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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’. Detta belönas med BSA bok, 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

Vid Styret  Ordförande: Johan Johansson

Presstopp 

2010 
21 augusti 

13 november

Framsidan: Busig BSA B33:a på Britannia i Ramkvilla 2009. 
Foto: J-E Ceder
Baksidan: Jonas Andersson’s busiga A65 Star från 1963 
med passande tuff ”skinn-paj”. 
(BSA-dagen 2009 Varberg/Göteborg på Tjolöholm.) 
Foto: JJ.

Här kommer en kort rapport från årsmötet som hölls 
i Ystad Lördagen den 20 mars 2010. En liten skara 
glada BSA-ägare samlades på Bryggeriet i centrala 
Ystad där årsmötesförhandlingarna ägde rum. I år var 
årsmötet en månad senare än vanligt för att ej krocka 
med det internationella BSA rallyt på Nya Zeealand.
 Revisionen lästes upp och godkändes. Val till 
styrelsen gjordes till följande poster i år: 
Vice Ordförande: Mats Olsson (2 år), Sekreterare: 
Helén Brunstorp, Vice Sekreterare: Håkan Cerne, 
Kassör: Anna Levin, Ledamöter: Bo-Inge Andersson 
och Meir Levin. Suppleanter: Bo Andersson och Per-
Axel Roth. Till revisorer valdes Jan-Erik Karlsson och 

Dennis Stolt och till valberedningen valdes Dennis 
Stolt och Rolf Eriksson.
 Efter mötet samlades vi i restaurangen och avnjöt 
god mat och Bryggeriets egna färsköl. Många trevliga 
historier från äventyr i när och fjärran avhandlades. 
De långväga gästerna hade bokat in sig på det gamla 
lilla 1700-tals hotellet Sekelgården som låg vägg i 
vägg med Bryggeriet.
 För den som önskar kompletta protokoll från 
årsmötet kontakta ordförande så får du dessa på 
lämpligt sätt.                                                                        

/ JJ

Här lyckades vi samla nästan alla deltagarna på årsmötet i Ystad!

I söndags gjorde den första riktiga turen med min 
gamla B33:a. Körde väl en runda på 9 mil för att 
idag den 28 april infinna mig på den obligatoriska 
besiktningen. Alla rätt där så det var inga problem. 
Så nu är min ’moderna’ maskin besiktad och klar för 
årets äventyr.

I detta nummer har vi rejät med träffannonser. Jag 
hoppas att du använder din BSA och besöker någon 
eller några av våra träffar. Extra roligt är att vi i år firar 
BSA:s 100-års jubileum, det är ju 100 år sedan den 
första BSA:n serieproducerades. Att vi inte kan fira 
100-års produktion av BSA som några andra märken 
kan är som det är men vi kan fortfarande använda 
våra mycket dugliga och trevliga maskiner!

Snart är säsongen i full gång i hela landet och vi 
klubbens styrelse hoppas att ni får lika kul med era 
BSA-hojar som vi har med våra. Vi önskar er alla en 
god vår och fin mc-sommar!

Med i detta nummer kommer en Jubileumsdekal, 
(kom på någon av våra träffar och samla på dig fler), 
och årets medlemskort i matchande jubileumsfärger.

BSA-klubbens Årsmöte 2010
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BSA motorcyklar 100 år – Del 2  Text & bild: Johan Johansson

