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CLUB VICTORIA

...är mopedklubben för alla! Idag är vi över 330 entusiaster som delar intresset för gamla mopeder. De flesta av oss bor i Stockholms
län. Club Victoria kickades igång 1989 av seriösa mopedälskare med ett stort hjärta för mopeder av fabrikat Victoria, därav klubbens
namn. Det vi vill slå vakt om. Styrelse och funktionärer jobbar helt ideellt, de kommer inte ens ifrån att betala årsavgiften.
Vi har nu bildat sektioner för Aquilotto, Ciao, Kreidler, Puch, Sachs, Rusch, Victoria och ”FM38 och andra påhängare”. Se nedan
Medlemskap.
Du blir/förblir ”Victorian” genom att betala medlemsavgift, 125 kr/år till bankgiro 154-7868 Club Victoria. Inbetalningsuppmaning
finns i årets första nummer av MopedBladet. Betala inte innan dess. Du kan även swisha till 123 374 95 95.
Vill du bli ny medlem – se vår hemsida http://www.club-victoria.nu/
När du betalat årets medlemsavgift får du…
… MopedBladet i brevlådan
... tillgång till våra mopedförsäkringar
... utskick via Facebook och mejl om du vill

...vara med i medlemsmatrikeln
…köpa klubbens litteratur
…kontakt med de som kan ett visst fabrikat
…inbjudan till våra träffar
…vara med i din sektion

Personuppgifter
2018 ersattes Pul/Personuppgiftslagen av det EU-gemensamma regelverket GDPR. Det handlar om regler för datalagring av
personuppgifter mm. I Club Victorias medlemsregister finns bara de uppgifter du gett oss. Vi använder inga uppgifter för reklam
___________-_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STYRELSE 2019
Ordförande
Lars Öhman

Vald
2019 på 1 år

070 736 7150
lars38.ohman@gmail.com
MHRF-kontaktman, ordnar filmkvällar och ”rallyn”

Vice ordförande
Harald Walczok
Kassör
Mats Ossa Nyberg
Sekreterare
Tommy Granholm
Övriga styrelseledamöter
Stefan Tamm
Olle Leksell
Lars-Göran Olsson

070 511 6987
bysmeden.i.hesselby@gmail.com
Engagerad i Harald Nielsen Memorial, fixare

2018 på 2 år

08 760 7353
ossanyberg@gmail.com
Håller i spontana åkgruppen mopedtouring@yahoo.com

2019 på 2 år

0730 457 956
t.granholm@optiken.se
hemsida, försäkringar, redaktör för MopedBladet

2018 på 2 år

076 889 8976
073 205 0565
073 532 2363

ste.tamm@gmail.com, utflyktssamordnare, ordnar ”rallyn” 2019 på 2 år
olle.leksell@gmail.com, ordnar Viggbyholmsrallyt
2019 på 2 år
lg@woodstat.se
2018 på 2 år

SEKTIONER för dej som gillar ett visst fabrikat, här är de sammanhållande. Se även besiktningsmännen nedan
Victoria
Aquilotto
Puch
Kreidler
FM38 o. andra…
Sachs
Rusch

Mikael Axlund, revisorsuppleant + bes.man Victoria
Mats Lennstam
Mats Ossa Nyberg
Stefan Tamm
Douglas Bertheau
Harald Walczok
Olle Leksell

070 687 1643
070 492 6503
08 760 7353
070 891 4597
070 896 8149
070 511 6987
073 205 0565

axlund.s@gmail.com
bigmats@mac.se
ossanyberg@gmail.com
ste.tamm@gmail.com
ilmotor@hotmail.com
bysmeden.i.hesselby@gmail.com
olle.leksell@gmail.com,

Övriga FUNKTIONÄRER

Jan Angseryd, besiktningsman Rusch
072 333 8895 jan.angse@hotmail.com
Mikael Axlund, revisorsuppl. o besiktningsman Victoria 070 687 1643 axlund.s@gmail.com
Palle Forslund, besiktningsman HVA o Puch, valberedn. 073 631 9355 pallepalson@gmail.com
Jan-Evert Olbrink, revisor
070 689 5285 positivspel@hotmail.com
Håkan Saletti, litteraturansvarig
073 842 1166 hakansaletti@hotmail.com
Kjell Sjöberg, ansvarig för div. utskick
076 722 3360 k.sjoberg@comhem.se
Ismo Lääveri, klubbens facebookgrupp
073 939 3627 laaveri@hotmail.com
Sammanhållande för MHRF-besiktningsmännen – vakant
_____________________________________________________________________________________________________________
____

