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Tiden går så fort och 
nu är julen slut och 
alla adventsstakar har 
slocknat fast jag låter 
lite av ute- belysning-
en vara tänd åtmin-
stone februari ut.  

Som tur är så ordna-
de familjen Öhman 
och Leksell med en 
filmträff som skingra-
de januarimörkret. 
Läs mer om det på 
sidan 7. 
Jag passade på att 
sälja mopedlitteratur 
och tröjor. Dessutom 
fick vi några nya med-
lemmar på köpet. 

Om det nya kravet på 
registrering och be-
siktning av mopeder 
finns en del att läsa 
om i detta nummer. 
Från Teknikens Värld 
har vi fått ett bidrag 
som kan läsas på si-
dorna 6-7.  

Detta nummer är bara 
16 sidor vilket beror på 
att jag gjort en matri-
kel som skickas med 
detta nummer. Kolla 
gärna dina uppgifter 
och om du vill ändra 
eller komplettera med 
något så maila eller 
skriv till mig, se adres-
ser på sista sidan.  

Glöm inte att skicka in 
era ”storys” om mope-
der. Jag har förstått att 
det kanske kunde 
missuppfattas att jag 
inte skriver om annat 
än Victoria. Det bety-
der INTE att inget an-
nat än Victoria får 
plats i tidningen. Enda 
kravet är att det ska 
handla om mopeder 
men INTE BARA VIC-
TORIA.   

Se Ruschsidan här 
bredvid!  Kanske nå-
gon annan känner sig 
manad att göra en 
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I det här numret: 

För mopedfantasterna 

Inte bara Sabina tycker det är kul med mopeder!  
Det här är Elin, men hon tycker inte om när hennes pappa 

”skruvar sönder” mopederna. 

I nästa nummer om flickornas favorit!! 
Victoria Superluxus 

egen sida? Sätt igång! 
bara det handlar om 
mopeder! 

”Tomten” på första 
sidan i förra numret 
var INTE Mikael!  

 Vill ni köpa en Scoo-
ter liknande den som 
Tomten satt på så 
bläddra upp sidan 5, 
men Tomten får ni 
vänta på tills nästa jul. 

Vi Hörs SusanneVi Hörs SusanneVi Hörs SusanneVi Hörs Susanne    

Nästa nummer är tänkt att 
komma i Maj med manusstopp i mitten av 
April  
 

Skicka in om smått och stort, ju mer 
desto roligare mopedblad!. Det hänger på 
ER. Alla bidrag är välkomna och tas in 

allt eftersom och i mån av plats.  
NTE BARA VICTORIA 
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Registrering av mopeder. 
Registrering av samtliga mopeder tycker 
jag är en utmärkt ide'. Då kanske vi slip-
per alla trimdårar på våra åkturer, har 
själv slutat att åka på rundturerna med 
klubben på grund av detta, som det är nu 
så kommer det allsköns knäppgökar som 
leker rallyharry på gång och cykelbanor. 
Jag ser helst att samtliga typer av mope-
der förbjuds att åka på gång och cykelvä-
gar. Registrering av mopeder även om det 
kostar en slant, känns mer seriöst vare sig 
det gäller nytto eller hobbyverksamhet. 
Mvh MAX. 

Hej! 
Vad bra att man kan betala på 
torsdag, direkt. Jag har hört 
om träffen genom en kille 
som är precis nyligen med-
kommen i sällskapet. Ska 
man betala 80.- per medlem 
eller är det per hushåll man 
betalar, med tanke på min 
tjej? Mopederna jag har är två 
stycken ruschar som jag hål-
ler på att renovera, och tjejen 
har jag skaffat en lite udda 
maraton moped med en tramp 
flinta motor på åt. Jag har inte 

Hej ! 
Här kommer ett försök att 
bygga upp en RUSCH-sida i 
VICKY-bladet. 
Det är meningen att gruppen  
Rusch-”gubbarna” skall åter-
komma med en sida i denna 
tidning. Syftet med sidan är 
att dela med sig och ge infor-
mation angående Rusch mo-
peden, både historik och vad 
som är på gång. Det kan vara 
”picknick” med moped, möten 
på Tekn. Museet , samt delar 
och mopeder som kan byta 
ägare, mm. Önskemål av delar  
som skall nytillverkas hör 
också hemma här. Aktuellt 
just nu är fotpinne gummin. 
Kan även passa på meddela 

att dom ljuddämpare som till-
verkades och levererades  är 
slut, tillverkning av nya kom-
mer eventuellt att tas upp un-
der våren -04 om tillräckligt 
intresse finns. Antalet dämpa-

re som jag då beställer bör vara 
8-10 st. Priset var i år 1.500:-.  
Har du andra önskemål så gör 
en samman ställning tills vi 
syns på mötet på Tekn. Museet 
nu i vår. Kallelse kommer att 
skickas efter den nuvarande 
”medlems” matrikeln. Hur vi 
sedan skall skicka kallelse tar 
vi upp på mötet i vår på T.M. 
Som ni förstår så skall denna 
sida byggas av Rusch-gänget 
gemensamt, hur sedan fördel-
ningen av bidrag av bilder/
material till sidan kommer att 
bli får vi ta upp under mötet på 
T.M. Avslutar denna spalt med 
en bild på min Rusch som jag 
håller på att återställa till origi-
nalskick. 
Hälsningar Claes Lindahl/medl. 
110 