1920 års nya modeller premiärvisades i november 
1919. Den största nyheten var en sidventils, 50 graders 
V-twin, på 770 cc. Den kallades 6/7 HP model E av 
BSA. Smörsystemet var av typen ”total loss” man hade 
dels en mekanisk pump och handpump på tanken. En 
nydesignad treväxlad växellåda med koppling som 
fungerade som vi är vana vid idag. Denna maskin 
var den första särskilt utvecklade för att kunna dra 
sidovagn vilka BSA också tillverkade (redan 1914). 
Man tillverkade också den encylindriga 557 cc-aren.
 1921, här är det lite skralt med information. Det 
verkar inte vara någon större förändringar på utbudet 
av modeller. Man satte ihop ett nytt fabriksteam till 
TT på Isle of Man. Till detta hade man utvecklat en 
ny racer med en motor som lutade framåt. Det mest 
unika med denna var konstruktionen av vipparmarna. 
De hade ingen lagring utan låg på vad man kallar en 
”knivsegg”. Trots att man hade haft några år på sig att 
ta fram denna nya maskin som visat sig vara snabba 
så kom ingen av de ”grön/gula” i mål.
 1922 presenterades en specialtrimmad model 
H, sportmaskin på 557 cc. Model E på 770 cc fick en 
nydesignad framgaffel liknande ”webb-gaffeln”. En 
annan nyhet var model F, en V-twin, sidventils på 
986 cc, 80 x 98 mm, (slag x borr). Den hade långa 
fotbrädor, stora skärmar och såldes komplett med 
sidovagn och reservhjul. Modellprogrammet började 
växa i ramnummerlistan hittar vi nu tre modeller. 
(Antalet modeller i ramnummerlistan avspeglar inte 
nödvändigtvis antalet varianter i katalogen men ger 
en indikation på bredden i utbudet.)
 1923 – Två nya sportmodeller presenterades en 
sidventils 350 cc och en 500 cc. Borrning x Slaglängd 
var 72 x 85,5 respektive 80 x 98 mm. 350 cc modellen 
hade ”mycket goda tävlingsframgångar” på Scottish 
Six Days Trial och Swedish International Trails 1923. 
Allt enligt 1924 års broschyr. De rådande lägre 

konjekturerna gjorde att man var tvungen att erbjuda 
billigare motorcyklar och därför kunde övriga 
modeller i programmet fås i enklare och billigare 
utförande. Fem modeller i ramnummerlistan.
 1924 – Modell B en av BSA:s många berömda 
modeller, kallades även ”Round Tank” på grund 
av tankens runda form, (Cylindrisk). Det var en 
250 cc sidventilare (63 x 80 mm borr x slag). Den 
var mycket billig strax under 40 £ och i ett enkelt 
utförande. Det blev en succé. Man tillverkade 5.000 
st första året. Totalt tillverkades 35.000 st under de 
fyra första åren som modellen tillverkades men då 
hade man förbättrat modellen lite hela tiden med 
trumbromsar både fram och bak, flattank och vidare 
med sadeltank runt 1929. Den var billig i drift med 
mycket låg bränsleförbrukning (120 mpg). 350 cc 
modellen L som kom 1923 presenterades i den ”de-
luxe modell” med toppventiler. Detta var BSA:s första 
toppventils landsvägsmaskin. Man beskrev den som 
en högeffektiv motor på 349 cc 

(72 x 85,5 mm). Den hade ett avtagbart topplock 
med många kylflänsar, automatisk smörjning av 
vipparmarna och helt inkapslade stötstänger och 
vipparmar. Motorn utvecklade runt 13 hk, den kunde 
köras konstant runt 100 km/t och en toppfart runt 120 
km/t. Några år senare hade BSA givit den epitet ”Super 
Sport”. Kostade 59 £. 10 modeller i ramnummerlistan.
 1925 hade BSA 13 olika modeller på programmet, 
från Roud Tank på 249 cc och 36 £ till modell G på 986 
cc och 75 £. Vidare hade man 7 olika sidovagnar, (3 st 
1919). De två sidventils sportmodellerna på 350 och 
500 cc hade nu ersatts av toppventils dito.
 1926 års stora nyhet var en 350 cc Super Sport 
toppventils-modell. I stället för grön lackering på 
tanken var den lackerad i svart. Bland finesserna 
märktes bl.a. ventilskaften var urborrade för att ge 
en lättare ventil vilket medgav att toppvarvet nu 
låg på 5.600 varv/min. En annan kanske ännu större 

nyhet var att detta var första året som BSA:s Sloper 
dök upp på programmet. Modellnamnet var H. BSA 
var här nästan 10 år före sin tid med Slopern, som 
var toppmodern med en våtsumpssmord 500 cc 
encylindrig toppventilsmotor, treväxlad växellåda 
och en sadeltank (tank som låg över ramen – alltså 
ej flattank som låg mellan eller under ramrören). 14 
modeller i ramnummerlistan.
 1927 var året då BSA på allvar började sälja sina 
Slopers runt om i världen. Slopern betecknas som en 
milstolpe i Mc-utvecklingen, den stakar ut gränsen 
mellan den antika och klassiska motorcykeln. 
Slopermodellerna tillverkades fram till år 1932. 1927 
var året då BSA antog ett enkelt faktum som slogan – 
En av fyra MC är en BSA! 
 1928 – BSA presenterar sin första tvåtakts 
motorcykel. Modell A28 var på 175 cc. Detta var den 
enda tvåtaktaren som BSA gjorde tills BSA Bantam 
dök upp efter andra världskriget. A28:an fanns i olika 
versioner till och med 1930-års säsong. 

