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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” 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. 
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

Baksidan:  CCM 500 cc Motocross 1976. 
Från MC Collection, Edsvik i Sollentuna. 
www.mc-collection.com
Foto: Johan Johanson

Presstopp 

2014

Framsidan:  Lasse Eriksson med sin BSA Sloper 500 cc SV 
från 1931. Se mer i detta nummer. 
Foto: Johan Johansson.

26 april
30 augusti
  8 november

Tidningens innehåll:
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BSA Sloper kallas ett antal maskiner från BSA som 
tillverkades mellan åren 1927 och 1935, de var från 
encylindriga maskiner av både OHV och SV typ i 
cylindervolymer 350 cc, 500 och 600 cc. Men hur kan 
jag då påstå att modellen inte finns? Jo – helt enkelt 
för att BSA aldrig själva kallade modellen för Sloper, 
utan det är något som man i folkmun kom att kalla 
den trendsättande modellen som var ultramodern 
vid introduktionen. Många andra märken tog efter 
konceptet under 1930-talets början och gjorde 
maskiner med liknande motor och chassier.

Varför kallade men den då Sloper? Jo – det kom sig 
av den framåtlutande cylindern, sloping på Engelska. 
Men BSA var inte först utan det fanns andra märken 
som hade detta redan. Men det var ”förpackningen” 
som kom att bli trendsättande. BSA ändrade 
utseendet på motorcykeln genom att introducera 
den s.k. sadeltanken plus att tanken även täckte 
ramen, man gick ifrån det ”gamla” utseendet med ofta 
en kantig tank mellan ramrören och blev modernare 
något som kom att känneteckna hela 1930 talet, ja 

faktiskt även långt in på 1950-talet. Sadeln placerades 
lågt bakom tanken och maskinen fick en låg profil 
och fin balans genom att tyngdpunkten på maskinen 
kom lägre än vad som var vanligt tidigare.

Första modellen av Sloper 1927 var fortfarande 
lite kantig i tanken men till 1928 hade man tagit 
steget fullt ut med en rundare ”modern” tank. När 
sedan De-Luxe-modellerna med helkromade tankar 
introducerades så såg maskinen väldigt mycket 
modernare ut än de gamla mörkgröna typerna. En 
annan intressant detalj på Sloper-modellen var att 
man hade två bromspedaler (fotbromsar), den högra 
för bakbromsen och den vänstra för frambromsen. 
På första årsmodellen hade man inte heller något 
bromshandtag på styret, utan det kom som tillbehör 
till den efterföljande modellen och sedan blev det 
standard (vilket man kunde förvänta sig).

En annan sak som man bör ha i bakhuvudet när man 
tittar på dessa maskiner är att de enklare modellerna 
ofta såldes utan ljusutrustning, därför är det vanligt 

BSA Sloper -modellen          Text och bild: Johan Johansson

som inte finns

Sloper Brothers
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här i landet att man har Bosch ljusutrustning, ja tom 
Bosch magnetgenerator. På engelsksålda maskiner 
har Lucas dito oftast och på de som levererats med 
ljusutrustning från fabriken så sitter det Lucas 
magnetgenerator och el-utrustning. 

Det fanns mycket annat att välja, till vissa år o modeller 
kunde man välja på tre olika sadelfabrikat, Terry Spring 
Seat de luxe, Leckie Super Sports eller Brooks Supple 
Seat. Förutom en massa olika sidvagnar så fanns det 
speciella gaffellänkar för att ändra försprånget vid 
sidvagnskörning, man kunde också få mindre hjul 
till vissa modeller för sidvagnskörning. Även olika 
utväxlingar fanns också att välja på mm.

Men eftersom BSA marknadsförde sina Sloper som 
sportmaskiner så hade de ofta styret vänt nedåt för 
sportigare körställning. Skulle man köra sidovagn så 
vände man styret uppåt så fick man en bekvämare 
mer touringlik körställning. Ljuddämparen hade 
ofta fiskstjärt och beskrivs ibland som godkänd för 
Brooklands. Om inte det var nog kunde man redan 
från första årsmodellen beställa sin OHV-sloper 
med trimsats som bestod av högkompressions kolv 
och annan utväxling. Efter några år började man på 
BSA stämpla dessa ”fabrikstrimmade” modeller med 
en stjärna på vevhuset vilket man idag anser vara 
ursprunget för BSA:s alla kommande modeller med 
namnet STAR i som kom att vara ett tecken på att det 
rörde sig om en vassare modell från BSA, t.ex. Blue 
Star, Empire Star, Silver Star, Gold Star med flera...