sett en annan sån moped när jag 
har sökt på internet, finns det 
någon i klubb viktoria som kan 
ha någon aning om det här...? 
Den har en monark ram, fram-
gaffel, en tank som jag är osä-
ker på vart den kommer  från, 
den ser liksom ut att vara delad 
på mitten med en gummilist på 
sidan, inte på ovansidan, och 
motorn är som sagt en flinta 
med trampor. Tack på förhand! 
Micke   
E-postadress(er):       fly-
ing_elk@hotmail.com 
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Med vänlig hälsning och han-
den på gasen 
N-O Lindberg 
färsk medlem nr 152 
……………... 
Mopedbladet nummer 4, 2001 
är det du söker, en tjuga kostar 
det inklusive porto att få det 
numret hemsänt,  
Hälsningar susanne 
————————————–- 
Hej Susanne  
Fö; Jag heter Lasse Jansson och har 
medlemsnummer 82 och är en 
"gubbe" på 55 år och söker reservdelar 
till min Vicky Luxus 1958  
Först vill jag tacka för den fina tid-
ningen ni gör, ligger säkert mycket 
jobb bakom det som inte många för-
står.  
Resrverdelarna jag söker är kullager 
till motorn hur gör jag?  
Jag fattar inte vad jag gör för fel för 
att komma in på mail listan, hjälp mig 
hur jag skall göra.  
Jag försöker komma in på htp:llse.
egroups.comlgroup/victoriaklubben 
och den går inte att öppna, vad gör jag 
för fel? 
………………... 
När det gäller listan är du inte den 
enda som har problem, jag ska 

försöka ta reda på vad som går fel. 
Vad gäller kullager får jag höra av 
mej senare, vi har varit på semes-
ter och nu har maken smitit iväg till 
tyskland på marknad och han är 
den som brukar hålla reda på sånt. 
Annars är det nog Lars Widman 
som har såna nya delar vad jag 
vet, annars är det ju som vanligt 
att man får leta på marknader. Jag 
tycker mig minnas att Mikael har 
handlat nya hjullager på nån firma 
men jag minns inte namnet just nu. 
Jag får höra av mig senare, Mikael 
är hemma igen på Måndag och 
har du inte fått besked innan ons-
dag så maila igen! minnet är kort!  
Hälsningar susanne 
 
hej nu har jag fått den nya adres-
sen till vår e-postlista av Eva, 
Lycka till! hälsningar susanne  
http://groups.yahoo.com/group/
Victoriaklubben/  
 
Hej igen jag glömde svara på la-
gerfrågan; Alla lager och packbox-
ar i motorn finns som standardla-
ger i kullagerfirmor utom det ena 
vevaxellagret, det som är delbart. 
Det lagret får man leta efter på 
marknader men är tyvärr svårt att 
hitta.  
Hälsningar susanne 

Lite mail- korrenspondens på 
nätet. Kan du hjälpa till med 
råd eller andra synpunkter i 
samband med inläggen eller 
kanske till och med delar så hör 
av dej till mig, adress mm se 
sista sidan. 
 
Hej Susanne! 
Tack för Mopedbladen och 
medlemskapet i Clubben. 
Jag blev extra varm om hjärtat 
när jag i tidning nr 1 årgång 3 
läste om renoveringen av "min" 
gamla Vicky som jag mallig 
som "en aga- spis" åkte på 
1955. Det regnade den da´n jag 
köpte Vickyn så jag åkte nästan 
direkt hem = runt kvarteret, och 
putsade ren underverket. Denna 
dyrgrip hade jag kvar tills för 
några år sedan då den stals ur 
ett garage på Herrevadskloster. 
Tyvärr har jag varken ram eller 
motornummer. 
Reportaget handlade om DEL 
2. I vilken tidning ingår DEL 
1 ? Den vill jag gärna köpa. 
 

Hej Susanne! 
Grattis till en mycket fin moppe-
sajt. Den har återkallat många 
sköna ungdomstankar/ synder. 
Jag är ofta på din sajt och kollar 
mopeder, det svider lite i nostal-
gitarmen (det fins nog en sådan) 
när jag läser om alla gamla Vik-
torior. 1955 fick jag en Vicky på 
min 15-årsdag, vilken känsla. På 
ryggen av min skinnpaj stod det 
med silverbokstäver, "Lev far-
ligt, dö ung och bli ett vackert 
lik". Dessbättre levde jag inte 
upp till denna uppmaning. Nå-
väl. 
Jag vill bli medlem i din förträff-
liga klubb!! Hur går det till? 
Med vänlig hälsning och handen 

Hej,  
Kul att se att det fanns en 
Viktoria klubb. Jag hittade er 
när jag var ute på nätet och 
letade efter eventuella annon-
ser på Viktoria påhängsmoto-
rer. Jag har under våren fått 
min fina Hermescykel med 
Viktoria påhängsmotor stulen 
i Bollnästrakten, Hälsingland. 
Tragiskt värre då jag lovat 
min 11 åriga dotter den till 15 
års dagen. 
Hade bra 
Martin Dahlbom 
md@ivab.se 
 

Hej Susanne !  
Har i kväll (14/10 ) satt in 80:- på 
angivet p-giro. Du kan väl bekräfta 
att allting har funkat !  PS Vill gärna 
ha ett ex av Er tidning och info om 
er försäkring.  
Har idag en moppe, en Speed -57 
lite ovanlig faktiskt. Det är ju egent-
ligen en Monark Monarscoot som 
såldes av KF bolagen men med an-
nan färgsättning. Den har bara gått 
370 mil och jag är tredje ägare.  
Det är flera moppar på gång helt 
klart, det är jävligt roligt att hålla på 
helt enkelt.  
Mvh Kent Ström Rosenhill 19391 
Sigtuna 

på gasen 
N-O Lindberg 
n-o.lindberg@alfa.telenordia.se 
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Sökes 
ej, mitt namn är Daniel 
och jag är väldigt intresse-
rad av gamla mopeder. Jag 
är ute efter en påhängs-
motor "Victoria" till cy-
kel. Är det någon som har 
en liggande kan Ni väl 
skriva en rad.  
Tack på förhand 
Daniel Ericsson 
E-postadress(er): 
  danneericsson@hotmail.com 
 

Hej Susanne!  
Du jag letar med ljus och lykta efter 
en påhängare . Kan du tipsa mig. 
när jag lyckat få tag i en går jag med 
i klubben.  Vickyhälsningar   Åke  
ake.kallgard@telia.com  
070-6994211 

