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Vinters filmkväll slog 
alla rekord, vi var 80st 
som hittat dit, vilken 
uppslutning. Kvällen 
försvann alldeles för 
fort, kanske kunde man 
starta lite tidigare nästa 
gång?.  

Nytt för i år var att någ-
ra tog med lite delar och 
sålde innan filmvisning-
en, kul ide och trevligt 
att köpa lite mopeddelar 
mitt i vintermörkret. 

Kul med filmerna, man 
minns sommaren som 
var och sommaren som 
kommer verkar alltmer  
lockande. 

Tack Lars Öhman 
för att du filmar så fli-
tigt.  

Finns det någon annan 
bland alla oss som åker 
moppe som skulle kun-
na tänka sig att filma 
ett rally. Det är nog lite 
samma sak som att 
vara den som kör först, 
det är inte alltid så jät-
tekul. Det är klart roli-
gare att bara åka med 
och njuta av  turen, att 
slippa tänka på att alla 
ska vara med eller nu 
måste jag filma i nästa 
krök. Det skulle nog 
vara bra om vi alla kun-
de dela på`t.  Så kan du 
tänka dig att hjälpa till 
och filma ett rally; ring 
genast till Lasse så får 
han ”bara” åka med på 
åtminstone ett rally! 

Kan du tänka dig att 
vara med och ordna ett 
rally?, men det är ju för-
sent kanske du tänker 
med icke!.  Det finns all-
tid plats för fler rallyn 
eller hjälp till de som 
redan finns. 

Är man fler om ett rally 
kan man också göra 
mer och avlasta varand-
ra.  

Ekonomin är god 

Kvar från förra året blev 

c:a 200 kr som jag tog 
för utskriftskostnader 
papper m.m. Så detta år 
startade vi från noll. 

Förutom alla ni som be-
talat in pengar för bla-
det har jag dessutom 
fått in extra bidrag. 

Av Lars Widman fick vi 
9st instruktionsböcker 
för FM38 varav jag hit-
tills har sålt 3st (150:- ) 
Rolle och  Esbjörn sålde 
delar till klubben på 
filmkvällen, totalt blev 
det ytterligare 700:- till 
klubben.  

Det här numret har bli-
vit ännu större än förra 
trots att det var ett ex-
tra stort vinternummer. 
Vet ej om det alltid i 
fortsättningen kommer 
att vara så här många 
sidor. Det beror också 
på hur mycket material 
som ni skickar in. Glöm 
inte att annonser är 
gratis för medlemmar så 
köp och sälj allt vad ni 
orkar. 

Har någon känningar i 
reklambranschen?, det 
skulle var kul att ha t.
ex. t-shirt, dekaler, pen-
nor m.m. Till försäljning 
eller som priser. Dock 
måste vi komma över-
ens om en logga först. 
Så sätt igång och rösta 
eller kom med förslag. I 
detta nummer har vi ett 
uppslag med loggor men 
glöm inte att titta i 
nummer 1 för där finns 
en del bra förslag också. 
Om ingen röstar väljer 
jag helt enkelt ut nåt 
som jag gillar!.  

Andra mopeder,  
vore roligt att läsa om 
men så länge det är jag 
som står för materialet 
så blir det bara Victoria! 
Så Fatta pennan och/ 
eller ta tag i en kamera 
och skicka in till mig så 
vi alla får läsa om lite 
annat. Kanske håller du 

på att renovera eller ska 
starta en renovering, 
kanske har du bra bil-
der på en fin moped, el-
ler ett roligt minne. 
Kanske åkte du dit för 
snuten eller lyckades du 
smita? Skicka genast in 
till mig. ( det går bra att 
maila också) Enda kra-
vet är att det har med 
moped att göra, för i 
den här klubben är det 
två hjul med motor som 
gäller. Adresser finns på 
sista sidan. 

Apropå det så är vi 
många som tycker att 
det börjar gå lite väl 
fort!!. Dags att tagga 
ner!. I den här klubben 
är det ju ”otrimmad 
körstil” som gäller. 
Dock har vi inga restrik-
tioner vad gäller årsmo-
dell eller märke på mo-
peden, alla ska kunna 
hänga med på våra ut-
flykter.  Man Ska Inte 
behöva hänga på full 
gas för att hänga med er 
som verkar ha bråttom 
att få slut på`t!. Stress-
pellar göre sig icke be-
svär!!!. Vi är på utflykt 
och mopedtur för att ha 
trevligt inte för att det 
ska gå så fort som möj-
ligt. Om du tycker att 
30km/h är för långsamt 
är mitt heta tips; Köp 
Motorcykel istäl-
let!!. Då får du köra 
fortare än 30  helt lag-
ligt. 

Vi Hörs Och 
Syns 

Susanne. 

