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Susannes sida
Dags att betala
för nästa års mopedblad;

Betala med bifogat inbetalningskort men glöm inte
skriva namn och adress. !!!
MYCKET VIKTIGT!!!
Jag kommer inte att skicka
någon påminnelse! Det kostar för mycket porto och tid
att hålla på med och jag har
lite annat att göra; ord och
inga visor alltså!

Det gäller ju för oss att se till
att hålla nere vår del av olycksstatistiken och därför måste
det ju vara extra viktigt nu att
vi tar det lugnt eller hur. Kan
tyckas tråkigt för vissa och
med risk för att kallas präktig
sölkorv så tycker jag att 30
knyck är alldeles tillräckligt av
flera anledningar. Dessutom
är det mycket trevligare för

Mörka moln vid horisonten

4-5

Sista rallyt med Njurunda Classic moppers

6-7

Mer banan på nätet

8-9

Tysklandsresa 1998

10-11

Tysklandsresa 2002

12-13

Plåtbananen

14-15

Blandat från nätet

16

Ekonomi, säljes

17

Köp, Köp, Köp

18

Nya medlemmar,
Club Victoria på nätet

19

Bild Till
Vänster;
(Sabina)
Victoria
mekar Victoria Bergmeister.

Läs allt om ekonomin, som för
övrigt ligger på plus, på sidan
17.
OM EUEU-mopeder finns ju en
del att tycka och tyvärr har
olycksstatistiken gått upp så
kraftigt att åtgärder måste till
för att få ner antalet döda och
skadade. Något måste göras
men tyvärr lär det väl gå ut
över oss som håller på med
gamla mopeder. Nu är det på
förslag att införa allmän registrering och besiktning av alla
mopeder i vårt land för att på
så sätt försöka få ner olyckstatistiken. Om det är möjligt
skulle vi ju vilja slippa allt detta
som gör det onödigt krångligt
och dyrt för oss med många
mopeder.

I det här numret:

(det ska ju böjas
i tid!)

alla om man slipper fartdårarna som i mitt tycke förstör vår
image. Vi vill väl att de fotgängare vi passerar när vi är
ute och åker ska le och inte
hytta med näven! Men jag
erkänner gärna att det är roligt att åka fort men inte med
gamla veteranmopeder där
en del av tjusningen är just att
puttra fram. Åtminstone för
mig. Varför inte åka motorcykel eller åka på rundbana om
det är farten man är ute efter.
Åker man trimmat krävs körkort för mc, är fordonet dessutom Obesiktigat och oförsäkrat är det inte så bra. Det är
faktiskt ditt körkort som ryker.
Lars Öhman har åtagit sig att
försöka föra fram vår ståndpunkt till berörda myndigheter och om möjligt försöka
påverka eventuella beslut till

vår fördel. Vi får hålla tummarna. Ni kan läsa mer på
sidorna 4-5.
Göran Norin har hjälpt till och
ordnat med kopiering av diverse mopedlitteratur som
alla ni medlemmar i Club Victoria kan köpa för mycket förmånligt pris på sidan 18.
Snö och is utanför fönstret nu
är det dags att pyssla om våra
tvåhjulingar i garaget så de är
i skick till våren. Just nu håller
vi på att ordna med utrymmet
för våra tvåhjulingar så dom
ska ha det varmt och mysigt!
Vi har inrett ett separat hörn i
garaget där det bara ska vara
mopeder vilket är mycket
bättre än att ha dom lite här
och där och med lite tur ska vi
nog hinna med att renovera

klart vår Superluxus också
så att kanske sista avsnittet
i den renoveringen kan
skrivas till våren någon
gång. (Peppar, peppar…)
Och nu till prisutdelningen
för förra numrets frågesport; antingen kan ni ingenting eller också kan ni allt
och tyckte kanske att det
var för enkelt? Nåväl första,
andra och tredjepris går till
INGEN!

God Jul
och Gott
Nytt År
Vi ses till våren
Susanne
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Julklappstips hittar ni på sidan 19
och här till höger!
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Mopeder Säljes:
1 st DKW Hummel 1957.
Risig men går bra.
1 st DKW Hummel 1957.
Nyskick endast 40 mil. (slö)
Tomatröd. Måste ses.
1 st Victoria II 1953.
Utan motor, kedjeskydd,
Samt styre.
Victoria Super-Luxus
blästrad, utan motor. Klar för
lackning. Ring för mer info.
Tel: 070-724 84 73.
Max.

Köpes

Köpes. Plåtdetaljer till Victoria
Super - Luxus.
Reflektor + sarg till DKW/Vicky
136 samt fotpinnar (fällbara) dito.
Tel: 070-724 84 73
Max.

Delar säljes:
Framgaffel till Vicky Luxus
1958/59. Markstöd dito.
2st Chokekåpor (kromade) till
DKW-Hummel.
Ny svänghjulskåpa till M/50.
Reflektor med sarg Vicky IV
1956-59. Ring för mer info.
Diverse. Säljes:
Liten traktor med diverse tillbehör. Behöver ses över. Ring för
mer info.
Tel: 070-724 84 73.
Max.

Vad har farbror
polisen att säga
om mopeder tro?
Slå genast upp
nästa sida och
titta efter!

Bytes

1 st Victoria III N 1957.
Utan motor, styre, samt sadel, bytes mot delar till Victoria SuperLuxus. Ring för mer info.
Tel: 070-724 84 73.
Max.

Du tänker
väl inte
cykla hem
med punka!

Nästa nummer
är tänkt att komma någon
gång nästa år! med manusstopp i Januari

Skicka in om smått och
stort, ju mer desto roligare
mopedblad!. Det hänger på
ER. Alla bidrag är välkomna. (som sagt jag skriver bara om Victoria så
vill ni läsa om nåt annat får
ni skicka in det själva!!.)
Ju fler bidrag desto roligare blaska eller hur!
På marknad i Mannheim i
Tyskland, sidorna 12-13
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Mörka moln vid horisonten!
För att stämma i bäcken, eller i
varje fall försöka få undantag för
veteranmopeder har Victoriaklubben skrivit till Näringsdepartementet, Vägverket och Rikspolisstyrelsen. Vår medlem Lars
"Pastorn” Öhman sköter korrespondensen.
Victoriabladet publicerar här vårt
ursprungsbrev, Rikspolisstyrelsens svar och vårt svar på detta.
Vi har också hopp om att få vara
remissinstans när nya regler
skall utarbetas. Men, men, det
ser mörkt ut!
Här kommer det första brevet
skickat till tre adresser
Stockholm 2002-10-23
Vägverket
Att Jan Petzäll
781 87 Borlänge
Något om mopeder
Jag tror mig vara talesman för
Sveriges många tusen fordonshistoriker.
Fordonshistorien omspänner
också mopeden, som just i år
firar 50-års jubileum på svenska
vägar. Inom Motorhistoriska
Riksförbundets medlemsorganisationer och ett stort antal fristående veteranmopedklubbar har
intresset för mopeden som historiskt fordon vuxit lavinartat.
Gamla mopedvrak från 50- och
60-talen tas tillvara, restaureras
till originalskick av kunniga och
ansvarskännande personer och
brukas i mopedträffar inom resp.
klubb och/eller som njutningsmedel och nostalgikick i egna små
utfärder när vädret är gynnsamt.
Så kom EU-mopeden
Jag har med bestörtning tagit del
av uppgifter i pressen om att de
sk EU-mopederna regelmässigt
trimmas och framförs i höga hastigheter av unga förare.
Givetvis vill jag att alla åtgärder
skall sättas in för att höja trafiksäkerheten, rädda unga männi-