 1929 var året då börskraschen på Wall Street – 
Depressionen slog till. Det gick utför i alla branscher, 
sakta men säkert några år framåt. BSA hade 14 
modeller att välja på från tvåtaktaren som nu hette 
A29 till 986 cc Model G (G29) sidventils V-twin. Det 
fanns 250, 350 och 500 cc topp och sidventilare. 
En del av de sportigare maskinerna hade dubbla 
avgasportar. Några hade förnicklade tankar. För att 
skilja standard Sloper-modellerna från högtrimmade 
sådana sattes en liten röd stjärna på vevhuset på 
de trimmade. Det anses att detta är ursprunget för 
många kommande modellers namn med stjärna 
i t.ex. Blue Star, Silver Star, Empire Star, Gold Star, 
Shooting Star och Royal Star för att nämna några. 
Det fanns också många tillval och tillbehör vid denna 
tiden, man kunde t.ex. köpa en Sloper utan ljus, för att 
sedan utrusta denna med Acytelenbelysning.
 

I Svenska BSA Klubben vill vi i år särskilt fira att det 
är 100 år sedan BSA startade serieproduktion av 
motorcyklar. För detta har vi en nyskriven krönika 
med en historisk överblick av vad som skedde före, 
under och efter de åren som BSA producerade 
motorcyklar. Vi har valt att dela upp detta i fyra delar 
som kommer i kommande nummer av BSA Bladet. 
Om du skulle råka se artikeln någon annan stans 
skall du inte bli förvånad då vi har lämnat denna för 
publicering till andra allmänna veteranklubbar och 
MC-tidningar för att vi vill pusha för firandet av BSA 
100 år. 
I denna andra del tittar vi på åren 1920 – 1939. 
Första delen publicerades i BSA Bladet nr 1 - 2010.

Reklamkliche från 1936

BSA sloper 1929, 
här utan ljusanläggning, 
500 cc OHV Single.
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Reklamkliche från 1936 
(Lägg märke till referensen 
till BSA:s 25-års jubileum 
1935).

BSA Empire Star 1936. 
500 cc OHV Single.

1930 – BSA:s största exportmarknad vid denna tiden var 
Australien, depressionen slog hårt mot exporten och 
även hemma började det ta emot. Trots ekonomiska 
förluster stod BSA ändå på solid grund genom sund 
ekonomi under många år och med reserver för kärva 
tider. Långt mycket bättre än de flesta andra bolag på 
marknaden. BSA:s bilar tillverkades av Daimler. BSA:s 
trehjuliga bilar tillverkades på Small Heath. Detta 
år köpte man Lancaster Motor Company som låg 
bredvid fabriken i Sparkbrooks. 18 modeller listades 
för 1930, bland nyheterna fanns modeller framtagna 
för att möta ny lagstiftning där skatteklassen skulle 
bero på vikt. Man hade tagit fram några nya lättare 
mellanklassmaskiner för detta. Men regeringen 
ändrade sig och skattade i stället motorcyklarna med 
5 % av försäljningspriset. Round Tank ersattes av en 
ny 250 cc B30-3 (Sidventil) och en toppventilsversion 
B30-4 och en ny 350 cc sidventilare L30-5. Dessa nya 
modeller hade upprättstående cylinder tillsammans 
med 493 cc Light. Sloper hade en kromad tank och ny 
ram med smitt styrhuvud och tvåports toppar.
 1931 – Några modeller hade fått stryka på foten. 
Tvåtaktarna tillverkades inte mer, den stora och 
omoderna 986 cc V-twinnen i Colonial utförande var 
också borta samt några mellanklassare. Istället hade 
en helt ny 350 cc toppventilare med upprättstående 
cylinder introducerats. Priserna hade gått ned något. 
På modet var nu instrumentpaneler på styret, stora 
blaffor med mätare och elektriska omkopplare. 12 
motorcyklar och tre trehjulingar bestod utbudet av.
 1932 – Årets största nyhet var utan tvekan 
introduktionen av Blue Star modellerna, det var särskilt 
vältrimmade modeller av 350 och 500 cc med en ny 
typ av ram med förbättrade egenskaper på vägen. De 
var snabba och sportiga, utmärkta maskiner att tävla 
med. 12 modeller fanns på programmet. Vidare hade 
man tagit fram en ny typ av fyrväxlad växellåda. De 
flesta typerna fanns i standard eller de luxe utförande. 
Sidventilarna hade fått avtagbara topplock. Slopern 