 

”Ung” redaktör på sitt första rally 1996 
Starten gick från Röda Cafét 

Redaktörens hörna Loggor 4-5 

Renovering 
SL 

6-7 

Evenemang 8-9 

En Återfalls-
förbrytare 

10 

Picknick 11 

Köpes/ Säl-
jes 

12 

Medlemsma-
trikel 

13-
14 

Återblicken 15 

Vicky IV 16-
17 

Försäkring 
för flera mo-
peder 

18-
19 

Victoriaträff i 
Tyskland 

20 

I det här numret: 
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Rättelse! 
I mopedkavalkaden har 
det insmugit sig ett fel. 
Bilden på Vicky IV före-
ställer en Vicky IVE!! 
Det gäller att ha ögonen 
med sig, som tur var så 
har jag faktiskt upptäckt 
det alldeles själv! 



Novolette 1954 och 2000 
Vilken utveckling!! 
Gemensamt är dock 2 hjul och priset är nära 
nog lika 

Nåt att tänka på inför sommaren, se upp och ta´t lugnt 
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Insänt av Bo Nylander 



”loggor” i massor 
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Sommaren 1997 bilade vi till Tyskland och började vår tur i Butzbach på en marknad och träff. Där träffa-
de vi Gert som har en Superluxus som är mycket välrenoverad, den var nästan i bättre skick än nyskick. Vi 
köpte en  risig Express Touren Sport, från en kille som sade sig ha en moped-farm, och när Gert såg oss 
släpa iväg den så förstod han att vi var väldigt intresserade av Victoria. När så en kille berättade för honom 
om en Superluxus som eventuellt var till salu så förmedlade han den kontakten till oss. Nästa dag skulle vi 
åka och titta på den men Gert blev sjuk och kunde inte komma med så vi fick en vägbeskrivning i sista mi-
nuten och jagade iväg på Autobahn, så fort det nu går med en Landrover. Vi svängde givetvis av fel och 
jagade genom Geissen i jakt på den rätta parkeringsplatsen där det stod en kille och väntade på oss i en 
gammal minibuss. Bara tio minuter för sent jagade vi in på parkeringen och tack o lov så var han kvar. Jag 
tror inte vi hämtade andan förrän till kvällen. Han åkte först och vi efter till ett ställe där den fanns. Den 
stod på ett loft och var handmålad och nästan helt komplett. Det blev affär och vi surrade den på flaket till-
sammans med Expressen.  

Följ renoveringen av vår Superluxus 

 
 
Gert hade 
lagt ut 4000 
DM på re-
noveringen 
men så var 
ju allting 
helt perfekt 
också. Rätt 
kul med 
ormskinns-
klädsel på 
sadeln, kan-
ske inte var 
man själv 
skulle välja 
men det såg 
faktiskt rik-
tigt bra ut!. 

Så här såg vår Superluxus ut före renovering sommaren 1999. 
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Vi hade den på 
ett rally i Brom-
ma 1999, det ös-
regnade så det 
stod härliga till. 
Som tur var så 
avtog det precis 
lagom när vi 
åkte. Om nu inte 
det syns så är det 
faktiskt jag själv 
som kör vår Su-
perluxus 

Efter avslutad säsong plockades mopeden ner i sina minsta beståndsdelar. Den skulle renoveras under vintern men 
först skulle blästerskåpet byggas! Nå det gick ju förstås inte så fort som det var tänkt och nu 1 1/2 år senare ligger 
den fortfarande nedplockad i en stor trälåda. Det kom ju en liten filur vid namn Sabina (Victoria) som ställde till det, 
tiden verkar inte riktigt räcka till. Nu efter snart ett år så börjar sakta livet återgå till något som liknar normalt. Så nu 
ska det ske! Nu gäller det!  Kanske till nästa sommar? Vi får se, fortsättning följer……………. 
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Det finns många delar 
på en moped det är 
helt klart. Det gäller 
att hålla reda på allt. 
Alla skruvar är ju vik-
tiga. Tur att det finns 
reservdelslistor!. 



Hej. Det är min sista dag innan jag börjar arbeta igen. Men jag satt just och tittade igenom bilderna som fanns i 
kameran och vad fick jag se. Jo Vi for till Katrineholm på marknad  SOLEN SKEN DEN DAGEN. Marknaden 
var väldigt liten men eftersom solen sken verkade den större. Göran köpte en pakethållare till sin gammel-rusch, 
och jag fann en delikat resväsksmodell med tillhörande kaffekoppar och fat " picknickväska" i babyblått. Som 
passar utomordentligt på pakethållaren på min FRAM även kallad "ELEFANTARSLE"  
Tillsammans fann vi också PIO som hade tagit sig dit med tåg från den stora staden, och sista biten med Taxi. 
Bilden föreställer Pio & Göran samspråkande under trädens grönska. Det är underbart med MOPPEPOLARE:  
HA DE FRÅN LILIAN                                                                                                    Skickades 23 juli 2000 

Mopedutflykter  
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Välkomna till säsongens mopedutflykter som arrangeras av 
Club Victoria. För er som aldrig tidigare varit med brukar 
vi göra så här. Vi träffas på förutbestämd plats alltid kl. 
10.00 för en gemensam start kl. 11.00.  
Vi åker tillsammans, njuter av naturen och allt det vackra 
efter vägarna, farten och körsättet kallas numer för otrim-
mad körstil (Då hänger alla med Efter ett tag stannar vi vid 
lämpligt ställe för att fika tillsammans, antingen köper man 
kaffe eller avnjuter sin egen kaffekorg. därefter kör vi åter 
till stortplatsen (slutmålet). Körsträckan varierar mellan 3-
10 mil. Glöm ej hjälm och försäkring Ha en härlig dag på 
hjul.  