Man diskuterar registreringsplikt och tekniska
besiktningar av mopeder.

skor från att skadas, och kanske
framför allt, få respekt för de regler som gäller för de kraftiga EUmopederna.
Det här skrämmer oss veteranmopedister:
I de åtgärder som ventilerats i
pressen har ett av förslagen
skrämt upp samtliga veteranmopedister (d v s ägare och förare
av äldre mopeder av den typ
som förekom före EU- mopedernas intåg). Det är talet om att
alla mopeder skulle registreras i
någon form av "bilregister" och
kanske inlemmas i ett besiktningsförfarande.
Fortfarande är en moped det
enda veteranfordon som kan köpas och garageras utan mycket
stora ekonomiska uppoffringar
och garageutrymmen. Veteranmopedentusiasterna har därför i
många fall ett flertal ögonstenar
att vårda, och bruka under gynnsamma förhållanden. Vi fruktar
en administrativ och kanske
kostnadskrävande belastning
med registrering och ev. besiktningsplikt. Ett sådant förfarande
skulle kanske inte döda men väl
på ett ytterst allvarligt sätt skada
den seriösa kulturhistoriska gärning som Sveriges mopedhistoriker bedriver.
En vädjan:
Om registreringsplikt och besiktningstvång på mopeder införs,
vädjar vi om att samtliga
mopeder i den ursprungliga nationella klassen samt samtliga
mopeder äldre än 30 år undantas från såväl registreringsplikt
som besiktningsförfarande.
Högaktningsfullt
Lars Öhman
För Victoriaklubben i Stockholm /
För Automobilhistoriska klubbens Mopedsektion
Mina adressuppgifter:
Lars Öhman
Scoutvägen 15

Tel bost 08-967150
191 39 Sollentuna
tel arb 08-563 16973
tel mob 0736-886 973
Medlem i:
Automobilhistoriska Klubben
Motorhistoriska Sällskapet
Victoriaklubben
(veteranmopeder)
Fiat Classic Club
Det har kommit
ett svar hittills;
Detta brev från
Rikspolisstyrelsen
Polisenheten
Kent Hedbom
Bilinspektör
2002-11-05
Diarienummer ( åberopas vid
korrespondens) POL-3325095/02
Registrering av Mopeder
Vi förstår de synpunkter som
har framförts i Ert brev. Det
största problemet med de oregistrerade mopeder som finns i
vårt land är att de legitimerar
användningen av ett mopedliknande fordon utan registreringsskylt.
Detta innebär att klass l mopeder och i vissa fall även lätta
motorcyklar kan genom borttagande av registreringsskylten
bli mer anonyma och användas
som en klass 2 moped. Till exempel Peugeot Speedfight 2
som med identiskt utseende
finns som moped klass 2 (30
km/h) klass I (45 km/h) och
som 100 cm2 motorcykel.
Mopeder är idag ett mycket
stöldbegärligt fordon, i storstäderna stjäls, alternativt rånas
113 av alla moped ägare på sitt
nya fordon under första årets
innehav.
I samband med trafikövervakning är det nödvändigt att kunna identifiera
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fordon. För att på ett effektivt
och rationellt sätt göra det är registrering av fordonen nödvändig. Detta begränsar anonymiteten och därmed benägenheten
hos en hel del förare att använda
fordonen på mer eller mindre kriminellt sätt.
Antalet allvarliga trafikolyckor
har under de senaste åren ökat
dramatiskt. Under förra året omkom sju mopedister i trafiken.
Under årets första åtta månader
har tolv mopedister fått släppa
livet till. Sannolikhet är det den
allt högre hastighet som mopederna kan framföras med som i

stor utsträckning bidrar till
olyckornas uppkomst och ger
svåra skador.
Det är väl känt att det är förhållandevis lätt att manipulera mopederna att
kunna köras med högre hastighet än den tillåtna,. För att komma tillrätta med det problemet
är återkommande tekniska kontroller av mopederna en effektiv
metod. Det är därför önskvärt
att alla mopeder blir registreringspliktiga och regelbundet
får genomgå tekniska kontroller. Det ankommer inte på Polisen att utforma detaljer i författ-

ningar. Detta kan endast Riksdagen och Regeringen fatta beslut om. Det står naturligtvis var
och en fritt att informera beslutsfattarna med sakliga argument före olika beslut, vilket
vanligen sker genom att olika
myndigheter och intresseorganisationer får yttra sig i ett remissförfarande.

Det här är svaret till Rikspolisstyrelsen.
Stockholm 2002-11-07
Tack för Ditt svarsbrev av 200211-05.
Du för fram en rad argument för
registreringsplikt för mopeder. I
mitt brev till Dig efterlyste jag förståelse för att detta inte borde
omfatta veteranmopeder. Alltså
den nationella klassen, och alla
mopeder som är 30 år och äldre.
Låt mig försöka bemöta Dina argument utifrån veteranmopedens funktion och användningssätt och utifrån veteranmopedistens synsätt.
-Först gäller det identifikation av
mopeder. Exemplet Du anför
gäller troligen en helt modern
moped/MC. Det torde inte vara
minsta svårighet för poliser eller
övriga medborgare att skilja på
en modern EU-moped och en
minst 30 år gammal veteranmoped. Byggnadssätt och design är
helt annorlunda.
Så till stöldbegärligheten. En veteranmoped är inget bruksfordon, som jag påpekade i mitt förra brev. Det framförs ytterst sällan av ungdomar. Jag vågar gissa att stöldbegärligheten och
stöldfrekvensen av veteranmopeder är praktiskt taget noll. Har
Du statistik som ger en annan

bild så böjer jag mig naturligtvis
för det argumentet.
När det gäller trafikövervakning
så krävs det, menar Du,
"registreringsplikt av mopederna". Detta skulle, menar Du vidare, "begränsa anonymiteten
och benägenheten hos en hel
del förare att använda fordonen
på ett mer eller mindre kriminellt
sätt". Är vi veteranmopedister
misstänkta att använda våra
samlarobjekt på "ett mer eller
mindre kriminellt sätt"? Har Du
någon statistik som styrker veteranmopedisternas befarade kriminalitet?
Antalet olyckor med mopedister
inblandade är naturligtvis ytterst
allvarligt. Här vet jag att det
finns tillförlitlig statistik från polis
och försäkringsbolag. Mot detta
står min enkla uppfattning att
antalet omkomna och skadade
på veteranmopeder bör vara i
minoritet. Finns det över huvud
taget någon allvarligt skadad eller omkommen veteranmopedist
i den statistik som Du refererar
till?
Att manipulera mopeder är måhända lätt med moderna mopeder som lär styras av microchips. För veteranmopeder gällde förvisso att 50- och 60-talens
ynglingar sågade jack i kolvar,

