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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 2017

4 november
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BSA M20/M21  
80 år!  

Text & bild: Johan  Johansson

1937 skedde en stor förändring av modellut-
budet hos BSA som kom att påverka framtiden 
ända in i 1960-talet. Det började redan 1936 när 
BSA anställde Valentine Page som designer.

Val Page som han ofta kallas föddes 1892 i 
London kom tidigt att experimentera med 
motorer och som 16-åring byggde sin första 
egenkonstruerade motor på en cykel vilket gav 
honom ett jobb på konstruktionsavdelningen 
hos J. A. Prestwitch (J.A.P) som var specialister 
på motordesign och motortillverkning. Runt 
1920 hade han jobbat upp sig till chef för 
design och utveckling och låg bakom ett antal 
rekordgivande motorer kända för sin pålitlighet.

Detta gav snart Val jobb hos Ariel och under 
depressionen under tidiga 1930-talet jobbade 
han hos Triumph där han realiserade den första 
kommersiellt framgångsrika paralelltwinnen, 
Triumph 650 cc modell 6/1 från 1933. 1936 kom 
han till BSA där basen för vår historia börjar, och 
som vi strax återkommer till. 1939 är Val tillbaka 
hos Ariel där han tog fram många innovativa 

konstruktioner som radades av BSAs ledning 
(som från 1944 ägde Ariel). Några som kom att 
realiseras var Ariels version av BSA:s A10 Golden 
Flash, Ariel Huntmaster. Mest prisad blev dock 
tvåtaktstwinnen Ariel Leader som utsågs till 
“Machine of the year” två år i rad av Motor Cycle 
News.

Tillbaka till BSA och 1936. Val Page tog fram 
basen för modellserierna B, M och C-modellerna 
som kom att bli grunden för BSA:s sortiment de 
närmaste 30-åren. Det var rejäla, pålitliga och 
nytänkande konstruktioner som genom sin 
höga kvalitet och pålitlighet förstärkte BSA:s 
kännemärken som en tillverkare av prisvärda 
kvalitetsmotorcyklar.

1937 släpptes B och M-modellerna där flera av 
dessa kom att existera runt 30 år som vi sade 
tidigare och C-modellerna introducerades året 
efter 1938. Gemensamt för B och M-modellerna 
är Val Pages design av vevhuset vilket vi kan 
känna igen från starten 1937 i t.ex. BSA M20 
ända fram till den ultimata sista modellen i BSA 
DBD34 Gold Star 1963.

1937-års modeller
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Av 1937 års modeller kan vi urskilja följande 
tre grundkonstruktioner. Modellerna B21, B22, 
B23, B24, B25 och B26 har ett vevhus av samma 
karakteristiska konstruktion, se bild ovan. Denna 
typ finns med fram till 2:a världskriget men inte 
efter kriget.

Den motorkonstruktion som kom att finnas 
fram till 1960-talet representeras av modellerna 
M19, M20, M21, M22, M23 och har också ett 
karakteristiskt vevhus som kom att finnas 
igen på både B och M-modellerna efter andra 
världskriget. Se bild nedan. Kvar från den “gamla 
tiden” var de båda V-twinnar Y13 och G14, alla 
andra modeller 1937 var av ny konstruktion.

Vi tittar lite närmare på M-modellerna. Vevhusets 
utseende känns igen på alla encylindriga 
modeller under resterande 1930-talet, på M20 
modellerna under krigsåren, på efterkrigstidens 
maskiner under 1940 och 1950-talet ända fram 
till sista modellerna som tillverkades 1963. 
Givetvis skedde en gradvis utveckling under åren 
men i grunden så är det Val Pages konstruktion 
och Design som kom att ge oss andra ikoner 
som B33 och Gold Star. Men kanske den mest 

tillverkade blev BSA M20 som också snart blev 
basen för BSA:s tillverkning under krigsåren.

