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S u sa nn e s si da

Tack för alla bidrag
som kommit in, jag
hoppas verkligen att ni
fortsätter så eftersom
det är ju omöjligt för
mig att fylla hela
tidningen själv!
I detta nummer
presenterar sig några
av oss som är med i
styrelsen eller på andra
sätt är involverade i
Club Victoria, läs mer
på sidorna 8 och 9.
Det är dags för
årsmöte nu i
november och jag
hoppas att så många
som möjligt dyker upp.
För det är vår chans att
påverka inriktningen
på club victorias
framtid och dessutom
träffas och umgås lite.
Jag vill också på detta
sätt efterlysa er som
vill vara med och
hjälpa till i Club
Victoria. Vi behöver
bland annat en
”materialansvarig”
Just nu är det jag som
har hand om det men
nu måste jag helt
enkelt delegera.
En materialansvarig
ska ta hand om den
litteratur vi har
uppkopierad och se till
att det inte tar slut.
Man ska också skicka
ut litteratur till de som
beställer den. Man ska

också se till att
mopedbladet/utskick
blir uppkopierat och
distribuerat. (2 gånger
per år). Detta är ingen
särskilt betungande
uppgift men eftersom
jag har en del annat
också att ta hand om så
blir det lite mycket
tillsammans med resten.
Hör av dig till mig om,
du är intresserad eller
kom på årsmötet helt
enkelt. Vi ses hemma
hos oss i vårt
”nostalgirum” och har
trevligt en stund.
Klubben bjuder på
förtäring. Har du något
med mopedanknytning
du vill sälja? Ta med det
så ordnar vi en liten
mopedloppis i samband
med träffen. Läs mer på
bifogade
årsmöteskallelse. Ju fler
desto roligare ;-)
Tillsammans med den
här tidningen skickar
jag ut en matrikel, kolla
gärna era uppgifter och
meddela mig om de inte
stämmer så ändrar jag
det till nästa matrikel.
Annars önskar jag er en
riktigt bra vinter och
hoppas att ni alla hinner
med era projekt.
Vinterhälsningar
Susanne

Årsmöte Söndagen den 22/11
klockan 15.00

Vi ses i garaget på
Skogsbackavägen 2
197 91 BRO.
Se även bifogad kallelse
till Årsmötet.
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Per Stenberg alias Pelle Plåts Kulturresa 24/5 2009
på Moped eller ” Sorundasviten ”
Pelle som sitter och läser en
hel del på vintern hade 2008
kommit till Widding därav
dagens tema.
Förra årets succé runt Årsta
och Göta landsväg upprepades
i år med en tur på Södertörn
och en rejäl tur blev det hela 12
mil på sadeln och 6½ timmar.
Samling på Årstafältet dit ett
20 tal förväntansfulla
mopedister kom, flera väntade
sedan vid Lissma.
Medans vi minglade kom 4
poliser till sina bilar och så där
by the way frågade ” ni kör väl
inte trimmat pojkar ” Vi! Oh
nej sådana är inte vi. Konstigt
nog har vissa Tyska moppar
väldigt stora cylindrar men det
är väl mest för att impa på oss
strutgubbar. Ett fans av dessa
mopeder från Ingarö han hade
löst storleken genom att slipa
ner kylflänsarna till
Tantmoppestorlek ett fint
försök att inte väcka anstöt hos
rättsvårdande myndighet.
Pelle hade angivit att ” en väl
fungerande moppe ” var ett
grundkrav samt att i princip
kör vi 30 (måste ha avsetts
uppför en slalombacke ) nåväl
vår vän Olle som åkte på en
inte alldeles ny Crecent hade
lite problem med tändningen,
vad det är skönt att luta sig
tillbaka och höra
sakkunskapen uttala sig ” är
det blå röd eller gul gnista på
stiftet ” vilket kunde indikera
alla möjliga elektriska fel, själv
har jag kört i flera år med en
vanlig gnista och har förbisett
att kolla färgen men bra går
det.
Men Olle som gett sig den på
att åka just idag var inte sämre
än att han drog i väg och

anländer med budbil 1 timme
senare med NY tändplatta
monterad.. vilken kille!

Trana när det begav sig. Den
renoverade Kaveljersflygeln
finns dock kvar..

Sen bar det i väg till Lissma på
rakan dit fick man känna alla
bränsledofter det kändes som
ett modellplansrace men
undan gick det.
Pelle och hans busskompis
Sören hade provkört färdvägen
tidigare och tur var väl det för
visst var det landsväg en hel
del men in i skogen hade dessa
som Pelle kallade för stigar
aldrig sett ett moppehjul
tidigare, ett balansprov över en
smal spång ingick men ingen
plumsade i ån.

Nästa anhalt var ett MC fik
fullt av feta bågar men de blev
faktisk lite impade av oss
mopedister 2 kom och frågade
mig om mitt åk, jag kan inte
undgå tanken ju dyrare båge
desto äldre man.. vi
mopedister behöver ju inte
kompensera oss annat än för
vikten.