Hjälp med kolvring ar till min 
victoriamotor!! 
Hej! Ni verkar vara rätt moped-
klubb att vända sig till om man 
har ett problem med sin moped. 
Jag har en moped vid märke 
FRAM. Den har en victoria mo-
tor. För 7år sedan tog jag isär den 
för rengöring och reperation. När 
jag drog ut kolven ur cylindern så 
rasade kolvringarna ur i form av 
småbitar. Ända sedan dess har 
jag sökt kolvringar men förgäves. 
Det ska tydligen vara ringar med 
måtten 2,5*40. Så snälla hör av 
er till mig om ni vet vart jag kan 
köpa sådana kolvringar. Tacksam 
för svar! Med vänlig hälsning 
Stefan  
Stefan Westman E-postadress(er): 
  stefan@sundsvall.nu 
Här är en bild på Mopeden.  En Clip-
per  http://w1.526.telia.com/
~u52602704/framkb6.htm 

Victoria ”Vicky” MS 50, Vicky 
III,  i mycket bra skick , ej repa-
rationsobjekt eller halvbra exem-
plar Önskas köpa  
Svar till  Guy Ek 
Terassvägen 26  570 76 Ruda i 
Småland 
Tel och Fax 0491/ 22039 

Säljes 

Köpes  

 

Säljes 
1 st rosa DKW Express 1961 origi-
nalskick ( Plåtbanan) 12.000 kr 
1 st Vicky 3 1955 i fint fungrande 
komplett originalskick 6.500 kr 
1 st Victoria Luxus1958 3 vxl blå 
& vit i fint fungerande original-
skick 7 500 kr 
1 st Victoria Tory 1956 i fint fun-
gerande originalskick 6.500 kr 
1 st Victoria Avanti 1959 ommålad 
med fel limpa 3vxl, och i övrigt 
komplett 8.000 kr 
1 st Victoria Preciosa 1958 blå och 
vit i fungerande bruksskick. 4000 
kr. 
 
Peter Wahlquist 08 545 434 48 + 
070 695 34 30 + peter.
wahlquist@telia.com 

Fram-Scooter  
sk. Elefantarsle 

Delvis uppfräschad, nysydd sadel I mycket bra 
skick. Pris 4.800:- Ring Susanne eller Mikael  

08-58249136/ 070-6871643 

Hej!  
Skulle bara vilja ställa en fråga. Kan 
man i dag någonstans köpa en Vicky 
lll? Vad skulle i så fall priset ligga 
på?  
Hade en sådan i min ungdom. Utan 
kick och utan bakfjädring.  
// Ronald Danielsson  
forester@telia.com 
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Hej Susanne! 
Här kommer det lite EU-skrot att föra 
in i nästa nummer. 
Med vänliga hälsningar.           Max                                                                                                                                                      
 
•30 mopeden eller klass II mopeden. 
•DENGAMLA HEDERLIGA MOPE-
DEN SOM vi haft sedan 1 Januari 
1961 (då kravet om trampor slopa-
des ). efter 16 Juni 2003 får inga typ-
intyg utfärdas på 30 mopeden, vilket 
innebär att det inte finns att köpa nya 
efter nästa sommar. Ersättaren blir 
25 mopeden. 
•30 mopeden får gå max - ja, 30 km/
h, är nationellt godkänd i Sverige och 
har ett typintyg som bevis på det. I 
typintyget framgår också om det är 
tillåtet med passagerare. Skjutsning 
enligt cykelregler - ett barn under 10 
år eller två barn under 6 år om föra-
ren fyllt 18 år och det finns "lämpliga 
säten för det.", förslagsvis barnsadel. 
•Mopeden är inte registrerad så den 
har ingen registreringsskylt. 
•Föraren av en 30 moped skall vara 
minst 15 år och följa samma trafik-
regler som cyklisten. 
 
•25 kilometers mopeden även den 
kallas klass II. 
•25 KILOMETERSMOPEDEN är 
ännu så länge ganska ovanlig ute i 
trafiken. Det är en enklare typ av mo-
ped som inte har blinkers eller hastig-
hetsmätare, den ska ha "trampor" 
och får gå högst 25 km/h. 
•Den ska inte vara registrerad och 
har därför ingen registreringsskylt. 
•Föraren skall vara minst 15 år och 
skall följa samma trafikregler som en 
cyklist. 
•Han får skjutsa om mopeden är av-
sedd för passagerare och dessutom 
enligt samma regler som på en cy-
kel -  se 30 mopeden. 
•Än finns ingen hundraprocentig defi-
nition av begreppet "trampor", varför 
vi sannolikt kommer att få se mope-
der snarlika dagens till utseendet. 
 
•EU-mopeden eller klass I mopeden. 
•EU- MOPEDEN måste vara EG - 
godkänd med ett typgodkännande-
märke, " E - märkt", och ha ett så kal-
lat CoC - intyg som utfärdas av till-

verkaren. 
•Den får gå max 45 kilometer i 
timmen. 
•den skall vara registrerad och ha 
en registreringsskylt baktill. 
•det är ofta tillåtet att ha en passa-
gerare, något som framgår av re-
gistreringsbeviset. 
•föraren skall vara minst 15 år och 
ha förarbevis, traktorkort eller kör-
kort. 
•EU-mopeden klass I får inte köra 
på cykelbanor utan följer samma 
trafikregler som en motorcykel. 
 