Söndag  29 april  
Max & Yvonne Svensk, Start från Trångsundstorg  
Uppl. 070-724 84  
Söndag  13 maj  
Tony Moritz, Start från Lissma gård Uppl. 707 94 52.  
Söndag  27 maj  
Olle & Matilda Leksell, Start från Matex i Åkersberga 
Uppl. 540 228 24  
Söndag 17 juni  
Ingemar Eriksson & Lars Mellberg , Start från varuhu-
set Flygfyren i Norrtälje. Uppl.  0176-192 24 eller 
0176-224 380.  
Lördag 30 juni  
Mikael & Susanne Axlund, Start från IKEA Barkarby 
Uppl. 582 491 36.  
Lördag 14 juli  
Rolle Eriksson & Ove Lange Start från Angarn Uppl. 
510 25 001 eller 540 64 855.  
Lördag 25 aug  
Peter & Anna Segemark & Lars Widman Start från 
Blommenbergsskolan Gröndal Uppl. 19 14 16 eller 18 
69 35.  
Söndag 16 sep  
Gunnar & Harriet Jonsson Start från bilprovningen i  
Högdalen eller Gnestavägen 3 Bandhagen Uppl. 99 55 
84.  

”Moppisar” 
Mopedmarknader på Lissma gård.  
söndag 22 April,  Kallt och blåsigt men kul med 
bara mopeddelar, värma sig kunde man göra vid el-
den och vi grillade själva våra korvar och hamburga-
re så dom blev exakt som man ville ha dom.  
Nästa chans blir; 
Lördagen den  6 oktober. Välkomna! Ingen 
föranmälan endast mopeddelar. Start klockan 10.00 
som vanligt!!    Rekommenderas!.  



Evengemangskalender 
 
• 28/4 Viksta.  Marknad 8.00-15.00 Kul marknad 

som bara växer med åren, börjar  kanske bli väl 
stor. Årets första ute-marknad. 

• 1/5 Svartå  Mopperace Jorka 0703-558 682 
• 5-6/5 Västerås  ArosMarknaden 7.00 
• 12/5  Örebro Mopedrally  Brunnsparken 11.00 
• 12/5 Nyköping MC-marknad konservkompaniet. 
• 19/5  Ågesta  AHK marknad 8.00-15.00 
• 19/5  Motala mopedrally från Motala  Motormu-

seum. Anmälan obligatorisk Håkan Johansson 
011-54500 

• 19/5  Eskilstuna  Mopedrally AHK 
• 19/5  Nävekvarn se annons nedan. 
• 19/5 Rättvik Mopedrally 023-711988 
• 26/5 Värsta Marknad 
• 2/6 Sundsvall, Bergsåker marknad 
• 2-3/6 Ånnaboda 
• 9/6 Tumba MC-marknad 

Marknad i GNARP 
Rolle och Esbjörn på jakt i lådorna 
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• 9-10/6 Bockhorn i Tyskland Stor  marknad 
• 10/6 Skillingarydsrallyt Kontakta Lars Öhman  

han kan förmedla övernattning. Tel; 08-967150 
• 1/7 Surahammar Marknad 
• 7/7 Norrköping Marknad 
• 27-28/7 Tullinge Marknad 
• 27-19/7 Tangstedt i Tyskland se sista sidan. 
• 11/8 Jönköping Elmia Utomhusmarknad 
• 18/8 Borlänge se annons på sidan 12 
• 27/8 Eskilstuna Marknad 
• 1/9 Falun Dak-Lugnet Stor marknad 
• 8/9 Uppsala Marknad Rörken 
• 13/10 Köping Höstmarknad KMW-hallen 
   
   ( en del av uppgifterna är hämtade ur MHRF:s Evengemangskalender) 

Annat trevligt att göra 
Måndagskvällar Tekniska museet AHK 
Tisdagskvällar ÖB i Solna MHS AHK MCHK 
Torsdagskvällar Röda Caféet i Fittja MCHK 



En återfallsförbrytares be-
kännelse Av Lennart Wi-
borgh  

--Du ser stor 
och kraftig ut 
för att vara 
femton, har du 
käkat såna där 
anatoma sten-
ciler eller vad 
det heter?  

-Vare lucka å drevat eller 
femhalva ?  

-Hade själv en Dappe som 
gick som ett skållat ollon, 
fast det var ju tjugofem år 
sen. Man växer ju till sig, ja i 
alla fall en del av oss  

-Tjena, kul att se världens 
äldsta tonåring.  

Kommentarerna är många 
och skratten avlöser varand-
ra.  
Jo, det är faktiskt sant, jag 
har blivit ertappad som 
brottsling, inte en gång utan 
två gånger för samma sak. 