och slipade cylinder– toppar
mot garagegolvet. Från dessa
mytomspunna "källartrimningar"
har skrönor uppstått hur fort
man kunde få sin moped att gå.
I de allra flesta fall rena falsarier och våldsamma överdrifter.
Låt mig ge ett exempel: Jag
köpte min nuvarande Fram
Clipper, 1964 års modell, av en
ung man i Södra Storstockholm. Det är nu fyra år sedan.
Jag frågade innan provkörningen hur fort den gick. Han svarade "Jag hänger nästan med
kompisarnas moppar de går 99
km/tim". Jag provkörde och
mätte upp hastigheten med bil,
sonen körde. I nedförbackar
gick den strax över 30 Km/tim.
Jag köpte mopeden och har sedan dess gjort en seriös och
omfattande renovering.
Till sist: Jag har förståelse för
polisens ansträngningar i detta
ärende. Men jag vädjar om Er
förståelse för att, vid registrerings- och besiktningsplikt, undanta veteranmopeder, förslagsvis de som är 30 år eller
äldre. Årsmodellen finns alltid
angiven på försäkringsbeviset.
Högaktningsfullt
För Victoriaklubben i Stockholm / För Automobilhistoriska
klubbens Mopedsektion
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SISTA RALLYT MED NJURUNDA CLASSIC MOPPERS

Göran och jag "Lilian" är
ju som bekant medlemmar i VMK 50cc i Gnarp.
Detta har då resulterat i
att vi varit uppe i Jättendal två gånger på gränsträffar. Det finns väldigt
många moppeklubbar
där uppe, så gränsträffen
samlar alla dessa klubbar årligen till en gemensam träff, där man
umgås och åker moppe

tillsammans en hel helg.
Man knyter kontakter
med andra, kollar moppar, pratar, äter gott,
dricker gott och pratar,
pratar, pratar.
På senaste gränsträffen
blev Göran och jag inbjudna att vara med på
Classic Moppers sista årsrally.
Den 20/9 for vi upp till
Njurunda med vår polar
300.
Eftersom vi skall
representera vår
klubb Victoria
tog vi denna
gång med oss
var sin Victoria
Luxus årgångar -58 och -59.
Som vi tycker är

representativa för vår
klubb.
Sent på fredagskvällen
kom vi fram till vårt
värdpar Kerstin och Bosse. Kolsvart var det och
regnat stod som spön i
backen, sikten var dålig
men Bosse han stod ute
med en stor lampa och
viftade där vi skulle
svänga in..
Dagen efter strålade solskenet över Njurunda. Vi
startade mopparna,
Kerstin hade en Crescent
2000, Bosse hade en
Puch Alabama, och vi
våra Victorior, och for
till Njurundabommen
där starten var. Där
samlades unga och
gamla, nyfikna och glada människor. Där
fanns mopeder av alla
de slag, bl.a. ett av Rolle
Erikssons objekt en Union. Extra glad blev jag
själv då jag fick se en
Victoria Nicky.
Där var otrimmat och
trevligt.. Men som alltid
var gänget med som har
mera trim än vad nöden
kräver.
Alltså var det precis som
alla andra rallyn, men
vi var långt hemifrån,
och i en helt underbar
natur.
Vi åkte 9 mil den dagen,
på härliga kurviga vägar med sjöar, skogar
med underbar utsikt.
Vi tävlade regelbundet
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vid alla stoppen, tog en
macka, lite kaffe, pratade, skrattade och de
flesta sa´ "kommer ni
ända från Stockholm"?
Vi avslutade vår resa
med årsmiddag på en
härlig gammal krog vid
namn Smedjan och sedan bar det av tillbaka.
Jag önskar med detta
att vi alla i vår klubb
kunde samlas och åka
dit på ett rally tillsammans.
Då skulle ni få träffa
Kerstin & Bosse. Mannen
med läderhuvan "The
King of Njurunda".
Christer, "han som har
100 moppar fastkedjade
i sin trädgård".
Ni skulle få göra studiebesök hos Jalle som bor i
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en gammal affär, där
han har rader av kördugliga mopeder av
alla de slag, bilar ,
reservdelar, objekt, bl.a.
ett otroligt fint objekt av
NV Jet cross.
Visst var vi
långväga
ifrån men
en kille var
värre, han
kom från
Oxelösund.
Varför? Jo
för att det
är så rackarns trevligt
att vara
där.
Naturligtvis
gick våra
Victoria

Luxus utan några som
helst problem hela nio
mil
Nästa år åker vi tillsammans! Eller hur?
Hösthälsningar från Lilian.
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Mer plåtbanan på nätet

Från Kalevi Sundqvist
Subject: Hemsidans nya adress
Hejsan Info om min hemsida.
adressen har växlat lite. Var så
vänlig och justera det i Er hemsida lite.
Gamla var: http://mutteri.vtol.
hamk.fi/~sundqvis
Ny är : http://mutteri.vlk.hamk.
fi/~sundqvis
Hälsningar
Kalevi Sundqvist från Finland,
Tammerfors
ps. Bifogar några bilder av min
sommar resa. Snygga Victoria
och Hummels från Germany
………………….
Tack för bilderna, dom var fina,
vilka snygga bananer. Vi har
faktiskt lyckats köpa en Victoria- banan nyligen i ganska bra
skick. Var i Tyskland var du?
Hälsningar Susanne
…………………….
Hejsan Susanne
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Min sommar resa var i Tyskland, där jag besökte ZweiradMuseum i Neckarsulm. Där
var fina cyklar. En DKW
Hummel 155 jag fotograferade.
Sen Frankrike, Spain, tillbaka
till Riviera. Cannes. Där jag
mötte en kille med IFA RT 125
från -56. Original och jätte
snygg.
Sen via Norra Italia och Austria till södra Tyskland, Bavaria. I Neuburg an der Donau
var Oldtimertreffen. Tiotals
motorcyklar, bilar och traktorer.
Jag fotograferade en gubbe
som hade en DKW Hummel
115, en Victoria 115 och en
Express 115. Och en Victoria
Vicky.
I Neukirchen am Brand nära
Nürnberg träffade jag en kille
med Express 115. Snygg renoverad. Han hade sju (!!!) andra
Hummlar i garaget at vänta renoverings arbete. Också det
var en "spareparts" gården. På
andra sidan i garaget där var
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DKW Hummel standard mopeder liksom tio stycket !!!
Jag tog några rullar film och
placerar dom till min hemsida
när jag har tid. Senare.
I Finland
jag har jag
träffat en
kille som
köpte denna
sommar en
DKW
Hummel
155. Inte i
bra skick.
fungerar
inte, men
han startade
renoveringsprojekt
med den.
Resan var
jättefin.
Vädret just
precis,
varm och
solig. I tre
veckor bara

två dagar med lite regn.
So har allt det gott. Återseende
Kalevi Den Glada Gamla MoppeGubben
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Vår första Tysklandsresa 1998,
Första Fyndet

1998 åkte vi till Tyskland för att bila
runt och gå på marknader, vi hade
inte den blekaste aning om vad vi skulle hitta där så det var med spänning vi
började vår resa. Vi plockade med
sängkläder och gamla båt- madrasser
som vi lade bak på flaket för att ha som
reserv om vi inte hittade nåt sovställe.
Vi åkte samma dag som årets Södertälje-marknad så början på resan var ju
given. Dock den gamla vanliga shoppinglusten infann sig inte eftersom vi
ju skulle vidare. Det blev sent den natten och vi körde in på en liten skogsväg i närheten av Helsingborg och
lade oss att sova på flaket. Den natten
var nog den bästa, flaket var en höjdarplats att sova på. Nästa dag åkte vi
över till Danmark utan problem men
det var tur att vi inte åkte åt andra hållet för där var det de värsta köer jag

Många mopeder i Butzbach. Dom hade någon
slags tävling.

någonsin har sett.
Det var 30 mil ner
till Rödby för att ta
nästa färja till Puttgarden. Det var
lite intressant att
hitta starköl på
rasthaken annars
är färden genom
Danmark ganska
trist, men vi lyckades åka lite vilse i
alla fall, och det
gäller att hålla fartbegränsningen!