Vid Sorunda kyrka blev det
lunchstopp 14.20 jag som äter
11.00 hade nästan
hungerhallucinationer men det
var utlovat en tuff resa så det
ingick väl i testet. Kyrkan
föresten var lite speciell
förutom det vanliga tornet
hade den 2 småtorn som på en
riddarborg, man ser en hel del
från sadeln.
Sedan kom vi till Ivar Lo
Johanssons
barndomstorp där
Pelle berättade
lite om och var
han föddes och
hur familjen kom
hit samt nämnde
lite om hans
litteratur.
Vidare till Fituna
slott men lite för
sent det revs
nämligen 1960
men ända Pelle
berättade att dit
kom festsugna
Stockholmare till
Ryttmästare

Förbi Lissma friluftsgård via
Huddinge till Årsta där Pelle
avlevererade oss, han är ju
busschaffis ibland så ingen får
gå av om det inte är som här på
ändhållplatsen.
Och inte minst Pelle har
utlovat en 3:e Kulturresa 2010
något kortare och åt Tyresö till.
Det ska bli spännande och se
vad han tänker läsa kommande
vinter, hoppas bara han inte
hittar Nils Holgerssons resor
på bibblanl.
Nöjd men då trötta
Puchgubben Jan-Evert.

Detta är dock inte
Puchgubben JanEvert utan Tommy
Granholm då det begav sig.

Årgång 10

Hej ! Kom på ett ganska
enkelt och bra sätt att
rigga upp en cykel med
påhäng för att meka
utomhus. Det är ju ganska
mysigt när det är varmt
och solen skiner. Är
fordonet i "akta lacken
skick" kan man linda en
remsa gammal innerslang
runt paket hållaren innan
man slår dit klamrarna.
Det är vanlig klammer för
elkabel modell grövre.
Pytsen för smådelar har
några dräneringshål i
botten om man skulle
överraskas av en regnskur
och inte hinna slänga på
en pressenning. Har man
dessutom ngn gammal
kasserad matta att lägga
på marken så hittar man
lätt småsaker som man
tappar. Hälsningar Kjell
Karpnäs
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Hej Susanne
Nu har jag Victorian klar och
provkörde igår kväll och hon
gick som en dröm. Anders
Lundin från Falun fixade
däcken med vita däcksidor
till mig så det funkade bra.
Nu har jag beställt nytt
gummi till sadeln och 2 nya
kromade fälgar och då blir
hon som ny. Lite uppgifter
om Victorian; Typ MS 51 De
lux Årsmodell 1959
Orginalfärg 790 mil mätaren
fungerar fortfarande. Första
ägaren var min frus farfar
som använde den till 1970
när vi ärvde den hade den
gått 550 mil Stod hos mig till
mitten åttitalet provstartade
då och lamellerna pajade tog
ca 10 år innan jag fick igång
den igen 2004 fick jag
lagerfel på lagret mot
magnetsidan Lämnade bort
motor för helrenovering alla
lager bytta i hela motorn ny
förgasare
Jag skickar en bild på
skönheten
mvh Lasse Jansson
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--Ursprungligt meddelande-Från: roland.
Datum: 2009-apr-12 23:12
Till: <info@club-victoria.nu>
Ärende: Tillbehör moped
Hej!
Jag söker en kåpa till främre
mopedskärm enligt bifogad
bild. Den fanns i såväl originalsom universalutförande.
(Kåpan på bild sitter på en
DKW Hummel. Se även detalj
5i enligt bifogad skiss.) Inget
krav vad gäller skick och pris.

Med hälsning
Roland B.
Mopedföreningen Ställbart
Malmö
--Ursprungligt meddelande-Från: info@club-victoria.nu
Skickat: den 13 april 2009
21:42
Till: roland
Ämne: Ang: Tillbehör moped
ps jag har lagt in din undran på
forumet ds
…………………………………...
Susanne, ett stort tack för din
hjälp eller från er "eminenta
klubb"! En klubb med, tycker
jag, en intresseväckande och
lättnavigerad hemsida. Jag har
skrivit till drygt 30

mopedföreningar. Av dessa har
endast en handfull reagerat
genom att åtminstone svara.
Med hälsning Roland
Mopedföreningen Ställbart
PS. Bifogar en bild av min
Mustang från 1962. Fick
mopeden ny samma år och har
haft den stående inomhus hela
tiden. Ej körd sedan 1964.
Hade då gått drygt 300 mil.
Har provat den i år efter lite
rekonditionering. Fungerar u.
a. Allt utom bensinkran samt
gummidetalj mellan motor och
kedjeskydd är original. Det
innebär att också
Trelleborgsdäcken är original.
Allt var inte sämre förr! …

Läs här om hur du blir medlem på forumet
http://clubvictoria.forumportal.se
Länk finns även på hemsidan www.club-victoria.nu
Ta upp sidan på din dator,
längst uppe till höger på sidan
finns det olika alternativ, där
väljer du; ”bli medlem”.
Sen måste du acceptera villkoren som jag hoppas du läser igenom.
När du gjort det kommer det

upp en ny sida där du ska välja
ditt användarnamn och det lösenord du vill använda för att
logga in. Lösenordet skall skrivas 2 gånger. Sen ska du skriva
ordet som syns med röda bokstäver.
Längre ner på den sidan finns

sen lite olika val man kan
göra. Avsluta det hela med att
klicka på ”skicka” längst ner
på sidan.
Klart!
Sen är det bara att logga in
och sätta igång!
Vi hörs där, Susanne

