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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

18 april  
22 augusti
31 oktober
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Start från kyrkan, Erling är sen pga svårstartad 
BSA. Vädret är bra. Jag kör i år på en alldeles 
nyrenoverad BSA L31-6, Ingvar på sin B33 Swing, 
Erling med sin B33 med sidvagn. 

Full fart via småvägar till Målilla där vi stannar 
och tar en bit mat. Nu börjar det regna, inte nåt 
fint utan ett åskväder av värsta sort. Vi väntar, 
regnet avtar lite så vi kör vidare, snart ökar 
regnet igen så det inte går att köra. Genomsura 
kör vi in på en parkeringsficka. Regnet fortsätter 
och vi också.

Vid Hultsfred hinner Jörgen (M20) och Martin 
(Sloper) upp oss när jag håller på att torka vatten 
från min magnet. Min cykel stannar ytterligare 
några gånger tills jag hittar felet, det var inte 
vatten på magneten utan att det hade kommit in 
en vattendroppe i tanklocket som låg och täppte 
till lufthålet. Sen blev det full fart igen och även 
vädret blev bättre när vi kom fram till Vimmerby 
Camping.

Fredags kväll åt vi som kommit under dagen 
gemensamt och efter trevligt prat blev det natt 
på Alphyddan.

Lördagsmorgon dånade det ordentligt när hojar 
från när och fjärran rullade in till startplatsen 

utanför receptionen.

Göran och Tommy hade en ny rutt som skulle 
köras . Det blev nya vyer och ett ställe mycket 
högt upp med utsikt över ett väldigt stort 
område. Backen upp var så brant så jag fick 
använda ettans växel. Efter några stopp vid 
fina platser lunchade vi på ett trevligt café. Sen 
fortsatte turen via ett fint sommarlunchställe. 
Vid sista delen av rallyt dök mörka moln upp 
som snart övergick i regn. Som tur var hade vi 
kört större delen av rundan men vi hann ändå 
bli rejält blöta. 

Hemma vid Alphyddan gruppfotografering och 
så lånar vi ihop grillar för en gemensam grillafton 
lite senare på kvällen. Det blir sedvanligt trevligt 
MC-snack och utbyte av erfarenheter om våra 
kära BSA’s.

Söndag hemresa, ömsom regn, ömsom uppehåll. 
Hemma i Torsås efter 60 mil totalt med helt 
nyrenoverad BSA L31-6 350cc kan man pusta ut 
efter en trevlig helg i Vimmerby. Vi var 17 BSA,s 
denna gång. Enda missödet var en bromshaveri 
på ett bakre Ariel nav som tvärlåste sig och vred 
av infästning och krökte swingen (numera fixat).

Writer Ronny G

BSA WEEKEND VIMMERBY 2019

Text & bild:  Ronny Gustafsson  
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I samspråk vid ett fikastopp
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BSA WEEKEND VIMMERBY 2019

Här vankas det käk!

En lite längre åktur på BSA

Vi startar från Galtabäck söder om Varberg kör en längre tur över dagen, äter 
lunch någon stans när det är dags och viker av hemåt framåt kvällen. 
 
Anmäl dig till mig, E-post: ordforande@bsaoc.org, tel 0340 - 415 68,  
tel under träffen: 070 41 41 429. 
 

Välkommen!

BSA Road Run 30 maj
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BOKTIPSET
BSA Bladet Recenserar Boken Norton Villiers 
Triumph

Vad gör en bok som tydligen handlar om Norton 
Villiers Triumph i BSA Bladet? Om vi skriver ut 
det som NVT kanske några börjar ana vad det 
handlar om. Jo det handlar om tiden efter att 
BSA gick i konkurs. Vad har detta med BSA att 
göra undrar någon? Jo det finns faktiskt en hel 
del BSA historia även efter att BSA som koncern 
upphört.

Genom diverse manövers med bolag och 
försök till att få Edward Heath och regeringen 
att stötta idén om att England behöver en MC-
industri så bildades NVT med stöd av engelska 
staten, ett bolag som bestod av namnen Norton, 
Villiers och Triumph, men inte BSA. Man tänkte 
att dessa produktnamn skulle vara värda att 
driva vidare. Men med start hos Triumph och 
strejkerna och ”sit in” i fabriken så kom det att 
ta flera år av problem med att få igång någon 
produktion. Och efter långa förhandlingar kom 
NVT att distribuera Triumph twins tillverkade 
av Cooperativet i Meriden i väntan på att nya 
modeller skulle tas fram.

Men NVT hade en ständig brist på kapital och 
inget blev riktigt som man planerade. Efter 
några år hette man bara Norton Triumph… Ja ni 
förstår att ”det bidde bara en tummetott”.

Men mitt under detta kaotiska underfinansierade 
företags verksamhet hände en hel den andra 
saker också. NVT kunde efter en tid flytta över 
produktionsutrustning för att tillverka Truimph 
Tridents T150V i BSA:s fabrik på Small Heath från 
mars 1973. Detta pågick till och från i omgångar. 
När Triumph T160 introducerades byggdes 
denna helt och hållet i BSA:s gamla fabrik.

