
 
EN APOLLO MOTORETTE KAN BLI CLUB VICTORIAS LOTTERIMOPED HÖSTEN 2020 

 

Jag blev uppringd av en kille i Vallentuna, Magnus Rosengren, som frågade om fakta för en Apollo från 50-
talet som han hade i garaget. Han hade hittat mitt namn på Club Victorias hemsida och förstått att vi 
gillade mopeder. Han ville dessutom skänka moppen till klubben. Han beskrev Apollon som röd och beige, 
remdriven med Sachsmotor. Jag förstod att den var från 1950-talet. Den hade stått sedan Magnus senast 
använde den för 35 år sedan. Förvarad inomhus och därmed skonad från väder och vind. 
Jag tackade naturligtvis ja direkt och vi kom överens om att jag skulle hämta den dagen efter. 
 

Nästa dag tog jag med min vän Kjell och for till Vallentuna, en tripp på bara några mil. Jag kunde på plats 
konstatera att Apollon hade Zündappmotor vilket den hade innan tillverkaren M. Berlin & Co gick över till 
Sachsmotorer. Magnus berättade att han hade köpt den av en Emgard Eriksson i Vittinge utanför Heby, 
troligen första ägaren. Roligt med proveniens. 
 

Mopeden har beteckningen Apollo Motorette Z8 och är från 1956–57 kan jag konstatera efter att ha 
konsulterat Internet. 
 

Min Citroën Berlingo svalde Apollon i lastutrymmet utan knot och vi drog hemåt mot Jakobsberg. Väl 
hemma tog jag mig an moppen. Bakhjulet höll luft men framhjulet var det sämre med. Ventilen var av 
äldre cykeltyp, standard för mopeder på den här tiden. Efter att ha tagit loss hjulet kunde jag konstatera 
att ventilgummit hade kletat fast i däckhylsan. Åkte därför och köpte en ny slang i Kallhäll för 149 kronor. 
Tur att den mopedfirman ligger så nära och är välsorterad. Jag bor i Jakobsberg, 4 km därifrån, 
 

På eftermiddan bytte jag slangen vilket gick smärtfritt. