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Regler för medlemskap. 
Man måste ha erlagt medlemsavgift senast 28/2 
varje år för att få… 
 
... tillgång till vår mopedförsäkring hos Länsför           
säkringar. (samt bosatt i Stockholms Län) 
… vara med i Matrikeln 
… behålla sitt medlemsnummer.  
… köpa kopierad litteratur 
 
Om medlemsavgift uteblir under ett år, och 
medlemmen inte betalar trots påminnelse vid 
nästa årsskifte, så avförs vederbörande ur med-
lemsregistret, om man därefter betalar sin med-
lemsavgift får man inte behålla sitt gamla med-
lemsnummer utan får ett nytt. 
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Jag har förstått att man tycker det är för få mopedblad och att de flesta vill ha tätare 
kontakt med klubben och andra medlemmar. Har du internet? Ja då är det inga pro-
blem för vi har en perfekt mötesplats där vi kan utbyta erfarenheter och fråga om allt 
möjligt och svara då vi kan något som någon annan undrar. Köpa och sälja delar går 
också bra där. Ju fler det är som använder vårt forum desto bättre blir det. På det sättet 
fixar vi lätt abstinensen mellan mopedbladen   :)                          ….  RED                                        
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Club Victorias mingel- och marknadskväll 2014, Västberga 

Klockan fem på eftermid-
dagen den 25 februari 
hängde många på låset till 
Brobergs matsal i Väst-
berga. I övervåningen var 
det prylmarknad och mop-
par till försäljning. Buffén 
stod framdukad och snart 
var det filmvisning. 
 
Det var två år sedan Victori-
aklubben hade filmkväll och 
det märktes att den var ef-
terlängtad; 60-70 personer 
hade infunnit sig. Nytt re-
kord tror jag. När herr Bro-
berg låste upp portarna så 
stormade Victoriamedlem-
marna in med vilda blickar. 
Många hade med sig prylar 
till försäljning och några slä-

pade tvåhjulingar uppför 
trappan. Reservdels- och 
prylförsäljningen var det full 
fart på, det var motordelar, 
hela motorer, däck, slangar, 
kompletta hjul, verkstads-
handböcker, försäljningsbro-
schyrer och så vidare. Fyra 
mopeder fanns fysiskt till salu 
+ några stycken ”på papper”. 
Inga moppar bytte dock 
ägare. 
 
Buffén var lika god och pris-
värd som tidigare år, ingen 
gick hungrig därifrån. Det 
pratades och minglades som 
det brukar göra när gamla - 
och nya - kompisar ses. Dästa 
mopedister satt sedan som 
tända ljus när Lars Öhman 

drog igång sin filmvisning 
där vi fick i oss doser av tidi-
gare somrars utflykter. Snart 
låg blåröken tät över publi-
ken. För tekniken svarade 
nyblivne Victoriamedlem-
men Henry Lundqvist. Hans 
insats märktes på att det var 
mycket bättre kvalitet på fil-
merna. En uppskattad film 
var den från en moped- och 
mc-marknad i Milano. Vi 
kunde med egna ögon se hur 
ett större parti italienska 
mopeder slogs in i filtar och 
plast för vidare befordran till 
Sverige.Om några veckor ska 
de vara framme hos förvän-
tansfulla ägare. 
Tommy Granholm 
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Överst vänstra sidan 
Lars Öhman och Henry 
Lundqvist visade filmer. 
Här ser vi målet på Vigg-
byholmsrallyt 2012 
 
Överst denna sida 
Många delar bytte ägare 
på Victoriaklubbens 
mingelkväll i Västberga. 
 
Till höger 
Moto Morini, Cimatti, 
Malanca och Moto Guzzi 
till salu 
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Mc-Collection i Sollentuna 
ställde ut ett drygt tiotal ita-
lienska mopeder i början av 
detta år. Det var Victoria-
medlemmen, Italienälska-
ren, mopedmannen, vete-
ranbilsmannen m.m. Lars 
Öhman som hade tagit ini-
tiativet till det. 

Några dagar innan utställ-
ningen öppnade var det ver-
nissage. Ett fyrtiotal perso-
ner, de flesta var mopedfre-
aks, minglade i timmarna 
två, smuttade på italienskt 
citronvatten och italienska 
viner med tilltugg. Här intill 
har du ett collage med några 
mopeder från vernissagen. 
På utställningens första dag, 
den 25 januari, höll Lars ett 
föredrag om Italien och ita-
lienska mopeder. 

ITALIENSKA MOPEDER 1953-1980 

Bianchi Aquilotto 1954 ”Örnungen”, ägare Anders Bälter 
Edoardo Bianchi började med cyklar 1885, i Milano. 1888 var han 
först med en epokgörande uppfinning - att ha luft i däcken på cyk-
larna. Hans första mc kom redan 1901. Örnungen som presentera-
des efter andra världskriget är populär även idag. 

