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I det här numret: 

Idag är vi 89 stycken som har betalat 
för att få mopedbladet, och med tan-
ke på att jag inte direkt gjort reklam 
för bladet eller värvat intresserade 
så är det en rätt hög siffra tycker jag. 
Till nästa år har jag hittat ett tryckeri i 
Kungsängen som ska kopiera upp 
bladet så det blir lite dyrare nästa år. 
Jag tänkte ta ut 80:- och då blir det 
ett litet överskott som ska gå till extra 
utskick m.m. Det är nog bra att ha en 
liten reserv. Blir det mycket pengar 
över i slutet på året kan ju betalning-
en sträcka sig in på nästkommande 
år. För 80:- får man mopedbladet 4 
gånger under år 2001 hemskickat till 
sig. Övriga evenemang betalas se-
parat som t.ex. filmkvällen som inte 
ingår.  

Nu till Club Victorias verksamhet. 
Jag har ingen möjlighet att stå för all 
verksamhet utan mopedbladet räck-
er för mig. Därför behövs det intres-
serade människor som kan ta sig an 
olika saker, annars blir det bara ett 
mopedblad. T.ex. någon som tar an-
svaret för rallyn, typ som en rallykon-
taktman/ kvinna som bjuder in intres-
serade till rallymöte och där kommer 
överens om plats och datum, unge-
fär som vi gjort hittills. Någon annan 
skulle kunna ta sig an reklambiten 
eller göra en hemsida osv. allt bero-
ende på intresse. 

När något bestäms eller organiseras 
så går det bra att meddela mig så 
kan jag  ta med det i mopedbladet. 

Glöm inte att utan er blir det inget 
roligt mopedblad så fram med 
pennorna och skriv till mig om allt 
möjligt som handlar om mopeder. 
Kanske en artikel om just er favo-
ritmoped eller er första (moped) 
förälskelse osv.  

Nytt för i år var en mopedmark-
nad i Lissma, jättekul var det  
med korvgrillning, fika m.m. 
Mycket välorganiserat. STORT 
TACK.  hoppas att det blir flera 
gånger  för det brukar vara trist 
med vanliga marknader att det är 
en massa annat. Har man en 
marknad med bara mopeddelar 
behöver det inte vara så stort för 
att man ska hitta något, det räcker 
i princip med några få försäljare. 
Mer sånt vill vi ha!!. Eller hur! 

Att annonsera är gratis för med-
lemmar.   

Medlemsnummer kommer att de-
las ut allt eftersom betalningen för 
nästa år kommer in, själv tar jag 
nummer 1 förståss nu när jag har 
chansen att välja själv. Vem har 
inte velat vara medlem nummer 
ett!. 

Glöm inte namn och adress på in-
betalningskortet, gärna också vilka 
mopeder ni har, det vore kul om 
det gick att göra något slags regis-
ter framöver. (frivilligt förståss). 
Postgironumret är 70 69 52-9 

VI SES OCH HÖRS 

Hälsningar Susanne 
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” Veckans”  slogan 
Våga vara dig själv. Åk 

moppe! 



ska passa hans eller hennes märke. Allt-
medan bilister och servicepersonal vän-
tat, lidit och svurit. Mopederna har helt 
enkelt blivit en plåga för bensinbolagen. 
De femtioöringar och enkronor som 
strömmat in har visserligen med tiden 
blivit en rätt betydande post i bokföring-
en. Men det är ett intet mot den service-
kostnad som de populära små getingarna 
dragit. TV tog tiden på en av bensin-
mackarna i Stockholms centrum och no-
terade, att två långtradare och en person-
bil handlade för tillsammans 103 kronor 
råolja och bensin vid samma tillfälle 
som två mopeder köpte soppa för 1: 77. 
Det tog exakt 4 min och 29 sek att betjä-
na de tre bilisterna, medan de två mope-
derna inte kunde puttra vidare förrän 
efter en betjäningstid av 4 min 52 sek.. 
Hittills har bensinmackarna ansett det 
vara en ren servicesak att betjäna mope-
derna. Ekonomiskt har det betytt en ren 
förlust att ha dessa kunder. I början höj-
des ivriga röster för att helt enkelt neka 
mopederna service. De nya motorförarna 
skulle helt enkelt inte få handla annat än 
i större partier att förvaras, blandas och 
serveras hemma. Förslaget föll naturligt-
vis, och väl var det med tanke på det 
jobb våra brandkårer skulle fått, om 
hundratusen svenska hem helt enkelt 