Årgång 4
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Mopedrally i Bålsta 2009
Det var en klar och solig höstdag som det brukar när det är
dags för årets sista mopedutflykt i Bålsta. Peter som brukar arrangera denna hösttur
blev tyvärr uppbokad på annat håll så det blev vi Axlundare och Peters bror som fick
hålla i trådarna.
Jag måste ju köra ut blaskorna som vanligt först men det
gick fort och väl hemma så
väntade Mikael och Tomas
med kompis, Tomas med sin
nyinköpta plåtbanan som vi
hoppades skulle hålla hela vägen runt. Det började inte så
bra för vi hade knappt åkt
hemifrån innan Tomas plåtbanan stannade, den gick
igång ganska omedelbart bara
för att stanna en liten bit senare. Jaha skulle det ta slut

Även en Morini kan
behövas skruvas på

redan efter en kilometer?.
Tändstiftet skruvades ur och
det konstaterades att det var
en pytteliten loppa på stiftet,
dit med stiftet igen och den
startade som en klocka.. Phuuu. Den gick riktigt bra också
men ingen av oss kunde ju
hålla jämna steg med Mikael

Familjen
Granholm på
mopedtur

på sin Moto Morini som
surrade runt oss som en
irriterande snabb mygga.
Han hade ju ingen hastighetsmätare så det var inte
helt lätt för honom att anpassa hastigheten. Väl
framme på startplatsen så hade det
redan samlats en
hel del mopeder
och vi var ungefär
ett tjugotal. Vi körde svängen som vi
brukade med stopp
på Bålsta Car-Club
där vi bland annat
beundrade framstegen på den rätt så
nedgångna Chevrolet El Caminon från c:a
85 som stod där redan
förra året. Det ska bli
intressant att se den
nästa år igen.
Turen var trevlig och vi
lyckades inte tappa bort
en endaste en. Väl hemma på gården konstate-

rades att korden syntes på
bakdäcket på plåtbananen så
det var nog rena turen att Tomas inte behövde leda Plåtbananen hela vägen hem till oss
från Bålsta (en mil ungefär).
Susanne
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Presentation av några av oss
aktiva i Club Victoria
Susanne Axlund

Jag heter
och är för
närvarande ordförande tillika kassör, redaktör, litteratur och medlemsansvarig. Jag brukar skoja lite och säga att eftersom jag aldrig
fick någon moped när jag fyllde femton så blev
jag ju tvungen att kompensera det på något
sätt...
Jag bor i ett torp utanför Stockholm tillsammans med Mikael och vår dotter Sabina, nio
år, som brukar följa med ibland. Hon trivs
bakpå och brukar alternera mellan att åka
med mig och hennes far. Roligast är det ju
förståss om det är något annat barn i lämplig
ålder med. Förutom mopeder tycker jag det är
kul med bin och att odla lite egen mat i trädgården. Jag är också intresserad av miljö och
ekologi, att kalla mig för ”ekonörd” är ingen
underdrift. Kanske passar inte en tvåtaktare
in i den bilden men ingen är ju perfekt ;-) och
det handlar ju om en lång förändringsprocess
och man måste inte kunna allt eller göra allt

Tommy Granholm heter

jag; Club Victoria-medlem
sedan 2001. Var
mötessekreterare när styrelsen
tog form 2008. Är nu
”Victoriaförsäkringsförmedlare
” på nätet: . Har skrivit några
artiklar i ”Victoriabladet”. Är
engagerad i flera andra
föreningar.
Jag är intresserad av teknik
och kultur m.m. Numera
friherre med ett förflutet som
ingenjör och informatör bl. a.
Gift, har två söner och några
härliga barnbarn. Sönerna har
smittats av mitt motorintresse,
liksom tvååriga Anton.
Mopedåkandet började vid 15
fyllda med en ny Puch MS50 L,
följd av en Victoria påhäng.
Åkandet höll i sig i 1½ år. På
två hjul i ytterligare 1½ år med
FLM och Vespa. Sedan bilar

Bild från förra årets rally i Bålsta, till höger Börje
Holmgren och till vänster Mikael och Sabina

Börje Holmgren

(450908)
Arbetat som bilreparatör sen 1960. Mopeder,
motorcyklar som hobby, innehaft A-licens i
dragracing samt license i mopperacing. Tävlat i dragracing som förare och vagnägare
1968-81. Medlem i Victoriaklubben jämt.
Deltagit i samtliga utflykter och marknader
som Victoriaklubben listat 2009 utom Bålsta.
Sålt på Wärsta och Uppsala-marknader.

för hela slanten, är inne på den
51:a. Allt från Fiat 600 och Alfa
33 till Range Rover och Pacer.
Har slutat att renovera bilar p.
g.a. övermättnad. När sönerna
kom i moppeåldern (före 15),
så blev det två hjul igen och på
den vägen är
det. Första
återfallet var en
röd Avanti 1957.
Det senaste
mopedåret har
inneburit
inhandlade av
ett fordon (som
visade sig vara
ett objekt) och
avyttrande av
två varav en
Vicky (!)
Använder
tvåhjulingar när
vädret tillåter,
cyklar mycket

och åker med motor när jag är
lat eller vill ha kul. Har sålt på
marknad och varit på
moppeträff, båda i Bålsta.
Tommy Granholm, medlem 84