M20 och M21 var sidvententilsmodeller på 500 
respektive 600 cc. M19 (som bara fanns 1937 
och 1938) var en 350 cc toppventilare vilket 
också M22 och M23 men dessa var 500 cc. 1938 
introducerades “Top of the Line”-modellen 
BSA M24 Gold Star också på samma vevhus-
konstruktion men på grund av kriget kom denna 
bara att finnas just 1938 och 1939.

Man kanske kan anse att just M20 är 
grundmodellen i serien med sin enkla men 
pålitliga 500 cc Sidventilare. 350 cc toppventilaren 
M19 kan vi kanske anse som en parentes då den 
snabbt försvann från programmet, men M20:n 
hänger kvar till 1955. Faktum är att storasystern 
M21 (600 cc sidventilare) tillverkades 1937 till 
1963 med uppehåll under krigsåren.

Efterkrigstidens BSA B31, B32, B33, och B34 
modeller delar också denna vevhuskonstruktion 
med M-modellerna från 1937 och är basen för de 
vanligaste BSA-modellerna vi kan se här i landet 
än idag.

Vissa av modellerna som 
introducerades 1937 hade detta 
egna utseendet på register-
kåpan. Både sidventils och 
toppventilsmodeller fanns, här 
en B23 Standard 350 cc Sid- 
ventilare med tankväxel.

M20 och M21 motorpaket före 
andra världskriget är grunden till 
efterkrigstidens B och M-modeller 
av de så kallade Pre Unit Const-
ruction, dvs med separat motor 
och växellåda.

Här är motorpaketet till en M23 
Silver Star 1939, samma design 
på vevhus som M20/M21 men här 
med toppventiler.
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En fin BSA WM20 från Andra Världskriget med förare i passande uniform, på BSA Weekend på Öland 2017. 
Foto: Ronny Gustafsson.
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Trots Vevhusens lika utseende exteriört så 
finns det skillnader både genom åren och i 
konstruktionen. I grova drag kan man säga att 
M20 och M21 har samma vevhus. Men går man 
sedan över o jämför med toppventilarna så finner 
man snart fler skillnader då först och främst i hur 
ventillyftarna placeras i vevhuset. M20 / M21 
modellen har ventillyftarna placerade vinkelrätt 
i vevhuset medan toppventilarna har en vinkling 
som pekar upp mot centrum på toppen där 
stötstängerna möter vipparmarna. Sedan kan 
man under åren finna andra skillnader på hur 
vevaxellagringen är utförd genom åren och på 
olika modeller, och lustigt nog återfinns den 
kraftigaste lagringen på just M20 / M21.

Gemensamt för alla M och B-modeller är 
registerkåpans utformning, oljepumpens 
placering,  hyllan på baksidan där Lucas Magnet-
generatorn placeras samt motorfästenas 
utformning. Det som förändras kring 
motorpaketet genom åren är växellådan, 
transmissionen som går från den klassiska 
plåt-transen på stelbensmodellerna till den 
vackra aluminiumtransen på efterkrigstidens 
svingarmsmodeller. Så det är möjligt att sätta 
en M20 motor från 1937 i ramen på en DBD34 
från 1963 med eller tvärt om ytterst få detaljer 
att behöva “fixa”.

M-modellerna var byggda för att funka som solo 
eller sidovagnsdragare. Ramen hade de fästen 
som  behövdes. Tittar vi närmare på M20 och 
dess utveckling så ser vi snart att fästena för 
sidovagn försvinner under krigsåren för att spara 
på material. Men de är snart tillbaka när freden 
återkommer i slutet på 1940-talet. 