Ganska skönt med
pauserna på färjorna. Även i Tyskland var de värsta
köerna åt andra hållet så att åka hemåt
till Sverige i slutet på juli är nog ingen
höjdare. Färden vidare ner genom
Tyskland gick utan problem. Autobahn
hela vägen lunkar ju på ganska bra.
Visserligen snittar vi ju knappast mer
än 100-110 km/tim men fortare blir
bara stressigt, tycker åtminstone jag.
Kasselbackarna var intressanta vi åkte
omlott med en husvagn hela tiden i
uppförsbackarna körde vi om då Landrovern är ganska stark men i nedförsbackarna blev vi omkörda då vår bil
nästan måste ”gasas” även i nedförsbackarna, inget rull där inte! Vi stannade på ett väghotell där jag frågade
efter rum nästan helt på Tyska och imponerade storligen på Mikael. Jag läste
Tyska på högstadiet i hela två år och
inför denna resan köpte jag en kurs i

Av Susanne Axlund

Tyska med Kassettband som jag inte
hann lyssna på men allt går ju, eller?
Vi hade köpt en tysk tidning innan vi
åkte som heter Das Markt och där läste
vi om en marknad i Butzbach som vi
bestämde oss för att åka till. Väl där var
det inga problem för det var väl skyltat,
vi var där vid 10-tiden men då var inte
så många försäljare där, dom kom senare och vi upptäckte att Tyskarna inte
är lika morgontidiga som vi är.
Där stod ganska många mopeder och
bland annat en Superluxus med Ormskinnsklädd sadel som vi beundrade.
Vi pratade lite med ägaren som heter
Gert och frågade om den var till salu
men det var den tyvärr inte.
Det var ju inte så många som sålde
eftersom det var en liten marknad men
av en försäljare, som påstod att han
hade en moped-farm hemma, köpte vi
en Express Touren sport. När vi släpade iväg den så såg Gert oss och insåg
nog att vi måste vara väldigt intresserade för att köpa en sån moped så han
började prata mer med oss och berättade att en kille som också hade en
Superluxus hade berättat att den var
till salu så för att försöka korta ner historien lite så slutade det med att vi for
runt som galningar i Geissen och letade efter en kille som skulle stå och vänta på oss på en parkering, allt gick till
slut bra och vi åkte vidare med både
en Express och en Handmålad Superluxus på flaket. Det är för övrigt den
som vi försökt få tid till att renovera
men inte riktigt lyckats.
Gert hjälpte oss också att
ringa på en annons på en
Italiensk Vicky III? Vi trodde
nog att det skulle vara en
Vivi som Max hade berättat
om att det skulle finnas en
modell som heter. Vi bestämde träff men det var en
bit till att åka så först åkte vi
och besökte lite Museum.
Vi började på ett motormuseum med allt möjligt bland
annat en hel del mopeder
som stod på led uppe i taket så man såg inte så bra.
Där stod en Plåtbanan som
vi beundrade mycket eftersom vi ju bara hört talas om
dom men aldrig sett någon.
(Dock berättade Lars Widman på Södertälje-
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marknaden om ett fynd han
hade gjort av en mycket sällsynt Victoria- moped som
han höll på att renovera men den
hann vi aldrig se
innan vi åkte)
Det andra museet
vi åkte till var NSUmuseét i Neckarsulm. Där fanns det
många fina mopeder och motorcyklar att titta på. Inte
bara NSU. Speciellt
kul var det att hitta
en Swing, Victoriamotorcykel, eftersom vi har en som
saknar verktygslådelocket och sargen
med glaset till hastighetsmätaren. Så vi
tog närbilder för att försöka tillverka nya
delar själva. Sen var det dags att leta
rätt på nissen som vi bestämt träff med.
Vi hittade dit till sist men fick vänta utanför huset på att han skulle komma hem.
Han var pappa till den som egentligen
sålde mopeden och tog oss med till ett
garage. Vi gick in………
Garaget var fullt med olika sportmopeder i varierat skick bl.annat NSU Quickly
TT och NSU Cavalino. Bredvid Vivin som
ju var den italienska Vicky III:an det stod
om i annonsen så står det en 136:a, den
såg Mikael direkt men jag hade sett
längre in i garaget och upptäckt den.
Jag stötte Mikael i sidan och vässsssste;
titta där!….. Han lyssnade inte för han
stod och stirrade på 136:an så jag fick
väsa en gång till; titta en BANAN, innan
han såg. Snacka om ridå hjärtfrekvensen
gick hastigt upp. Var det nåt som var till
salu? Men gester och miner för karln
kunde ju absolut ingen engelska och vi..
Ja det vet ni ju redan. Nåja vi åkte till
huset och han ringde sin son och gav
honom vårt anbud på de tre mopederna, Bananen, 136:an och Vivin. Och
köpet gick vägen. Med redan två mope-
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Bildbeviset på att vi faktiskt
hade en Banan på flaket

der på flaket så skulle det ju bli
ganska trångt men det löste sig
genom att vi helt enkelt lade Vivin
ovanpå de andra mopederna. Pappan
såg mycket tvivlande och storögd ut
när vi pressade in alla mopeder. Men vi
är duktiga på att packa och vi stoppade
om mopederna med
våra sängkläder så
dom stod ganska bra.
Pappan berättade att
sonen hade ytterligare
ett garage med mopeder typ Avanti osv.
men vi slog dövörat till
det var FULLT.
Med hjärtat i halsgropen åkte vi därifrån.
Nu ville vi bara hem så
fort som möjligt men vi
var ju i södra tyskland
så resan hem tog ju ett
tag. Vi tog några fotografier på Plåtbananens bakljus och ett
på framljuset för att kunna åtminstone
bevisa att vi haft en om den skulle bli
stulen på vägen hem. Ingen skulle ju
tro oss annars.