förvandlats till bensinförråd utan säker-
hetsanordningar. Att mopederna hittills 
fått så god betjäning som verkligen är 
fallet beror hett enkelt på god kundpsy-
kologi. Bensinbolagen har i varje mo-
pedägare sett fröet till en bilist. Moped -
motorcykel -bil är det logiska och i stor 
procent verkliga utvecklingslinjen. 
Ljungmans verkstäder i Malmö satte 
redan från början sina konstruktörer på 
spåret. Mopedproblemet måste lösas och 
bensinstationernas bilservice befrias från 
Egyptens gräshoppor. Nu är det klart. 
Redan har de första mopedmätarna bör-
jat strömma ut från den stora fabriken l 
Malmö, där inte bara Sveriges så gott 
som alla bensinpumpar tillverkas utan 
där man också arbetar på en betydande 
export Inom Skandinavien och i viss 
utsträckning även på Europa. Bland stor-
heter som Star, Star -Mix och andra 
kommer den nya mopedmätaren och 
dess lille bror inte att skilja sig mycket 
till det yttre. Men den inre konstruktio-
nen är förenklad till ytterlighet, eftersom 
det här gäller att pumpa fram så små en-
heter som en tekopp i taget. Man behö-
ver alltså Ingen motor, Ingen underjor-
disk tank och strängt taget inte mycket 
av andra grejor heller dvs. utöver en 
handpump, en omrörare och ett räkne-

verk. I nedre delen av pumpen finns en 
behållare med 200 -liter oljeblandad 
bensin. Med handpumpen drar man upp 
vätskan i en liten behållare uppe i skå-
pet. Samtidigt som pumpningen sker 
rörs blandningen om, så att en jämn olje-
procent hela tiden hålles. I kvartslitrar 
tappas mopedens tank. Kruxet är för till-
fället de skilda blandningar som moped-
fabrikanterna rekommenderar och som 
de ofta föga motororienterade moped-
ägarna har hednisk respekt för. Bensin-
bolagen har tagit kontakt med fabrikan-
terna för att få till stånd en gemensam 
nämnare. Att mopedpumpen inte har 
underjordisk tank betyder att den kan 
placeras på bensinstationernas gavel el-
ler t. o- m. ett stycke bort från själva sta-
tionen. Mopederna är då Inte hotade av 
påträngande bilar, lika lite som den ordi-
narie betjäningen av bilarna hindras av 
mopedernas mångfald. Till båtnad för 
alla parter          Nils Palm 
 
Saxat ur Teknikens värld nummer 7 
1954 av Bo Nylander 

Hundratusen Mopeder har trängt sig in 
på bensinstationerna mellan personbilar 
och långtradare. De ska ha en liter ben-
sin med sju droppar olja eller två liter 
med sexton droppar. Varje mopedmärke 
har haft sin lilla utredning om lämpligas-
te blandningen, och varje moppeåkare 
har girigt räknat dropparna olja så att det 
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Förutom en bärbar mopedmätare  -se bild - gör 
också en annan typ sin debut. den är permanent 
och skiljer sig från de Gängse modellerna genom 
att den mäter bensinen även i halvlitersenheter 
Förmodligen blir det så här trevligt vid moped-
mackarna både för kund och serviceman 

Siffrorna avser 1) skyddskåpa, 2) 
glascylinder, 3) slang, 4) nivåglas, 5)   
låsjärn, 6) handtag för pump, 7) 
handtag för omrörare, 8) behållare, 9) 
nivåmätare,  

Det tar lika lång tid att expediera två mope-
der som två långtradare och en personbil. 
Man förstår att denna nya mopedmätare blir 
välkommen på bensinmackarna. 