Cimatti SB4 1972, ägare Mats Lennstam 
Fabriken är en i raden av framgångsrika mopedtillverkare runt Bologna. De startade med cyklar 1951 och 
övergick så småningom till mopeder och mc. Cimatti har använt tvåtaktsmotorer från både Franco Morini 
och Minarelli. SB4:an har Franco Morinis 4-växlade ”Turbomotor”. 1984 gick fabriken i konkurs. 
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Minarelli Corsa 1971, ägare Olle Leksell 
Minarellis fyr- och sexväxlade tvåtaktsmoto-
rer tillhör de främsta inom italiensk motor-
teknik för 50-kubikare. Minarelli har sitt ur-
sprung i Fabbrica Bolognese Motocicli, FBM 
som grundades 1951. Motorn i Corsan är en 
Minarelli P6 som kom 1969. Den härstam-
mar från ”P2-motorn” som kom 1953. 
 
Paglianti Corsa 1958, ägare Olle Leksell 
Denna racermoped kommer från en liten till-
verkare, A. Paglianti & Co som grundades 
redan 1920 i Treviso. Idag ligger fabriken i 
Dosson di Casier. Mopedtillverkningen bör-
jade med att motorer från Ceccato, Mosquito 
och Ducati monterades i cykelramar. Senare 
modeller är alla i sportutförande. Modellen 
på bilden är mycket sällsynt. Elvin och Anton stoppade en slant i 

jukeboxen och njöt av rockmusiken. 
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hämtat från kalendern på hemsidan 

Den 18 april 2014 kl 9-15, 
långfredagen, är det 
VETERANMARKNAD i Vi-
lunda Ishall i Sollentuna. 
Delar & tillbehör till bil -
mc - moped samt automo-
bilia, prylar, kuriosa och 
skivor. 
Säljruta 6x2-3 m kostar 450 
kr. Inflyttning säljare: dagen 
före kl 17-21 och marknadsda-
gen kl 07-09 http://
www.evenemangskalender.se/
veteranmarknad/16630/
veteranmarknad-inomhus/
Kontakta Håkan Jonsson, mail 
b.h.jonsson@tele.se och tel 08
-966462 eller 0705 696 462 
-------------------------------- 
Veteran- og Nostalgi Mar-
ked Søndag 27. april 2014 
Borg Motorhistorisk Klubb 
arrangerer marked på Amfi 
Borg parkeringsplass i Sarps-
borg i Norge, nära gränsen till 
Sverige  
Flere opplysninger finnes her: 
http://sites.google.com/site/
borgmotorhistoriskklubb/
terminliste/veteranmarked-
vaar-2014 
--------------------------------- 
20-årsjubileum. Vid 
lunchtid torsdagen den 1 
maj 2014 samlas vi som 
har, eller bara gillar, itali-
enska fordon på Skoklos-
ter. 
Vi har picnick i gröngräset, 
tittar på mc, bilar och mopeder 
och pratar med likasinnade. 
Restaurang och cafeteria finns. 
Slottet har visningar varje 
timme kl 12-16 Alla fordon är 
välkomna. Eftersom det är en 
italiensk träff hänvisas besö-
kande fordon av annat ur-
sprung till gästparkeringen. 
----------------------------------- 
Harald Nielsen-Memorial 
Mopedrally söndagen den 
11 maj kl 12-16 i Hässelby 
Anmäl Dig till Harald Nielsen-
Memorial med namn, adress 
och mopedmärke/ modell/
årsmodell senast den 14 april 

2014 till mopedrally@h-by.se 
Startavgift 50 kronor. 
Starten går kl 13.15 från Häs-
selby Museum på Riddersviks-
vägen 116 i Hässelby Villastad 
Mer att läsa på http://
www.hembygd.se/aktivitet/
id/12546/stockholm/stora-
veteranmopeddagen/ 
mer info på nästa uppslag RED 
————————————————
Söndagen den 18 maj - Sö-
derrundan 2014, fjärde 
året - OBS tidig start 
Start på Medborgarplatsen. Ny-
het nr.1 Avfärd kl 07:00. Prov-
körd sträcka ca 7 mil. Åter på 
Medis ca 11:00. Nyhet nr: 2. 
Ofrivillig startavgift 20:-. En 
vinnare. Lottas vid målgång. 
Färdväg: Etapp 1 till Vegabaren. 
Etapp 2 till Tyresta National-
park. Vi anländer lagom till 
Caféet öppnar kl 9:00. Etapp 3 
via Vendelsö, Trollbäcken, Stor-
källan, Älta och fram till Hellas-
gården. Etapp 4 in mot stan via 
Danvikstullsbron, Norra Ham-
marbyhamnen, Gullmarsplan 
och Skanstullsbron in till Medis. 
Notarius Publicus drar en vin-
nare, som tar potten. 
La Strada / King Clipper 
borenar@yahoo.se 0705-92 34 
78 
--------------------------------------
-Maj - september, varje tis-
dagkväll på Järvafältet norr 
om Stockholm 
MCHK har tvåhjulingsträff på 
Eggeby Gård. Åk E18 och sedan 
via Shellmacken i Tensta. Fika 
och mat finns att köpa. Info 
Tord P. 08-86 50 58 
—————————————— 
Maj - september, varje tors-
dagkväll i Vårby i södra 
Stockholm 
MCHK har tvåhjulingsträff på 
Röda Kaféet i Vårby. http://
www.rodacafet.se/ Info Tord P. 
08-86 50 58  
http://www.mchk.org/ 
______________________ 
Fredag - lördag 25-26 juli 
arrangerar MHS den 48:e 

