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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 2020

22 februari
18 april  
22 augusti
31 oktober
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BSA-träffen Nord 
2019

Text: Mats Larsson
Bild: Inge Pettersson

Utanför VMK 50 cc:s klubbhus, tre BSA. Närmast kameran Inge Petterssons WM20 med B33-motor, sen  
Åke Sjödins A65 Lightning 1965 och en senare A65 Thunderbolt 1969.

Runt grillen.

BSA-träffen Nord arrangeras tillsammans med 
Moppeklubben VMK 50 cc, i Harmånger som 
har ett fint klubbhus där träffen hålls. Träffen 
samlade 4 BSA, 1 Norton från Oxberg i Dalarna 
och 1 Matchless G9  
 
Fredag: Samlades vi på träffplatsen med kol-
bullar från grillen.  
 
Lördag: Gemensam frukost därefter utflykt. Vi 
startade 8 st på rundan men strax fick två avvika 
pga sjukdom. Vi andra fortsatte på en runda 
som tog oss till Bergsjö och Bjuråker där ostkaka 
och fika inmundigades. En regnskur passade 
på att visa sig medan vi fikade. Sen fortsatte vi 
via Dellenstrand mot Hudiksvall, Rogsta och 
Strömsbruk.  
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Vild WM20 med B33-motor och andra spännande delar 
samt ett rejält avgasrör!

Alla BSA framför klubbhusert, två A65 och WM20 med B33-motor.

Till kvällen bjöds det på Chili Con Carne 
med moppeklubben deltagare. Lite 
senare Grillning och Lekar. Moppers vs 
Rockers... Olika lekar som Rockers vann 
i år!  
 
Söndag: Gemensam frukost och därefter 
skildes vi för hemfärd.  
 
Tack till deltagarna och välkomna igen! 
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Blandningen är stor på denna träff, här syns förutom  BSA:s, Norton och en Zundapp moppe mm.

MC snack runt Åke Sjödins BSA A65 Lightning 1965.
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Om man inte är slaviskt ute efter original 
utan kan tänka sig praktiska förbättringar 
på motorcykeln är en oljesump med 
avtappningsplugg ett användbart tillbehör. Man 
slipper då att lossa hela oljesumpen för att byta 
olja t.ex. Oftast har dessa moderna också en 
magnet i avtappningspluggen vilket fångar upp 
metallpartiklar som annars kan cirkulera runt i 
motorn.

Följande avser BSA:s modeller B31, B32, B33 och 
B34 även Gold Star, B44, B50, M20, M21, A50 och 
A65 m.f.l. Alltså de flesta efterkrigsmodellerna.

Oljesumpen har två funktioner, dels att samla 
upp oljan som därifrån pumpas tillbaka till 
oljetanken då motorn jobbar med vad som kallas 
torrsump. För det andra så är det en väldigt grov 
form av oljefilter, där större lösa delar stannar 
kvar på nätet i sumpen medans oljan som går 
i retur är någorlunda befriad från dessa ’bitar’. 
Sumpen behöver lossas med sina fyra muttrar i 
samband med oljebyte eller urtappning av oljan 
i vevhuset. Det är ett par packningar som ofta 
kräver byte och lite pilligt att hålla täta.

För att underlätta i detta har flera tillverkare tagit 
fram förbättrade sumpplattor med inbyggd 
avtappningsplugg som saknas på BSA, det har 
också då ofta en magnet på pluggen som fångar 
upp små magnetiska partiklar vilket kan torkas 
när pluggen är ute.

En del av dessa är av s.k. billet-typ, d.v.s. frästa ur 
ett stycke aluminium, andra kan vara gjutna med 
fartiga flänsar på. Den händige kan ju också som 
alternativ modifiera den befintliga sumpplattan 
genom att t.ex. hårdlöda dit en mutter som 
tillsammans med en bult ger liknande funktion.

Här på bilderna ser vi två olika oljesumpar från 
SRM, den ena för t.ex. B33 osv. med denna typen 
av vevhus. Den andra bilden visar oljesumpen 
monterad på ett B50 vevhus. Sumpen för B44 
/B50 är inte samma som på A50/A65. Det som 
skiljer är placeringen av oljepluggen, höger 
resp vänster bakkant beroende på returrörets 
placeing på de olika vevhusen.

Förutom t.ex. SRM Engineering finns liknade 
sumpar att köpa från t.ex. Draganfly med flera 
handlare på nätet eller i vanliga värden.

Förbättrad Oljesump  Text & bild
Johan Johansson

SRM:s Billet Sump monterad på en BSA B50 vevhus. 
Här ser du att bulten är placerad på höger sida. 
Den liknande sumpen för t.ex. A65 har bulten på 
vänster sida också vänd bakåt.

Så här ser SRM:s Billet Sump kit ut för t.ex. B33. Nya 
packningar, sumpfilter och insexskruvar ersätter 
originalets pinnbultar. Insexbultarna är något 
längre än pinnbultarna för att kompensera den 
tjockare sumpplattan. Om man tycket att det är 
sämre med insex än pinnbultar vilket är sant om 
man skall skruva av denna hela tiden, men nu är 
ju tanken att man lossar Oljepluggen i stället vid 
oljebyte osv.