◊ MopedBladet görs i ordbehandlingsprogrammet MS Word på en
iMac. Det är inte helt enkelt eftersom Word egentligen inte är avsett att
göra att göra tidningar med…
Så håll till godo med om det på sina ställen ser lite taffligt ut ;- I
◊ Vill du få info när ”spontana åkgruppen” ska på tur från Järfälla,
kontakta kassören, Ossa Nyberg på mopedtouring@yahoo.com
◊ OMSLAGET Harald Nielsen Memorial/HNM har blivit en succé. I
våras var det sjätte gången som loppet kördes. Harald Nielsen var
journalist på tidningen Motor i början på 1950-talet. Han myntade
ett fyndigt namn på det nya färdmedlet ”cykel med hjälpmotor”

som skulle undantas från krav på körkort, registrering
och fordonsskatt från 1 juli 1952.
Han föreslog MOPED och så blev det. MOtor och PEDal.
Foto T Granholm

HEJ MOPEDIST !
Det är härligt med högsäsong för mopedåkande. Själv åker
jag nästan varje dag. Idag var jag runt här i Sollentuna på
jakt efter nyplockade blåbär. Jag hittade inga men min Fram
Clipper fungerade oklanderligt.
Vi har haft ett supertrevligt jubileumsrally: Viggbyholmsrundan. Välorganiserad, trevliga vägar, gratis jubileumsfika
vid Olle Leksells mack. Tack hela familjen Leksell för en
fullträff till jubileumsrunda och härliga mackor till kaffet.
En höjdpunkt under evenemanget är utdelandet av Sanellis
pris som i år gick till Fredrik Johnson, Sollentuna. En kommitté premierar någon som inom våra led har visat stor
förmåga till tekniska lösningar och nytänkande när det
gäller renoveringar och egna byggen. I kommande nummer
kommer vi att berätta mer om priset och vilka pristagarna
hittills har varit.
Mina mopeder går bra och det är jag glad för. Vår veteranbil, en fransk Cottereau från 1906 har däremot insjuknat
rejält. En ventillyftare lossnade och hindrade en vevstake
som förorsakade att hela vevaxeln vred sig. Inget roligt att
ta itu med. Här skulle det behövas en Sanelli-pristagare
inom bilmotorvärlden!

Sid 3
Själv ser jag fram mot den stora moped- och motorcykelmarknaden i Imola, Italien nu i september. Vi är sju
personer i ”mitt” sällskap och så har jag fixat biljetter till en
delegation från Borlänge också. Rapport kommer.
Till sist önskar jag oss alla en riktigt härlig sensommar.
Många moppefärder återstår. Club Victoria är en bra
mopedklubb. Vi blir starkare om vi växer! Värva gärna!
Eder ordförande
Lasse Öhman

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rambler var ett varumärke från Albert Öhman AB i Stockholm, ursprungligen en cykelhandlare. De tillverkade inga egna
mopeder utan köpte in färdiga fordon från bl.a. Nymans Verkstäder i Uppsala och Victoria Werke i Tyskland och försåg
dessa med varumärket Rambler. Ett klart fall av så kallad "dekaltrimning". I annonsen ovan syns även en Ramblercykel
med Flinks påhängare (tillverkades av Motorenwerk Varel i Tyskland). Även Vicky III kunde köpas som Rambler!
Det finns f.n. två st Rambler-mopeder i Club Victorias medlemsregister, en Rambler Autoped 1954 och en Rambler 2000.
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STRUTRUNDAN – FÖR SJUTTIOELFTE GÅNGEN

Rosa Körberg & Thomas King har samlat till ”strutrunda” i Kärrtorp den 1 maj sedan många år. Ihärdiga
mopedister som ska ha all heder av detta.
Från victoriamedlemmen Kjell Sjöberg som inte körde men var med vid starten:
Skickar lite bilder från Strutrundan i Kärrtorp den 1 maj.
Jag räknade till 150 st mopeder trots vädret, började
regna rejält innan starten
Kjell Sjöberg

Att Strutrundan samlade många ser vi här

En * och en Fram - båda med Zweiradmotorer

En rostig Televerkare och en nyrenoverad (?) Crescent Topper

Monarscoot i nyskick, årsmodell 1961 eller nyare

*Den röda är en Typ 113 Vicky Standard/DKW Hummel Standard/Express Touren Sport från 1960-63. Fanns även
som Typ 117 Vicky Standard, tillverkad 1960-67. Importerades dessutom av Kroon i Sverige och kallades då K61

Från Hemsidans FORUM

EKERÖ-RÖKEN 2019
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Kallelsen löd: Lördag 18/5 2019 kl 09:00 - Samling från 8:30 - Veteranmopedrunda - Moppe tillverkad 1980 eller tidigare.
Plats, runda parkeringen i Drottningholmsparken. OBS detta är ingen racerrunda utan vi kör i maklig fart.
Vi var trettiotvå startande från Drottningholms Slott. Ut mot Ekerö, snart tog vi höger på allehanda olika underlag ut mot
vattenverket. Så småningom åkte vi Lovö Alle till Tappström och Lullehovsbron ut en sväng på Färingsö. Tillbaka och över bron
vid Tappström, omedelbart höger. En stor sväng som blottade många enormt fina villor, de flesta vita, med fina bilar på tomten.
Kom så småningom till Älvnäs där jag badade som liten, ner
till Träkvista, mot Adelsö och vänster ner mot Ekerö kyrka
och ett gäng andra fina villor vid Mälaren. Sånt man utan
tvekan missar när man åker bil. Efter en mycket sandig
terräng hamnade vi på toppen av ”Ekerö Alpincenter” med
mycket fin utsikt. Där tog vi första fikapausen och när den
var slut väntade returen till parkeringen.
Ett stort tack till Lasse Björn med medhjälpare som
arrangerade turen.
Kjell Schützer

