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

INTE BARA VICTORIA
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Lars Mellberg (som auktionerade ut en del av
sina mopeder) och Göran
Norin i vimmlet på mopedauktion i Norrtälje

Foto; Hans Österblom

Sökes!
Sökes efter hastighetsmätardrevet
som sitter i svänghjulskåpan på en
Sachs-motor. 2-växlad motor med
handväxel och kick, eller en helt
komplett kåpa går också bra. 087180438 eller 070-4232666 Danny

Välfyllt prisbord i Lohärad

De gröngula västarna;
Från och med i år använder jag alltid
den neongröngula västen på när jag
kör moppe, den syns på långt håll
och inger respekt och mer hänsyn i
trafiken. Vill därför dela mina erfarenheter till andra mopedkollegor.
Kör med väst en billig
”livförsäkring” (vid Lohärads bygdegård var det bara en av 110 deltagare som hade varningsväst).
Hans Österblom
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Kårsta 19/7 06
Hej susann
Du vill ju att vi
medlemmar skall
vara aktiva med artiklar till medlemsbladet. Här kommer
en tokig men sann
historia från medlem
90 Aringsjö
Vid senast utflykten
från Lohärad så såg
jag till att tanka upp
mopeden med c:a 5
liter soppa av något
som jag trodde var
oljeblandad soppa
och tillsatte 3 matskedar med reising olja. Jag
hade ett rent h...ete att få i
gång på mopeden, när den
äntligen startade så var avgaserna vita och tjocka och
motorn varvade dåligt. Men
efter en stund så gick den
hyfsat så jag åkte till Lohärad utan mera problem. När
vi sedan skulle göra vår lilla utflykt så hade jag samma h...ete att få i gång motorn. Kom i väg så sent att
jag ej kom i fatt de andra,
färdvägen skulle vara utmärkt med färg, något som
var så dåligt att jag ej hittade mina kamrater så jag
återvände till mötesplatsen
i Lohärad och väntade. Så
småningom så kom resten
av kamraterna och festen
började. jag påtalade då för
dom som hade hand om
träffen att det skulle varit
bra om det funnits en karta

så att de som fick problem
skulle hitta. Dags för hemresa, samma problem och när
jag äntligen fick i gång på
motorn så kom en Herre
fram till mej och sade att han
haft samma problem, då var
de packboxen runt vevaxeln
som hade pajat. Jag kom
hem med min moped och
tänkte att han med packboxen hade rätt så jag rev ner
motorn, det fanns ej något
fel, monterade ihop och dit
motor och hade samma h...
ete att få i gång motorn, nu
utan olja i växellådan samma
jä..a rök. Jag tänkte då att det
var den där jä..a Rejsingoljans fel så jag tömde tanken
fyllde på med ny soppa och
nu så startade motorn och
gick helt perfekt HURRA.
Det var den där jä..a rejsingoljans fel skönt inget fel på
motorn.
Jag har en liten båt med di-

selmotor ombord, denna
är trasig så jag har skaffat
en ny som jag skall sätta i
stället för den gamla och
till den så har jag en dunk
på 10 liter dieselolja stående. Denna dunk började
jag leta efter idag, kunde
ej hitta den bara dunken
med mopedbränsle, efter
en del olika kontroller så
kom jag underfund med
att de där fem litern som
jag hade tankat innan avfärden till Lohärad var
REN DIESELOLJA. Men
håll med om att Puch motorer är något alldeles EXTRA som klarar att gå på
ungefär 75 % diesel.
Sensmoral, skaffa tydlig
märkning av dunkarnas
innehåll Något som jag
medlem nr 90 kommer
att göra.
M.V.H. L.G Aringsjö
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Veteranmopedrally i Lohärads bygdegård 060702

I ett perfekt sommarväder
kördes rallyt av c. 110
deltagare. Vi välkomnades av ett gäng glada
flickor som bjöd på kaffe,
te och bullar. Startplatsen
fylldes av smattrande motorer och blårök. Prick
11.00 gick starten. Färden
gick mot gamla
Stockholmsvägen ner
mot Rö cementgjuteri där hade vi uppsamling och paus.
Vidare körde vi på en
charmig grusväg förbi sjön Viren ner mot
Beatebergs gamla
grustäckt. Paus med
svänghjulsvarpakastning och intag av
medhavd matsäck i
solskenet. Vi åker ut
mot Rialavägen över
Nybyn, Finstakil därefter gamla Stock-

holmsvägen passerar Skedevis kyrka vindlande väg
mot målet i Lohärad. Där
bjöds vi på dryck och landgång, sedan prisutdelning
ur ett mäktigt prisbord.
1: a pris i Svänghjulsvarpa
Kenneth Gustavsson som
valde en hjälm skänkta av