Vi gjorde ett stopp i Nürnberg där vi
letade rätt på en kille som heter Frauenknekt som vi hade hört skulle ha
ganska mycket mopeddelar. Vi väntade
utanför för han
var ju inte hemma men vi hade
tur för han kom
efter en liten
stund. Han kunde inte heller ett
ord engelska
men det gick
ändå. I garaget
hade han en
riktig raritet en
159TS som vi ju
dreglade över
men den var
Mikael på tur med 136:an på vår utflykt 1999.

lovad till en kompis så vi fick nöja oss
med att titta. Vi köpte en del broschyrer och delar till Superluxusen och Plåtbananen men köplusten hade sinat
lite, man blir fartblind efter ett tag,
dessutom kan man ju inte köpa allt
man ser.
Vi stannade också till på några mindre
marknader, en dag hann vi med tre
stycken och tyvärr var det den sista
som var något. Den var i Dipshorn och
ganska stor men vi kom sent och
pengarna började ta slut. Vi köpte
några Victoriamärken av lite olika modeller och jag hittade en tank till en
110:a. De andra två marknaderna var i
princip några försäljare på en bakgård,
ganska trevligt ändå vi hittade bland
annat en femväxlad motor och en
”ekerskruvare” så helt fel var det ju
inte. Vi kom hem till slut full-lastade
med mopeder och öl.
Hur gick det sen med alla mopeder? Ja

Superluxusen har vi åkt med, bland
annat på en utflykt i Bromma, men nu
ligger den i en hög med delar som ni
vet, den ska ju plockas ihop nu, men
det är svårt att hinna med så ”högen”
får nog ligga ett tag till. Expressen startade vi upp och tvättade och fixade för
att vi skulle ha med den på en utflykt, i
sista sekunden upptäckte vi att framskärmen tog i däcken för att framgaffeln är lite knäckt så den fick vi ställa
undan. Plåtbananen har vi sålt och
istället har vi köpt en som var i bättre
skick och som vi inte behöver lacka om
Den premiär- åkte jag med på förra
årets tur hos Gunnar Jonson. 136:an
(DKW) har vi använt flitigt men nu är
den alldeles nysåld eftersom Mikael
hittade en 136:a Victoria på marknaden i Mannheim nu i höstas. Vivin står
fortfarande i Garaget och saknar en
liten plåt men till nästa sommar ska
den nog få lufta sig lite.
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På marknad i Tyskland.

Redan i somras så pratade Micke
och jag att vi skulle försöka att
resa ner till någon stor marknad i
Tyskland. Vi kom fram till att
marknaden i Mannheim skulle bli
den bästa för oss, den är så stor
att vi trodde att vi skulle hitta allt vi
sökte.
Vi for iväg den 10 oktober i Mickes bil en Landrover med plats för
mycket prylar.
Vi körde ner till Trelleborg och tog
färjan över till Rostock, eftersom
jag aldrig har varit utomlands så
tog vi en väldig omväg för att få
se så mycket som möjligt av
Tyskland innan vi anlände till
Mannheim vid 18.30 på kvällen.
Eftersom det skulle komma mycket folk till marknaden så var det
väldigt ont om hotellrum, men
skam den som ger sig, vi stegade
in på första hotell vi såg och frågade om rum och det var naturligtvis negativt, vi fick tips om att
det kanske fanns rum längre ner
på gatan, och det fanns 2 rum
kvar dom tog vi blixtsnabbt.
Efter att vi installerat oss så gick
vi ner på stan för att träffa Peter

Wahlqvist och hans kompis Johannes som skulle vägleda oss
på marknaden, vi åt och drack lite
öl innan vi gick tillbaka till hotellet
för att vila inför morgondagen.
Efter en välbehövlig vila gick vi
upp klockan 6 och åt frukost, sedan bar det iväg till marknaden
som öppnade redan kl. 08.00 på
morgonen, vi betalade parkeringen och gick ner till marknadsplatsen, köerna in var enorma, dom
sa att det skulle komma 50.000
besökare och det stämde nog för
det var väldigt trångt mellan stånden.
Om vi i Sverige tycker att Tullingemarknaden är stor så ska ni
veta att den är ordinär i jämförelse.
Du som har svårt att få tag på delar till Zündapp och NSU, åk hit,
här finns allt att få tag på.
Att hitta Victoria- delar blev svårare än jag trodde, det jag hittade
var väldigt dyrt, fungerande mopeder var konstigt nog billigare,
en Superluxus kostade runt 5.000
kr vilket jag tycker är överkomligt.
Micke hittade en Victoria 136 som

han blixtsnabbt la vantarna på,
sen hittade han en MS/50 motor
med fläkt vilket var en kul grej.
Efter halva dagen var det dags att
gå till bilen och avlasta oss, det
behövdes för det blir tungt att gå
omkring med en massa delar.
Jag fotade lite grann också med
min nya digitalkamera, en sån där
manick som man kan se direkt hur
dålig fotograf man är "praktiskt".
Så småningom strålade vi samman med Peter Wahlqvist och
hans kompisar som tipsade oss
vidare där man kunde göra fynd,
eftersom jag är ute efter en DKW
Hummel 56a så kollade jag lite
extra på detta, jag hittade en enda
och den hade man gjort om till en
57a så det blev inget köp, däremot så köpte jag dekaler till
Vicky det hade dom mycket av.
Av promenader blir man hungrig
så vi testade deras hamburgare
som bestod av en ituskuren fralla
där man lagt in en fläskkotlett, såg
konstigt ut men smakade bra.
Jag trodde att jag sett det mesta i
mopedväg men icke, här fanns de
mest konstiga och kluriga mope-
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der som jag inte har hört talas om.
Om vi hade kunnat stanna en dag
till så hade vi säkert hittat allt vi
sökte men det kunde vi inte så vi
packade ihop vid 10 tiden på kvällen och körde vidare för övernattning i Butzbach för att sen fara
vidare mot Rostock och ta färjan
över till Trelleborg.
Du som tänkt dig att åka på marknad i Tyskland, åk dit, det var den
bästa marknad jag varit på, men
ta med dig walkie talkies annars
är det lätt hänt att man tappar bort
varann i folkvimlet.
Jag vill samtidigt tacka Micke för
allt han ställt upp med under denna resa.
Mvh MAX

Öl- jakten
På väg från marknaden så var det
ju bara en sak kvar som skulle
göras, nämligen att inhandla öl
ransonen! Men vi hade inte tänkt
på att det ju var söndag då vi åkte
hem och inga affärer verkade vara
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Mikael
phone
home!

öppna, ,bara bensinstationer och
Restauranger. Vi åkte in i flera
städer för att leta efter söndagsöppna affärer men det fanns helt
enkelt inga. Tänk att komma
hem från Tyskland utan en enda
öl! Nåja det är ju inte hela världen, men det löste sig till slut i

Rostock där vi skulle ta färjan
hem. Där hittade vi en BP-mack
som sålde öl- backar till ett bra
pris så där fyllde vi till slut upp
vår ranson.
Mikael
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Plåtbananer,
Detta snitsiga Vrålåk såldes av
Zweirad-Union under marknadsnamnen DKW, Victoria
och Express, de bjöds ut samtidigt och men skilde sig åt på
dekaler och färgen. Trots att
den i folkmun kallades
"plåtbananen" fick inte 115
något stort gensvar, där hjälpte inte ens det välmenande
språket i en katalog; " nyaste
mopeden med en överväldigande plåtarkitektur, med
egen och mogen personlighet.
Det börjar dyka upp fler och fler
av de åtråvärda mopederna dock
är nog i princip alla från Tyskland.
I Sverige, om det nu togs in några,
räknades dom som lätt mc vilket
man kan läsa på de få Svenska
broschyrer där plåtbananen är
med. Den finns i två ”storlekar”
dels som typ 115 vilken är på 2
hästkrafter och som motsvarar en
EU-moppe av idag, dels som typ
155, men den är på 3,7 hästkrafter och är därmed helt klart en
motorcykel.