Vid femton
fyllda blev
det en ny
Puch

Årgång 4
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Peter Segemark

-Ålder: 51 år
–Bor; Bålsta med familjen Anna, Corona och
Amelie.
-Mopeder; Victoria FM38, Vicky IV 1956,
Luxus 1958, Suoerluxus 1960.
-Övrigt; Horex MC 1959 samt en 1955.
-Bil; Dodge Dart GT 1964.
-Club Victoria; Varit med och varit ansvarig
och sammanställtt årets utflykter i över 12
år.
-Yrke; Fotograf på Nordiska Museét sen
1976.
-Sitter i; Redaktionsgruppen i MHS, Motorhistoriska Sällskapet. Där jag är fotograf mm
isedan över 20år.
-Gillar; Att åka på veteranmarknader som
jag gjort sen första gången 1976. Den s.k. Södertäljemarknanden/ Tullingemarknaden,
och som numer äger rum på Malby Flygfält,
har jag aldrig missat att sälja på under 32år.
-Trivs; på landet i Småland
-Gillar; att åka med gammelfordon längs
gamla grusvägar.
-Har alltid; kaffekorgen med mig (laddad).
-Säger aldrig nej till; besök på konditori.
-Favorituttryck; Det var bättre förr.
-Lagar; helst bilen själv.
-Sätter alltid på; vinterdäcken innan snön.

Lars Öhman.

född 1938 bor i Sollentuna.
Jag köpte moped, en Nymans Autoped när jag
var 16 år och hade fått mitt första jobb. Det här
var i Västerås och året var 1954. Mopeden
kostade 795:- och jag betalade 400 kontant
och resten på avbetalning.
Nostalgimoppeintresset tog fart för mer än tio
år sedan när idéerna om det som skulle bli
Victoriaklubben formades.
Jag har både enpetare och andra
bruksmopeder men har blivit mer och mer

intresserad av de italienska sportmopederna och det kanske
framgår av mitt mopedinnehav: Mobylette, enpetare 1964,
Fram Clipper 1964 med Victoriamotor, Puch "Dakota" 1968
4-växlad, Ducati 1966, 2-takt, MotoMorini ZT 1968, 4-takt
och MotoMorini ZZ, 4-takt 1969. Samtliga mopeder är i bra
bruksskick.
Lasse Öhman
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Årets Lohäradsrally 2009
Lohärads Bygdegårds
mopedrally "Norrtälje -09.
Sommarens populäraste
mopedrally med ca 160 st
deltagare, en ökning med 20%
fler deltagare mot tidigare år,
bjöd på en strålande
söndagsmorgon med solsken.
Inbjuden av Lars Jansson var
tidningen Teknikens Värld
med sitt team och tre
mopeder; den gode, den onde
och den fule. Se reportage i nr
17. (endast den gode, en
monarped -61, kom i mål).
Arrangörerna var som tidigare
år Club-Victoria, Lohärads
Bygdegårds, hembyggds och
idrottsföreningarna. Korv och

läsk serverades före starten
som fick göras i två omgångar.
Färdens sväng på c:a 4,5mil
gick mot Frötuna Gård på den
gamla banvallen mellan Rimbo
och Norrtälje, ett vackert och
trevligt inslag i naturen. Där
blev det paus med
svänghjulsvarpa (mycket
populärt) och besök i
traktormuseet samt fika.
Därefter kördes en cruising
genom Norrtälje centrum och
Socitetsparken sen mot den
vackra Kvisthammarsviken ut
mot Rösavägen. Tyvärr var det
någon som inte höll sin plats i
ledet och en vurpa inträffade
med några skrubbsår som

följd. Vid Rösa Trafikplats en
liten uppsamlingspaus,
därefter mot Synninge och
målgång vid Lohärad där
smörgås och kaffe serverades.

Ett glatt gäng från vänster;
Hans Österblom, lillian Nilsson,
Göran Norin och liselott Sjöblom

Samling vid
Lohärads Bygdegård

Per Törners oranga Puch
Florida -71, vann priset som
rallyts finaste moped. Alla
deltagarna fick del av ett
mycket fint och stort
prisbord. Vi alla tackar
arrangörerna och
sponsorerna för ett mycket
välorganiserat genomfört
rally och önskar återkomma
nästa år.
Skribent: Hans Österblom
Fotograf: Liselott Sjöblom

Årgång 4
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Club Victorias Mopedutflykter.
Utflykter som anordnas av Club Victorias medlemmar på ideell basis, vem som helst kan ordna en mopedutflykt. Allt som behövs är en bra slinga att åka och något ställe att fika på. Vi samlas vanligast
klockan 10.00 och starten går klockan 11.00. Ju fler som ordnar mopedutflykter desto roligare. Anmäl
till Peter Segemark på telefonnummer 0171-469810, och Peter kan du prata med om du undrar något
om hur man kan arrangera en mopedutflykt
Du som arrangerar en mopedutflykt kan gärna gå in på vår hemsida och där berätta lite mer om själva
utflykten, vilka vägar vi ska åka och var vi ska fika osv.. Det kan du göra i ”kalendern” klicka på ”anmäl
träffar till kalendern” och maila till hassegran@hotmail.com
Club Victorias mopedutflykter bör förläggas till lämpliga och lagliga vägar för mopedtrafik och mopeder klass 2 och kännetecknas av ett vårdat beteende i trafiken och därmed ge goodwill till klubben.