Liljegrens Cykelservice,
Norrtälje.
2:a-10 pris; namngivna
vinnare valde sina priser
Finaste renoverade moped blev en kille från
Alunda med en röd Puch
Florida. Finaste originalmoped blev min egen
(Hans Österblom) Rexoped Topper –57
Därefter fick samtliga
pristagare välja ut sitt pris
från prisbordet.
Vi samtliga tackar Club
Victoria, Lohärads bygdegård, idrott och hembygdföreningen för ett trevligt
veteranmopedrally i
Roslagsnatur,
Arrangörerna i Club Victoria tackar sponsorerna.
Skribent Hans Österblom
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den i 3 år till jag fick köra
bil, då sålde jag den dumt
nog. Försöker få tag på en
igen men det är inte lätt.
Jag har köpt en Fram King
Clipper –64 med 3 växlad
Victoriamotor. Har satt i
nya kamringar, nya däck
och slangar, limmat nya
bromsband, nytt sadelöverdrag ”frugan” nya
handtag lite el, bränsleslang- filter mm. Går bra
(grå färg) Åkte ett mopperally här i Karlsborg i helgen 163 startade, men ingen mer Fram än min. Dom
kanske inte är så vanliga
längre! Min yngste son har
8st mopeder i toppskick
mest Zündapp, någon
Mamba, en Mustang. Själv
har jag även en T-Ford –26
och en A-Ford –30 så här
brummar det.
Med vänliga hälsningar
Veikko Hukka
Ps finns det någon firma
som säljer delar till Victoria-motorn.

Undenäs 8/5 2006
Hej Susanne
Jag heter Veikko Hukka
och söker medlemskap i er
VictoriaClub. Sätter in 80:på postgiro. Jag är född
24/2 1943 och fick köpa
moped 1958. Blå och Vit.
Jag köpte den i Hakon´s
affären här i byn 2km bort.
Min granne hade cykel och
mopedverkstad/ försäljning, men han sålde Rex

med Victoria-motor, men
jag ville ha en Vicky. Jag
hämtade min moped dagen
före jag fyllde 15 år och
”sköv” den hem, jag fick
inte köra. Jag drog in den i
mitt rum där den fick stå
över natt. Det luktade bensin så gott när jag vaknade,
hade bara sovit ”lite”. Om
jag inte minns fel så kostade den 745:-. Den var
mycket bra och jag körde

Undenäs 7/6 2006
Hej Susanne
Här kommer fortsättningen på mitt tidigare brev till
Dig med ansökan om medlemskap i Victoriaklubben.
Jag har mot alla odds lyckats köpa en Vicky –59 röd,
hade som 15-åring en blå –
58, men det får duga. Den
är i orört originalskick
men behöver ny sadel och
nya fälgar, de är i krom.
Skall det vara det? Jag

SIDA 7

ÅRGÅNG 4

kommer inte ihåg om det
var så.
Original-gummiremen på
pakethållaren är kvar,
putsduken i verktygslådan
likaså, men inga verktyg.
Jag är mycket nöjd. Finns
det något registrerat så
man kan se på chassinr.motornr när den är tillverkad? Vill också köpa instruktionsbok MS-51 och
annan litteratur om Vickyn –59. Vänligen skicka
mot postförskott eller annan inbetalning.
Har några fler frågor;
1, beteckning på sadel (vit
gummi komplett)
2, fälgar krom eller aluminium
3, hur ser pedalerna ut, reflexer runda eller rektangulära? Köpa var?
4, någon firma som säljer
delar till Victoria, lameller
mm till MS 51 och EM

50.
Tackar på förhand för hjälp,
vänliga hälsningar
Veikko Hukka
Ps min huvudort i kommunen heter Karlsborg!.
Tack för brevet!
Det har, som vanligt, varit
en hektisk sommar och du
har fått vänta länge på svaret Fin den där röda eller
hur. Det finns så många
blåa att de röda lyser upp
lite tycker jag.
Litteratur har jag ju en del
kopierad, se sidan 14.
En plåt under bärhandtaget
visar om det är en 58 eller
59 annars kan man egentligen inte se mer än om den
är tillverkad i början av perioden eller i slutet. Det tillverkades 41505 stycken
Luxus i Tyskland från januari 57. I Sverige såldes
Luxus som årsmodell 58

och 59.
Sadlarna brukar vara av
märket Wittkopp och finns
oftast nytillverkade i både
gummi och plast på veteranmarknader, vi föredrar
gummisadlar.
Fälgarna ska vara i krom
Pedalerna på bilden ser ut
att vara original. På våra
pedaler är reflexerna
……….
Någon firma som säljer
delar över disk finns ju
inte, men vissa av oss har
delar i byrålådorna kolla
på marknader. Lameller
kan vara svårt det en reservdel som verkar ha gått
åt, eller finns det någon
därute i någon källare som
har delar att sälja till Veikko?
Ring då 0505-20015 och
prata med Veikko