Enligt ägaren så var denna skapelse förkopprad med sju
lager. Motorn var inte i original(effekt)

Kjell Schützer

FÖRSTA EGGEBYKVÄLLEN 2019
Tisdagen den 7 maj var det dags för den första Eggebyträffen för året. Vädret var lite råkallt så vi mopedister höll oss inomhus.
Och bara hälften av vi som var församlade hade tagit moppen dit ;-) Under sommaren har sedan inte så många åkare som förr
samlats. En anledning kan vara att det numera inte får finnas några motorfordon på gräsrundeln framför huset. Veteranbilarna
lyser därför med sin frånvaro. Tråkigt.
/Tommy Granholm på en vit Garelli

Samling vid fikabordet på Eggeby Gård

Apropå artikeln om

Crescent, Gilera, Fram, Zündapp, Garelli, Florida, Moto Morini

På väg till Eggeby

VICKYN SOM ÖVERLEVDE TVÅ DÖDSBON i förra numret

Jag mejlade Liss med Vickyn: Glömde att be dig om ett foto av dig själv för att ha med i artikeln.
Får jag ett foto som jag kan ha med i nästa nummer/tommy
Fick svar omgående + några foton:
Har skaffat ytterligare en Victoria,
Rex Vicoped 1954 :-)
Behov av en reservdelsmotor
om det är någon som har liggandes
en M50 eller M51
Mvh Liss Henriksson 070-5435448

Rex Vicoped 1954

Liss Henriksson
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GEDIGET HANTVERK I BROMMA

Text och bild Tommy Granholm

Bil- och Industribromsar ATJ ab renoverar broms och koppling till veteranfordon. Jag åker dit en
eftermiddag för att få veta mer om företaget; hittar ingången vilket inte är helt lätt eftersom firman ligger i
ett tättbebyggt industriområde. Jag är i Ulvsunda i norra Stockholm, nära Bromma Flygplats. Besöket
styrker mig i vad jag hört om företaget, det är gediget hantverk som bedrivs här.
Jag har avtalat möte med ägaren Lars Ehrnström. Det första jag
ser när jag kliver över tröskeln till bromsfirman är disken och
bakom den en man som pratar i telefon och tittar i sin dator. Och

ATJ har ett ansenligt lager av bromsbelägg m.m.

runt honom, överallt, maskiner och prylar. Doften är helt rätt verkstad. Efter fem minuter är telefonsamtalet klart och mannen
presenterar sig som Lasse.

Ägaren Lars bakom disken på Bil- och Industribromsar

j

Jag är väntad, Lasse visar färdiga bromsbackar till en Harley Davidson från 20-talet. Det är en beställning som ska till ett företag i
Tärnsjö i norra Uppland. Den firman har nytillverkat backar efter gamla förlagor och ska skeppa dem till USA och det är på dessa backar
som ATJ ska limma belägg. Gamla trummor och backar har Lasse fått medskickat för att kunna jämföra så att slutresultatet blir bra.
På ATJ får de nytillverkade backarna limmade belägg, originalet är nitat. Beläggen har koppartrådar invävda.

Ankommet originalbelägg till tidig HD

Nytillverkad back med nytt belägg till tidig HD

För att visa processen har Lasse klippt till några andra belägg och
strukit på lim. Han lägger beläggen i en gigg som pressar belägget
mot backarna. Drar åt, knackar med en plasthammare och drar

åt lite till. Hänger sedan in spännaren med backar i en ugn som
håller 200 °. Efter 35-40 minuter är de klara. Lätt som en plätt,
verkar det som.

ATJ:s hemsida är http://www.bilbromsar.se/ och telefon 08-34 75 98

Beläggen pressas mot backarna innan de ska in i ugnen
Lasse tar fram trummor till en annan veteran. Han visar hur
han mäter innerdiametern på frambromstrumman för att
kunna slipa in beläggen. 200 mm blev det och det är vad han
ställer in på sin maskin, ”bremstrommel – durchmesser”.
Med hjälp av den så slipar han med vana rörelser in belägget
så att det ska ligga an jämnt och fint. Sedan mäter han den
bakre trumman som visar sig hålla 201 mm. Efter minimal

De nytillverkade backarna med nya belägg passar perfekt i
trumman efter inslipning
justering av maskinen slipar han in även detta belägg. Han
lägger sedan in dem i respektive trumma - passformen är
perfekt. Backarna har små skavanker eftersom de är gjorda
efter gamla original, men det påverkar inte funktionen.
När man köper helt nytillverkade backar så får man slipa in
dem när man kör eftersom de inte är inslipade mot
trummorna.