"kokande" förgasare" (hämtat ur tidningen "Nymans Vänner")

Här kommer ett tips om hur man undviker kokande förgasare. Förslag från an av våra medlemmar P O
ErikssonBlanda in c:a 2dl diesel till 5 liter bensin. Fördelarna är flera, man undviker ånglås i förgasaren.
Dessutom får man en motor som går bättre. Den moderna bensinen förbränner för snabbt. När kolven
har gått 80-90% av slaglängden, har förbränningen upphört, därmed förlorar man effekten, därför
gasar man lite mer och motortemperaturen höjs. Jag har läst om "Dieselblandningen" i en engelsk
tidning. Jag har själv använt blandningen i ett flertal motorcyklar från 1926-1970 både 2 takts och 4
takts- motorer. Dessutom i Volvo PV 444 och T Ford. Jag upplever som motorn blir dragvilligare.
Observera, motorn blir ej svårstartad. Mvh P O Eriksson
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Moped klass I eller II?
Min son passade på att ta förarbevis för EU-Moped klass 1 i
körkort i somras.
Jag tjuvläste läroboken från
Sveriges Trafikskolors Riksföbund.
"Lärobok för moped klass 1utbildning"
på sidan 11 stod något märkligt
rörande gamla mopeder
"Gamla mopeder indelas också i
klass I och II, men med ett annat innehåll.
GAMMAL MOPED KLASS II
Tvåhjuliga mopeder med en
tjänstevikt av högst 60 kg och
som har en kraftöverföring med
högst två växlar eller med steglöst variabel utväxling.
GAMMAL MOPED KLASS I
Andra mopeder än mopeder av
klass II"
Märkligt tyckte jag: Jag har aldrig hört talas om att gamla mopeder skulle vara/ha varit indelade i olika klasser.
Jag blev så konfunderad att jag
mailade STR som givit ut boken
och frågade vad detta betydde.
Det svar jag fick gick till stor del
ut på att det inte längre hade
någon betydelse då bägge gamla
klasserna idag räknas som klass
II. Varför man då över huvud
taget hade med de här uppgifterna förstod jag inte då och det
gör jag förresten inte nu heller.
Jag blev i alla fall nyfiken på att
ta reda på om detta stämde.
Idag gör det alltså ingen skillnad men det är ändå mopedhistoriskt intressant att få reda på
varför man tidigare indelade
mopederna i två klasser. Båda
fick ju gå max 30 km och köras
från 15 år.
Jag mailade igen och fick till

svar att den här uppdelningen
fanns på så sätt som det beskrivs i boken men VARFÖR
man tidigare gjorde den här
uppdelningen de visste de inte.
Nu förstår jag än mindre varför
man har med den här uppgiften
om den saknar praktisk betydelse idag och personerna bakom läroboken heller inte vet
varför man tidigare gjorde den
här uppdelningen.
Men historiskt är det ändå in-

tressant. Jag låter frågan gå vidare.
Stämmer det verkligen att man
tidigare även indelade "gamla"
mopeder i klass I och klass II
I så fall VARFÖR gjorde man
det?
Någon som vet?
Mopedhistoriska hälsningar
Göran Hellsin
Åkersberga

Årgång 4
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det med vikt och antal växlar
att göra. Båda de gamla klasserna (I och II) tillhör idag den
nya klass II.
För att få köra de gamla mopederna (som gick i 30 km/h)
och den nya klass II-moppen
måste man vara 15 år. Fyller
man 15 år den första oktober
eller därefter, måste man också
ha ett förarbevis för moped
klass II.
Det nya AM-körkortet gäller
endast moped klass I (de som
går i 45 km/H och ofta kallas
EU-moppe).
Kopia på mina mail till STR
Ha det gott
Göran
Från: Göran Hellsin
Till: Info E-post (info@str.se)
Ämne: Fråga rörande lärobok
för moped klass 1
Hej,
Jag sitter och läser i min sons
"Lärobok för moped klass 1utbildning" här finns en sak
som jag inte förstår på sidan 10
"Gamla mopeder indelas också
i klass I och II, men med ett
annat innehåll."Jag har aldrig
hört talas om att en gammal
moped skulle vara klass I. Jag
förstår inte. Behöver man EUmoped-körkort för att köra en
gammal tre-växlad Puch?
Stämmer verkligen det här?
Vänliga hälsningar
Göran Hellsin
Åkersberga
……………………………………
Hej Göran!
Det stämmer. De gamla mopeder hade också en indelning i
två klasser. På den tiden hade

Med vänlig hälsning
Bo Tollbring
………………………………………….
Från: Göran Hellsin
Till: Bo Tollbring
Ämne: Ang. SV: Fråga rörande lärobok för moped klass 1
Hej Bo,
Tack för snabbt svar.
Jag tog med boken + ditt svar
till vår lokala veteranmoppeklubb. Vi hade utflykt samt
möte ikväll.
Ingen mindes att gamla mopeder var indelade i två klasser
men intresset att forska vidare
blev stort.
Om vi glömmer hur det är idag
(för det är utrett nu) så är min
sista fråga enbart av historiskt
intresse.
Vad innebar skillnaden mellan
klass I och klass II förr i tiden?
Att det hade med vikt och antal
växlar förstår vi men vad innebar det praktiskt? Var det trafikförsäkringskostnaden som
skilde eller vad var det?
Glada hälsningar från
Göran Hellsin
……………………………………