Luxus –59. Getinggul och svart,
ägare Max svensk, köpt i Östersund

ÅRGÅNG 7

SIDA 8

ÅRGÅNG 7

SIDA 9

Mopedauktion i Norrtälje 060513

Auktionist Bosse Liljegren

En blåsig lördag var det
moped och cykelauktion
vid Liljegrens Cykelservice. Det var Mellberg
som bjöd ut delar av sin
samling c:a 40 mopeder.
Bengt Liljegren hade
också ett antal. Bosse
var utropare och c:a 200
personer deltog men buden blev låga så c:a
15m mopeder gick tillbaka till ägaren. Det
hela får ses som ett prov
påstod Mellberg och såg
ganska nöjd ut ändå.
Själv ropade jag in en
komplett NV autoped –
55 så nu är det hem och
renovera.
Skribent och fotograf
Hans österblom
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Att köpa flakmoppe kan bjuda på överraskningar
Första resan - varför
fönar man en Puch ?
Min moppekompis Hadar
har varit sugen på en flakmoppe länge. Han läser
Gula Tidningen flitigt.
Det är vinter, så det är
inte så många objekt som
finns. Hadar har ganska
nyligen, vid 60 års ålder,
upptäckt tjusningen med
moped så han ringer mig
ganska ofta för att få råd
och stöd. Själv har jag åkt
moppe sedan jag fyllde
femton, dock med ett uppehåll på drygt 25 år.
Eftersom Hadar är ekonomiskt lagd så är objekt
över 5.000 inte aktuella.
Det gör det hela intressantare, att köpa en
12.000-kronors är ju inte
så svårt.
Nu har Hadar hittat SIN
moppe. Den finns utanför
Enköping för fyra tusen.
Jag ska följa med som
”expert” och kartläsare.
Jag har gjort lumpen i Enköping och är väl bevandrad i terrängen. Objektet
ska finnas på en gård ute
på landet. Hadar har vägbeskrivning och ett mobilnummer. Det är den 10
januari.

Moppen är enligt uppgift
en orginalare med Puchmotor, vilket bådar gott.
Hadar har redan en
(vanlig) Puch och jag har
haft en. Båda har vi goda
erfarenheter. Pickupen som
Hadar lånat tar oss smärtfritt till Enköping. Viker av
mot Sala och tar ganska
snart höger på en vacker,
slingrande vinterväg. Solen skiner. Det ska inte
vara så långt från stora vägen. Vi kör sakta och spanar. Ser ingen gård som
motsvarar beskrivningen
och ingen moppe. Hadar
ringer på sin mobil, som
dör innan någon signal går
ut. Dåligt batteri ... Med
min telefon konstaterar vi
sedan att det inte finns någon signal alls. Vi är på vischan. Så vi stannar till vid
första bästa gård där vi ser
folk. Kvinnan som vi pratar med kan inte komma på
vilken gård vi söker, så vi
fortsätter.
Åker in på nästa gårdsplan,
en hästgård. Går ur och
förklarar vårt ärende och
ber att få låna en vanlig telefon. Vi får låna den och
ringer och får vägen förklarad. Vi är nog ganska
nära. När vi sedan pratar

med mannen som öppnat
så ser han lite full i sjutton ut: - Ni menar tjyvnästet? Sannolikheten är
stor att det är så.
Nyfikna rullar vi iväg, nu
vet vi vad som väntar.
Hadar bestämmer kvickt
att tjyvgods vill han inte
befatta sig med men att
det kan vara intressant att
se hur tjyvar ser ut. Vi
rullar snart in på en liten
avtagsväg. Gården syns
inte från vägen. Först ser
vi en massa bråte, sedan
en la’gård. Bråten är maskiner av alla slag. Många
tvätt-maskiner står översnöade. Vi låtsas vara
spekulanter på flakmoppen som står där i snön.
Tre män rör sig på gården. De verkar att bo i
den husvagn som står mitt
på gårdsplanen. Snö är
uppskottat mot vagnen
runt om, som skydd mot
kylan. För elförsörjningen
svarar en gummikabel,
upphängd på träpinnar.
Det påminner om hur
hemlöst folk bor.
Vi tilltalar en av figurerna
och talar om vad vi vill.
Vi har vänt bilen med nosen ut mot vägen ifall vi
behöver göra en snabb re-
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Figuren gör fruktlösa försök att starta Puchen. Först med bensin och sedan med en fön. Då tar
jag fram min kamera — men då försvinner mannen. Säger ingenting, bara ”skyndar sig långsamt” bort ur bildfältet.