upplagan av Motorhisto-
riska Marknaden 
Som 2014 blir på ny plats - 
STOXA nära Arlanda 
http://mhs.samordning.se/
intra_modul_info.php?
id=14&klickid=14&xid=6 
———————————————- 
Hejsan! Hälsar er välkomna till 
Landskrona Motordag den 31 
Maj. Här arrangerar vi Moppe-
dragrace. 
Mer info finns på hemsidan: 
www.landskrona-motordag.se 
Mvh Elias Rrdragway 
info@landskrona-motordag.se 
------------------------------------
Mopperally i Skåne - 
”Bonnarundan” - lördagen 
den 16/8 2014. Flytande start 
kl 10.00-11.00 
Välkomna till Custon Vägkrog, 
gamla Koppartransmacken i 
Tjörnarp utmed RV 23 
Rundan är ca 40 km. Längs 
vägen finner vi tipsfrågor av 
alla de slag; samtliga frågor 
garanteras vara ”ogooglebara”. 
Korvapaus halvvägs längs spå-
ret. Prisutdelning efter mål-
gång. Hjärtligt välkomna alla 
veteranmopedister! 
Anmälan till: info@custon.se 
alternativt 0451-69090 
Besök oss på www.custon.se 
Anmälningsavgift 100 kr. 
(Korv, kaffe, prisutdelning och 
blårök ingår) Betalning till BG. 
617-4650 senast 1/8. 
PS. Restaurangen är öppen 
hela dagen och baren öppnar 
efter målgång. DS. 
--------------------------------
Träffpunkt 70 
Söndagen den 21 septem-
ber 2014 är det dags för 
sedvanlig träff på 
Grytsbergs Säteri i Stjärn-
hov i Sörmland 
Årets tema är 1970-talarna 
från Japan. Entusiastfordon 
från andra årtionden inklusive 
80-talarna är också välkomna. 
Det är gott om parkeringsplat-
ser.                      Läs mer på 
http://www.klassiker.nu 
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                   Club Victorias mopedutflykter 2014 
 

 
To 1 maj. Obs! Ny plats Kärrtorps idrottsplats. Rosa Körberg & Thomas Kings. 
Tel. 18 43 47 mob. 070/588 43 47. Obs!!! Saml. 11.00 start 12.00 
 
Sö 18 maj. Söderrundan. Start på Medborgarplatsen OBS!! Avfärd kl 07.00 
La Strada/ King Clipper tel. 0705/923478. 
 
Sö 18 maj. Kjelles Morgonrunda. Lindhagensplan. Se när Stockholm vaknar. Obs !!!! 06.00. 
Medtag egen matsäck. Kjell Pettersson. Mob. 070/546 13 61. 
 
Kvällsutflykter till Eggeby. Samling 18.00 vid Silverdals blomsterhandel i Sollentuna. 
Avfärd 18.30. Lars Öhman Tel. 0707/36 71 50. Se nedan.. 
 
 Ti 27 maj. Endast för påhängare, enpetare och trehjuliga mopeder. 
 
 Ti 3 jun. Endast för mopeder av fabrikat Victoria och för mopeder 
 Med Victoria-eller Zweirad Unionmotorer. 
 
 Ti 10 jun. Endast för Italienska mopeder 
 
 Ti 17 jun. Sportmopeder med liggande tank o dyna. Kort race på hemvägen. 
 
 Ti 24 jun. Vi testar backarna i Sollentuna. Obs! Starka mopeder krävs. 
 Obs! Alla Hills Angels kör med synlig medalj. 
 
 
Sö 29 jun. Lohärads bygdegård ( Norrrtälje). Startavgift 80:- förtäring ingår. 
Ingemar Ericsson. Tel. 0176-192 24 mob 070/582 82 20. 
 
Sö 27 jul. Viggbyholmsrallyt (stationen).  
Familjen Olle Leksell. Tel. 540 228 24 mob 073/205 05 65. 
 
Sö 14 sep. MHS mopedrally vid klubblokalen i Täby. Djursholmsvägen 20a.  
Kontakt: Peter Segemark 070/460 53 58 Lars Widman 18 69 35. 
 
Sö 26 okt. Avrundan. Start vid södra brofästet Liljeholmen. OBS! 09.00. 
Kjell Pettersson. Mob. 070/546 13 61. 
 
 

Samtliga utflykter samling 10.00 start 11.00  
( om annat ej anges ) 

Medtag gärna egen matsäck och ha en trevlig dag  
och moppa försiktigt. 