•Vad är en gråmoppe för något? 
•Reglerna för EU - mopeder kom 
1 november 1998. I början var det 
oklart vad som exakt menades 
med EU-mopeder och en del 
handlare köpte in mopeder från 
andra EU-länder. Man trodde att 
samma regler gällde som för im-
port av helbilsgodkända bilar inom 
EU. Det var fel. 
•De här mopederna går så fort 
som det var tillåtet i det land där 
de kom ifrån, i regel 50-60 km/h. 
Det är i praktiken omöjligt att få 
dem klassade som äkta EU - mo-
peder ( klass I ) eller 30 mopeder 
( klass II ) i Sverige. 
•Ur lagens synvinkel är de motor-
cyklar och kräver registrering och 
mc - körkort. Det är svårt att med 
blotta ögat se skillnad på dem och 
EU - mopeder och nyare 30 mo-
peder. Man uppskattar att det 
finns bortåt 10.000 sådana här 
gråmopeder i Sverige. De är i all-
mänhet av årsmodellerna 1997 till 
99 och finns nu ute på begagnat-
marknaden. vanligen annonseras 
de ut som 30-mopeder som 
"råkar" gå lite fortare. Se upp. 
 
•Vilka är riskerna? 
•En gråmoppe kan visa sig vara 
omöjlig att försäkra. Att köra utan 
försäkring är ett lagbrott och dess-
utom en stor risk. Blir du påkörd 
och skadad får du sannolikt ingen 
ersättning. Vållar du en skada kan 
du bli skadeståndsskyldig - upp till 
riktigt stora belopp! Enda tillåtna 
körning med gråmoppe är på in-

hägnat område typ crossbana. 
 
•Är det olagligt att trimma en mop-
pe? 
•Själva ingreppet är inte olagligt. 
Det är när du kör en trimmad mo-
ped som du begår ett lagbrott. 
Men vem trimmar en moppe utan 
att köra den? 
 
•när min moped var ny gick den 
inte 45 km/h, men mopedhandla-
ren fixade den så att den nu går i 
nästan 60 km/h. Är det lagligt? 
•Går den inte fortare än 52 riktiga 
km/h så är det ok. år den fortare 
är det inte tillåtet och då är det fö-
raren som åker fast. Mopedhand-
laren har inget juridiskt ansvar. 
 
•Får jag skjutsa på min EU-
moppe?  
•Alla EU-mopeder har ett registre-
ringsbevis. Där står det om du får 
ha passagerare. På nästan alla 
mopeder av "skotertyp" får man 
skjutsa en person. Passageraren 
ska givetvis också ha hjälm. Om 
passageraren är under 15 år och 
inte har hjälm så får föraren av 
mopeden böta. 300 kr kostar det. 
 
•Skiljer trafikreglerna mellan EU-
moped och gamla 30 mopeder? 
•Ja, förare av EU-moped får inte 
köra på cykelbanor utan skall an-
vända körbana eller vägren. Buss-
fil är okej för båda sorterna. Inga 
mopeder får köra på motorväg el-
ler motortrafikled. 
 
•Vad ska jag se upp med när jag 
köper begagnad moped? 
•Du måste kontrollera både i poli-
sens och Vägverkets register om 
mopeden är anmäld stulen. I EU-
mopedens fall: kontakta Vägver-
kets kundtjänst på telefon 077-114 
15 16 eller via den automatiska 
servicetelefonen 077-125 25 25. 
När det gäller 30 mopeden kon-
takta din polisstation. En EU-
moped skall ha registreringsskylt, 
registreringsbevis och finnas med 
i Vägverkets register. Kolla att 
ramnumret stämmer med hand-

Regler angående EU mopeder / gamla mopeder. 
Allt hämtat från Teknikens värld 24/ 2002 
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lingarna. Fattas någon av dessa sa-
ker så är rådet att avstå från köp. 
 
•Hur tar jag förarbevis? 
•Trafikskolor, handlare och frivillig-
organisationer har utbildning. vilka 
hittar du på www.vv.se,Vägverkets 
hemsida. Ett förarbevis kostar från 
500 kronor upp till drygt 3.000 kro-
nor. 
 
•Får jag köra privat innan jag har 
fått förarbeviset? 
•Nej, du får inte övningsköra privat 

med någon form av moped innan 
du är 15 år och inte med EU-
moped innan du fått förarbevis. 
Själva utbildningen är i huvudsak 
teoretisk. Ingen körning sker i riktig 
trafik, endast körträning i körgård. 
 
•Hur fort får en EU-moped gå? 
•Klass I   45 km/h. 
•Klass II  25 km/h. 
 
•Och om den går fortare? 
•Om polisen konstaterar att mope-

den går över 52 km/h anses den 
vara en motorcykel. Föraren åker 
då fast för olovlig körning och för att 
ha kört oregistrerad mc. Polisen har 
rätt att provköra mopeden och has-
tigheten kontrolleras. Om den går 
för fort blir det böter. 800 kronor för 
att ha kört oregistrerad mc. Om fö-
raren dessutom saknar mc-körkort 
blir det dagsböter, normalt från cirka 
1.000 kronor och uppåt. 
•Allt hämtat från Teknikens värld 
24/2002 
 

Filmtajm! 
Vi passade på att sälja vår 
Vicky trea fast den egentligen 
inte hörde hemma bland alla 
vackra Italienska sportmope-
der. En ovanligt svår frågesport 
inledde kvällen bland annat 
med en fråga om bromssträcka. 
Bromssträckan för en bil som 
kör i 75 km/timmen är 43 meter, 
den lär väl vara kortare för en 
moped då den är lättare och 
mindre trög vid en inbromsning 
men det tål att tänka på ändå. 
Vet ni hur många vätskor det 
finns i en bil? Vi fick gissa på 7 
stycken olika vätskor i olika bur-
kar och Olle Leksell som gjort 
frågesporten sa att det fanns 
fler. Om Italien handlade övriga 
frågor om förståss! Vi skulle 
pricka in städer men jag lycka-
des bara med två och sen var 
det italienska loggor. Det fanns 
ju en del Italienska mopeder i 
lokalen att tjuvkika på så två av 
dom lyckades jag gissa rätt på 
trots att jag inte vet någonting 
om Italienska mopeder. Vinna-
ren av frågesporten blev inte 
helt överraskande Lars Öhman 
som ju är intresserad av Italien 
och som visade upp flera  av 
de Italienska mopederna som 
stod uppställda. (Det var hans 