Alltså är jag i lagens ögon en 
återfallsförbrytare.  
Vi är några stycken i denna 
klubb, Olofsson, Svarten-
brandt, Flink och så ...... jag.  

-Det är inte ett brott att be-
trakta som ringa, enligt para-
graf 14 tredje stycket sade 
den grötmyndige polisman-
nen.  
 
Undrar om poliser 
använder samma 
vokabulär i det ci-
vila.  
God dag, jag öns-
kar härmed inför-
skaffa en liter 
mjölk och en lim-
pa enligt paragraf 22 som sä-
ger att man har rätt att äta 
när man känner hunger. Nej 
det är nog inte troligt.  

En brottsling skall noga tänka 
över sina brott, i huvudet for-
mulerar jag försvarstalet.  

-Det är ju över trettio år mel-
lan brotten.  

-Moppen gick inte så fort. 

-Jag är ju nästan femtio år.  

Samvetet håller nästan med 
och jag skäms inte alltför 
mycket. Jag känner mig inte 
som någon större bov. De 
resurser som satsas på skit-
saker som att klämma åt nå-
gon som åkt femtio i stället 
för trettio, kunde användas 
bättre.  

I alla fall har jag gett mina 
vänner och bekanta ett gott 
skratt, det är inte fy skam i 
dessa dagar.  
Jag har även funderingar på 
att låta tatuera en moped på 
armen, med femhalva och 
utan ljuddämpare. Texten 
under bilden är given: DET 
GÅR FORTARE MED SJU-
HÄSTARS.  

Nu finns en Epost-lista för Victoriaklubbens medlemmar!  
Här kan vi utbyta erfarenheter, åsikter, tips om delar och annat.  Enda kravet är att du har tillgång till Internet och ett E-

post-program med epostadress!  Själva tjänsten är helt gratis! Gå till den här länken och sök medlemskap på listan! 

http:llse.egroups.comlgroup/Victoriaklubben  

Frågor besvaras av undertecknad via  morris@telia.com  

Hälsningar Eva Drewsen  
Initiativtagare, Listägare, Vespa 50cc-ägare och.... Morrisägare! Epostadress: morris@telia.com  

Mer på nätet 
Jag har knåpat och knepat med en hemsida där jag har lagt ut lite om Victoria. Jag tänkte annonsera våra rallyn och andra 
evenemang där. Gå gärna in och titta och skriv lite om vad ni tycker om nåt saknas eller kan ändras. Jag måste erkänna att 

speciellt duktig är jag inte men det var rätt kul att göra den.  
Adressen är; 

http://user.tninet.se/~pdc285a 
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MOPEDISTEN Jan Wibert (som ses startklar på bilden t. v.) 
får punga ut med inte mindre än 371 kr om han vill vara 
riktigt välutrustad under sin campingtripp på tvåhjuling. I 
detalj ser hans "önskelista" ut så här: Fyramanstält med 
brutet tak (164:50kr), träningsoverall (34: 50), störthjälm 
37: 50), ryggsäck (34: 50), regnställ med byxor och jacka 
(28: -)., sovsäck (27: 50), stormkök med stekpanna, två ka-
struller och vindskyddat kök för rödsprit (25: -), en 1/2 li-
ters termos (7: 50), femliters plastflaska (6: 25), fiskedon - 
komplett metrev (2: 25), tallrik och mugg i plast (vardera 1: 
50).  
En hel del grabbar - oavsett om de är mopedister eller 
inte - har förmodligen en hel del av dessa "prylar", varför 
troligen Slutsumman kan putsas av åtskilligt. Den största 
utgiften ligger som synes på tältet och där kan man väl för-
utsätta att det oftast är minst två mopedgrabbar, som delar 
på den kostnaden. Tältutgiften bortfaller f. ö. helt om mo-
pedisten föredrar inomhuskomfort i form av t.ex. ett vand-
rarhem.  
"Störtkrukan", som Janne skrudat sig i, är en huvudsak i 
flera bemärkelser när man ger sig ut på de livligt trafikera-
de semestervägarna och den förhållandevis billiga 
"livförsäkringsavgiften" bör ingen mopedcampare glömma 
bort att plocka med på sin utrustningslista                                          

VÅRKÄNSLOR 
Jag har fullständigt dille på picknickväskor av olika slag. Om man köper jättemånga så kanske man någon dag 
använder någon av dom?! Det är synd att vi inte tycker att vi hinner med att picknicka oftare. Jag får väl köpa en 
väska till eller samla ihop den nödvändiga utrustningen enligt nedan.  
Detta är saxat ur Teknik för Alla nr11 1959 
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MOPEDER   - 75 
PEOPLES CHOICE 
MOPEDKARAVAN 

 
SVERIGES STÖRSTA  MOPPETRÄFF ???? 