 

         Evenemangskommittèn Club Victoria 
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Efterlysning! 
Funktionärer  sökes till Harald-Nielsen Memorial ring Harald eller Berndt 
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Moropeden 

Lørdag 14. juni 2014 

på Ise i Sarpsborg kommune 
  

Arrangementet blir sånn cirka som det har 
vært de siste åra (les her: http://
sites.google.com/site/teamalfredsen/
moropeden). Men som alle vet går ikke vi som 
er med og arrangerer Moropeden av veien for å 
finne på noe nytt. Derfor er det ikke så dumt å 

titte inn på nettsiden til årets arrangement 
med jevne mellomrom. http://
sites.google.com/site/teamalfredsen/
moropeden/2014. Vi er til og med så sosiale 
av oss at vi har endt på Faseboka: http://
www.facebook.com/
events/574500072643836 

Ha en flott moppe-sommer om du kommer 
på Moropeden eller ei! 
  
Hilsen     Alfredsen 
Arrangementskomiteen 
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Brännkyrka hembygdsför-
ening flyttade och återupp-
förde Lerkrogen 1986 vid Gö-
talandsvägen 224 i Älvsjö 
centrum, på den tidigare plat-
sen fanns det möjlighet för 
länge sedan att styrka sig in-
nan vidare färd. 
I samverkan med föreningen 
hade kulturknutten Pelle Plåt 
anordnat en visning av gamla 
mopeder och några häftiga 
fartbilar, 25 moppar av varie-
rande märken kom och som 
sed var styrkte vi oss, visserli-
gen bara med kaffe & bulla 
innan färden som gick efter 
Göta landsväg ut till Flotts-
bro. 
 
Mitt på bron fick vi mera be-
rättat bland annat om Tumba 
bruk och det gamla flottbron 
som då kunde öppnas, rester 
av stenfundamentet finns 
kvar. Sedan vidare via Bot-
kyrka ner mot Sturehofs slott 
precis då började det regna så 
vi intog mera fika och mack-
or, det var mors dag så morsor 
i alla åldrar var ditbjudna en 

del inrullandes på 2 och 4 hjul.. 
tyvärr hade vi ingen morsa med 
oss det var bara grabbar. 
Hemfärden gick via vattenver-
ket och vid E4:an vek jag av 
mot Vårby genom en båtklubb 
och via en promenadlejdare 
runt ett berg och som tur var 
kom ingen vän av ordning. Se-
dan Skärholmen, Mälarhöjden, 
Aspudden, Essingeleden, Tvär-
banebron och via Alvik till 
Minneberg. 
 

Tvättstugan var tom så jag 
låna lite grejor och vaska av 
Puch Floridan ja inte där men 
på trottoaren. 
Hela jag var blöt men var gör 
det när jag fick se fina moppar 
och mingla lite med grabbarna 
samt köra på lite nya vägar det 
var det värt. 
 
Jan-Evert Olbrink 
http://www.positivspel.com 

Kulturresa på moped 2013-05-26 
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Mirage SS –69 
 
När Rizzato döper 
en modell till Mirage 
efter det Franska 
överljudsplanet och 
dessutom gör en sti-
liserad dekal av pla-
net på tanken anar 
man att det finns 
fartresurser.  
 
Med 4 backars Gri-
meca-nav fram och 
19 mm  Delorto-
förgasare så kan 
man ana att det var 
andra regler i Italien 
än i Sverige 
 
Mirage SS (Super 
Sprint) inköpt från 
Italien i vintras, 
ägare Mikael Axlund 

Vårtecken 
”Om någon söker mig så arbetar jag i trädgården” 

 
Hälsningar Anders Almberg nr 87 

Hur många moppar hittar 
du?  



S I D A  1 4   M O P E D B L A D E T  

Det finns mycket  på Forumet 

och här följer en del saxat där-

ifrån  RED 
 
Färgkod 
Hej, ny här på forumet och 
ny med en Victoria IV 1957 
som renoveringsobjekt. Mer 
än 50 år sedan man gräns-
lade en Victoria senast, så 
detta skall bli kul. 
Vet någon vilken färgkod 
denna moppe har? 
Finns det kanske snarlik och 
passande bilfärg? 
Råd om renovering och tips 
om delar mm mottages 
tacksamt. 
bror.axelson  
.......... 
Hej Bror ! Är också ny på 
det här med forum, är i full 
färd med helrenovering av 
en Victoria ms51 1957, det 
var lika långtid sedan jag 
gränslade en Vicky också. 
Jag ska förmodligen lämna 
mina ramdelar för lackering 
nästa vecka...har heller inte 
hittat någon färgkod ? men 
idag finns det fina grejor på 
en del lackeringsfirmor , ja" 
tror" man på något sätt kan 
skanna av det bästa stället 
på en ram, och på så sätt få 
fram rätt kulör och komma 
mycket nära original. sen 
får man be frugan om hjälp 
med dom vita linjerna som 
finns lite här och där, det 
ska bli spännande och se 
när det blir färdigt . Hoppas 
du kan få hjälp också!!! 
med vänlig hälsning lycka 
till.... 
swix52  
......... 
Hej och Tack, 
försöker med någon billack-
ering kanske. Borde finnas 
både kod och recept på fär-
gen i Tyskland. 