M20 modellen hade 12 hk, medan M21:an 15 
hk inte en stor skillnad, men M21:an har lite 
mer vridmoment, något lägre toppvarv men 
den största skillnaden ligger i karaktären på 
motorerna. M20 har den tröga ångmaskins lika 
gången medan M21:an konstigt nog är nästan 
lika pigg som en B33:a (toppventilare). Men M21 
är en betydligt ovanligare maskin. M20 modellen 
var den mest tillverkade maskinen under 2:a 
världskriget med fler än 126.000 WM20 maskiner 
mellan 1940 och 1944, mer än någon annan 
tillverkat märke under kriget. För att identifiera 

en Miltär WM20-maskin får man vara noggrann 
med att kontrollera ram och motornummer 
genom att läsa ram och motornummer listorna 
på tex bsafiles.se eller hos Engelska BSA Klubben 
http://www.bsaownersclub.co.uk (se under 
Machine Dating). 

Under andra världskriget tillverkades som sagt 
många M20, i början 1939 och 1940 tillverkades 
fortfarande M21 och andra modeller men från 
1941 års modeller så görs bara M20 fram till 
1944. Modellerna under kriget tillverkas med lite 
varierande utrustning beroende på var de skulle 
placeras. Färgerna varierade också beroende 
på placeringen om kakigrönt var vanligast så 
var t.ex. sandfärgade modeller avsedda för 
Nordafrika. Dessa var också utrustade med 
“ökenfilter” en låda som placerades ovanpå 
tanken med ett rejält luftfilter. Detta är snarare 
den sanna anledningen till att WM20:ns 
bensintankar oftast saknar det bakre högra 
hörnet på tanken där anslutningsslangen mellan 
förgasaren och “ökenfiltret” gick. Förklaringen 
att det var för att officerarnas pistol skulle få 
bättre plats är kanske mer an en skröna eller så 
ligger det en viss sanning i detta. Hur som helst 
så standardiserade man på så att alla tankar var 
utan detta hörn.

1945 så fick de första efterkrigs maskinerna svart 
lack istället för militärfärgen, tanken målades 
i matt silver med svart randning, fortfarande 
med parallellogramgaffel (webbgaffel). Det 
var inte förrän 1948 som dessa modeller 
(M20 och M21) fick den nya efterkrigstidens 
teleskopgaffel. (Den nya B31, 350 toppventilaren 
hade teleskopgaffel redan från början, 
så också B33 som introducerades 1947). 
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AA (Automobile Association), RAC (Royal 
Automobile Club), Svenska M (Motormännen) 
och liknade organisationer över hela världen. 
De var då utrustade med rejäl lastsidovagn 
och patrullerade vägarna i alla väder för 
att kunna hjälpa bilister i nöd med bensin, 
enklare reparationer osv. Kanske också någon 
motorcykel kunde få hjälp men oftast byggde 

BSA M21 1941, här med Lars Olofsson från Istorp på 2017-års Skåne Rundt. Ingrid åker bak och  
Siv Johansson hejar på dem några mil innan mål ute på banan i Stenestad.  
Foto Johan Johansson.

Både M20 och M21 kunde fås med plunger 
bakfjädring från 1951, men grundmodellerna 
hade stelbensram ända fram till slutet 1955 
(M20) respektive 1963 (M21), de såldes aldrig 
med en svingarmsram. Man ansåg att stelbens/
plungerramen var idealiskt för sidovagnsdragare 
som de i grunden var. Det var vanligt att dessa 
modeller såldes till organisationer som tex 
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En fint renoverad BSA M21 i Motormännens vägpatrull-utförande. Kjell Boberg utanför Skillingaryd körde 
själv en av dessa under studentåren. Motormännen hade maskiner som denna ute på vägarna under 
somrarna 1950 till 1959. Se mer i BSA Bladet nr 4 2009.      Foto Johan Johansson.

detta på att man var medlem i respektive 
organisation för att få hjälp.

Det finns mer att säga om M-modellerna men 
detta är en liten hyllning till minnet av att det var 
80-år sedan modellerna såg dagens ljus och vi 
kan konstatera att om de inte kanske längre är 
till ren nyttotjänst så ger de fortfarande många 
människor glädje och är pålitliga än idag!

Läs mer BSA M20/M21 historia i BSA Bladet nr 4 
1985.