NOSTALGIBAND:  RÄNNHOLA ROCKERS  
MELLSTA CAMPING 18/8   BORLÄNGE  

BOKNING CAMPING: 0243-23 82 55 
ALLT FRITT UTOM CAMPINGAVGIFT 

 
ARRANGÖR: MOPEDKLUBBEN  TSV  BLÅ-

RÖK 
FUNDERINGAR ??? KONTAKTA: 

JAN-ERIK ZIDÈN  0243-23 76 56  E-mail: blue-
hus@algonet.se 

PER-ERIK ASP  0243- 23 76 61  E-mail: 
knr050m@tninet.se 

 

Köpes 

Puch Dakota i originalskick, ej sönderskruvad 
eller spraylackad         Ring Lennart Wiborgh 
Tel; 08-712 89 81 eller 

DKW super i 
originalskick 
köpes.  
Tel. 08-582 
491 36  
Susanne el-
ler Mikael 

Säljes 

Instruktions-
bok ny   
original.  
Specialpris 
endast 60:- 
inklusive 
 porto. Sätt 
in 60:- på 
postgiro  70 
69 52– 9 så 
skickar jag 
den .  
Susanne 

Till Salu  
Rex Sportmaster –63, original i 
bruksskick 
Pris; 4.500:- 
Fram –58/-59 Slitet bruksskick med 
renoverad MS 51 motor 
Pris; 2.000:- 
Mats Rosenberg  
Tel. 08-530 232 14 

BAKHJULSFJÄDRINGEN  
Hemligheten med den utomordentliga åkkomfor-
ten hos Rex- mopederna ligger i Rex' speciella 
anordning för bakhjuls- fjädringen. Motorn och 
bakgaffeln är sammanbyggda till en enhet, som 
är vridbart lagrad vid det kraftiga ramröret, 
omedelbart bakom motorn. Bakgaffelns båda 
fjäderben ombesörjer den egentliga fjädringen 
men pendelrörelsen dämpas mjukt och effektivt 
av gummibandsupphängningen omedelbart 
under bensintanken.  
l första hand har härmed ernåtts en långslagig 
bakhjulsfjädring som ger en överraskande 
körkomfort och som håller bakhjulet i god 
kontakt med vägbanan.  
Men även andra stora fördelar har vunnits med 
konstruktionen. Bakhjulet har sålunda en stadga 
i sidled, som är ovanlig vid bakhjulsfjädring och 
drivkedjan får en konstant spänning, som icke 
påverkas av fjädringsrörelserna. Genom att 
motoraggregatet endast har en enda vridbar 
förbindningspunkt med den övriga mopeden 
försvinner motor- vibrationerna helt.  

Sportmaster har liksom Volvo, VW - ja, varför inte Merce-
des eller Rolls - undan för undan finslipats genom små 
detaljförbättringar till den fulländade moped, som presen-
teras här.  
 
En sådan tillverkningspolitik innebär, att Din Sportmaster 
inte åldras så snabbt. Både bruksvärdet och andra-
handsvärdet hålls uppe och den blir maximalt driftsäker 
och billig att köra med. Sportmaster har dessutom 
mycket, som ger mervärde:  
 
•   Den sportiga helvassa Victoriamotorn.  
•   Den funktionssäkra bottenlänksgaffeln.  
•   Det kraftiga markstödet.  
•   Den förkromade pakethållaren.  
•   De djupa skärmarna.  
•   Den bekväma körställningen.  
•   Den utomordentliga fjädringen.  
•   Friheten från vibrationer.  
 
Utrustningen är komplett och finishen i lyxklass.  
Finns i färgerna: Blått - Rött - Vitt - Kongobrunt             
Grafit- grått.  
 

HELKAPSLAT KEDJESKYDD  
Den förnämliga inkapslingen av kedjan mångfaldigar 
dennas livslängd. Kedjan går också väsentligt tystare. 
Det är några få ögonblicks verk att avlägsna skyddet, så 
att kedjan i sin helhet blir åtkomlig för inspektion.  
 



1.      Axlund Susanne och Mikael Karlsborg 197 91 Bro 08-582 491 36 
2. Bogren Leif Dacker Bro 621 73 Visby 0498-272839 
3. Wahlqvist Peter Tysta Gatan 8 115 20 Stockholm 08-545 434 48, 

070 695 34 30 
4. Åhlund Torbjörn Herrgårdsvägen 35 194 78 Upplands-

Väsby 
 

5. Djärf Anders Källslätt, Tensta 743 93 Vattholma  
6. Bill Thomas Linavägen 17 191 92 Södertälje 08-550 188 75 
7. Elmesten Åke Hasselstigen 10 169 38 Solna 08-82 16 74 
8. Lagerholm Roland Lorensbergsvägen 26 136 69 Haninge  
9. Lindholm Bo Fårtickevägen 15 184 34 Åkersberga  

10. Segermark Peter och Anna Arbin Jungmansgränd 2 117 66 Stockholm 08-191 416 
11. Alvik Carl Diamantstigen 29 196 33 Kungsängen 08-581 748 81 
12. Högberg Jakob Vårstavägen 15 c 147 70 Grödinge  
13. Eriksson Roland Haga Angarn 186 91 Vallentuna 08-510 250 01 
14. Wiborgh Lennart Tulpanvägen 18  135 54  Tyresö 08-712089081, 