Mer på nätet har Ove Lange fix-
at, han har gjort en hemsida med 
bra länkar till trevliga ställen. 
Adressen är;  
http://surf.to/mopeder 

På WK-Verlag kan man köpa 
alla möjliga tyska böcker, bro-
schyrer och annat som rör bi-
lar, cyklar, mc och mopeder. 
Från 1900 till 1990. 

Dom finns på nätet  

http://www.wk-verlag.de 

 

Evenemang i Tyskland; Victoria-
träffen år 2001 kommer att vara i 
Tangstedt strax ovanför Ham-
burg. 28/7 till 29/7.  Det skulle 
vara kul att åka dit några stycken. 
Är du intresserad? Hör av dej 
gärna brevledes eller via E-mail 
till  Bladet. Adress sista sidan 

Specialerbjudande, Nya Instruk-
tionsböcker för påhängaren 
(original) endast 60:- inklusive por-
to. Sätt in pengar på postgirokon-
tonummer 70 69 52-9 så skickar vi 
boken snarast. 

All typ av litteratur till DKW 
och Victoria köpes, även 
gamla kataloger från Motor-
hök i sågen, Ahlvars m. Fl.  

Tel. 0498-27 28 39  Leif 

Garagerensning!  

Crescent Topper –66  vit med 
HVA motor 2vxl fotväxel. Kom-
plett fungerande, lite jobb åter-
står Pris; 5000:- 

Crescent 1238 –72 Liten au-
tomatmoppe med tanken i 
pakethållaren, komplett, be-
höver en översyn Pris; 
2000:- 

Crescent Raket Sport –62 i 
delar 2vxl Sachs fotväxel, 
alla delar är klara för lack lite 

småsaker fattas Pris; 1500:- 

Husqvarna Novolette –54 blå, 
dåliga däck och verktygslådan 
saknas, annars fullt körbar.         
Pris; 2000:- 

Mustang 618 –64? Reserv-

delsmoppe, Pris; 750:- 

TWS Jawa –98 gul/svart 
crossmoped 5vxl otrimmad, 
gått endast 250 mil, nästan 
som ny. Pris; 9500:- 

Även lite lösa delar, Yamaha, 
Ciao, Honda m.m.  

Samtliga moppar säljes utan 
prutmån eller bytes mot något 
annat i mopedväg. Ring för 
Mera information 

Lennart Wiborgh tel. 08-712 
89 81 eller 070-400 26 70 
(Tyresö) 

SÄLJES 

Tipshörnan 

Köpes 
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Crescent Topper 

Här kommer ett mail  som jag fått 
skickat till mig, jag har själv inte 
haft tid att kolla vad det är för något 
men kolla ni istället och hör av er 
om det var något att ha!. 
 
Det finns maillistor om precis 
allting så varför inte starta 
svensk lista om gamla mopeder? 
Nu är det gjort. Listan är öppen 
för vem som helst som vill prata 
om och kring mopeder. Letar du 
delar, vill sälja en överbliven 
motor, undrar om någon kan dig 
ge råd om hur du skall byta ram-
lager eller vill du bara få snacka 
lite moped med andra som för-
står vad det handlar om är listan 
precis rätt ställe att göra det på. 
 
Om du och/eller någon du känner 
har lust att vara med anmäler 
man sig direkt genom att skicka 
ett mail till: swe-moped-
subscribe@egroups.com 
Annars kan du läsa lite mer om 
listan på:  
http://home.sundsvall.nu/
ston0244/swe-moped/ 