som tipsade mig om att gå 
och titta på dekalerna.)  
Sen blev det filmtamj och vi 
såg en film från Göran Mar-
tinssons tvåvåningslada. Där 
kan vi verkligen tala om mo-
pedfarm. Där var många olika 
märken representerade med 
flera modeller. Och vi såg 
bara ett däck som det inte var 
någon luft i! Enligt uppgift 
fanns det 97 stycken mopeder 
i undervåningen, sen tillkom-
mer alla påhängare i övervå-
ningen och den var ganska 
full kan jag säga! Jag blev 
mycket avundssjuk på hans 
Avanti med gamla framgaf-
feln. Om du har en sådan un-
dangömd så sälj den till mig!  
Nästa film var från marknaden 
i Imola och efter det så fikade 
vi och pratade mopeder för-
ståss. Efter fikat blev vi infor-
merade om det senaste gäl-
lande registrering och besikt-
ning av alla mopeder. Det ver-
kar vara så att de som beslu-
tar helt enkelt inte vet vad vår 
hobby handlar om. Inte heller 
om hur många mopeder det 
faktiskt finns i vårt land. Det är 
nog så att det inte är möjligt 
att besiktiga alla dessa mope-

der och vad gör man med 
alla påhängarna? 
Men visst finns det kanske 
fördelar för det går ju inte att 
besiktiga en trimmad moped 
och tyvärr få vi lite dåligt ryk-
te just på grund av trimning-
en. 
Sista ordet är inte sagt ännu 
om detta! 
 
Efter det att kaffebröd, kaffe, 
muggar, saft och allt annat 
var betalt (436:- ) så blev det 
ändå 1.244:- över och efter 
det att kostnaden för frimär-
ken och kopiering dragits av 
blev det ändå 300:- över till 
mopedbladet. Om man räk-
nar lite så var vi 56 stycken 
som betalade 30:- per per-
son. Ett billigt nöje! 
 
Stort Tack för en mycket 
trevlig kväll.  
 
det behövs verkligen en träff 
på vintern när abstinensen 
är som störst. Nu ska vi 
meka och fixa så mopederna 
är i bra skick till vårens för-
sta utflykt. Som blir snart 
hoppas jag! 

Moppekväll 
med Italiensk 
touch 
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Provkörning av Italie-
nare! 

Hemma hos Fa-
miljen Öhman 

 
 

Detta är inte vårt första besök men när 
Lars ”mumlade lite” om flera Italiena-
re så blev åtminstone   Mikael väldigt 
nyfiken. Öhmans har varit till Imola i 
Italien på marknad för andra gången 
och vad har dom hittat den här gång-
en?  
Gästfriheten är stor och vi bjuds på 
”kvällsmacka” med te och smaskig paj 

när vi kommer. 
Efter avsyning av matbordstolarna (jag går på möbelrenove-
ringskurs och kan inte låta bli) så blir det först filmvisning. 
Tänk att vi kan hålla oss på mattan trots att vi vet att det står 
dyrgripar i garaget. Sabina lade totalt beslag på Ulla-Maja 
som är mormor till lilla Elma som är ett år yngre än Sabina 
med sina ”två och ett halvt år”. Det blev mycket sagoläsning 
och lek så själv hade jag lugn och ro att både titta på filmer 
och sen  även beundra mopedinnehavet inne i garaget. På fil-
men fick vi se när Lars, Lars-Oskar och Olle gick runt på 
marknaden och tittade på smäckra Italienska ”rashästar” och 
sen fick vi dessutom se dom i garaget.  
Jag måste erkänna att jag föredrar stuket på de äldre Victoria-
mopederna och kanske inte är någon jätteentusiast vad gäller 
sportmopeder. Trots det så tyckte jag att de Italienska mope-
derna var mycket vackra, vissa mer än andra men jag tänker 
inte avslöja mina favoriter, ni får skaffa er era egna.  

Guiletta 

Moto-Morini 
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Moto-Morini 
Zeta-Zeta 50cc 

Ducati 
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Guy EK:s  
mopedstory 
 
 
Då mopedlagen kom1951 var 
jag 13 år och motorintresset 
fanns ju redan. 1953 köpte en 
bekant en kulimotor i byggsats 
och jag var behjälplig med 
ihop- monteringen av densam-
me. Det är ju 50 år sedan men 
jag tror att den kostade runt 
300kr. Den monterades på en 
damcykel och gick bra. Den 
var stark, om man minskade 
mottrycket i ljuddämparen vart 
den ännu starkare men lät inget 
vidare, men motorljud hade 
man inget emot! Nåväl 1954 
fyllde jag 15 år och 
”konfade” (konfirmerade) mig 
i Sofia kyrka på våren. Den 3 
maj 1954 köpte jag min första 
”moppe” en Victoria ”Vicky 
påhäng” med original Victoria-

fungerade inte! Till saken hör-
de också att min motor hade 
2st växelwirar, man fick tvinga 
in både 1:an och 2:an samt 
även ur dem, den var alltså 
väldigt tungväxlad ( Motorn 
hade även hårdförkromad Alu-
minium Cylinder!). Växelme-
kanismen modifierades senare 
av Östholm, genom att ta bort 
spärren och fjäderbelasta väx-
elföraren så att tvåan gick i om 
wiren gick utav. När detta hän-
de visste jag dock inte vad fe-
let var. Vi togo oss emellertid 
fram till en liten verkstad intill 
”riksettan” Fittja varv AB som 
demonterade kopplingskåpan 
och konstaterade att 
”tryckstiftet” (originalbenämni
ng) gått utav. De tillverkade 
helt sonika ett nytt! Reparatio-
nen kostade 7 kr! 5/7 1954, 
kvitto finnes, och vi kunde 
fortsätta färden som förlöpte 
utan problem både dit och 
hem! Väl framkommen till 
Värmland ringde jag till Öst-