070-400 26 70 
15. Holmgren Börje Johan Enbergs väg 1, 8tr 171 62  Solna  
16. Holst Göran Infanterigatan 23 6tr 171 59 Solna 08-83 55 18 
17. Mellberg Lars Lundmansgatan 7 B 761 45 Norrtälje 0176-22 43 80 
18. Olsson  Lars, Andreas, An-

ders, Andy, Ann 
Bokhållarvägen 8 123 57 Farsta 08-604 43 04 

19 Ludwig Peter och Ulrika 
Bornestedt  

Stockholmsvägen 45 B 182 78  Stocksund 08-624 09 12 

20. Lidén Lasse Kontoristvägen 15 123 57 Farsta 08-604 25 11 
21. Widman Lars Maskinistgatan 9 117 66 Stockholm 08-18 69 35 
22. Westberg Erik Starrbäcksgatan 3 1tr 172 74 Sundbyberg 08-29 18 67 
23. Söderström Göran Gustenhov 2065 760 10 Bergshamra  
24. Höjer Lars Eksätravägen 446 127 38 Skärholmen 08-464 78 44 
25. Larsson Stig Härbrevägen 25 142 34 Skogås 08-771 58 29 
26. Nilsson Oskar Zinkens väg 41 117 41 Stockholm  
27. Lange Ove Kanalvägen 28 184 41 Åkersberga 0704-38 83 47 
28. Nylander Bo Miklagårdsvägen 39 187 74 Täby 08-510 119 91 
29. Rydén Jan och Jeanette Ella Parkvägen 6 187 32 Täby 08-758 01 70 
30. Ikelberg Thomas Tallstigen 4 182 35 Danderyd 08-622 51 98 
31. Carlsson Per-Ove Bergsgatan 28 B 153 35 Järna 08-551 701 98 
32. Lé Mon Tommy Sidensvansvägen 20 178 39 Ekerö 08-560 312 92 
33. Cedergren Lasse Gavottvägen 8 196 37  Kungsängen 08-581 742 72 
34. Lothsson Ola Björkekärr 8140 441 56 Alingsås  
35. Norin Göran  Hummelmora  184 97 Ljusterö 08-540 629 17 
36. Nilsson Lilian Vitfåravägen 36 184 61 Åkersberga 08-540 62 917 
37. Tengstedt Leif Bromsvägen 33 125 57 Älvsjö 08-99 79 21 
38. Talinsson Bo Multrågatan 21 162 54 Vällingby 08-37 08 52 
39. Aldstam Hans och Eva Drew-

sen 
Holmgårdsvägen 6 168 55 Bromma 08-371 647 

40. Leander-
Pratt 

Eva Arkitektvägen 33 168 32 Bromma 08-704 99 59 

41. Kings Tomas och Rosa Kör-
berg 

Klockvägen 15 126 39 Hägersten 08-18 43 47 

Här har vi medlemslistan för Club Victoria som gäller just nu. I framtiden vore det roligt med en lista där även E-mail-
adresser finns med och mopedinnehavet vore också kul att få med. Så ni som inte meddelat vilka mopeder ni har gör 
det snarast så kanske vi kan få ut en komplett lista. 

Medlemslista 
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42. Blomqvist Johan och Gustafs-
son Jimmy 

Hälsingevägen 17 186 35 Vallentuna  

43. Åhlund Oskar Parkvägen 11 194 34 Upplands-
Väsby 

 

44. Laurell Bo Torasvägen 10 371 60 Lyckeby 0455-311 583 
45. Back Lars Västermovägen 85 125 40 Älvsjö 08-647 02 99 
46. Cedergren Anette Veckovägen 55 1tr 177 62  Järfälla 08-580 27771 
47. Erlandsson Stig Skälbygatan 122 724 76 Västerås  
48. Rindahl Kitty Lysviksgatan 39D 123 42 Farsta 08-604 59 00 
49. Aronsson Bertil Cervinsvägen 58 163 41  Spånga 08-761 111 74/ 

240 868 
50. Nordstrand Bosse Askvägen 3 186 45 Vallentuna  
51. Sjösten Kjell Malgomajvägen 17 120 60 Årsta 08-195 955 
52. Näsvall Göran Torgnyvägen 21 168 53 Bromma 08-375 254 
53. Brundin Kent och Karin Östra Ebbadalsvägen 

Kylvreten 
141 91 Huddinge  

54. Bellman Rolf och Anna Greta Fäbodvägen 4 132 35 Saltsjöö-Boo 08-747 10 25 
55. Dufva Magnus Finnstastigen 84 II 197 35 Bro 08-582 472 58, 

08-581 71 58 
56. Jonsson Gunnar Gnestavägen 3 124 30 Bandhagen 08-99 55 84 
57. Ferm Tord "loppan" Solvargsstigen 8 163 55 Spånga 08-760 82 56 
58. Rosenberg Mats och Susanne PL. 4190 137 94  Västerhaninge 08-530 23 214 
59. Moritz Tony Lissma Gård 142 91 Skogås  
60. Nyström Lars Urbergsvägen 31 141 39 Huddinge 08-774 15 36 / 