trätt. Figuren gör fruktlösa försök att starta Puchen. Han häller bensin i
förgasaren, inte ett liv.
Jag är nyfiken och pillar
med motorn för att se att
det kommer gnista.
Det är ganska kallt, minus
tio grader. Men figuren
finner på råd. Han kilar
upp på höskullen och
kommer ned med en hårfön. Drar ut skarvsladdar
i en livsfarlig koppling i
snön. Ansluter och börjar
föna Puchens motor,
länge. Det hela är rätt komiskt. Det är tydligt att
de vill sälja moppen till
varje pris. För oss är det
prutläge.

Då tar jag fram min kamera, jag åker nästan aldrig
utan den. Talar om för figuren att jag har för vana
att plåta alla fordon som
jag kommer i närheten av,
så att han inte ska börja
ana oråd. Riktar in kameran – men då får figuren
fart. Säger ingenting, bara
”skyndar sig långsamt”
bort ur bildfältet. Men han
fastnar på bilden. Jag har
en kamera med vanlig film
så jag vet ju inte resultatet,
men en bild blev det.

kroppsspråk att han uppfattat. Vi glider sakta de
hundra metrarna mot
landsvägen.

Sedan är figuren försvunnen. Vi bestämmer oss för
att ge oss av och ropar på
en annan av männen som
är kvar ute. Han svarar
inte, men vi ser av hans

Sex dagar senare har Hadar hittat ännu ett objekt
för fyra tusen. Finns i Rotebro. Det ska vara ett
hembygge på en FramKing med Sachsmotor.

Hemfärden går på slingrande vägar som gjorda
att åka moppe på. Stannar
vid Härkeberga kyrka och
orienterar oss och styr sedan kosan mot Grillby
och motorvägen mot
storsta´n.
Andra resan – en välbyggd HPD
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men kan vara sent 60-tal
och Sachsmotorn är från
1965.

Hadar lånar även denna gång pickupen av sin granne. Bra att ha om
det blir affär. Och det blir det; moppen går bra och helhetsintrycket
och priset gör att Hadar omgående slår till på hembygget; en FramKing med Sachsmotor och Rextank

Hadar tycker att det låter
intressant och bestämmer
träff med säljaren till
kvällen.
Hadar lånar även denna
gång pickupen av sin
granne. Bra att ha om det
blir affär. Jag har med
mig taxikartan för att hitta rätt. Efter mycket
slingrande, många vägar
är skyltade med ”icke
genomfart” och
”fordonstrafik förbjuden”
så hittar vi rätt. Ägaren är
inte hemma ännu så vi
bekantar oss med omgivningarna. Vi ser inget fordon, så vi antar att moppen står i garaget. Det vi-

sar sig vara rätt – flakmoppen tronar ensam i ett jättegarage. Ägaren, som
mullrar in med en fet Dodge pickup, öppnar.
Här är det varmt och ljust,
perfekt för att gå igenom
objektet. Det är en välbyggd HPD, det är lätt att
konstatera. Fram-Kingramen är ju fabrikstillverkad, den viktigaste komponenten är inget hembygge
alltså. Orginalmotorn, vad
det nu ska vara, är ersatt av
en fläktkyld, treväxlad
Sachs. Tanken kommer
från en Rex och har ett
lock som inte vill sitta fast.
Årsmodellen på Framra-