cykel (nr 112.181) för 350kr. 
Kvitto finnes kvar. Den hade 
jag bara i c:a en månad, sålde 
den sedan för 385:-. Jag hade 
bl.a. köpt instruktionsbok för 
75öre(!) Och gashandtag för 
5kr. I ren förtjänst gjorde jag 
13kr 24öre! Anteckningarna 
finnes kvar. Så i juni 1954, 
närmare bestämt 16/6 köpte 
jag min Rusch typ 1214-1, 
med ramnr 987 och Victoria-
motornr. 5/2288, för 845kr 
med 6 månaders garanti kvitte-
rat av S. Östholm (S för Sven). 
Kvittot finnes kvar. Detta var 
början till ett långt och givande 
samarbete med bröderna Öst-
holm, ”Svenne och Jer-
ker” (Erik) I juli skulle så jag 
och min far resa till Sunne i 
Värmland, självklart med mo-
ped. Far hade köpt en ny Hus-
qvarna Novolette, remdriven 
med tysk Rexmotor. Vi hade 
inte hunnit längre än till Fittja-
backen, när jag då kopplade ur 
small det till och kopplingen 

Detta är Håkan Anderssons nyrenoverade Vicky III. Om 
den kunde vi läsa i Mopedbladet Nr 4 2001/ nr1 2002 
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holm. En radiobil körde om mig, en 
stoppspade sträcktes ut, två energis-
ka konstaplar gav sig sedan sjutton 
på att det var en oregistrerad mc jag 
körde. Ruschen såg ju inte ut som 
mopparna brukade göra! Men efter 
kontroll hos myndigheterna fick de 
erfara att det faktiskt var en godkänd 
moped! Något snopna fick de fara 
därifrån men jag tror inte de bad om 
ursäkt för besväret de vållat mig det 
tog drygt en halvtimme innan de 
fingo besked! Så förgick vintern –56 
och på våren –57 var det åter dags 
för en moped, av en kompis köpte 
jag en Victoria Vicky MS 50, det 
skedde den 10/5 –57 och priset var 
400:-. Den hade gått 702mil och var 
i bra skick. Den råkade jag krocka 
med på Drottninggatan i Stockholm, 
en utlänning kom från vänster och 
jag körde in i hans högra framhjul. 
Skadorna blev dock ringa, framgaf-
feln blev lite sned men den riktade 
Östholm för 15 kr (28/8 –57 mätar-
ställning 977mil) Själv skrapade jag 
handen lite bara. Så den 8/9 –57 blev 
även Vickyn stulen. Enligt körjour-
nalen hade jag kört 383mil med den, 
jag citerar åter journalen; 
”C:a 525 spänn har moppen kostat 
mig, dvs. 125kr i omkostnader. Fick 
400 kr den 11.10 –57 (den var för-
säkrad) Fick igen vad jag gett för 
den, har betalt 125:- för att ha den 
11.5-8/9 –57, 4 månader alltså. C:a 
1kr om dan´ har den kostat mig to-
talt”  
Bensinen kostade då 85-90 öre litern, 
oljeblandad! Därmed var min mo-
pedtid över för den gången för sen 
tog jag körkort och ”raggen” började 
gå, men det är en annan historia! 
Men nu har mopedintresset vaknat 
till liv igen,  
så finns det någon som har 
eller vet någon som har en 
Victoria ”Vicky” MS 50 
(Vicky III) i nyskick (ej rep. 
Objekt eller halvbra) till salu 
så är jag intresserad  
Tecknar              Guy Ek 
Terassvägen 26  570 76 Ruda i Små-
land 
Tel och Fax 0491/ 22039 
Medlem 155 i Club Victoria 
Medlem 6078 i MC-veteranerna 

kopplingsarmen för att hävarmsef-
fekten skulle bli större och koppling-
en gå lättare) Växlingen gick trögt 
förut men går hyggligt nu” 
Den fortgående utvecklingen av Ru-
schen till att bli mer sportbetonad 
bestod i att jag hos Volvo inhandlade 
en ”PV-tratt” á 15 kr samt ett fullnav 
för 54,15 i någon cykelaffär. Öst-
holm ekrade in fullnavet (som inte 
var ett riktigt fullnav med breda 
bromsbackar men såg ”mulligare” 
ut) och svetsade på ett rör från ljud-
dämparens bakdel och en bit bakåt 
och avslutade med ”PV-tratten” snett 
uppåt bakåt- riktad. För detta tog 
Östholm 80 kr! Vidare har jag note-
rat omkostnader för 1955 Jag citerar  
”Ruschen har gått ung. 1000mil (det 
kördes mycket moppe, ändå stod den 
ju still på vintrarna) drar 0,15-0,20 l/
milen. Kopplingen har gått rätt bra 
men växeln går tungt. Värmlandsre-
san gick bra. Har gått i ung 50km/
tim hela tiden. Det nya motorfästet 
och omväxlingen har gjort mycket till 
att den går jämnare med ett lägre 
varav. (24 Sept. 1955) Omkostnader-
na rör sig omkring 300: - varav 25:- 
för kapell och 34:.- för försäkring. 
43 kr för verktyg ” 
Försäkringsbrevet har jag kvar i ori-
ginal av den ”16/6 –54 no 23955 i 
försäkringsbolaget Hansa, Stockholm 
avseende försäkring för Cykel(!) 
med hjälpmotor” Ansvarighetsför-
säkringen kostade 14 kr och stöld 20 
kr, tillhopa 34 kr attesterat emottaget 
av S. Östholm! Nåväl Hösten –56 
stals min fina Rusch, redan då voro 
kriminella element i farten! Jag har 
en skrivelse från Hansa, av den 
20/10 –1956 med följande lydelse;  
”Vi har mottagit anmälan jäm-
te polisintyg med anledning av 
stölden av eder moped. Vi be 
Eder nu ha vänligheten att ef-
ter den 8/11 –56 sätta Eder i 
förbindelse med oss om mope-
den dessförinnan icke kommit 
tillrätta” 
Också ett utbetalningskvitto från 
postgirot daterat 29/11 –56 på 666 
kr! Därmed var Ruschens saga all! 
En minnesvärd episod som har att 
göra med Ruschens sportbetonade 
MC liknande utseende inträffade i 
Barnängsområdet på söder i Stock-