ATJ:s specialitet är små serier och efter det här besöket vågar jag rekommendera firman till dig som behöver hjälp med broms,
koppling eller vad det kan vara. Gediget hantverk som Victoriaklubbens och MCHK:s medlemmar har bra erfarenhet av.
Så här beskriver ATJ vad de gör:
- Renoverar alla typer av bromsar och bromssystem för fordon och industrin.
- Planing av toppar.
- Koppling, tillverkning efter gammalt centrum, omnitning, slipning
Specialitet
- Svarvning av trummor, skivor och svänghjul.
- Renovering av bromsok och -cylindrar.
- Limmar alla typer av bromsbackar, även till veteranbilar och mc, friktionsmaterial för industriella ändamål.
Bil- och Industribromsar startade 1974 och låg tidigare inne i Stockholm, på Tomtebogatan. Sedan några år återfinns de alltså
i Ulvsunda/Bromma, på Ranhammarsvägen 5. Det är bara att hoppas att vi får ha verkstán kvar länge till.

Beläggen får rätt radie i denna maskin - en ”bremstrommel durchmesser”
Denna artikel har varit publicerad i MCHK-tidningen

Egentillverkad mall för HD-bromsback
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TYGMÄRKEN
Arbetet med att få till enkla och användbara rutiner för beställningar och distribution av klubb-och sektionsmärken
pågår. Ansvarig är vår medlem nr 537 Anders Bälter.
Under sensommaren kommer en beställning av klubbmärken att göras. Varje medlem erhåller ett klubbmärke som
jubileumsgåva. Vi tänker oss att börja dela ut dessa på höstens klubb- och filmkväll.

Så här kan du placera märkena

Närbild

Anders Bälter

Vill du ha ytterligare klubbmärken och kanske ett eller flera sektionsmärken kan dessa beställas från Anders Bälter med
SMS till 070-6650508 eller mail till anders.balter@gmail.com. Glöm inte att ange namn, adress och gärna telefonnummer.
Klubbmärket kostar fn 35:- inkl moms
Sektionsmärken kostar fn 30:- inkl moms
Behöver vi skicka märken till Dig tillkommer porto.
Vi bör se till att göra en gemensam beställning av sektionsmärkena, så Anders ber er att beställa dessa före den 1/10 2019
Visa att Du är medlem i Club Victoria och visa gärna vilken sektion Du vill tillhöra!
Styrelsen

NYSTARTAD MOPPEFIRMA i SMÅLAND
I slutet av juni var jag på semester i Småland och passade då på att besöka Club Victorias sektionsledare för FM38 (och
andra påhängare), Donald Berteau, som bor i Landsbro nära Vetlanda. Jag kollade på hans mopeder och hans verkstad
samt åkte en liten runda på byn. Jag fick låna Donalds trehjuliga invalidmoped, hade aldrig kört en sådan. Det var en
upplevelse, pröva själv om du får tillfälle. Victorias påhängare är den motor som ligger Donald varmt om hjärtat. Han gillar
även Husqvarnas E-motor, ”flintamotorn”.
Nu har Donald sagt upp sig från sitt jobb för att leva på sin hobby. Han hyr undervåningen på Texacomacken tvärs över
gatan för att där sälja delar och ha verkstad. Donald renoverar alla mopedmotorer och gör även totalrenoveringar. Lycka
till från Club Victoria! Donald har även kallat till en mopedrunda som gick av stapeln den 27 juli. På annan plats i tidningen
finns det ett reportage från rundan.
/Tommy Granholm

Allt möjligt finns i Donalds verkstad.
Donald har en hel del till Victoria FM38

Här är telefonnumret till Donald

En del av lagret, motorer i olika stadier

MOPEDRUNDA FM38 i Småland lördag 27 juli
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Samling kl 10:00 vid parken i Landsbro med start kl 11:00
Alla är välkomna men speciellt påhängare. Medtag egen fikakorg. Vi åker en runda i dom småländska
skogarna med tipsfrågor och några andra inslag (hemligt). Prisutdelning och mingel.
Sist men inte minst en gemensam avslutningsmiddag till självkostnadspris (ca 100:-).
Info och frågor till Donald Berteau 070 896 8149.
För att underlätta planeringen :-) så är det bra om du anmäler dig ! Anmälningsavgift 50:- per ekipage
Donald Berteau, text och bilder
Så annonserades rundan på Victoriaklubbens hemsida. Det hela började med en ide i våras om att ha ett rally för
FM38 men då visste jag inte om hur många som finns, men det blev sedan för alla veteranmopeder hmm nu var det
många frågor och planering om, var, när, hur och så vidare!!