fanns i två modeller en 500 cc toppventilare och en 
557 cc sidventilare. Det var bistra tider så när det var 
dags för att presentera nästa års modeller så blev 
det ingen gemensam utställning på Olympia som 
alla år tidigare utan BSA höll en egen i Small Heath, 
Birmingham där man bjöd in handlare, press och 
allmänheten.
 1933 – Få förändringar detta år, men Blue Star 
fanns nu även i 250 cc utförande. 250 cc Blue Star 
Junior hade högkompressionskolv, höglyftskammar, 
dubbla upplagda avgasrör, fyrväxlad låda. Många 
av de mindre maskinerna var synnerligen enkla i 
utförandet för att möta de fortfarande dåliga tiderna. 
350 cc sidventilsmodellen försvann och istället fick 
toppventilaren nya dimensioner med 71 x 88 mm 
i borr x slag ett mått som kom att följa med BSA i 
många år. En av BSA:s trehjulingar fick en ny motor 
på 1074 cc, 4-cylindrig gjutjärns sidventilare med 
aluminiumtopplock och växellåda, kopplingshus 
och vinkelväxelhus i elektron för att hålla vikten 
inom skatteklasserna. En ny lag från sommaren 
1933 för motorcyklarnas beskattning byggde nu 
på cylindervolym, 150 cc – 15 shilling, 250 cc – 30 
shilling, 350 cc eller över beskattades högt – 3 £.
 1934 – Förändringarna i beskattning gjorde att 250 
cc modellerna nu kunde byggas rejälare, den lätta 
350 cc modellen försvann och två nya 250 cc modeller 
kom istället som sidventiler och toppventilare. 14 
modeller listades i katalogen och största nyheten 
för året var den encylindriga 500 cc med så kallad 
”Fluid – flywheel”. Det var en konstruktion utvecklad 
av Daimler men nu anpassad till motorcykel. Med ett 
särskilt utformat svänghjul fick motorn en kinetisk 
koppling liknande den som en automatlåda har. En 
bultad 3-växlad växellåda mot vevhuset kunde via 
förväljare på styret och en pedal som manövrerades 
när man ville växla. Motorn behövde därigenom 
varken koppling eller ryckutjämnare. 
En annan nyhet var den toppventils 500 cc 

V-Twin, J-modellen (J34-11) som började säljas till 
privatpersoner. Maskinen var utvecklad som en 
armémaskin men nu anpassad för ”civilt” bruk. Detta 
var första året då alla maskiner hade ljusanläggning 
som standard. Ytterligare 250 cc modeller som tillkom 
under året gjorde att totalt 17 modeller tillverkades 
detta år.
 1935 – Hade mycket få förändringar, någon av 
de tidigare modellerna försvann. Fluid-flywheel 
modellen fanns inte längre med detta år. Detta var 
också året då Kung George V firade silverjubileum 
vilket gav BSA inspirationen för ett par nya modeller 
till kommande år som kom att bli en milstolpe i BSA:s 
historia 

 1936 – Empire Star heter årets nyheter. R5 Empire 
Star och Q8 Empire Star hade båda upplagda 
avgasrör och var något sportigare än övriga maskiner 
i sortimentet som detta år var 18 st maskiner. Alla 
sportmaskiner hade fotväxel. Ytterligare V-Twin 
introducerades detta år, Y13 som var en 750 cc 
toppventilare. Nu hade BSA tre V-Twinnar på 
programmet, modell J (J12) 500 cc toppventil, 
tidigare nämnda 750 cc toppventilaren modell Y och 
den gamla klassikern 986 cc sidventilaren model G 
(G14). BSA var ledande på utvecklingen inom material 
inom t.ex. cylindrar, kolvar och kolvringar. Man hade 

vid denna tiden de absolut bästa material som kunde 
tillverkas. Detta året fanns inte längre några slopers 
på programmet. Alla encylindriga maskiner hade 
upprättstående cylinder.
 1937 – Många helt nya modeller introducerades 
detta år. Valentine (Val) Page var ny designer hos BSA, 
tidigare hade han varit hos Ariel. Det encylindriga 
programmet fick ett utförande som kom att användas 
ända fram till 1960-talets början. 
Det kom nya modeller av 250 cc, 350 cc och även 
av de mer kända större maskinerna M20 (500 
cc sidventil), M21 (600 cc sidevntil), och 500 cc 
toppventilarna M22 och M23 (Empire Star). Nu fanns 
bara V-twinnarna Y13 (750 cc) och G14 (986 cc) kvar 