holm och förklarade vad som 
hänt. Här återger jag ordagrant 
vad ”Svenne” skrev i ett brev 
som han skickade inklusive 
sprint till mig.  
”Beträffande del till frikopp-
ling å Victoriamotor” 
Vi har låtit göra en sprint med större 
skalle för att få bättre anläggning 
mot urkopplingsarmen därest den-
samma blivit något deformerade. 
Sprinten är också något kortare enär 
vi befara att den gamla gått utav och 
någon del därav sitter kvar i hålet 
och ej kan tagas loss. Den gamla 
delen beder vi Eder ta vara på så att 
vi kan påvisa bristfälligheter för fab-
rikanten. Hoppas Ni får ordning på 
kopplingen, tills vi får tillfälle när-
mare se över densamma. Tecknar 
Högaktningsfullt S. Östholm 
Välformulerat eller hur! 
Beträffande mitt samarbete med brö-
derna Östholm bestod det i tillkoms-
ten av den mera sportbetonade Ru-
schen. När jag köpte den var den till 
exempel utrustad med sadel! Jag fick 
tag i en ”soffa” (eller ”limpa”) i en 
affär (pris 10kr för den hade en liten 
skada) och ”Jerker” monterade den. 
Vidare var främre motorfästet en 
Östholmkonstruktion med ena fästet 
i de främre pinnbultarna och det and-
ra i främre ramröret. Opraktiskt tyck-
te jag, med tanke på att toppen skulle 
av då och då, t.ex. vid sotning. På 
min inrådan gjordes ett nytt fäste 
från ramröret under tanken ned till 
motorns originalfäste bakom cylin-
dern. Enligt mina anteckningar kos-
tade följande arbeten hos Östholm 
43 kr! ”Montering av fjädrarna under 
soffan” omkransning och byte till 
40kuggs drev bak, ny fjäder till stö-
det, kontroll av kedjorna tillverkning 
och montering av nytt motorfäste 
fram samt nya gummibrickor till 
tankskydden. För 1954 gjorde jag en 
summering av omkostnaderna för 
Ruschen. Jag citerar mina anteck-
ningar; 
 ”Omkostnader 1954 för Ruschen 1 
171,88 kr. Har kört 3-400 mil ung. 
Bensinåtgången har varit ganska 
stor; 0,15-0,20 l per mil, kopplingen 
har det varit krångel med, men den 
fungerar bra nu. (Jag har ett svagt 
minne av att Östholm förlängde 
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Köp gråmelerad 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.  

Köp mopedlitteratur  
Speciellt erbjudande med förmånliga priser för er som får mopedbladet! Sätt in det 
angivna beloppet på postgiro 179 58 92-7 Susanne Axlund och ange det du vill ha.  
Glöm inte namn och adress!  

Mopedbladet 
2001 

Köp alla 4 nummer för 
60:- inklusive porto.   

Kopia, A5  
På svenska 23 sidor 
Reservdelslista Nr 2 
FM 38 
Pris 50:- 

1 2 
Kopia;  A5   
På svenska Häf-
tad 20 sidor.  Re-
servdelslista Nr 3 
Moped Vicky III 
med sprängskiss 
i A3 Pris 50:- 

3 
Kopia, A5 
OBS På Tyska 
häftad, 28 sidor 
Verkstadshand-
bok  för Mo-
torn MS 50 
Pris; 50:- 

Kopia A5  
På svenska Häftad 
8 sidor Reserv-
delslista Nr 3 Mo-
tor MS 50 med 
sprängskiss i A3 
Pris 40:- 

4 

5 
Kopia ”Halv A5”  
På svenska Liten instruk-
tionsbok  för Vicky MS 
50 
Pris 35:- 

original. ”Halv A5”  
Instruktionsbok Victoria 
cykelmotor  
Pris 60:- 

6 

 
• Ersatzteile-katalog für den ”Fuchs Fahrradmotor FM 40” 
• Bruksanvisning för Fuchs Cykelhjälpmotor FM 40 S 
• Two-Stroke Performance Tuning in Therory and Practice,  
 

Är du intresserad av någon av böcker-
na som är listade till höger så hör av 
dej, vi ordnar med kopiering om intres-
se finns.  
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Alla priser är inklu-
sive porto 

8 
Kopia A5   
På svenska Häftad 36 
sidor. Reservdelslista 
Nr 6 Moped Luxus  
Pris 60:- 
 

7 
Kopia A5 På svens-
ka, Häftad 54 sidor, 
Reservdelslista nr 4 
Motor, Moped Vicky 
IV            Pris 80:- 

Kopia A5 OBS 
På Tyska!!  Häf-
tad 54 sidor  
Monteringsanvis-
ning 
(verkstadshand-bok) för Motor 
M51-M51D-M51K 
Pris; 70:-  

9 
Kopia A5  På 
svenska Häftad 36 
sidor  Reservdels-
lista Nr 6 
Motor MS 51/ 
51D 
Pris 50:- 

10 

Kopia ”halv A5”  På 
svenska Liten Instruk-
tionsbok Motor MS 51 
Pris 35:- 

11 
Kopia ”halv A5” 
På svenska Liten in-
struktionsbok för 
Motor EM50 typ 803 
Pris 35:- 

12 

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

13 

Kopia A5 OBS På Tyska,  
Reservdelslista 5, 122 sidor spiralbunden.  
DKW Hummel Super typ 102/ 116/ 126, Victo-
ria Vicky Standard typ 117/ Vicky Super typ 
126, Express Super typ 126,  Samt typ 156; Vic-
toria Vicky Super/ Express Super/ DKW Hum-
mel Super. Plåtbananen typ 115/ 155.   Typ 128/ 
158 Violetta/ Avanti/ Carino. 