Hej igen!
Trevligt med en veteranmopppeklubb!
Det finns många äldre mopeder som är konstruerat för en
hastighet av högst 30 km/h
(Kan inte ändras till högre hastighet utan svårighet.) och som
drivs av en förbränningsmotor
med en slagvolym av högst 50
cm³ eller elektrisk motor.
Gamla mopeder kan ha två
hjul eller medar, med eller
utan sidvagn eller tre hjul eller
medar. Då får tjänstevikten
vara högst 400 kg. Gamla mopeder indelas också i klass I
och II, men med ett annat innehåll än idag.
Gamla klass II är tvåhjuliga
mopeder med en tjänstevikt av
högst 60 kg och som har en
kraftöverföring med högst två
växlar eller med steglöst variabel utväxling. Gamla klass I är
således andra mopeder än mopeder av klass II.
Jag vet inte om trafikförsäkringen skiljde mellan de olika
klasserna. De borde finns mer
information om gamla mopeder men jag har inte mer än så
här.
Mvh /Bo
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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!

Alla priser är
inklusive porto, vid
sampackning, dvs.
köp av fler kopior så
kan portokostnaden
bli lägre, så maila
gärna och kolla
priset.
info@club-victoria.nu

4

1
Kopia, A5
På svenska 23 sidor Reservdelslista Nr 2 FM 38
Pris 50:-

2
Kopia; A5 På svenska
Häftad 20 sidor. Reservdelslista Nr 3 Moped Vicky
III med sprängskiss över
MS50-motorn i A3 Pris 50:-

5

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

9

14

Kopia, A5 OBS På Tyska häftad, 28 sidor Verkstadshandbok för Motorn
MS 50 med sprängskiss i
A3
Pris; 50:-

7

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

10

Kopia A5 OBS På Tyska!! Häftad 54 sid. Monteringsanvisning
(verkstadshandbok) Motor
M51-M51D-M51K Pris;
70:-

3

Kopia A5 På svenska Häftad 36 sidor
Reservdelslista Nr 6
Motor MS 51/ 51D

Pris 50:-

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

8

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

11
Kopia ”halv
A5” På svenska Liten Instruktionsbok
Motor MS 51
Pris 35:-

15

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

12
Kopia A5 OBS
På Tyska 45 sidor. Verkstadshandbok på Motor
EM 50, Typ 801,

13
Kopia ”halv
A5” På svenska Liten instruktionsbok
för Motor
EM50 typ 803
Pris 35:-

Kopia A5 OBS På Tyska,
Reservdelslista 1 c:a 130
sidor spiralbunden, EM50
motor typ 801, 803, 804,
805, till DKW Hummel
Standard/ Luxus/ Super/
Standard/ Touren Sport.
MS 51 motor typ 807, 808
Vicky M51/ M51 D/ M 51 K
samt luftkylda M51
Pris

Årgång 4

16
Kopia A5 OBS På
Tyska, Reservdelslista 2
c:a 130 sidor spiralbunden, (första och sista
sidan har hamnat fel)
Typ 112/113 (DKW
Hummel/ Express TS.
DKW/Zweirad- motor)
Typ 113 Einsitzer. Typ

20
Kopia A5 Reservdelslista 9 47 sidor häftad.
DKW Hummel Standard
Typ 123 160 med Motor
804 157
Pris 50:-
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17

18

Kopia A5 OBS På
Tyska, Reservdelslista 4
c:a 100 sidor spiralbunden.
Typ 112/113 (DKW
Hummel/ Express
TS. DKW/Zweiradmotor) Typ 106 Victoria Avanti/ Express

Kopia A5 OBS På
Tyska, Reservdelslista 6
c:a 100 sidor spiralbunden, (första och sista
sidan samt några andra
sidor har hamnat fel,
ganska blandat)
Typ 136/ 166 samt motor Typ 802052, (-63,

21

Kopia A4 Tekno`s MOPED.
Av Dane Glantz. På svenska
205 sidor spiralbunden. Lättfattlig och tydliga
bilder och instruktioner.
Pris: 140:-

Kopia A5 Reservdelslista 7
45 sidor häftad DKW
Hummel Super Typ
102101 med motor
Typ 801101
Pris 50:-

22

Kopia A5 OBS På Tyska, Zonderzubehör. Tillbehör 16 sidor häftad.
Tillbehör för typ 112/ 113/ 101/ 102/
116/ 126/ 156/ 116/ 117/ 126/ 115/ 155/
128/ 158/ 106/ 199(4,8,5)/ 107/ 199,3 (i
princip alla)
Pris 30:-

23

19

Kopia A4 Two-Stroke Performance
Tuning in Theory and Practice. A4
OBS på engelska
229 sidor spiralbunden. Går på djupet
om hur en tvåtaktare fungerar
Pris; 140:-

24

25

26

Kopia A4 Katalog från Motoraktiebolaget
Ivan Höök Sågen. 88 sidor
spiralbunden,
(grönt omslag)
Pris: 70:-

Kopia A4 Katalog från Motoraktiebolage
t Ivan Höök
Sågen. 198283 56 sidor,
(grönt omslag)
Pris: 50:-

Kopia A4 Katalog
från Cykel och
Sporthandlarnas
Förbund. 1962
165 sidor spiralbunden, Husq, HMW, Ilo,
Pilot, Sachs, Victoria,
Villiers, Zündapp.
Pris: 90:-
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Mektips, stöd till Vicky III

Om man om man köper en
Vicky III eller Vicky 55 som
många säger, så saknas ofta
centralstödet. Det kan bero
på att man satt på stödet och
cyklade igång motorn och det
därför gick sönder och blev
bortplockat. Men det finns en
lösning som är både enkel
och originallik.