Maillista Säljes 

DKW super i originalskick kö-
pes.  
Tel. 08-582 491 36 efter 12.00 
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Motor: Tvåtakts, luftkyld 48 cc. Cylin-
derdiameter 38 mm, slaglängd 42 mm. 
hårdförkromad lättmetallcylinder. Väx-
ellåda sammanbyggd med vevhuset. 
Koppling i oljebad. Bing flottörförgasa-
re med luftrenare och automatisk choke-
anordning. Noris svänghjulsmagnet med 
17 watts belysningsuttag. Tillverkare: 
Victoria Werke, Nürnberg.  
Motorplacering, Under ramen framför 
vevpartiet  
Reglage: Rullhandtag för gas och drag-
handtag för handbroms på styrstångens 
vänstra sida. På högra sidan vridväxel-
handtag och kortslutningsknapp för stan-
nande av motorn. Ingen dekompress-
sionsventil finns.  
Ram; pressad av stålplåt, inneslutande 
bensintank. Kraftigt bärhandtag.  
Tank: 3 liters volym, för bränslebland-
ning olja-bensin i förhållandet I: 25 re-
servuttag.  
Drivsätt och växlar: Kraftöverföring till 
bakhjulet med kedja. Tvåväxlad låda 
med snedskurna tystgående drev. Kopp-
ling av scootertyp.  
Utrustning; Bottenlänkfjädring av mo-
dern typ. Verktygsväska ~ verktyg. 
Luftpump. Inbyggt stöldlås i styrinrätt-
ningen. Strålkastare med avbländnings-
omkopplare och Inbyggd hastighetsmä-
tare. Elektrisk baklykta. Enbent parker-
ings- stöd. Signalhorn av bolltyp Stora 
stänk- skärmar med kraftiga stänkskydd. 
23- hjul. Extra tillbehör: elektriskt sig-
nal- horn. Pris: 850: - kronor.  

ser till den motorintresserade mopedfö-
raren. När jag gränslat den låga Victoria 
mopeden frapperades jag ögonblickligen 
av körställningen - som på en     motor- 
cykel. Sedan växeln efter en aning knor-
rande lagt sig in i tvåan styrde jag direkt 
till Hamngatsbacken, om Vicky III kla-
rade den på tvåan, så visste jag en hel 
del om motorn redan. Gamla Victoria 
Special föredrar ettan vid så branta 
backar - men den nya mopeden klarade 
backen på tvåan utan en suck. Motorn 
gick enastående jämnt och gick i tvåtakt 
vid alla motorvarv och belastningar. Li-
ten eller hög utgångsfart spelade ingen 
roll för backtagningsförmågan. Götgats-
backen klarades lika elegant på tvåan - 
jag fick leta upp branta kullerstensback-
ar på Söders höjder för att få användning 
för ettan. Att provköra i backar behöv-
des alltså inte längre. Motorn spann som 
en katt i alla situationer. Det var be-
kvämt att ha en jämn tomgång - den nya 
flottör- förgasaren ökar körkomforten 
avsevärt i trafikkörning. Något så vibra-
tions- fritt som denna motor har jag säl-
lan kört på en moped. Den påminner 
när- mast om en bilmotor. Insuget har 
ljuddämpare inbyggd i sadelstolpröret. 
Med sina 73 phon är förmodligen Victo-

ria III en av marknadens tystaste mope-
der. Några fel eller nackdelar, då? Efter- 
som det provkörda, exemplaret var en 
prototyp, fanns det ett par skavanker. 
Det var växlarna, som hade en smula 
svårt för att gå i. Och så uppstod det en 
antydan till svajning i styrinrättning- en 
vid maximifart. Den senare berodde an-
tagligen på att kedjekransen på bakhjulet 
var provisorisk och inte satt alldeles 
rakt. För övrigt kunde jag inte upptäcka 
något som borde vara annorlunda - i var-
je fall om man godtar mopeden för vad 
den är, ett hypermodernt fordon, byggd 
som en lätt version av både motorcykel 
och scooter. det finns massor av finesser 
på Victorias nya skapelse. Att Victoria-
werke dragit till sig några av topparna 
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   Den nya Victoriamotorn för montering i ramen är alla mycket nyfikna på  - 
här kommer Jan Jangös provkörning av den tyska originalmopeden. Motorn 
är både starkare och tystare i sitt nya utförande 

landets kanske minsta moped- fa-
brik; östholms mc-verkstad med sin 
Rusch, finns Victoria III på tre mo-
pedmärken i sommar.           