Skriv lite om dina framsteg 
med renoveringen 
Lycka till, hälsningar BA 
bror.axelson 
.......... 
Hej igen ! Du kan prova med 
Mikael på Rösebackens mo-
tor 054-844105 han är duktig 
på Victoria och har tillgång 
till original reservdelslistor . 
Han kan även ta hem vissa 
delar från Tyskland ! och har 
mycket begagnade delar på 
lager. min Victoria IV ligger 
helt i små delar, snart ska jag 
börja montera ihop motorn 
igen med nya lager och tät-

ningar lameller och allt som 
hör till. Hjul och nav håller 
jag på att polera och byter 
kulor o lager, fick även tag på 
nya ekrar till bra 
pris...cylindern är omborrad 
till 39mm med ny kolv, har 
kromat om en del små delar 

också. Saknar en del nya sa-
ker men dom får jag nog tag 
på innan det är dags för den 
slutliga monteringen .... en 
sak är säkert det här är ro-
ligt. 
Med vänlig hälsning DK 
swix52  
........... 
Tack för tipset. 
Kul att du gillar detta med 
småpickel. Timmarna rullar 
på men vad gör det. 
Kan man lägga ut bilder 
här? Hälsningar Bror 
bror.axelson  
........ 

Har inte provat men det går, 
längst ner på sidan finns det 
något som heter ladda ner 
bilder. ska försöka det nå-
gon gång ! 
ha det bra bland skruvar o 
muttrar så hörs vi igen... DK 
..................................................

Forumet, är en viktig plats 



.victoria ms51 

Hej Victoria älskare ! Är det 
någon som kan det här med 
motornummer och årtal.. 
har en motor med nr som 
börjar på 99 och en som 
börjar på 22 ? 99 tror jag är 
1956 men 22 ??? det finns 
en viss skillnad i växellådan 
och kickaxeln.. mvh swix52 
……………………………………… 
Hejsan! 
Är ny på detta forum men 
jag fick tips av Tommy att 
söka mig hit. 
Fick ärva ett par gamla 
Vickymopeder från min 
pappa som jag skulle vilja 
restaurera. Den ena är i de-
lar men allt är renoverat 
från motor till sista skruv så 
den behöver bara monteras 
egentligen, den andra rullar 
men är i rätt slitet skick. 
Båda mopeder är runt 1058-
1959 års modell. Om någon 
på detta forum känner nå-
gon som vill ta på sig ett så-
dan jobb så får ni gärna 
skriva till mig på min maila-
dress 
andre.v.staub@gmail.com, 
jag skulle verkligen upp-
skatta det.  
Tack på förhand, André 
Vistam Staub.                        
………………………………………
Svårstartad fm38 
Hej Vickyentusiaster! 
Jag har tyvärr tappat kun-
skapen och skulle behöva 
lite tips om en Vicky fm38L 
som jag fått tag i! Den är 
jättesvår att starta. När jag 
väl får igång den måste jag 
gasa som bara den, annars 
dör den. Därefter går den 
bara en liten stund med 
högt varv sen lägger den av. 
Jag har kollat stift och bry-
tarspetsar och det verkar 
okej. Lite osäker på förgasa-
ren som är svår att skruva 

fast. Det verkar vara lite 
större diameter än på mot-
svarande fästpunkt på mo-
torn. Någon har lagt en tunn 
plåt runt för att få tätt. Och i 
så fall kan man undra om den 
suger luft och därför inte går? 
Finns det t.ex. nån spräng-
skiss på fm38 tro? Vore tack-
sam för tips! 
Tom60+ 
……….. 
Hej, inget bra tips för ditt 
problem men finns både 
sprängskiss och verkstads-
handbok på tradera. 
Mvh Ingemar  
……….. 
Hej jag själv! 
Nu har jag löst problemet. 
(Jag bytte förgasare till en 
som satt tätare ). Jag har läst 
någonstans att man skall 
skruva upp nålen i förgasaren 
ett par gängvarv.  Jag skru-
vade upp den ännu mer, ca: 
en halv cm och då blev det 
fart . Den fick för lite bränsle. 
Riktigt hur den ska stå vet jag 
inte men nu går den. Jag har 
hittat sprängskisser på mo-
torn, tack. Sen är jag väldigt 
nyfiken på hur många av 
medlemmarna som har en 
Vicky 1 fm38! 
............................................. 
FM38 går inte 
Hej!  Precis ny här på foru-
met, och i Victoriavärlden så 
jag ursäktar för nybörjarfrå-
gor och andra klantigheter.  
Hittade en gammal cykel 
med påhängsmotor, en 
FM38, i garaget. Den har till-
hört en släktmedlem, och 
idag tänkte jag ta tillfället i 
akt och försöka få liv i den. 
Det är gnista, testade att 
hålla tändstiftet mot toppen 
och trampa runt. Bensin 
kommer till kolven i förgasa-
ren, det var blött där när jag 
tog loss förgasaren. Men stif-