070-654 15 75 
61. Siebold Uno Ryttargatan 12 169 51 Solna 08-83 11 85 
62. Johnsson Tord "Totte" Skrinvägen 28 2tr 122 44 Enskede 08-604 35 28 
63. Nygårds Berra Hallstens väg 136 49 Haninge  
64. Hedman  Esbjörn Kammenvägen 11, Rut-

vik 
975 96 Luleå 0920-256215 

65. Leksell Matilda och Olle Armborstvägen 16 184 60 Åkersberga 08-540 228 24 
66. Öhman Lars och Ulla-Maja, 

Lars-Oskar 
Scoutvägen 15 191 39  Sollentuna 08-96 71 50 

67. Ericsson Ingemar PL. 315 A 761 73 Norrtälje 0176- 19 224 
68. Edlund John Gösta Tamms väg 12 191 33 Sollentuna  
69. Leksell Bert Ola Drakskeppsvägen 22 183 63 Täby 08-756 11 54 
70. Engqvist Olle Storgatan 30 114 55 Stockholm 070-344 40 00 
71. Höglund  Pelle pl.1632 A 150 23 Enhörna  
72. Uvehag  Reinhardt Kulgränd 7 137 56 Tungelsta 08-50031663 
73. Wallman Björn och Marie Gliavägen 62 161 52 Bromma 08-87 87 72 
74. Jacobsson Folke Vikgatan 5C 149 50 Nynäshamn  
75. Eriksson Christer Studievägen 35 142 33 Skogås  
76. Liljeholm Bo Furuögrund 930 47  .           Byske  
77. Gustavsson Per Emanusv. 14 732 33 Arboga 0589-19631/ 

070-5364288 
78. Svensk Max och Yvonne Trångsunds torg 3 142 60 Trångsund 070-721 39 09 
79. Hermansson Roland Annebergsv.7 732 33 Arboga 0589-17064 
80. Persson Elov Loviselundsv. 116 165 70 Hässelby  
81. Björk Thomas Skutskärsvägen 32 122 64 Enskede 070-513 62 42, 81 

66 58 
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Återblicken 
 
Mitt första rally anordnades av MCHK och starten gick från Röda 
Cafét. Det var frågesport längs vägen och svarade så gott vi kunde, 
vilket visade sig var bra för om jag inte minns fel så kom jag fak-
tiskt på andra plats! Inte nog med det utan jag blev kändis på kup-
pen då Bengt Aronsson fotograferade och skrev om rallyt i Nostal-
gia. ( Nummer 5 1996) Nåja jag var inte ensam om det precis men 
ändå!. Jag åkte på min Vicky Standard som väl egentligen är en 
Kroon, K-61. Den åkte vi till Nyköping och köpte till mig för mode-
rata 2.200:- Men det var då det!.  
 Bilden till höger är saxad ur Nostalgia. Bilderna nedan är mina 
egna. 
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Vicky IV Finns i tre huvudvarianter; Vicky IV, Vicky IVE  och Vicky Standard.  

Vicky IV  
I December 1955 skapades Vicky 
IV , fram till 1957 gjordes 72.511 
exemplar. Denna  moped var på 
sin tid en mycket avancerad ska-
pelse den var utrustad med bl.a. 
ryckutjämnare på bakdrevet och 
svinggaffellagret var lagrat i ett un-
derhållsfri och tystgående gummi-
bussning. Motorn gav en jämn och 
fin acceleration. Mopeden var för-
sedd med en rektangulär strålkas-
tare, luftpumpens plats var dold 
under sitsen, pakethållare av pres-
sat plåt, ett helt täckande kedje-
skydd och fäste för barnsits. Man 
kunde också köpa till benskydd 
som tillbehör. 

Vicky IVE  
Från slutet av 1956 till 
Mars 1958 producera-
des 42.893st Vicky 
IVE. Denna version 
erbjöd en större mo-
pedkomfort. Nu med 
en starkare pakethål-
lare  med ”sneställd” 
verktygslåda. (jmf med 
IV:ans pakethållare 
som är rak) Man kun-
de få en tre-växlad 
motor och vita däcks-
sidor mot en extra 
kostnad. Den var ofta 
utrustad med en frank-
furterdämpare. (men 
inte alltid!) den var 
också försedd med en 
plastsköld fram. 

