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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 en Klubbkeps 
i unik design värd 150:-. 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
Presstopp 

2008

Vid Styret   Ordförande: Johan Johansson

Trots en hel del regn under sommaren har 
vi haft tillfälle till många sköna dagar för att 
åka BSA. Jag hoppas att du också har tagit 
tillfällena i akt. BSA-dagen var på de fl esta 
håll riktigt fi n och senare i vinter kommer vi 
att presentera hur det såg ut. Om du inte kan 
vänta till dess så gå in på klubbens hemsida 
och kika. Om BSA-campingen kan du läsa 
i detta nummer och även BSA-träffen nord. 
Förra årets Stelbensträff fi nns också med.

I helgen som gick hade vi ett styrelsemöte 
och där diskuterade vi lite kring hur vi skall 
lägga upp det kommande 25-års jubileet i 
klubben. Några extravaganser kommer vi att 
hitta på. Vi hoppas att du uppskattar detta 
genom att komma och hälsa på oss med din 
BSA någon gång nästa säsong.

I kommande nummer av BSA-bladet ser vi 
fram emot att få läsa något från dem som var 

15 november

på det Internationella BSA-rallyt 
på Isle of Man. I detta numret 
kan vi se en skojig nyhet om 
världsrekordet som sattes där 
med fl est BSA på en plats. Kan 
vi slå detta på en träff i Sverige??

På tal om internationella BSA-träffar så ser nu 
planerna för framtiden ut så här:

2009 – Holland
2010 – Nya Zeeland
2011 – Tyskland
2012 – Sverige
2013 – Norge
2014 – Kalifornien (USA)
2015 – Danmark

Trevlig höst på er!

Johan J.

2016 – Italien
2017 – Holland
2018 – Australien
2019 – Storbritannien
2020 - ?
2021 ?
2022 - Belgien
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Vad som behövdes var att svarva ett nav som 
kunde integreras i kopplingen. För att få plats 
med det nya navet var det nödvändigt att 
rymma ut kopplingens centrum.

Jag ritade upp hur det skulle se ut på en enklare 
skiss med de måtten som jag tagit fram då 
jag måttade in motor och låda. 

Bygg en racer av skrotet och 
sätt på en Japansk koppling   

Text och Foto: Anders Örtegren

I många garage ligger det en hel del ”skrot” 
som skulle kunna bli en användbar hoj eller 
bara en kul leksak att glida fram på under 
varma sommarkvällar eller lediga helger.

När jag satte ihop min hoj så fanns det bara 
en dröm om en stånka racer med ett stuk 
från sent 30tal. ”Skrotet” till projektet hittades 
i mina kamrater Per-Axel Roth och Bosse 
Anderssons garage.

Ramen från en tidig krigare plus gaffel, oljetank, 
lampa samt en del små skrot hämtades hos 
Per-Axel.
Framskärm och framhjul hämtades hos Bosse 
Andersson.
Papperna visade att hojen redan på 50 talet 
var ändrad från sidventilare till en mera potent 
Gold Star 500 cc motor.

Motorn till projektet hade troligtvis varit monterad 
på en sidvagnscross någon gång under sent 
50 eller tidigt 60tal. Magdynohållaren var bort-
sågad och på plattan till kamdreven var det 
ett extra uttag för en kam till brytaren.

Diverse små delar hittades på Höör och 
Degeberga-marknader. Handtag och wirar 
köptes nya. Tanken kommer från en M20 som 
jag ägt en gång i tiden.
Motorn fi ck svetsas ihop, gaffeln rättas och 
bussas. Oljetanken tätas. Nya lager montera-
des i motor, låda och hjul.

Jag bestämde mig för att inte lämna bort 
delarna till lackering utan själv måla ram tank 
och hjul, ingen spackling utan grund färgen 

direkt på efter blästringen och sedan önskad 
färg. Detta ger ett rått racing stuk, enligt mitt 
tycke. Alla övriga delar sandblästrades och 
lämnades till förzinkning vilket är billigt, hållbart 
och praktiskt.

Allt detta var det enkla. Det svåra var att skaffa 
en koppling till bygget. Allt i BSA kopplings 
väg som jag hittade på marknader var utslitet, 
rostigt eller med reparations svetsade korgar 
samt att priset för detta skrot låg i häraden av 
NASA;s budget.

På Höörs marknad stod det en kille som 
kallade sig för Thojo och sålde delar från 
skrotade Japan cyklar, på hans bord låg det 
en Kawasaki 400 koppling och en Honda 
500 koppling. Det var då tanken om den 
Japanska kopplingen väcktes. Jag hade sett 
i Engelska tidningar om någon som byggt om 
en Japansk koppling för kuggremsdrift vilket 
inte verkade allt för svårt. Jag valde att köpa 
Kawasaki kopplingen för 500 kronor. 

Kopplingen strippades från allt onödigt.

Linjen mellan växellåda och motor måttades in.

Växellådans utgående axel mättes upp och en 
axeltapp svarvades för att användas som dorn.

fortsättning nästa sida

Belönas som
Bästa Bidrag

(se sid 2)
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Ett drevämne införskaffades och svarvades till. 
Detta låstes med tre stycken M8 skruvar.

För friläge valdes ett SKF 6206-2RS kullager. 
På denna koppling valde jag att montera mitt 
nav i kopplingen med hjälp av en M33x1.5 
gänga och låsa det med Locktite och spårring.
(Skulle jag göra ett nytt kopplingsprojekt så 
hade jag nog valt en fl äns låsning som till 
Suzuki 550cc kopplingen som bilden nedan 
visar.)

Kopplingen monterad.Vilken känsla! mjuk och 
fi n när man släpper ut handtaget, inget rassel 
och inga hugg. Kan det bli bättre? Hojen har 
gått ca 50mil efter besiktningen utan problem.
 

Glöm inte att innan registrerings-
besiktningen så måste man göra en 
ursprungskontroll nu mera. Det är då 
bäst att ha alla papper inordning vilket 
underlättar proceduren.

Själv så skickade jag inte in kvittot på 
objektet där det stod det gamla reg.#. 
Jag trodde inte att detta var viktigt då 
regnr och ramnr framgick av det gamla 
registreringsbeviset som man måste 
skicka med. Så var dock inte fallet då 
myndigheten ville se köpekvittot, vilket 
gjorde att jag fi ck komplettera dessa 
handlingar. Detta gick dock bra med 
hjälp av en trevlig dam på avdelningen 
för ursprungs kontroll som bistod 
med kunnande och faxnummer så att 
jag kunde skicka in det vidimerade 
köpekvittot.

Registeringsbesiktningen gjordes i 
Landskrona av motorcykelkunnig 
personal. Även här gäller det att man 
har allt på plats som refl exen bak och 
att hojen är vägd på godkänd våg. 
Med all mekanik och alla papper i 
ordning så går det lättare.

Hälsningar
Anders