riktiga vrålåk
En förebild? Hämtad från en bok om DKW;
DKW MZ Zwei Marken— Eine Geschichte ISBN 3-613-01395-9

Det finns dessutom några mindre
detaljer som skiljer typ 115 från typ
155. T.ex. ljusknappen har fler lägen på typ 155, gallrena sätts fast
med lite andra skruvar osv.
Det står tre olika namn på mopederna; DKW, Victoria och Express
och de kan oftast skiljas åt med färgen. DKW:n är antrasitgrå, Victorian är blå. Expressen var brun
(guldfärgad). Det finns också en
Banan som kallades Kavalier och
den var vit. Vi såg Udo Hönickes
röda plåtbanan på ett museum i

Tyskland. Kanske tyckte Udo att
det var snyggt med rött för det går
inte att hitta något belägg för att
den fanns i rött. Men jag erkänner
gärna att jag tycker den röda är
väldigt snygg.
Typ 115 såldes 1961-63 i 13.551
exemplar och kostade i Tyskland
998 DM.
Plåtbananen var den första gemensamma produkten efter sammanslagningen av Victoria, Express och DKW till Zweirad Union
och kom 1961. Den blev aldrig någon riktig framgång, kanske var
den lite för extrem dessutom hade
nog luften gått ur marknaden en
aning.

KLEINKRAFTRAD TYP 115
Ausführungsarten Typ 115
Nr.
001
DKW Hummel Typ 115
mit Motor 803 000, 2 PS, ohne Gebläse (utan fläktkylning)
002
VICTORIA
Typ 115
0011
DKW Hummel Typ 115
mit Motor 803 001, 2 PS, mit Gebläse (med fläktkylning)
012
VICTORIA
Typ 115
Fahrgestellnummer:
DKW
ab Fgst. Nr. 115 I 000 001
(ram-nummer)
VICTORIA ab Fgst. Nr. 115 2 000 001

lackierung för Typ 115 (und Typ 155)
DKW
Fischsilberanthrazit ( fisksilvergrå)
VICTORIA Fischsilberblau (fisksilverblå)

Farbkennzahl .87
Farbkennzahl .17

DKW Kavalier 50cc. Lätt mc 4,2hkr– fläktkyld,
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115 013 EXPRESS 115 2PS

Motor; 1-cylinder 2-takt Blockmotor. Cylindervolym 48 ccm, Cylinderdiameter 40mm, Slaglängd 39
mm, Effekt 2 Hk, 4950v/min, Utväxling 1:7,5, Maxfart 40 km/tim,
fläktkylning, Smörjs med oljeblandad bensin 25:1, tändsystem 17w.
Koppling och Växel 3-lamellskoppling i oljebad, modern fotväxel,
3 växlar, kickstart Ram och utförande. Press- stålram, cromad tank
6,2 liter med reserv, stöd, lättmetallnavbroms 120 mm 20 mm beläggningsbredd, Aktivering av frambroms med handgrepp, fotbroms
bak, stor limpa, cromfälgar, vita
däckssidor, strålkastare 15 w. Mått
mm. Hjulavstånd 1245 mm, totallängd 1890 mm, största bredd 690
mm, höjd 960 mm, sitshöjd 800 mm,
markfrigång 150 mm, maxlast fram
73 kg, maxlast bak 157 kg, vikt 78
kg, maxvikt 230 kg, däck fram och
bak 20x2,75, fälgstorlek 1,50A x 16,
för två personer.

Betrachten Sie bitte unsere Neukonstruktionen
EXPRESS115 und EXPRESS 155
wie ein gutes Gemälde mit etwas Abstand; dann kommt die harmonisch
geschlossene linie dieser Fahrzeuge erst voll zur Geltung. Trotzdern bestehen Rahmen, Tank und Scheinwerfer aus leicht auswechselbaren Einzelteilen. Die hinteren Kotflügelschalen lassen sich links sowie rechts
nach lösen einiger Schrauben leicht abnehmen. Der Tank, der übrigens
ganz in Gummi aufgehängt ist, besteht ebenfalls aus einer linkeri und
einer rechten Hälfte. Beide sind durch den abnehmbaren Scheinwerfer zu
einer Einheit gebunden.
Vom laien bis zum erfahrenen Fachmann wird kritiklos anerkannt, daB
hier von wirklichen Kennern etwas Einmaliges geschaffen wurde.
Ihrer besonderen Aufmerksamkeit empfehlen wir folgende Vorzüge:
Einmalige StraBenlage.
Ölgedämpfte Federbeine mit 120 mm Federweg vorn undlOOmm hinten bedeuten hohen Fahrkomfort. Die Sitzposition för die Sozia noch vor der Hinterradachse verbürgt ein
ermüdungsfreies Fahren auch auf langen Strecken. Dazu ist
die Sitzbank besonders groB gehalten; sie hat die AusmaBe
für ein starkes Motorrad. Im übrigen möchten wir nur noch
erwähnen:
3 Gänge - moderne, leichtgängige FuBschaltung Scheinwerfer mit 130 mm
lichtaustritt-groBe SchluBleuchte - verstellbarf FuBrasten.