Andra saker som också dök upp var t.ex. en 
BSA B50-baserad Speedwaymotorcykel som 
tillverkades och såldes som BSA. B50-motorn 
fanns också med i ett projekt (P92) där ramen 
från BSA Fury också var med. Här kände NVT 
att man behövde en prisvärd mellanklasshoj 
av lite modernt snitt så genom att sätta på en 
Nortontank, luta B50-motorn framåt, använda 
Nortons Isolastic motorupphängning skulle man 
få en mer vibrationsfri maskin. Man tog fram lite 
olika testmaskiner som var fina till utseendet, 
tom skivbroms fram testades. Även förbättringar 
av B50:ns koppling, vevstake mm var långt 
framskridna. Detta hände under 1974 /1975 
men till slut slog ekonomiproblemen hos NVT 
död på projektet.

Tillverkningen av Norton Twinnar kom 
igång men dog snart ut. BSA:s projekt med 
Wankelmotorer, eller som de heter på engelska 
Rotary Engines, kom att ge frukt hos Norton som 
tillverkade Wankelmotorcyklar mellan 1983 till 
1991. 

Lite andra mystiska projekt dyker upp (Mickmar) 
men när allt håller på att falla ihop kommer man 
igång att tillverka mopeder med namnet NVT 
Easy Rider med Morini motor som introducerades 
i mars 1976. Dessa blev framgångsrika och kom 
att tillverkas i 10 år i ett antal olika modeller. 
Man tog också fram lite större maskiner som 
125 och 175 cc med Yamahamotorer. Men 1978 
likvideras NVT som företag och BSA dyker nu 
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Text & Bild : Johan Johansson

upp igen. NVT:s namn var inte något att satsa på 
längre så man tog tillbaka det pålitliga och högt 
ansedda namnet BSA (med ny logotyp) igen för 
att fortsätta tillverkningen av dessa mopeder 
och lättviktare till slutet av 1984. Några av dessa 
modeller dök sedan upp och tillverkades i Indien 
delvis med namnet BSA.

Sista rycken och verkliga tillverkningen hos 
BSA var under slutet av 1970-talet och under 
1980-talet då man tillverkade militärmotorcyklar 
för Nato som baserades på CAN-AM, modifierade 
Yamaha 500cc och Armstrong maskiner i olika 
omgångar.

Ja det är en spännande bok som Brad Jones fått 
ihop. Norton Villiers Triumph, har undertiteln 
”Viable proposition or a house of cards?” blir 
ungefär Livskraftigt förslag eller ett korthus?

Easy Rider började tillverkas 
som NVT Easy Rider 1976 och 
här i från BSA:s broschyr ca 
oktober 1979. Här fortfarande 
med trampor. Ett år senare var 
det tillåtet med kickstart som 
snabbt ersatte tramporna. 
Modellen tillverkades i hela 10 
år.

Det är en väldigt rörig historia, svårt att 
hänga med i alla svängar, med det var också 
en mycket komplicerad tid i den engelska 
motorcykelhistorien. Jag saknar en tidlinje 
som kanske kunde visa alla bolag och 
bolagsbildningar som kantar detta för att få 
en bättre bild av vad som skedde under 1970 
och 1980-talet. Men detta är den första boken 
som tar upp ämnet och jag finner det mycket 
intressant, men då det inte handlar om våra 
klassiska BSA-maskiner så kanske den mer 
vänder sig till oss som riktigt vill nörda ner oss i 
den nyare historiken.

BSA Bladet ger denna 4 BSA i betyg.
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Titel: Norton Villiers Triumph – Viable Proposition, 
or a house of cards?
Författare: Brad Jones
Utgivningsår: December 2019
ISBN: Saknar ISBN.
Förlag: Sprangle Publishing
Typ: Bunden med hårda pärmar bredd 21 cm 
höjd 26 cm
Antal sidor: 148

Boken ges ut av ett underground förlag och 
köps direkt från författaren via mail till juxta71@
outlook.fr (För info se www.bsa1971.com ) kostar 
27,50£ + frakt 4,85£ = 32,40£ (ca 420 SEK). Du 
betalar lättast med Paypal.

I samband med att NVT kursade i april 1979 så förändrades regler  för mopeder och lätta motorcyklar i 
England. I oktober 1979 introducerades nya modeller, nu som BSA, genom det nya företaget BSA Company 
Limited. Här en 5 hk 50cc modell med Morini-motor, BSA Boxer. Modellen fick namnet GT50 från april 1980 
och tillverkades några år framåt. Det fanns även 125cc och 175cc offroad-modeller med Yamaha motorer 
och några andra mopedmodeller. Notera BSA:s ”nya logga”.

BSA Bladets betygskala

1 BSA = Usel - köp den inte!
2 BSA = Om du inte har något annat för dig
  kan den vara okej.
3 BSA = Intressant - om du vill ha allt som 
  ges ut.
4 BSA = Köpvärd – intressant och vi vågar 
  rekommendera den.
5 BSA = Som sann BSA-ägare är den ett   
  måste. Köp den!
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BSA B33 Chopper på Moon Bike  
      i Avesta 

Foto: Anders Berglund

Detaljbilder: Nina Andersson.
Fint lackarbete av Jensen.