Modellen var en stor succé för BSA, man uppskattar 
att BSA tillverkade totalt 80 000 st av modellerna. 
Först fanns 500 cc modellerna enbart som OHV (Over 
Head Valve - toppventil), från 1929 erbjöd man även 
SV (Side Valve – sidventil) i både 500 cc och en lite 
större modell på 557 cc. Det som i tabellen nedan 
anges i engelska skattehästkrafter t.ex. 5,57 hp är 
också samma sak som cylindervolymen, 4,93 hp är 
således 493 cc osv. 350 cc modellen kom också 1929 
men den har inte mycket delar gemensamt med de 
större maskinerna mer än sitt utseende, och fanns 
bara i två år (1929 och 1930). Från 1933 så gjordes 
bara två varianter, SV och OHV men man hade ökat 
upp cylindervolymen till nästa fulla 600 cc vilket 
modellen hade fram till sista tillverkningsåret 1935.

Intressant att notera på SV-modellerna är att detta var 
BSA:s första sidventilare där hela ventilmekanismen 
var täckt för att skydda mot smuts och vägdamm men 
ändå medgav kylning av ventilfjädrarna. Ytterligare 
intressanta att notera är att dessa maskiner hade 
oljetanken inbyggd i vevhuset (oljesump) och 
dessutom återvanns oljan vilket var nytt i en tid då de 
flesta maskiner fortfarande hade så kallade ’total-loss 
oil system’, där oljan tilläts att skvätta runt fritt och 
ut i naturen/förbrännas vilket innebar att man alltid 
bara fyllde på färsk motorolja. Smörjningen var inte 
helt automatiserad ännu, på standardmaskinerna så 
får man fortfarande använda smörjsprutan ofta för att 
smörja t.ex. vipparmarna (var 250 miles – 400 km), för 
racing fanns en extra oljetank som man kunde gen 
denna smörjning vid behov under körning. Nästa steg 
i denna utvecklingen kom senare på andra modeller 
mot slutet av 1930-talet och det är smörjsystem med 
torrsump då det i princip blev som vi är vana idag, 
helt automatiskt, som tex M20 och B33, men det är 
en annan historia.

Ramen på de första årsmodellerna var av konventionell 
typ med rör. Dock skiljer de sig lite från det normala 
vid denna tid med de dubbla främre ramrören vilket 
gav en stabil och smidig ram som delvis slöt sig kring 
motorns kombinerade vevhus och oljetråg. Från 1930 
förnyades ramen med ett kombinerat styrhuvud och 
övre ramrör av en gjutjärnsprofil som var synnerligen 
kraftig. De dubbla främre ramrören hade man 
fortfarande. Detta behölls fram till modellens slut.

Motor i genomskärning, enports 500 cc från 1927.
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Modell S27 S29 H29 L30-11 M33-10 M33-11

Ventilarr OHV SV SV OHV SV OHV

Cyl Vol cc 493 493 557 349 595 595

Borr mm 80 80 85 72 85 85

Slag mm 98 98 98 85,5 105 105

Några tekniska data för jämförelse:

Första årsmodellen av Sloper 1927 hade en annorlunda tankform.

Frame_Pre1930 – Ramen före 1930 var av enklare 
utförande.
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Färg och lack mm:
De flesta ram och chassie-delar lackerades svarta. 
Blanka delar var förkromade. Ofta var tanken lackade 
i BSA-grön med randning. Ofta var Sloper-tankarna 
kromade och då med fält i BSA-grön på sidorna och 
toppen vilket gav maskinerna ett modernt utseende. 

Man påpekar gärna i broschyrerna att tanken endast 
var för bensin och av typen ”sadeltank”. De äldre, 
mindre moderna maskinerna var ju fortfarande ”flat-
tankare” där tanken vad delad och innehöll bensin 
och motorolja.

Ramen från 1930 hade övre ramrör och 
styrhuvud av gjutjärn.

Genomskärning av 
500 cc OHV motor
 från 1929. 

557 cc SV motor 
från 1930 
i genomskärning.
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Reglage och förarmiljö, lägg märke till 
avsaknaden av frambromshandtag och 
de båda bromspedalerna.

1935 sista årsmodellen av BSA Sloper här i 600 cc SV utförande.
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I förra numret av BSA Bladet (nr 4 -2013) Hade 
vi en fråga från Dag Kämpe som hade hittat en 
fettspruta av mässing av fabrikat Enots, märkt 
B.S.A. Här är det närmaste svaret på identifiering 
hittills. Från BSA:s försäljningsbroschyr 1928 
hittar vi denna illustration som visar en 
fettspruta av just den modell som Dag funnit. 
Den ingick i original verktygssatsen som följde 
med BSA-maskinerna vid denna tid.