Som tillbehör till Vicky III
fans sidostöd typ Vicky Tory,
jag tror även att vissa Vicky
III såldes nya med sidostöd
och ett sånt är betydligt enklare att tillverka än ett centralstöd. Ovanpå bakgaffeln vid ramröret är
det två hål med M6
gänga som man fäster
stödet i. Jag sågade loss

stödet från en 70-tals Crescent cykelram som jag hittat
i ett dike på en promenad.
Jag kapade till en 3 mm plåt,
borrade två 6 millimeters hål
bultade fast i ramen och
punktade fast stödet med migen. Bäst är att plocka ur fjädern och nylonbussningen
innan helsvetsning, men jag
vet hur svårt det är att få i fjädern igen så jag svetsade lite i
taget och kylde snabbt och
det gick bra. Efter man har
svetsat kan man borra upp
hålen lite, typ 7 millimeter för
att få justermån. Jag hade en
sån tur att längden blev perfekt annars kan man korta
eller förlänga efter behov.
Med lite silverfälgfärg kan
man tro att det är ett originalstöd.
-Lycka tillHälsningar Micke Axlund

Årgång 4
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LÄNSFÖRSÄKRINGAR i samarbete med CLUB VICTORIA;
Till priset av TVÅ FÖRSÄKRINGAR kan du ha upp till tio
moppar trafikförsäkrade
Följande gäller:
¤ Du ska vara betalande
medlem i klubben.
¤ Dina försäkrade mopeder
ska vara av årsmodell 1980
eller äldre.
¤ Du får bara använda två av
dina försäkrade moppar samtidigt vilket innebär att ni kan
vara två som kör varsin moped vid samma tidpunkt.
¤ Försäkringen gäller hela
året och betalas helårsvis.
Ingen premieåterbetalning då
moppar inte används, du kan
alltså använda mopparna fina
vinterdagar.
¤ Du måste bo i Stockholms
län
F.n. (maj 2009) kostar
”victoriaförsäkringen” 1352 kr/
år.
Det går även att teckna 1 trafikförsäkring för 1 moped,
kostnad f.n. 676 kr/år.
Så här tecknar du försäkringen:
¤ Förteckna ditt mopedinnehav, alltså mopedmärke, modell, årsmodell samt ramnummer för varje moped.
Om du använder vanlig post
så använd blanketten i klubbtidningen!
Skriv ditt namn, adress, personnr samt medlemsnr. Medlemsnumret hittar du på
adresslappen till tidningen
eller i matrikeln.
¤ Maila uppgifterna till mailombudet Tommy Granholm victoriaforsäkring@optiken.se

ELLER
¤ Posta uppgifterna till vår
kontaktperson för försäkringar Lars Widman, Maskinistgatan 9, 177 66 Stockholm.
Tel 08 – 18 69 35 e. 18.00
Handläggningstiden är cirka
2-3 veckor, snabbare om du
använder mail. Försäkringsbrevet skickas ut av Länsförsäkringar. OBS! Kundtjänst
på försäkringsbolaget känner
inte till denna specialförsäkring. Alla förfrågningar och
förändringar i mopedinnehavet skall gå genom klubben.
¤ Försäkringen börjar gälla
från det datum då Länsförsäkringar fått ansökan. Datumet
står angivet på försäkringsbrevet. När du får försäkringsbrevet så måste du kontrollera att alla ramnummer
är noterade på bilagan till försäkringsbrevet, försäkringen
gäller bara för de mopeder
som är angivna där.
När du har fått din försäkring
så gäller:

¤ Du måste ha med en kopia
av försäkringsbrevet vid färd.
¤ Om du köper en ny moped
som du vill ha med i försäkringen måste det anmälas enligt ovan. Försäkringen för
den nya mopeden gäller först
när den är angiven på försäkringsbrevet.
¤ När ditt innehav av försäkrade mopeder förändras måste du
också anmäla det enligt ovan.
Tänk på att detta är en unik försäkringslösning för oss Club
Victoria. Det är vi i klubben
som gemensamt måste se till att
rätt objekt försäkras så att risken för skador minimeras. Använd därför inte denna försäkring för trimmade mopeder.
Vill du ha mer uppgifter eller
förtydliganden om
”Victoriaförsäkringen” så
kontakta enligt ovan.
Vill du prata om andra försäkringar eller banktjänster så kan
du ringa Länsförsäkringar
på 08 - 562 83 400

Blankett för
snigelpost; se
nästa sida ;-)
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Blankett för mopedförsäkring i samarbete med Länsförsäkringar.
Se även sidan 17
Notera ditt mopedinnehav med mopedmärke, modell, årsmodell och ramnummer , fyll i
namn adress och ditt personnummer. Medlemsnumret hittar du på adresslappen. Skicka sen listan
eller en kopia till vår kontaktperson för försäkringar Lars Widman; Försäkringsbrevet skickas sedan ut av Länsförsäkringar.
SKICKA IN LISTAN TILL
LARS WIDMAN MASKINISTGATAN 117 66 STOCKHOLM
Tel. 08-186935 e. 18,00

MOPEDMÄRKE

MODELL

ÅRSMODELL

RAMNUMMER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ett inlägg från en medlem
Du som deltager i mopedrally och använder mopeder på fritiden ha den trafikförsäkrad och i
trafiksäkert skick. Tänk på att Du har ansvar som förare om det händer en olycka i trafiken där Du är
vållande, och tänk på hastigheten.