Vicky IV;  tekniska data 
Motor; Encylinder-tvåtakts Victoria motor, cylinder i gjutjärns eller i lättmetall med hårdförkromat cylinderlopp, kolv i lätt-
metall. cylinderdiameter 38 mm, slaglängd 42 mm,  volym 48 cc,  kompression 1:6,5, effekt 0,8 hk vid 4500 varv/ minut  
Förgasare; Bing 1/8 med startchoke och luftfilter, 8 mm diameter, nålmunstycke; 2,15, nålinställning 2, insugsrör 8 mm dia-
meter. 
Elektriska data; svänghjulsmagnet NORIS ELZJ 6/17 L eller SIBA MZLX 3/6/17 L eller ROMAG ELZ 6/17, 6v/17w. 
Tändstift Bosch W 175 T 11 / Beru 175/14 u 2. Brytaravstånd 0,3-0,4 mm, förtändning 2,2 mm, Elektrodavstånd 0,4 mm. 
Strålkastare 6v. 15/15 watt bak; 6v. 2 watt. 
Växel/drivning. tvåväxlad, dragkilsväxel med vridbar manövrering, trycklamellskoppling, kugghjulsprimär drivning, motor-
drev med 12 tänder 
Stomme; pressad stålplåtsram, bakhjulssving och fjäderben, svinggaffel med gummitorsionsfjädring, 
Däckdimension; 24x2,00 , lättmetall eller stålfälgar, däckstryck; f 1,1 - b 1,2 Ekrar 2,4x230  
Bromsar; fram; fullnavsbroms 89 mm, bak; fullnavsbroms, stickaxel bak 
Bensintank; rymmer 3,4 liter, blandning 1:25     Bensinförbrukning; normalt 1,3 liter /100km 
Dimensioner; Längd; 1800 mm, Bredd; 600 mm, Höjd; 950 mm, axelavstånd; 1165 mm, markfrigång; 115 mm, vikt; 46 kg 
Pris; i tyskland DM 595.-  
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Vicky Standard  
Under perioden Maj-
December 1958 ändra-
des beteckningen från 
Export till Standard och 
under den beteckningen  
såldes det  ytterligare 
6.990 mopeder  av Vic-
toria IV fram till 1959. 
Standarden fick en rund 
strålkastare ( observera 
cykelstyret! ) och expor-
terades med antingen 
tvåväxlad (M51) eller 
treväxlad (M51 D) Victo-
ria-motor 
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Vicky IVE 

Det finns en hel del delar på en moped.  
Här är ett axplock ur reservdelslista nr. 4 till 
en Vicky IV 

Här ett bra tips 
hur man ställer 
in strålkastaren, 
hämtat ur en 
bruksanvisning 
på Tyska Nr. 
3909 III. 57 10. 



 
LÄNSFÖRSÄKRINGAR i samarbete med CLUB VICTORIA  
 
Försäkring för dej som har flera mopeder. 
Som medlem får du nu möjlighet att teckna trafikförsäkring för dina mopeder som är äldre än 25 år.  
Vi får nu på två trafikförsäkringar teckna upp till tio stycken olika mopeder.  
Man får bara köra två stycken samtidigt vilket innebär att ni kan vara två stycken som kör varsin moped samtidigt. 
Om du säljer eller köper en ny moped måste det anmälas omgående annars gäller inte försäkringen för din nya 
moped. 
Kostnaden för två trafikförsäkringar blir 2 gånger 512:- löpande på ett år vilket blir totalt 1024:- per år. 
Notera ditt mopedinnehav på listan nedanför, fyll i namn adress och ditt personnummer. Medlemsnummret hittar 
du dels på medlemsmatrikeln i detta nummer och dels på adresslappen. Skicka sen hela sidan till vår kontaktper-
son för försäkringar;  
 
Lars Widman. 
Maskinistgatan 9 
117 66 STOCKHOLM   tel; 08-186935 
 
Försäkringsbrevet skickas sedan ut av Länsförsäkringar  

NAMN............................................................................................  
 
ADRESS....................................................................................…. 
 
PERSONUMMER.......................................   MEDLEMSNR............. 
 
SKICKA IN DENNA LISTA TILL  
LARS WIDMAN  
MASKINISTGATAN 9 
117 66 STOCKHOLM 

 MOPEDMÄRKE              MODELL                    ÅRSMODELL   RAMNUMMER 
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SUSANNE AXLUND 
KARLSBORG 
197 91 BRO 

Club Victoria 

Tfn: 08-582 491 36   
Fax: 08-581 491 36  

 
E-post: pdc285a@tninet.se 

Ska jag DÖ ska jag göra 

det på moped!! 

Vi finns på nätet;  

http://user.tninet.se/

~pdc285a 

Här ska vi ha en 
logga!!!! 

 

Årets träff är  i 
norra Tyskland 
inte alls långt för 
oss. Tangstedt lite 
norr om Hamburg. 
Där kommer det 
att finnas en mas-
sa Victoriamope-
der och motorcyk-
lar  och Victoria-
ner som tyskarna 
själva kallar sig. 

 

Förbokning på fär-
jorna kan göras 
hos Skand Line 
på telefonnum-
mer 042-186 100 
det kostar 1190:- 

Victoriaträff i Tyskland 27/7-29/7 
För mer information kolla på nätet på Tyska hemsidan 

http://www.victoria-bike-ig.com/ 
tur och retur  för bil + alla i bilen 
(max 9-personer) Helsingborg-
Helsingör och Rödby - Puttgarden. 
Biljetten hämtas hos ATG-ombud.  

Gasthof i  Tyskland finns det gott 
om och när vi var i Tyskland för två 
år sen så kostade det c:a 300-400 
kronor per natt för två personer 
med frukost på enklare ställen. 
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Nästa nummer kommer c:a 1 Augusti 2001. Manusstopp 15 juli. 

Like a saint, with a gloria.  
Ride a Victoria. 

 Insänt av Lilian  