bland Tysklands mc-konstruktörer bör-
jar märkas alltmer på de maskiner som 
produceras nu. Inkapslingen av förgasa-
ren med  en lättåtkomlig lucka, som 
samtidigt är bärhandtaget en genialisk 
detalj.  luftintag  med ljuddämpning ge-
nom sadelstolpröret en annan. Stöldlås 
på styrinrättningen en tredje. Rexfabri-
ken tog som ensam större svenska fa-
brik risken att beställa nya Victoriamo-
torn till sin tvåväxlade mopedmodell 
utan att ha sett den, och de behöver san-
nerligen inte ångra sig. Medräknar vi 

Saxat ur TEKNIK FÖR ALLA 
21/5 1954 nummer 11 

Omdöme och provkörning: Gissa om 
man var nyfiken på den nya Victoria- 
motorn! Den gamla knattrar omkring på 
33 000 mopeder och säljs fortfarande i 
dag i ensamt majestät till ordinarie pris 
bland påhängsmotorerna. Den nya ... 
Vad ska man säga om den? Den nya 
Vicky 111  specialmotor på 48 cc för 
montering i ramen, är en motor som ger 
det mesta möjliga inom mopedens grän-

I storlek och körställning påminner 
Victoria om en liten motorcykel 

Explosionsvy av den 
nya Victoriamotorn 



SUSANNE AXLUND 
KARLSBORG 
197 91 BRO 

Club Victoria 

Tfn: 08-582 491 36   
12.00-21.00 

Fax: 08-581 491 36  
12.00-21.00 

Ska jag DÖ ska jag göra 

det på moped!! 

Någon k
anske 

skulle k
unna 

göra  ”v
år” 

hemsida
 

Här ska vi ha en 
logga!!!! 

Två bidrag till vår logga tävling har hittills dykt upp dom är dessutom från 
en och samma person, kom igen nu och gnugga geniknölarna. Tävlingen 
förlängs härmed till nästa nummer, ni kanske behöver jullovet på er för att 
komma på nåt?.  
Maila,  faxa eller skicka in ditt bidrag per 
post, snarast´. Vinnande bidrag premieras 
på något sätt, det blir en överraskning!!!! 
 
 
 

30+30+

Moped med pedaler som är 
gjord för en maxhastighet på 
25km/h, motorn skall ha en 
effekt på max 1kW.  Dagens 
mopeder som går i 30km/h 
kommer att klassas som 
klass 2 och tillåts säljas fram 
till 17juni 2001. 

Klass 2-mopeder är ej regi-
streringspliktiga, dock trafik-
försäkringspliktiga och bevi-
set skall vara med vid färd. 
Trafikregler som för cyklar 

Moped som har en motor 
med slagvolym på högst 
50cc och med en hastighet 
på max  45km/h 

Skall ha registreringsskylt,  
som kostar 60:- . Den är regi-
streringspliktig med en regis-
terhållningsavgift på 80:-  
Mopeden är befriad från 
skatt och besiktning och det 
behövs därför inget kontroll-
märke. Men polisen kan vid 
inspektion ge ett föreläggan-
de om besiktning beroende 
på vad det är för brister mo-
peden har. Mopeden måste 
ha genomgått en registre-
ringsbesiktning för att god-
kännas i Sverige. Om man 
har ett intyg CoC-intyg som 
intygar överensstämmelse 

med EG-typgodkänt utföran-
de behövs ingen teknisk 
kontroll av mopeden. Trafik-
försäkringsbeviset måste 
vara med när man är ute och 
åker.  

Körkort, traktorkort eller sär-
skilt förarbevis krävs. Du 
måste vara minst 15 år. 

Trafikregler är väl till för att 
följas, eller??.  

Dock skall man använda 
körbanan/ vägrenen och kör-
fälten precis som en mc, inte 
cykelbanan där man inte hel-
ler får parkera, man får inte 
åka på motorväg eller motor-
trafikled. Man måste ha hel-
ljus, samma regler som för 
mc. Man får ej tolka eller tol-
kas, du får bara skjutsa så 
många passagerare som 
mopeden är avsedd för.  

Lite om de nya mopedreglerna 

Moped klass I Moped klass 2 

1 

2 