Årgång 10
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Nya mopedister
hälsas härmed
välkomna
390 Trotte

Hur får man mopedbladet???
Sätt in 100:- på postgiro 179 58 92-7 Susanne Axlund, glöm
inte att ange namn, adress, telefonnummer och gärna mopedinnehav. 100:- gäller för ett år och du får 2-4 stycken mopedblad
och tillgång till en förmånlig försäkring i Länsförsäkringar för
upp till 10 mopeder , 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.
191 40

391 Olsson
392 Pettersson

Gunill &
Birkavägen 4
Karl-Johan
Morgan
Höglandsvägen 7a
Bosse
Nantesvägen 74

393 Tjörneryd

Bengt

Kjulavägen 8

183 77

394 Vitaliano

Rave

Väderkvarnsv. 46A 753 26

Uppsala

395 Axelsson

Ronny

Skyttevägen 24

134 37

Gustavsberg

396
397
398
399

Per
Tomas
Klas-Göran
Lars

Älvnäsvägen 64B
Tallkrogsvägen 36
Kjulavägen 7
Drevkroken 3A

178 39
122 36
183 77
163 54

Ekerö
Enskede
Täby
Spånga

400 Eriksson
401 Forsberg

Håkan
Bo

Båtåsvägen 31
Hållsta 10 350

685 32 Torsby
761 72 Norrtälje

402 Karlsson

Stig

Högmoravägen 36 141 37

Huddinge

403 Hansson

Michael

Apelgatan 5D

754 35

Uppsala

404 Öhman

Ove

PL. 4024

761 73

Norrtälje

405 Löfstrand

Susanne

Vänderbyvägen 18 134 69

Ingarö

406 Hungler

Erik

Frejgatan 73

113 26

Stockholm

407 Nordin
408 Jacobsson

Leif
PL 1013
Karl-GunnarSadelgatan 280

760 21
194 72

409 Hellsin

Göran

Vivelvägen 40

184 34

410 Malmström Klas

Baldersvägen 32

183 73

Vätö
Upplands- Victoria Vicky iii, Komar
Väsby
Åkersberga Rusch -64, Monark Lyx -62, Maraton c:a -54,
Ferbedo R48 -54 (tidig), Ferbedo R48 -54
(sen), Monark M50 -53.
Täby
Puch Lyx -61

411 Malmström Mats

Upplandsvägen 8

183 77

Vallentuna Puch Florida -65.

412 Karlsson

Anders

Risarp Ekebo 431

310 40 Harplinge

413 Wrang
414 Persson
415 Svahn

Ove
Roland
Dick

Rosenhill, Svärta
Kronovägen 24
Parkvägen 25

611 93
191 34
131 41

Nyköping Victoria Påhäng
Sollentuna
Nacka
Crescent Compact, flakmoped.

416 Sundblad

Jan

Lidgatan 18 2tr

171 58

Solna

417 Liljenberg

Mikael

Stavsjövägen 46

125 41

Älvsjö

418 Törnquist
419 Oldensjö

Stig
Claes

Bellmansvägen 10A 147 31
Snapphanevägen 14 177 54

Tumba
Järfälla

420 Sjöberg

Kjell

Hasselquistv. 36 1tr 121 46

johanneshov

Brydolf
Bertils
Malmström
Kållberg

152 31
184 92

Sollentuna Zündapp KS50 -74, Zündapp KS50 Super
Sport -76.
Södertälje Vicky IIIN -57, Florida -75.
Åkersberga Crescent 2000 -58, Crescent Saxoped 1126k 58, Crescent Stummis 1134 -59, MCB EType -73.
Täby
Zuzuki K50 -76.

Monark -57, compact -73.
Monarped -58, Zündapp -76
Vicky III
Vicky III -54.
Puch Montana -81 eller -82, Puch VS 50L 58, Velosolex 3800,

Rambler Autoped -54, Zündapp Combinett 60, Puch Atomat -68, Transport MCB 1193 67, Suzuki K50 -79.

Victoria Luxus M51 -58.

Rex Royal Rexoped Victoria MS51, Gilera
Touring, Puch Alabama, Rambler 2000,
Sachsoped 55a, Yamaha, Chappy.
Crescent Golden Champ + F50 GLX
Zündapp KS 50 -81, Crescent Compact -71
(75?), yamaha DT 50, Yamaha DT 50R.

B-POST
föreningsbrev
www.club-victoria.nu
SUSANNE AXLUND
Skogsbackavägen 2
197 91 BRO

Tfn: 0761-000282
E-post:
info@club-victoria.nu

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

Sabina på Moto Morini Skoklosterträffen 2009, i bakgrunden
Familjen Öhmans 3 Moto Morini. (nej det var inte planerat ;-) )