Sista årsmodellen av BSA Sloper OHV 600 cc, 1935. Tanken hade förändrats ytterligare med ljusreglage, 
amperemätare, lampa för felsökning och oljetrycksgivare i panel på tanken.
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Lite om Göran Nilssons BSA 350 cc Sloper från 1930

Göran kom över maskinen som var ett ”skogsvrak” från 
en farbror som hade påbörjat men gett upp renovering 
av maskinen. Den var rostig och sönderkörd, hade 
kapade skärmar, vevhuset var sönderslaget så att 
oljepumpen hade slagits in i motorn. Maskinen hade 
körts som cross så även växellådan hade många 
skadade drev. Men maskinen har en historia från 
början här i trakten (Vimmerby) så det kändes viktigt 
att försöka få i ordning på maskinen ändå. Lisjö krom 
har riktat, lagat och kopparbehandlat den skadade 
gamla rostiga tanken för att till slut kroma den med 
ett fint resultat.

Göran berättar att många delar, de flesta delar faktiskt, 
skiljer sig från 500 cc versionen. Vevhuset är mindre 
och annorlunda, växellådan är mindre, frambromsen 
och framgaffeln är mindre. Tanken är samma och 
främre delen av ramen är samma, men bakramen 
skiljer sig så maskinen har kortare hjulbas än 500:an. 

Toppfarten ligger på 100 km/h flat out, oberoende 
om det går uppför eller nedåt så lunkar maskinen 
stadigt på max 100 utan att vara övervarvad eller vilja 
varva mer.

Görans 350 cc Sloper 1930,  dammig efter en dagstur på Öland 2013.
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Lite om Tommy Arvidssons BSA 500 cc Sloper 1930

Tommy sökte länge efter en Sloper, annonserade i 
Hallänska tidningar och till slut fick han napp i Norra 
Halland, närmare bestämt i Vallda utanför Kungsbacka. 
En släkting till Per Bengtsson i Falkenberg, Stig i Vallda 
hade tagit hand om Per’s maskin en BSA Sloper 500 
cc från 1930. 

Den hade använts från april 1930 fram till 1957 då den 
”skrotades”, avfördes ur bilregistret. Maskinen hade 
använts mycket av Per. Han hade gjort flera långresor, 
Tyskland, Norge mm. Frun hade fått åka med därför 
hade man moderniserat med en långsadel. Maskinen 
hade underhållits väl, smörjts och pysslas om. Per 
hade isär motorn på köksbordet mot hustruns 
gillande, Bytte delar som var slitna.

När Tommy fann maskinen var den mycket rostig efter 
att ha stått illa i många år. Maskinen var komplett så 
när som på förgasaren som fattades. Men den tidigare 
ägarens goda skötsel syntes när Tommy plockade ner 
maskinen, framgaffeln gick lätt att ta isär då den var 
rejält infettad i lederna. Motorn behövde i praktiken 
bara rengöras, kolven var fortfarande STD i bra skick 
så det räckte med ett kolvringsbyte. Sprutspackel 
hjälper mot rostskador och även tanken kunde 
kromas upp till ett fantastiskt skick.

Hur mycket snabbare är då en 500 cc jämfört med 350 
cc som Göran har? Ja inte mycket berättar Tommy, 
den toppar väl ca 110 km/h så skillnaden är inte så 
stor.

Tommys 500 cc Sloper från 1930.  Lite dammig men oljetät efter en dagstur runt Öland 2013.
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År Modell Storlek Ventiltyp Ramnr Motornr Övrigt

1927 S27 4,93 hp OHV P2500 P2500

1928 S28 4,93 hp OHV P3789-P8500 P3217-P8850

1929 L29 3,49 hp OHV J101-J1750 D1801-D3430 2-port

S29 4,93 hp SV P8500-P17570 S101-S550 De-Luxe

S29 4,93 hp OHV P8500-P17570 P8850-P14042 2-port

H29 5,57 hp SV P9040-P17570 H8600-M10674 De-Luxe

1930 S30-7 4,93 hp SV XH- XS-

H30-8 5,57 hp SV XH- XX-

S30-9 4,93 hp SV XH- XX- De-Luxe

H30-10 5,57 hp SV XH- XX-

L30-11 3,49 hp OHV XH- XV- *

S30-12 4,93 hp OHV XX- XW- *

S30-13 4,93 hp OHV XH- XP- De-Luxe

1931 S31-7 4,93 hp SV Y7- Y7-

H31-8 5,57 hp SV Y7- Y8- De-Luxe

S31-9 4,93 hp OHV Y7- Y9-

S31-10 4,93 hp OHV Y7- Y10- De-Luxe

1932 S32-8 4,93 hp OHV Z8- Z8- De-Luxe

H32-9 5,57 hp SV Z8- Z9- De-Luxe

1933 M33-10 5,95 hp SV A10- A10-

M33-11 5,95 hp OHV A10- A11-

1934 M34-12 5,95 hp SV B12- B12-

M34-13 5,95 hp OHV B12- B13-

1935 M35-10 5,95 hp SV E10- E10-

M35-11 5,95 hp OHV E10- E11-

Modeller som vi betecknar som Sloper


