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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 2019

23 februari
20 april
24 augusti
2 november
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BSA Service Sheets heter de blad som BSA gav 
ut från 1948 och framåt till början av 1960-talet. 
Detta var den tidens verkstadshandbok. Dessa 
omfattar alla efterkrigstidens maskiner tom 
introduktionen av BSA A65 (1962), där efter tog 
man fram mer omfattande verkstadshandböcker 
för respektive modell.

BSA Service Sheets omfattar alltså då följande 
modeller, D1, D3, D5 och D7. C10, C11, C12 och 
C15. B31, B32, B33, B34 och B40. M20, M21 och 
M33. A7 och A10.

Bladen är uppdelade i olika kapitel med 
numrerade lösa blad, vissa är vikta eller flera 
lösblad. Dessa gavs ut och uppdaterades efter 
hand och kunde revideras vid behov. Det är 
alltid önskvärt att man har blad av senaste 
utgivning vilket inte alltid är så lätt att få tag på. 
Det förekommer att man säljer Service Sheets 
som är i hopplockade för t.ex. C-modeller, eller 
B-modeller också vidare. Då får man en mängd 
olika blad från olika kapitel som ibland bara 
handlar om den specifika modellen eller så är 
dessa mer allmänt hållna för flera olika modeller.

Kapitlen är uppdelade på på följande 
nummerserier:
200 – Motor och Växellåda för A7 och A10-
modellerna, växellåda och plunger även 
C-modeller.
300 – Motor, Växellåda, Ram mm för 
B-modellerna.
400 – Motor växellåda ram mm för C-modellerna 
i huvudsak.
500 – Motor växellåda ram mm för D-modellerna 
(Bantam) i huvudsak.
600 – Motor, Växellåda  mm för M-modellerna.
700 – Datablad, toleranser, passningar, kolvspel, 
serviceschema, förgasare, ramar mm för alla 
modeller.
800 – Elektriska saker, Magnet, Generator, 
Alternator, Elschema, Tändsystem mm för alla 
modeller.

Det som verkar som ordning är när man 

gräver i detta en rejäl röra. Bladen är utgivna 
med start 1948 och det gjordes kontinuerligt 
uppdateringar och nytryck, de senaste är från 
1958 – 1960. Inte alla blad har utgivnings år / 
månad, då får man kolla vilka modeller som de 
omfattar.

Man kan som sagt köpa album för olika modeller  
t.ex. hos BAS-motor i Sverige eller t.ex. NMC 
(National Motorcycle Museum i Birmingham 
England). Det finns också samlingar att ladda 
ner ifrån på Internet vilket kan vara en bra start 
för akuta behov. Holländska BSA-klubben har 
en översiktlig samling per modell. En Dansk 
ClassicMC  Club har en kanske ännu bättre 
översikt i form av ett rutnät som utgår från alla 
arkens nummer med översikt om vilka modeller 
de omfattar. British Only i USA har en diger 
samling för olika modeller, samt omfattande 
samling av reservdelslistor. Webbadresser listas 
nedan. Kvalitén skiftar mycket i bland är dessa 
knappt läsliga o ibland riktigt fint scannade. De 
man laddar ner från webben är normalt i PDF-
format.

Under åren som Service Sheets gavs ut förutsattes 
att den som mekade med motorcykeln var en 
någorlunda yrkesman, allt finns inte att läsa, eller 
uppgifter om, mycket lämnas åt mekanikerns 
yrkeserfarenhet. En viktig grund för ägaren av 
motorcykeln är dock handboken för motorcykeln 
som många gånger omfattar de mer normala 
serviceåtgärderna och förklarade bättre för 
lekmannen än vad Service Sheets gör. Service 
Sheets är på Engelska. Jag har översatt några få 
till Svenska främst kring Magnet och Generator 
som finns att finna på www.bsafiles.se Dom 
senare (modernare) verkstadshandböckerna 
visar mer i detalj hur service och reparationer går 
till och man berättade i motorcykelns handbok 
om att dessa fanns att köpa för den ägare som 
kände sig kvalificerad att reparera motorcykeln 
själv.

Webblänkar leverantörer/platser som nämnts 
ovan presenteras i slutet av artikeln.

BSA Service Sheets Text o bild: Johan Johansson
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Webblänkar se nästa sida.
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Webblänkar med leverantörer/platser i artikeln:

BAS-motor i Hägersten: www.basmotor.se
National Motorcycle Museum, Birmingham, England (BMS – Bruce Main-Smith): http://www.
nationalmotorcyclemuseum.co.uk/specialist-services/bruce-main-smith-technical-literature/ 

BSA Owners Club Netherlands - https://www.bsa-oc.com/en/service-sheets-2/
Classic Rider Danmark - http://www.classicrider.dk/english/technic/ServiceSheets.php
British Only, Michigan, USA: https://partsbooks.britishonly.com/

BSA Rocket 3 på Circuit Carole i Roissy nära Paris, Sept 2018.
Foto: Rickard Nebrer

    ästa 

Bidrag