Lokaltidningen VetlandaPosten var där

Tävlingsledarens moped

Den blåa Victoriamopeden är garagerenoverad
och i nyskick! Plåtbananen är smeknamnet

Det började sen ta form ju närmare sommaren vi kom och fler och fler bitar kom på plats och allt verkade bra,, tills
en vecka innan då drog sig medhjälpare ur (kanske på grund av vädret) så vad gör vi!!?? ja det gick inte att få tag på
någon som ville hjälpa till hmm… så det blev bara jag och frugan kvar till slut så sista dagarna var hektiska frågor,
priser, tippslappar, pinnar med pilar för rundan och allt annat puuh nu var det fredagkväll och ett par saker kvar att
göra pinnar med frågor och pilar skulle spikas upp ut med rundan som var 3,7 mil som tog några timmar på
fredagskväll-natt.
Så tidig lördag upp till parken som vi hyrt för att börja rigga upp tält och allt annat hinner vi????
Ja, vi hann och nu började det komma hur många kommer ??? hoppas inte fler än 50st för då blir det KAOS för det va
bara jag och frugan……men det kom runt 20st så det gick bra men nästa år blir det fler OM jag gör om det (har inte
bestämt det ännu).

Annonsering på bygden

Arrangören Donald hade fullt upp Victoriamoppar och en Puch 1963

Gemytligt och fint väder

Alla var mycket nöjda med rundan och arrangemanget och priser mm hm….och dom sa att jag måste göra om det
nästa år men det har jag inte beslutat ännu. Söndag vad gör vi i dag, vi rev och städade allt i går…..vi sover vi är
trötta!!
Men jag fick kontakt med fler FM38 ägare och jag tror att några har/ska bli medlemmar i klubben.
Det har också varit mycket med firman under sommaren med planering och allt annat så jag var tvungen att åka bort
några dar.
Det var ju första året jag hade rallyt och det är alltid det som är många frågetecken men alla var mycket nöjda med
allt och det gick bra.
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CLASSIC MOTOR UPPMÄRKSAMMAR CLUB VICTORIA

Classic Motors Jim Lundberg var inbjuden till Club Victorias 30-årsfirande i våras. Det uppmärksammades i Classic Motors
majnummer - ovan. Bra reklam för oss. Classic Motor är som bekant en av Sveriges ledande veterantidningar.
13 herrar och 1 dam har fortfarande inte betalat årets medlemsavgift som vi påmint om i MopedBladet. De får inte denna
tidning (nr 3.2019) och avförs ur registret. Du som har en kompis som inte fått numret kan kanske ta upp det henne/honom. Det
allvarligaste som händer är att deras eventuella mopedförsäkringar upphör.
ATT ANNONSERA PÅ VÅRT FORUM PÅ HEMSIDAN FUNGERAR
I förra MopedBladet ställdes frågan Har du fått något svar på din annons på Victorias hemsida?
Alla tre frågande hade fått tag i det dom sökte - drag/snörstart till en Nicky, bensinkran till DKW Hummel och en hel moped
Fram King Clipper. Hemsidans Forum fungerar !

HARALD NIELSEN MEMORIAL - för 6:e gången
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Tommy Granholm
HNM har blivit en välkänd mopedsammankomst. Sveriges Television hade ett reportage redan samma kväll i år och Dagens
Nyheter gjorde reklam dagen innan och hade en stor artikel lördagen efter. Lokaltidningarna skrev också. Dragplåstret i år var att
kungen skulle komma, i alla fall hans moped. Hans gamla Puch Florida står vanligen på Motala Motormuseum och de hade nu
vänligheten att låna ut den till stockholmarna.
Vem som skulle köra Puchen hölls hemligt in i det sista - det blev Dagens Nyheters motorreporter Kalle Holmberg

Värsta råttsoffan - en DKW mc från 1939

Äldst var 92-årige Lennart Erlandsson

Ovanligaste moped, Benelli 1974 hade Sara Hagland

Tvåhjulingarna samlades redan klockan tio för att alla 74 ekipagen skulle hinna bedömas för specialpriserna. Förarna skulle sedan köra
en tvåmilaslinga genom Hässelby, Spånga och Vällingby - ny slinga för varje år. Utefter vägen gällde det att klara av ett antal prov med
bra resultat - inte att köra fortast för det var inget ”rally”. Proven var bland annat att sicksack-köra mellan ICA-kassar och att köra på
en vippbräda. Farkosterna (det var några mc med), skulle vara minst 30 år gamla. Arrangörer är Hässelby Hembygdsförening och
Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille i samarbete med Motormännens Riksförbund. Harald Nielsen som gett namn åt tillställningen
var journalist på Motormännen och den som kom på att kalla en cykel med motor för ”moped” - MOtor + PEDal. Det var 1952.