tet däremot fortfarande 
snustorrt efter jag sprungit 
en jäddrar sväng med mope-
den. Vad kan felet då vara? 
Vad är det som sitter på top-
pen jämte tändstiftet, som 
har en vajer som går till 
vänstra handtaget på styret? 
Ser ut som någon slags 
vipparm.  Tack på förhand! 
Johan   
........ 
hej Johan ! som du kanske 
förstår så måste man när en 
motor stått länge rengöra 
densamma. plocka ner för-
gasaren rengör och blås rent 
munstycken , har du tur så 
kanske den startar, men jag 
rekommenderar helrenove-
ring om den stått länge. det 
du ser bredvid tändstiftet är 
pysventilen. Hoppas att du 
får fart på fm38:an. hälsn. 
molly & emil. 
.......... 
Tjenare Johan 
hoppas du fått igång hojen !! 
låste just din fråga lite sent 
kanske.!? 
färsk bensin, sedan full gas 
tills det droppar bensin från 
förgasarn ! släpp gasen helt 
trampa sedan iväg utan gas  
tills motorn börjar tända ! 
GASA PÅ OCH PUTTRA I 
VÄG OCH GARVA Ha-
hahaha!!! 
Med vänlig hälsning Hasse 
............................................ 
Sära m50 motor 
Hej!  
Har nyligen skaffat en Vicky 
lll och hade tänkt ta isär mo-
torn för rengöring men 
kommer inte längre än till 
kopplingscentrum och för 
inte bort det! Förstår att 
man måste ha en avdragare 
men hur ska den se ut och 
hur ska den kopplas? 
majesty  
.......... 
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Hej ! 
Köp "Stora tvåtaktsboken" 
från Classic Motor, så får du 
svar. Se bilden! /tommy 
.......... 
hej! såg att du hade problem 
att dela en ms50 motor! en 
snabb lösning är att om du 
tar ytterlamellen (den tjock-
are) sätter i två helgängade 
bultar tar ett plattjärn som 
är c:a 5-6mm tjockt borra 
två hål för bultarna. mon-
tera ytterlamellen med bul-
tarna på kopplings-centrum. 
sätt en låsring på utsidan 
lägg på plattjärnet montera 
två muttrar dra åt då lossar 
koppl.c. obs. muttern i 
koppl.c. är vänster gängad. 
behöver du en beg. ytterla-
mell så har jag. Victoria 
klubben har min adress och 
tel.nummer. medl.n:r 322. 
molly&emil 

......... 
Tack för svaren! Hade dock 
redan löst det med två grova 
bitar plattjärnmed ett 24.mm 
hål och hål för en m8 bult på 
var sida så att jag kunde dra 
av kopplingscentrum. Satt 
som attan, kan ju ha berott 
på att jag dragit muttern åt 
höger med mutterknackaren, 
hade missat vänstergängan.... 
Nu har jag inhandlat 2 takts-
boken iaf. Rengjort tanken 
har jag gjort nu ska jag bara 
skruva ihop motorn nu vän-
tar även på bronsämne till 
kolvbultsbussning. Här ska 
skruvas! 
……………………………………….. 
EM50 till salu? 
Är det någon som har en fun-
gerande Victoria EM 50 mo-
tor att sälja? 
Eftersom jag inte är på foru-
met dagligen sätter jag in min 
mail. 
Hör gärna av er till 
ronnyolofsson@telia.com 
.............................................. 
packboxar ms51 
var kan jag köpa samtliga 
packboxar till 2växlad ms51?   
arnbor  

 .......... 
Hej ! Prova med Rösaback-
ens cykel och motor 
054844105 Mikael kan 
kanske hjälpa dig. om du 
inte redan fått tag på pack-
boxarna... 
swix52  
......... 
Tack för hjälpen 
……………………………………. 
Försäljning 
Jag hade min Victoria Super 
Luxus till försäljning här i 6 
mån. Inte någon hörde av 
sig. Efter fem minuter på 
blocket var den såld!        
Robban  
……………. 
Ja det verkar svårt att få 
"folk" att gå in här tråkigt 
nog. Vet inte riktigt vad vi 
ska göra åt det. Försöka gå 
ut lite mer att denna sida 
finns, men hur? 
Moppehälsningar Susanne 
……………………………………… 
Ja det är tråkigt att det blir 
så här,  vi hade förstatjing 
och missade det.  

Bli Medlem!             …..Red 

För att annonsera eller 
göra inlägg på hemsidan 
måste du registrera dig 
  
För att bara läsa behöver 
du inte registrera dig. 
Du får stå ut med det kons-
tiga språket, det beror på 
att det är datornördar som 
satt ihop programmet, inte 
vi på Victoria. 
  