Wir fassen zusammen: Hier
sind 2 Fahrzeuge, welche
gleichermaBen die Jugend
wie die gesetzteren Jahrgänge ansprechen, geboten!
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Det är en hel del skoj vi avhandlar på
nätet, se bl.annat nedan. Har du några synpunkter på ordväxlingen eller
andra tips skulle det vara roligt om du
hörde av dej.
Hallå Susanne,
Har nyligen införskaffat en Vicky cykel - dammodellen - med tillhörande
Victoriamotor årsmodell 1952. Handlade den av Johan Hamilton i Mariefred.
Den snurrar på riktigt bra men är i sort
behov av en genomgripande renovering - vilket jag tänkt ge mig i kast med
kommande vinter. Har även sedan
några månader en Hermes herrcykel
av ca 60 - tal även den försedd med
en Victoriamotor i fint skick. Den saknade kåpa - men det fick jag med en
extra vid köpet av Vickyn. Lyckan är
således fullständig.
Vad jag nu är i ett skriande behov av
är nya däck + slangar till Vicky- cykeln.
Dimensionen är ju dessvärre något
udda - så det verkar inte alltför lätt att
hitta leverantör.
Vet ni inom klubben hur jag skall förfara ? Kanske har ni medlemmar med
samma cykel - som stått inför samma
problem - och som lyckats hitta fram
till nya däck ?
Förslag om vem jag kan kontakta
emottages å det tacksammaste.
Jag ansöker härmed om medlemskap i
den ärevördiga Victoriaklubben.
MVH; Jan-Erik Henriksén
Hej trevligt att bli kallad för ärevördig
klubb och förlåt att jag inte svarat tidigare. Inga ursäkter hjälper här.
När det gäller däcken är det tyvärr
svårt. Vi själva har löst problemet med
vår Vicky- cykel genom att köpa Mountainbikedäck. Det är de enda nya däck
vi känner till som passar till påhängaren. Kanske går det att hitta gamla på
någon marknad men då är ju problemet att dom oftast är spruckna och
torra.
Om du vill vara medlem kostar det 80:Välkommen som medlem du kanske
blir nummer 150?
Hälsningar Susanne.
Tack för mail och den mycket intressant infon om passande mountainbikedäck.... Jag har nämligen snurrat runt
hos flertalet cykelhandlare i Örebro
men ingen - ingen enda av dom hade
till min gränslösa förtvivlan nåt att tipsa
om..... Skulle således behöva mer info
om vad det står för dimensionbeteckning på de däck ni köpt till er Vickycykel. Kan du bistå med att jag får besked om detta ? - Det finns givetvis
även fuskvägen - att byta ut fälgarna
mot en ganska närliggande dimension
av nya fälgar - till vilken det finns standarddäck - men det rätta vore ju givet-
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vis att skaffa däck till de befintliga.
Skickar snarligen de 80:- för att erhålla
det mycket efterlängtade medlemskapet. Får jag sedan en Internetadress
genom vilken jag kan annonsera etc. eller är det ett tryckt medlemsblad ? Ser
med stor spänning - tillika förväntan
fram mot dina meddelanden om däck.
Hälsningar; Jan-Erik ( uti Laxå i det mörka och snöiga Tiveden...)
Byt inte fälgar det är onödigt och tråkigt.
Jag har till slut fått maken min att komma ihåg att titta efter på våra däck; Dimensionen är 47-559 vilket ska motsvara 26x1,75/ 1,9
Mopedbladet är ett tryckt medlemsblad
som skickas ut 4 ggr per år, nästa nummer är planerat någon gång till nästa
månadsskifte, beror lite på vad jag har
tid med.
Välkommen som medlem!
Hälsningar Susanne
Hallå Susanne !
Stort tack för svar och uppgift om däcken. Besökte motormässan i Örebro i går
och fick även där det positiva beskedet
att det faktiskt skall finnas däck att
handla som passar direkt på bef fälg.
Tveklöst det bästa att behålla original fälgarna. Skall sätta igång och jaga däck
i morgon. Fö. är jag som tidigare meddelats nybliven ägare till en helt original
Vicky - cykel i dammodell inhandlad av
Johan Hamilton. Det enda som saknas
är pump och original verktygsväska.....
Lär väl inte vara det lättaste att hitta
men försöka duger. Betr. dekaler har
den totalt sju stycken alltså fem till förutom de två på tanken. Jag har frågat Autoarkiv i Sunne - men de kunde endast
ta fram de som sitter på tanken. Bef dekaler är relativt läsbara så det skulle i
nödfall gå att rita upp och trycka fram
nya...men det kostar såklart.....Undrar
därför om du eller någon annan i klubben har pejl på om dessa rariteter kan
köpas - och i så fall var? Speciellt en av
dem - placerad en bit ned på ramdelen
under sadeln är väldigt utsirad - ser närmast ut som
ornamentet på
en adelssköld
eller liknande.
Måhända finns
rubbet att köpa i
hemlandet
Tyskland - men
har klubben någon kontakt
med likasinnade
där nere?
Jag har nyligen
betalt de stipulerade 80:- riksdalerna för
medlemskapet.

Återstår att se om jag hann att bli medlem 150....?
Hälsningar; Jan-Erik
nehejdu inte blev du nummer 150 inte!
de kom 4 nya medlemmar emellan så
nummer 154 blev det. Medlemsbladen
kommer denna vecka. Vad gäller dekalerna så är nog det tyvärr så att det inte
finns att uppbringa inte ens i Tyskland
vad jag vet. Där verkar det finnas ännu
mindre delar till FM38 än vad det finns
här i Sverige av någon anledning. Så
tipset är att inte lacka om en original
påhängcykel om man vill att den ska se
ut som i original.
Hälsningar Susanne
Tjenixen Susanne !
Ja det är frågan...?
Hej förresten ! Tycker inte du som jag
att den ser litet väl patinerad ut ( se bif.
foto ). Det får nog bli en ingående renovering inkluderande lackning - och sen
får jag väl försöka fixa till det där med
dekalerna bäst det går. Betr. medlemsnummer 154 ...det går bra det oxå.
Hälsningar; Jan-Erik
Det är just den härliga patineringen som
gör att du inte ska lacka tycker i alla fall
vi!. Mikael visade mig nyligen en bild på
det senaste inom hotrod och den patinan såg ganska exakt ut som din! Tänk
på det, senaste modet bland bilar smittar så tänk dig för innan du renoverar för
det går aldrig att få tillbaka, kanske kan
du försöka få tag på en som är i bättre
skick? Vi renoverar i princip bara om det
redan är dåligt renoverat tex. handmålat
eller servalackat, annars inte. Visserligen måste erkännas att vi har för
många mopeder för att renovera alla
men det borde väl vara med mopeder
och andra fordon precis som med antikviteter, ju mindre man gör desto bättre.
Alla tycker vi olika och dom flesta skulle
nog välja att renovera men inte vi!

Häftig moped med nästan ingen originalfärg kvar
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Ekonomi ,
Från 2001 fanns 2136:- i kassan.
Fram till början av november har
11.600:- kommit in för mopedbladet och från andra håll, se nedan,
har ytterligare 4.583:50 tillkommit.
Frimärken för 5.056:- har gått åt
och kopieringen av bladet har
kostat 3.700:-. Nummer 4 kommer ungefär att kosta 2.800:- inklusive porto vilket ganska precis
motsvarar det jag fått in för att
täcka kostnaden för mopedbladet.
Övriga inkomster är överskott från
utflykter, filmkvällar och diverse
som jag har fått extra till Club Victoria. Detta innebär att 80:- verkar
vara ett bra belopp och att dom
pengarna är självkostnadspris för
mopedbladet. Allt annat är bonus!
Göran Norin har hjälpt till att förmedla en upp- kopiering av mopedlitteratur som jag nu kommer
att sälja förmånligt genom mopedbladet. Det ska bli mycket intressant att se hur stort intresset
blir.
Så priset kvarstår för mopedbladet

Säljes

är inte alltid kul men oftast.

och kan betalas in på postgiro 179
58 9292-7 Susanne Axlund.
Axlund !!!OBS
nytt postgironummer!!! Dock ingen katastrof om det andra postgironumret används eftersom pengarna i alla fall hamnar hos oss.
(Inom familjen). Inbetalningskort
bifogas mopedbladet men
GLÖM INTE NAMN OCH ADRESS.

200:-kopiering filmkväll/ utflykter
1.200:-

broschyrkopiering

125:-

fika utflyktsplanering

10.281:10.281:2.800:-

SUMMA
prel.. Nummer 4

c:a 800:- Kopiering mopedlitteratur
13.881:-

prel. SUMMA

Inkomster
nkomster

2.136:-

från 2001

11.600:-

avgift mopedbladet

150:-

instruktionsböcker

2.540:-

Filmkväll; Auktion/ tröjor

80:-

gamla nummer

1.380:-

tröjor

Beräknat överskott; 4438,50:Som ni ser finns lite utrymme för
lite utsvävningar så har du någon
ide så hör av dej till mig, se adress
och telefonnummer på sista sidan
Susanne

433:50 Från utflykten i Norrtälje
18.319:50

SUMMA

Utgifter
5.056:-

frimärken

3.700:-

kopiering nr 1/ 2/ 3

DKW Hummel –58
Vinröd och i bra
originalskick. Sprillans nya
”gummisnoddar” till
framhjulsfjädringen.
Fast pris 4.000:Ring Mikael på telefon 08-58249136.
OBS;
Varken Preciosan
bakom Hummeln
eller den lilla Victorian i Cykelbarnstolen är till Salu !
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MOPEDBLADET

Mopedbladet
2001

Julklappstips!