Totalvinnare blev Henrik Johansson

Bästa renoverade moppe hade Mikael Marin

Så här ser Puchen som den blivande kungen, Carl Gustaf, fick på sin sextonårsdag
i april 1962 - hans mor tyckte inte att han skulle köra tidigare. Det sägs att Puchen
var trimmad av importören MotorLund i Malmö. Det visste nog inte hans mor…

Bästa ekipage - Tommy ”Shell” Karlsson

Starter var som vanligt Harald Walczok
Club Victorias vice ordförande
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KJELLS OCH KJELLES MORGONRUNDA

Kjell Schützer
Den 19 maj i år startade vi klockan 06.30 från Lindhagensplan. Den försening som uppstod på en halvtimme orsakades av att
turledaren Kjelle kom för sent till starten.
😊

Samling före 06 men var är turledaren?

Den bästa årstiden?

Eggeby där Victoriaklubbens medlemmar ses tisdagskvällar

Nåväl. Vi var tolv farbröder som gav oss iväg mot Stadshagen, korsade Karlbergskanalen (där det låg ett knuttefik för 50 år
sedan, namnat glömt, Henrys? - TALLIS -) mot Solna på en mängd oerhört komplicerade vägval, vidare mot Edsviken på
gångstigar och trädäck längs vattnet. På ett ställe står det en älg i plåt ute i vattnet på ett grund, sevärt.

Idylliskt på Edsvikens trädäck

Mer idyll – men hur har älgen tagit sig till grundet?

Sedan ett stopp på Eggebygård, känt i mopedkretsar.
Ner mot Brunnsviken där det stod en Studebaker
herrgårdsvagn tvådörrars. Unik! Sedan bar det av ut på
Lidingö och Elfsviks Gård där medhavd förtäring intogs
utan stress.

Skribenten Kjell S från Järfälla
Här på Harald Nielsen 2019

Ännu mer idyll - kor på Eggeby Gård

Så småningom fortsatte vi till Djurgårdsbrunn där Prins
Bertils Memorial pågick. Lite avslaget i år p.g.a. ett
halvbra väder. Där skiljdes våra vägar åt. Ett stort tack till
Kjell P, Stefan Tamm, Gullis med flera som gjorde denna
dag lika bra som tidigare år.

Är man veteran (född 1954) så kommer man med i MopedBladet

Turledaren Kjelle P från Solna
Bilden från en tidigare runda

LADIES AND GENTLEMEN…
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Viggbyholmsrundan 2019

Tommy Granholm och Lars-Göran Olsson
Club Victoria firar som bekant att klubben funnits i 30 år. I våras hade vi en 30-årsfest på vårt stamställe i Västberga och då utlovades att vi
skulle samlas även till sommaren och åka moped tillsammans och att klubben skulle stå för fiolerna. Den rundan kördes den 28 juli i
Viggbyholm där familjen Leksell ordnat sina ”rallyn” i drygt tjugo år.

Lars-Göran Olsson

Tommy Granholm

Samling på järnvägsstationen i Viggbyholm
Många kvinns fanns på plats, trevligt
En av de moppar som var i nyskick
Samlingsplatsen var som vanligt järnvägsstationen i Viggbyholm. Strax efter klockan 10 hade nästan 40 mopedister dykt upp och vid avgång en
timme senare var vi ca femtio. Dessförinnan hade vår ordförande Lars Öhman konstaterat att extra många kvinnor hade kommit med sina
mopeder för att delta, det brukar vara en förkrossande majoritet äldre herrar annars på mopperundor. Åtta damer var det som Lars fick nöjet
att samla för fotografering. På slaget elva kallade arrangören Olle Leksell till förarmöte där han beskrev hur rundan skulle gå till och var vi
skulle köra ”men, i år kör vi åt andra hållet”… Sedan gav han ordern ”ladies and gentlemen, start your engines”. Den ramsan har använts sedan
tidigt 1900-tal i racingsammanhang.