oförändrade. 14 modeller fanns i programmet, de 
flesta helt nya designer. M21 kom att finnas fram till 
1963 i AA-utförande (Automobil Association). Den 30 
juni 1937 körde Wal Handley med en Empire Star på 
Brooklands och lyckades hålla en snitthastighet på 
över 100 miles/timme. För detta tilldelades man en 
guldstjärna vilket gav BSA namnet till en ny modell 
som introducerades kommande år.
 1938 – BSA Gold Star, för första gången ser vi detta 
namn som kom att bli synonymt med en av BSA:s 
mest eftertraktade modeller. 



14 15

Bild från BSA i reklamsyfte för sina leveranser till Svenska Armen 1938, på bilden model B25, 250 cc SV Single.

Meddelande från B.S.A. Generalagenten i Sverige Till samtliga B.S.A. agenter i Sverige.

Göteborg -9:AUG.1938, Cirkulär nr. 97, Betr. B.S.A. Arméleverans. 

 Som Ni kanske sett i pressen ha vi i juli månad levererat ett större antal B.S.A. 
motorcyklar till svenska armén. Vi närsluta i detta sammanhang tvenne fotografier över 
maskinerna ifråga, vilka Ni möjligen kan använda i reklamsyfte. Maskinerna äro dels av 
modell B 23 och dels av modell M 20. De äro helt i armégrå färg varförutom alla blanka 
delar mattförkromats eller kadmierats. Att svenska arméns val föll på B.S.A. torde icke 
ha berott på priset utan på B.S.A.:s kvalitet och slitstyrka, frånsett det faktum, att B.S.A. 
var den fabrik, som snabbast kunde effektuera leveransen. 

BSA G14 1939, den sista V-tvinnen, 
1000 cc sidventil.

Värt att veta om dekalen på oljetank, verktygslåda och även styrhuvudet.

I nästa nummer fortsätter vi med att titta på åren 1940 –1959

Dekaler som användes på B.S.A motorcyklar och placerades framförallt på oljetank och verktygs-

låda, men på vissa framförallt äldre modeller, också på styrhuvudet.

Nr 029 användes fram till 1925, nr 028 användes mellan 1925 och 1952, nr 027 användes mellan 

1953 och 1963. Lägg märke till skillnaden i text B.S.A. Cycles Ltd och B.S.A Motor Cycles Ltd samt 

utförandet.

De stackade gevären ”The Gun and Garter” 

har i alla tider varit en symbol för B.S.A som 

började som vapensmedja. 

När de första trampcyklarna producera-

des 1880 kom också märket att synas på 

styrhuvudet.

Det var den specialtrimmade versionen av 500 cc toppventilaren M24 som fick namnet efter guldstjärnan 
som hade utdelats på Brooklands året innan. Maskinen hade en motor helt i aluminium, växellåda i 
elektron och en ram byggd av lättare tunnväggiga rör. De levererades bänktestade med intyg från fabriken.  
En annan ny maskin för året var C10 den lilla 250 cc sidventilaren. 16 modeller på programmet.

 1939 – C10 fick ett syskon med toppventiler C11. Detta år infördes ett nytt system för klassificering av 
modellerna, småmaskinerna var C-modellerna, B-modellerna var mellanklassmaskinerna med bland annat den 
nya B24 Silver Star. Sen hade vi M-modellerna 5 – 600 cc:are, med bland andra M23 Silver Star och M24 Gold 
Star. Ensam kvar bland V-Twinnarna var den gamla 1000 cc G14. 13 modeller på programmet. 3 september 
förklarade Frankrike och Storbritannien krig mot Tyskland som hade invaderat Polen den 1 september. Förutom 
order från Storbritanniens krigsmakt hade man också stora order till krigsmakterna i Sydafrika, Irland, Sverige 
och Holland. Vi vet att man levererade 1750 st maskiner till Holland innan de ockuperades av Tyskland, men hur 
långt de svenska leveranserna kunde expedieras är för författaren okänt, men att det levererades maskiner är 
känt genom dokument vi har kunnat ta del av från den Svenska generalagenten.