14 

Pris 150:- 
Även annan littera-
tur finns att köpa bl.
annat;  
Supermopeder från 
ledande specialis-
ten, Mopedägarnas 
inköpscentral , 125 
sidor  från 60-talet 
pris 65:- 

Dessutom! 
Katalog från Mo-
toraktiebolaget 
Ivan Höök, Sågen 
A4 70:- 
Och 
Cykelhandlarnas 
katalog A4 130:- 
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Försäkring för dej som har flera mopeder. 
Som medlem får du nu möjlighet att teckna trafikför-
säkring för dina mopeder som är äldre än 25 år. Vi får 
nu på två trafikförsäkringar teckna upp till tio stycken 
olika mopeder. Du får bara köra två stycken samtidigt 
vilket innebär att ni kan vara två stycken som kör var-
sin moped samtidigt. Om du säljer eller köper en ny 
moped måste det anmälas omgående annars gäller 
inte försäkringen för din nya moped.  
När det gäller försäkringsbrevet är det ju utformat med 
ett fordon per brev. Nu har vi löst det så att alla ram-
nummer  ska vara noterade på försäkringsbrevet, om 
inte så kontakta vår kontaktperson på Länsförsäkring-
ar, hon heter Gudrun Karenej på telefon 562 83 182. 
 
Kostnaden för två trafikförsäkringar blir 2 gånger 512:- 
löpande på ett år vilket blir totalt 1024:- per år. En ny-
het är att vi nu kan teckna en trafikförsäkring för den 
som bara har en moped, priset blir då 512:- per år. 

 MOPEDMÄRKE              MODELL                    ÅRSMO-
DELL   

RAMNUMMER 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

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 eller en kopia  
till vår kontaktperson för  försäkringar Lars Widman; För-
säkringsbrevet skickas sedan ut av Länsförsäkringar. 
 
NAMN……….. 
 
ADRESS………... 
 
PERSONUMMER………….  …….     
 
MEDLEMSNR…………. 
 
 
SKICKA IN DENNA LISTA eller kopia TILL  
LARS WIDMAN  
MASKINISTGATAN 9 
117 66 STOCKHOLM 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR i samarbete med 
CLUB VICTORIA;  

OBS; gäller endast för dig som är skri-
ven inom Stockholms län.  
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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 E-

post-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 för närvarande! är; http://user.tninet.se/~pdc285a 

Ojojoj vad många besökare jag haft, över 12.500 stycken. Hemsidan håller på att arbetas 
om. Jag får just nu hjälp att ”hotta” upp sidan lite och har dessutom shoppat lite för Club 

Victorias räkning, jag har hyrt en .nu-adress. Den som väntar…. Har du en moppe- hemsi-
da så skicka ett mail så kanske vi kan byta länkar.  

 Susanne 

 
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 2003) detta gäller dock endast de som är 
skrivna i Stockholms Län. Du är också med på en medlemslista och får utskick om mopedutflyk-
ter 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 eve-
nemang.  

Nya med-
lemmar 

 hälsas härmed väl-
komna  

157. Andersson Örjan Kråksätrabacken 73 127 30 Skärholmen  

158. Berglund Thord Synålsvägen 2 757 57 Uppsala  

159. Börjesson Roland Tussmötevägen 278 122 41 Enskede  

160. Jonsson Kent Malmtorpsvägen 12 147 71 Grödinge  

161. Nordin Bo Falkvägen 6 193 33 Sigtuna  

162. Angseryd Jan Sollentunavägen 1 187 43 Täby  

163. Bäckström Ronny Funby Broby 47 755 97 Uppsala  

164. Saletti Håkan Krokvägen 3A 135 50 Tyresö  

165. Onsbjer Roger Vedevågsslingan 5 124 74 Bandhagen  

166. Westvall Jan Albert målares väg 7B 187 75 Täby Kyrkby 08-51012294 

167. Edslöv Micke och Carina Ahl-
qvist 

Solhagavägen 69 163 47 Spånga  

168. Lagerström Jan Bjulevägen 35 122 41 Enskede 08-812844 



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 

CLUB VICTORIA 

Länktips  
Hej såg en rolig och informativ sida 
ang victoria mopeder  
Bifogar länk  
www.victoria-vickywinni.de  
Fick senaste tidningen i går och 
tyckte den var jätte bra  
Blev intresserad av att åka till nå-
gon bra marknad i Tyskland  
Kanske man kan göra en gemen-
sam resa ner?  
letar efter en Humlan supersport 
känner ni till någon som är till salu?  
Ha det bra och god Hjul  
Peter Ludwig medlem nr:19 

Hej  
Jag har ett cafe i Strängnäs som jag 
vill göra känt bland mopedister och 
mc-folk,alla är hjärtligt välkomna.  
Jag funderar på att arrangera ett 
moppe race "Strängnäs 2 Broar " c.a 
5-7 km och vill pejla intresse för det.  
Vi planerar att ha det 24 Maj 2003 ,
med massa jippo runt omkring.Finns 
det intresse hos er att ställa upp i ett 
sånt race?ättre  
maila gärna ett svar o varmt välkom-
na .Hemsidan är under uppbyggnad 
så den ska bli betydligt bättre!!  
Christer Ekström genom Anders  
www.skogshyddan.nu 

 
 
Hej alla Victoriavänner i Club 
Victoria !  
Skickar en länk till vår nystartade 
klubb i Sundsvall.  
Medlemmarna är inte så många 
ännu, men desto  
mer aktiva får vi hoppas. Syftet 
är att åka så mycket  
som det bara går här uppe i norr-
land.  
PS Många hälsningar till Lilian 
och Göran i klubben  
http://medlem.spray.se/kolvjack/ 

På tur 
1997. 
Brostugan 
på Grott-
ningholm 
Peter Se-
gemark 
fotografe-
rade 