Olle Leksell höll förarmöte

Blårök på väg

Idylliska grusvägar

Mopederna knattrade iväg, ingen hade motorproblem, ännu. Tommy fotade för brinnande livet, 110 bilder togs. Så många
behövs - en gammal tumregel är att bara två-tre bilder på en gammaldags filmrulle är användbara och proportionerna stämmer
även i dag. En filmrulle var då på 36 bilder.
Mopparna var av det blandade slag som vi är vana vid; svenska, norska, finska, tyska, italienska, jugoslaviska, österrikiska,
japanska...blandat med hembyggen. Årgångar från mitten av 50-talet till någon enstaka plastskoter från 1998 eller senare. De
flesta moppar var mycket fina, en hel del i bruksskick och en del risiga men, vad gör det - vi har ett gemensamt intresse att åka
moppe och alla hade trevligt.
En enda mopedist (vad vi vet) fick bekymmer, en äldre herre vars italienska kärlek började protestera för att i en uppförsbacke
helt sluta att samarbeta. Kanske inte så konstigt ändå när gammal man ska försöka hantera ung eldig italiensk skönhet.
Som tur var så fanns hjälp att få. Larre Öhman som tagit på sig rollen som kö-karl, i reflexväst, ryckte in. Att tändstiftet inte gav
gnista var enkelt att konstatera. Men vad var orsaken; jo brytaravståndet var nästan noll. Eftersom Larre tillhör den yngre
generationen visste han givetvis hur man hanterar ungdomar. Efter tio minuter var den italienska skönheten samarbetsvillig till
100%. Det är inte första gången som Larre agerar mekaniker på en runda, det vet vi. Tack Larre från den äldre herren som lovar
att lära sig hur man ska hantera ungdomar, speciellt italienskor som ju kan ha häftigt temperament.
Halvvägs på rundan landade gänget hos familjen Leksell på Drakskeppsvägen. Här hade broder Berra Leksell med assistenter
ordnat med kaffe, tevatten, läskeblask och kakor samt brett en ansenlig mängd smörgåsar. Allt gick åt. Vi lämnade festen mätta
och mycket belåtna och ger ett stort tack till familjen Leksell som återigen gett oss ett fint sommarminne med moppevännerna.

En Moto Morini får rätt brytaravstånd

Hårda pojkar och väna kvinnor

Paus. Larres hembygge till höger. Se ”Moped” 3/19
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ARNINGERUNDAN – MÅNGFALD

Text Matilda Leksell Foto Larre Öhman
Söndagen den 5 maj var det då äntligen dags för säsongens första mopperally!
Två klubbars fanor vajade jämte varandra i Arninge: Club Victorias och MHS ́
mopedsektion bjöd in nya och gamla medlemmar till en härlig runda i Arninge
med omnejd.
Matilda Leksell
Dagen skulle komma att kännetecknas av begrepp som “mångfald” och “gemenskap”. Två begrepp som tyvärr oftast framställs som motsatsord och tillskrivs
värden som dåligt eller bra. Så befriande det var den 5 maj, att helt prestigelöst, bara få glida fram på en rosa Ciao och köra vårens hittills roligaste mopperally
med andra likasinnade!
På samlingsplatsen utanför MHS klubblokal i Arninge, blandades kaffedoften med den välbekanta doften av oljeblandad rök och förväntan, i takt med att ett
fyrtiotal entusiastiska mopedister slöt upp till registreringen.
En liten trevlig startnummerskylt kvitterades ut och monterades på mopeden medan förarna fick möjlighet att hälsa på varandra och beundra det imponerande
och varierade utbudet på parkeringen.
För, oavsett fabrikat, skick eller ursprung; hembyggen, renoverade eller patinerade tvåhjulingar, fyrtakt eller tvåtakt, automat eller flera växlar, fotpinnar eller
trampor, svenskt eller europeiskt, -ja, mångfalden hade inte kunnat representeras av fler parametrar, så är det ett faktum att varje moped och dess förare har
en egen, närmast rörande relation till varandra. Idag utgjorde varje ekipage en kugge i detta gemensamma arrangemang och olikheterna till trots, förenades vi
alla i en stor körglädje.
Så gick avfärden. Det var en härlig syn när ett långt led av surrande, puttrande, morrande och spinnande mopeder sakta gled iväg från startplatsen. Hasse och
Mats, MHS, hade än en gång lagt en föredömligt trevlig bana. Vi färdades på omväxlande underlag och vägar genom Arninge med omnejd. Backar, grusvägar
varvades med landsvägar, cykelvägar och ett par passager genom bebyggelse under närmare 50 km. På ett par ställen hade kontroller upprättats med precis
lagom kluriga frågor. Det gav möjlighet att sträcka på benen och växla ett par uppmuntrande ord med varandra.
Vid målgången serverades varm korv och nöjda mopedister fick klappa om både varandra och sig själva, för det var rätt kallt i luften. Med eller utan
långkalsonger: Ett stort tack till alla arrangörer och tack till alla mopedister som kom! Jag ser fram emot många fler gemensamma mopperallyn framöver!

Det var samling vid MHS klubblokal på Polygonvägen i Arninge den 5 maj. Rallyt var ca 30 km långt. Alla hade en moped som var 20 år eller äldre. MHS och Club
Victoria arrangerade för första/andra gången tillsammans och medlemmar i MHS och Club Victoria åkte därför gratis.
Som en bonus fick Club Victoria sex nya medlemmar tack vare vår ordförande, Lars Ö!