Provkörning. Den här dagen är det varmare, runt
nollstrecket. Moppen är
dock startovillig, det är
kickstart vilket ju är lite
besvärligt. Hadar får sätta
sig på sadeln med mig
som påskjutare. Motorn
tänder och Hadar far iväg.
Nu upptäcker han flakmopparnas säregna vägegenskaper. Hadar, som
bara har kört tvåhjuligt,
lyckas lyfta innerhjulet i
första kurvan. Men moppen går bra och helhetsintrycket och priset gör att
Hadar omgående slår till.
En systerson, en arbetshäst och en fru
Hadar, som är en händig
man, ger sig nu i kast med
att tillverka lämmar till
flaket. Det är gjort i ett
nafs. Tanklocket ersatte
han med ett lock från en
vaxdunk. Fungerade perfekt. Sedan var HPD:n
klar för landsvägen. Det
här är några år se´n. Hadar, som också har en trefyra fyrhjuliga fordon, ses
sedan dess mest på flakmoppen. Den har blivit
hans vardagsfordon. Den
går till centrum en dryg
halvmil bort där det finns
mataffärer, post, bolaget,
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apoteket osv. Eftersom
Hadar bor på landet, strax
utanför storsta´n, så är
flakmoppar ett naturligt
inslag.
Då och då så har kompisen och jag våra egna
moppeutflykter på vägarna runt hans domäner.
Hadar har f.n. fyra moppar så jag använder oftast
en av hans. (Det är några
mil till Hadar från mig
och lite långt att kuska
moppe på.) Min favorit är
den blå Puchen med automat. Den fick Hadar av
en systerson som skulle
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flytta utomlands. Moppen
låg slängd under en trappa
(!) Grabben tyckte att den
inte gick något vidare vilket nog berodde på att han
vägde sina modiga 130
kilo ...
Puchen var lite drögig från
början men efter att fått
förgasaren injusterad - nål
och munstycke osv, så är
den nu en skön maskin.
Flakmoppen är Hadar inkörd på, så den brukar han
ta. Perfekt för matsäckskorgen, reservdunk, verktyg och annat nödvändigt.

Hadars moppeintresse
började av en slump för
fem år sedan, det var då
han övertog Puchen.
Ganska snart smittade det
av sig på hans fru. Hon
ses alltsomoftast åkande
på Puchen som blivit hennes favorit. Och att bli
hämtat av Hadar vid bussen uppe vid stora landsvägen med flakmoppen
har hon inget emot. Frun
sitter på flaket förstås och
sedan bär det av på två kilometer grusväg.
Tommy Granholm medlem 84

Kompisen och jag har egna mopedutflykter på vägarna runt hans domäner. Hadar har f.n. Fyra
moppar så jag använder oftast en av hans. Min favorit är den blå Puchen med automat. Flakmoppen är perfekt för matsäckskorgen, reservdunk, verktyg och annat nödvändigt.
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Köp mopedlitteratur
www.club-victoria.nu

Kopia; A5
Kopia, A5
På svenska Häftad 20 siPå svenska 23
dor. Reservdelslista Nr 3
sidor ReservdelsMoped Vicky III med
lista Nr 2 FM 38
sprängskiss i A3 Pris 50:Pris 50:-

7

Även annan kopierad litteratur finns
att köpa bl.annat;
försäljningskatalog
från Mopedägarnas
inköpscentral , 125
sidor från 60-talet
pris 65:-

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

3

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

12
Kopia ”halv A5”
På svenska Liten
instruktionsbok för
Motor EM50 typ
803
Pris 35:-

Kopia A5
På svenska Häftad 8
sidor Reservdelslista Nr 3 Motor MS
50 med sprängskiss
i A3 Pris 40:-

Kopia ”Halv A5”
På svenska Liten instruktionsbok för
Vicky MS
50
Pris 35:-

5

9 10

8

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

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

4

2

1

11

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!

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

13

Alla
priser
är in-

klusi
ve
porto

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

14

Kopia A5 OBS På
Tyska 45 sidor. Verkstadshandbok på Motor
EM 50, Typ 801, 803,
804, 805 Pris;70:-

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

Dessutom!
Katalog från Motoraktiebolaget
Ivan Höök, Sågen
Kopia A4 70:Och
Cykelhandlarnas
katalog Kopia A4
130:-
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Nya mopedister
hälsas härmed väl-

Hur får man mopedbladet??? 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 2006) detta gäller dock endast de som är skrivna i Stockholms Län. Du är också
med på en namnlista och får utskick om mopedutflykter och eventuella övriga evenemang. Du måste inte
vara ”medlem” för att åka med på våra mopedutflykter eller vara med på övriga evenemang.

www.club-victoria.nu
E-post: info@club-victoria.nu

Mer behövs inte sägas! Surfa genast in!

www.club-victoria.nu
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

En Glad Midsommar
önskar Sven Lundström från Gällivare!
Och tackar för en trevlig hemsida om Victoria mopeder, som jag
har några stycken av.
RO-terande hälsning
från Sven Den Wankel
Modige

P.S. Namnet är en
hyllning till wankelmotorns konstruktör
Felix Wankel, äger 2
st NSU RO 80 i bra
kondition.