Vill du handla? Sätt in beloppet på postgiro 179 58
92-7 Susanne Axlund och ange det du vill ha. Glöm inte namn och adress!!!!

Köp alla 4 nummer för
60:- inklusive porto.

Köp T-shirt med Victoria-logga i rött!.
Ralph Grill har skänkt flera T-shirt i storlekarna Large, X-large och XX-large. Vill du
ha en?. Sätt in 80:- för en eller 150:- för 2 stycken inklusive port, glöm inte att skriva
vilken storlek du vill ha och namn och adress så jag vet vart jag ska skicka den.

2

3

Moped

Kopia; A5 På svenska Häftad 20 sidor.
Moped Vicky III med sprängskiss i A3
Pris 50:-

Kopia, OBS På Tyska A5 häftad, 28 sidor
Verkstadshandbok för Motorn MS 50
Pris; 50:-

Kopia, A5

1

6

svensk.
23 sidor
FM 38
Pris 50:-

Kopia ”Halv
A5” På svenska
Pris 35:-

4

Motor
Kopia A5 Häftad 8 sidor På
svenska Motor MS 50 med
sprängskiss i A3 Pris 40:-

Instruktionsbok
OBS ny
original.
”Halv
A5”
Pris 60:-

8
Kopia A5 På svenska Häftad 36
sidor. Moped Luxus Pris 60:-

9

5

Kopia A5 OBS På
Tyska!! Häftad 54 sidor Monteringsanvisning (verkstadshandbok) för Motor M51M51D-M51K
Pris; 70:-

Alla
priser
är inklusive
porto

7

Kopia A5
På svenska
Moped Vicky IV
Pris 70:-

Kopia A5 På svenska
Häftad 36 sidor
Motor MS 51/ 51D
Pris 50:-

13
Kopia ”halv
A5” På svenska
Motor MS 51
Pris 35:-

11

Kopia ”halv A5” På
svenska
Motor EM50
typ 803
Pris 35:-

12

Reservdelslista nr 4

Kopia A5 OBS På Tyska
45 sidor. Verkstadshandbok på Motor EM 50, Typ
801, 803, 804, 805. (Du
kan se vilken du har på
motor- numret)
Pris; 70:-

10
14

Kopia A5 OBS På Tyska,
Reservdelslista 5, 122 sidor spiralbunden. DKW Hummel Super
typ 102/ 116/ 126, Victoria Vicky
Standard typ 117/ Vicky Super typ
126, Express Super typ 126, Samt
typ 156; Victoria Vicky Super/ Express Super/ DKW Hummel Super.
Plåtbananen typ 115/ 155. Typ
128/ 158 Violetta/ Avanti/ Carino.
Pris 150:-

ÅRGÅNG 3, NUMMER 3

Nya medlemmar
hälsas härmed välkomna

SIDA 19

Hur blir man medlem??? Sätt in 80:- på postgiro !!!OBS Nytt postgironummer!!! 179 58 92-7
Susanne Axlund, glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer och gärna mopedinnehav.
80:- gäller för ett år och du får 4 stycken mopedblad och tillgång till en förmånlig försäkring i
Länsförsäkringar för upp till 10 mopeder (se nummer 1 2002), detta gäller dock endast de som är
skrivna i Stockholms Län. Du är också med på en medlemslista och får utskick om mopedutflykter och eventuella övriga evenemang. Dessutom får du tillgång till vår E-postlista, se nedan.
Du måste inte vara medlem för att åka med på våra mopedutflykter eller vara med på övriga evenemang.

145. Anderberg
146. Löthman
147. Attebring
148. Sundberg
149. Ström
150. Öhman

Peter
Kyrkvärdsvägen 51
Håkan
Skyttevägen 10 1tr
May-Louise och Björn Hammerstavägen 80
Hans
Fredriksbergsvägen 78
Kent
Rosenhill
Christer
Hällsbovägen 15

147 62
192 58
122 60
136 67
193 91
193 32

Uttran
073-982?623
Sollentuna
Enskede
Haninge
Sigtuna
Sigtuna

151. Lindström
152. Lindberg
153. Hertzberg
154. Henriksén
155. Ek
156. Olbrink

Björn
Nils-Olof
Peter
Jan-Erik
Guy
Jan-Evert

124 32
262 61
141 41
695 32
570 76
167 39

Bandhagen 08-866256
Ängelholm …-21831
Huddinge 08-7744978
Laxå
0584-411311
Ruda
0491-22039
Bromma

Årdalavägen 131
Vinkelvägen 51
Lönnvägen 32
Flottarstigen 7
Terrassvägen 26
Svartviksslingan 108

Epost-lista för Victoriaklubbens medlemmar! Rättad adress!!!!
Här kan vi utbyta erfarenheter, åsikter, tips om delar och annat. Enda kravet är att du har tillgång till Internet och ett Epost-program med epostadress! Själva tjänsten är helt gratis! Gå till den här länken och sök medlemskap på listan!

http://groups.yahoo.com/group/Victoriaklubben/
Frågor besvaras av undertecknad via morris@telia.com
Hälsningar Eva Drewsen
Initiativtagare, Listägare, Vespa 50cc-ägare och.... Morrisägare! Epostadress: morris@telia.com

Missa inte detta! Tyvärr hade ett fel insmugit sig i adressen, jag måste ha slunkit på tangenterna men nu är
adressen korrekt så;
Anmäl er genast, här kan vi hjälpas åt med mekproblem och liknande, köpa och sälja delar. Det är också ett bra
sätt att få ut information som det är bråttom med, ibland får jag mail om evenemang som jag inte hinner få ut i
bladet och då kör vi ut det på nätet men är du inte med får du inte veta något. Logga in och följ instruktionerna
sen är det klart.
Hälsningar Susanne

Club Victorias hemsida
Adressen är; http://user.tninet.se/~pdc285a
Ojojoj vad många besökare jag haft, över 10.000 stycken. Detta förpliktigar en del så jag skulle behöva lite mer plats. Har
du en hemsida som du inte använder som jag kan få låna? Hör av dej 08-582 491 36. Har du en moppe- hemsida så skicka
ett mail så kanske vi kan byta länkar. Skulle någon kunna tänka sig att ta hand om en köpes och säljes– sida på nätet? Hör
av dej så löser vi det tekniska tillsammans.
Susanne

CLUB VICTORIA
SUSANNE AXLUND
KARLSBORG
197 91 BRO
Tfn: 08-582 491 36
E-post: pdc285a@tninet.se

Ska jag DÖ ska jag göra det på moped!!
Citat av Olle Leksell

http://user.tninet.
se/~pdc285a

