter, Seneratorei strål-
kastare, signalhom, strömbryiare,
Ampermåtarc, eklEtem samt
looGtals n)J"a och beg, Lucas mc-
delar 193O75, åven Miller och
BTH delar

slflnl:
Hastighebmåtare och varv-
råknare, de flesta typer och
modeller 1932-78 i lager, stort sor-

timent av kablar och mätardrirr-
ningar Vi reno',€rar alla lyper av
Smith mc-instrument.

OBSI t0% ao oärt lager ör
orlglnaldelar, 20% dr aydlb
oerfudc reterodelar ao h6g
hoalltaa, utoatda frdq de
}d,tfr .ngelska t loctfurno"

HJÄ]TÄR
cnssrc 

-I.249:-tffiiJi.iT"-r.qqs'-
Del finns även hjälmar med Union JackJlagga

Hlgon 5töldönpire till de flerto
MC för I.080:-. Völi nellon svod el.
kromod, iusterbor i 3 lögen. Exho
srorko fiödror levereros po begäroo.

Vl rtl.kcr pö p..ro.d.r, endoet 5Or
lrold li <l pothB dwikr) tilllonmr.

FbttasMc A
stoRGÄIAlt 45,771 30 IUDVI(Ä
lel. 0240.1l7 00. Fox.

ohvi"a{