NU ÄR VI 333 VICTORIA-MEDLEMMAR, här är våra nya - välkomna ska ni vara !
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Vi var 309 st betalande medlemmar den 11 maj. Förra året var vi 285 st vid samma tidpunkt.
776 Kent Högman, Besmansvägen 33 168 34 Bromma. GE OSS GÄRNA DIN MEJLADRESS OCH TFNNUMMER
777 Tommy Bergkvist, Gränsta Grans 325 740 12 Knutby. Mejl luddevoff@icloud.com. Tel 070 723 6000.
Moped Lambretta Lui
778 Håkan Axelsson, Västra Skagene 612 663 91 Hammarö. GE OSS GÄRNA DIN MEJLADRESS OCH TFNNUMMER
Nr 779-784 anslöt sig vid Arningerundan den 5 maj:
779 Michael Hellquist, Pyrolavägen 28 181 60 Lidingö. Tel 070 564874. Mejl michael.hellquist@ownit.nu. Moped Ciao 1986
780 Anders Edholm, Djäknevägen 29 187 36 Täby. Tel 073 663164. Mejl anders.edholm@mbox301.tele2.se.
Moped MotoMorini Corsarino Z 1965
781 Lars Wilhelm Schylander, Mobergs gata 8 761 46 Norrtälje. Tel 070 5645914. Mejl lasse@mopedrenovering.se.
Moped Puch Dakota 1979
782 Dennis Alnebrant, Tallstigen 5 186 70 Brottby. Tel 070 3875389, mejl dennisalnebrant300@hotmail.com.
Moped Crescent Raket Sport 1962
783 Bo Varg, Rydboholms Gård, Sandviken 184 94 Åkersberga. Tel 070 3141437, mejl bosse.varg@gmail.com
784 Robert Wiklund, Långsjövägen 99 135 58 Tyresö. Tel 070 5982854, mejl robert.wiklund@tykoflex.se. Mopeder Monarscoot 1962,
Rex Comet 1969, Hercules 1980

785 Bo Almqvist, Stenhagsvägen 23a,184 33 Åkersberga. Mejl bosse1213@gmail.com, tel 073 982 3022
Mopeder Rex Sport 1966, Monark Lifan 49cc, Vicky III 1956
786 Kaj Gustav Fossi, Brunskogsbacken 14, 123 71 Farsta. Tel 070 433 0951, mejl kajfossi@gmail.com.
Moped Fram King Clipper 1962
787 Leif Nordstrand, Grävlingvägen 18, 745 71 Enköping. Tel 070 3427221 mejl skogsorvar@gmail.com
Mopeder Victoria M 51-FO 07 1960 + Victoria M 51 Vicky L 1959
788 Ove Bergkvist, Villa Solhem, Avestagatan 31, 153 53 Spånga. Tel 070 7305598, mejl ove.berka@gmail.com.

789 Göran Gustafsson, Fågelsångsvägen 7B, 191 44 Sollentuna. Mejl ggust50@gmail.com Mobil: 070-5247449
Moped Puch Florida, VoV1460, 1973
790 Mikael Sjöstrand, Karl Gustav 134, 432 69 Karl Gustav. Mejl malee.sjostrand@gmail.com.
Moped Tandem Spurt 1941 med Victoria FM38 ifrån 50-talet
791 Dennis Askevik, Främsteby Hörnan, 577 93 Vena. Tel 070-3343469, mejl dennis.askevik@gmail.com
Moped Rexoped Fixline ca 1957 (ms51-motor)
792 Jan Nilson, Odelbergs väg 8, 134 40 Gustavsberg. Tel 073-600 9988, mejl jan.nilson@comhem.se
Moped Puch Alabama DS50 1963
793 Bengt-Owe Qvist, Vasagatan 25 b, 574 38 Vetlanda. Tel 0703 571164. Mejl bengtowe.qvist59@gmail.com
Moped Victoria Special 1951
794 Niklas Molander, Malvavägen 18, 663 41 Hammarö. Mejl niklas.molander@inspektionssystem.se
Moped Rex Sport 1967 med Viktoria motor

795 Runo Berglund, Sjödalstorget 13, 141 47 Huddinge. Tel 070 037 1159 Moped Vicky III 1955
796 Lasse Törnqvist, Sandbrink Askartorp, 646 94 Björnlunda. Tel 0706-850083, mejl lasse@tornqvist.com.
Mopeder King 61 (Victoria Nicky), Novolette 1954, Svalan Svalette 1954
797 Kennet Törnkvist, Oxelvägen 2, 141 41 Huddinge. Tel 070 577 58 38, mejl kennet@tornkvist.EU
Mopeder: Crescent 1149 1961, Crescent 1163 1963/64, Crescent/MCB 1279 "Stockholmare"
798 Camilla Ekenman, Björnhålsvägen 11, 761 91 Norrtälje. Tel. 070 437 7351. Mejl roadrokkers@yahoo.se
Mopeder Puch Alabama 1966, KTM Ponny De lux 1962, Lifan Trike 1985

Nya medlemsmopeder - fabrikat och modell får ni grunna på, svaren finns ovan. Åtminstone två är av samma fabrikat…
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