Klicka på FORUM MEK-
TIPS KÖP&SÄLJ  
1. Börja med att klicka på 
FAQ (betyder frequently 
asked questions). Här finns 
svar på det mesta. 

  
2. Du måste registrera dig - 
kallas för att BLI MEDLEM. 
Det är för att vi inte vill ha in 
okynnesinloggningar. 
  
Det betyder inte att bli med-
lem i Club Victoria utan att 
du kan lägga in annonser 
och annat. 
3. Följ instruktionerna. Du 
måste godkänna ett avtal (så 
är det ju alltid i datavärl-
den). 
4. Du kommer till Registre-
ring. Följ instruktionerna: 
5. Välj vad du vill kalla dig 
(användarnamn), t.ex. Röd-
myran1955. 

6. Skriv in din e-mailadress 
och välj ett lösenord 
(viktigt att hålla reda på 
små och STORA bokstäver) 
o.s.v. 
7. Om allt går bra så kom-
mer du till ”Ditt konto 
skapades”. Konto betyder 
bara att du kan göra inlägg 
och annonsera. 
8. Du har fått ett e-mail. 
Läs det och följ instruktion-
erna. Du kommer till hem-
sidan igen. 
9. Klicka på LOGGA IN. 
Följ instruktionerna. 
10. Välkommen att göra in-
lägg!  
 

Bli medlem på Forumet 
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Nedan 
Ducati 50 SL 1966, ägare Lars Öhman 
De tre bröderna Ducati började med tillverk-
ning av elektriska produkter i Bologna 1926. Di-
rekt efter andra världskriget utvecklade de en 
liten tvåväxlad fyrtaktsmotor; Cucciolo – 
Hundvalpen. Den tillverkades i tio år. På 1960-
talet gick man över till sportiga modeller med 
fyrväxlade tvåtaktsmotorer bl.a. denna 50 SL. 

Till Höger 
MV Augusta Li-
berty 1963, ägare 
Lars Öhman 
Med ett 70-tal VM-
titlar och över 200 
segrar i internat-
ionella GP-lopp har 
MV Augusta skrivit 
in sig i historieböck-
erna. Motorcyklar 
har tillverkats se-
dan 1945 och på 
1960-talet började 
de tillverka mope-
der. Liberty har en 
robust 4-taktsmotor 
med treväxlad låda. 

Ovan 
Romeo Monster 1973, 6-växlad, ägare 
Mario Fincken 
Fabriken existerade 1961 - 2000. Ro-
meo kom alltså sent in i mopedbran-
schen och de hade bara sportmodeller 
på programmet, alltid med Mina-
rellimotorer. Den 6-växlade Mina-
rellimotorn, som presenterades 1969, 

Några fler Italienska mopeder... 
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Mina barndoms somrar 
förlades alltid till Torresta i 
Bålsta. Och mina föräldrar 
och jag var flitiga auktions-
besökare. Vi missade nog 
aldrig en auktion i vare sig 
Mariefred eller Stallarhol-
men. Så denna Lördags-
morgon i juli sommaren 
1971 packades kaffekorgen 
och jag och mamma och 
pappa gav oss iväg mot 
Stallarholmen. 
Trots att jag då var 13 år 
handlade jag alltid 
något varje gång. Det 
kunde vara gamla 
kameror, mynt ja det 
mesta kunde man 
ropa in. Fast oftast så 
blev det ju min pappa 
som ropade åt mig. 
Men denna lördag 
kom att sätta sig dju-
pare än någon annan. 
Bland avdelningen 
för verktyg, gräsklip-
pare, utombordare 
och naturligtvis 
cyklar fanns ju en 
liten rolig sak, nämli-
gen en moped av 
märket Husqvarna 
Novolette. 
Skicket tror jag inte 
jag tänkte på utan 
snarare hur skulle jag 
framföra detta till 
min far. 13 år var jag och 
fanns det redan behov av 
en moped? 
Eftersom avdelningen för 
dessa tingestar gick efter 
pausen, så hann vi ju 
dricka kaffe och äta smör-
gåsar, samt kunde jag ju då 
lägga fram min önskan. 
 
Min pappa stod alltid 
längst bak vid auktionerna 
men hade till sin fördel 
tydlig röst och visste hur 
man bjuder. Så då äntligen 
var det dags, jag kommer 
alltid ihåg den äldre stora 
mannen i blåställ som lyfte 
upp allt för visning, när 

han så hissade upp mope-
den på 2 armar. 
Jag tror att budet startade 
på 5 kronor, och så bjöds det 
några kronor i taget för att 
tillslut min pappa klämde i 
med budet 21. Det blev tyst 
och klubban föll. 
Det tog lite tid tills farbrorn 
i blåstället kom igenom folk-
massan fram till oss. 
Jag fick höra många gånger 
av pappa att han skämdes 
när mopeden kom. Täckplå-

tarna för motorn hängde på 
styret och kablage o sladdar 
i ett enda virrvarr. 
Men 21 kronor kostade den 
och känslan som infann 
inom mig vet nog alla som 
har varit där. 
Nåja den kom hem till som-
marstugan för närmare 
granskning. Jag själv hade 
ju aldrig skruvat moped nån 
gång. Men det hade min 8 år 
äldre bror som redan vid 16 
års ålder jobbade hos Buick 
på Heleneborgsgatan som 
bilmeck. Då provkördes bi-
larna efter reparation, fast 
man var 16 år. Det var tider 
det. 

Men han konstaterade 
snart att den inte gick, det 
var någonting som inte var 
riktigt friskt i motorn. 
Efter att cylindern monte-
rades bort så kunde man se 
vevstaken krokig som en 
banan. 
Eftersom min bror alltid 
tyckte om att retas så sa 
han att det här blir inte 
lätt, det kommer att ta tid 
och tid var ju det jag inte 
ville att det skulle ta. 

Händig som han var 
lade han upp motorn 
med vevstaken på ett 
städ och klappade till 
tills han var nöjd. 
Motorn sattes åter 
ihop och lite el och 
behövliga kablar fixa-
des. Avgasröret sak-
nades men den gamla 
gräsklipparen som 
dog året innan, hade 
ju en ljuddämpare så 
den svetsades dit. 
Brorsan hällde i ben-
sin och trampade en 
hel del över gården 
och så småningom 
tändes det till. Lite 
justeringar här o där 
sen kunde även jag få 
prova mopeden för 
första gången. 
Sträckorna på mope-

den togo sig allt längre ut från 
tomten och på egen hand 
kunde jag sen ta mig vart jag 
ville. Jag hade alltså denna 
moped när jag bara var 13 år 
och sjutsade ofta min kompis 
som då var 11. Vi åkte och tan-
kade, fiskade och körde runt 
två somrar med denna och 
trots att vi ibland nådde halv-
milsgränsen sågo vi aldrig nå-
gon polis. Ej heller körde vi 
omkull. Kompisen lärde sig 
också att köra men då höll vi 
oss till bondens åkrar. Tack 
mamma och pappa för dagen 
när jag blev stor. 

Peter Segemark Bålsta 

Sommaren då jag blev med moped. 



Nya mopedister 
 hälsas härmed välkomna  
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591 Sundström Håkan Ramsta Bodarna 15 755 91 Uppsala 070-6220121  

592 Lindholm Christer Solbacken Kårsta by 
6 

186 96 Vallentuna 070-6289933 Puch flaka-65, Puch Dakota-67, 
Puch Montana-70, Victoria Fm 38L  

593 Franzen Ylon Sturehillsvägen 33 117 56 Stockholm 073-1019567 Zundapp KS50-80 

594 Fränngård Bo Fendergatan 13 120 71 Stockholm 070-8149444 Victoria MS 50-56 

595 Hellström Tommy Borgvägen 11B 192 55 Sollentuna 070-7722534  

596 Björnefjord Danny Kronovägen 39 191 34 Sollentuna 070-4627832 Bennelli T50-68, Bennelli Moto-
rella-60, Mustang Mamba-70 

597 Björck Tommy Violvägen 8 176 74 Järfälla 070-8288522 Husqvarna-61, Mustang-56, Rex-
64 

598 Persson Hasse Elevhemsvägen 1D 132 49 Saltsjö-Boo  Vicky MS50-54 

599 Sterner Daniel Tröskverksvägen 87 125 32 Älvsjö  Cresent 1145, Forshaga Shopper, 
DKW Hummel 

600 Redin Sven Rystavägen 13 A 187 33 Täby 070-0380799  Torpedo -68 

601 Johansson Christian Vidars Väg 16 434 31 Kungsbacka 0707-659173 Victoria Tory 

Köp mopedlitteratur  
Speciellt erbjudande med förmånliga priser för er som får mopedbladet! Sätt in det angivna beloppet  på 
Bankgiro 154-7868 för Club Victoria och ange det du vill ha, se lista i nr 1 2014 
 

  Glöm inte namn och adress! För mer information se mopedbladet nummer 1 2014  
Litteraturansvarig; Håkan Saletti   hakansaletti@hotmail.com 

Mopedförsäkring 
Länsförsäkringar Stockholm erbjuder alla Club-Victorias medlemmar en riktigt billig  

TRAFIK-FÖRSÄKRING för veteranmopeder. 
 

För mer information se mopedbladet nummer 1 2014, Matrikeln 2014, 
hemsidan http://www.club-victoria.nu/ eller mejla victoriaforsakring@optiken.se  



www.club-victoria.nu 

Nästa nummer,  
 

Senast XXXXX 2014... 
ju mer desto roligare mopedblad. Det 
hänger på ER. Alla bidrag med mope-
danknytning, eller annan anknytning 
till hobbyn,  är välkomna. Maila 
axlund.s@gmail.com  
eller skicka med snigelpost till  
Susanne Axlund  
Skogsbackavägen 2  
19791 BRO 


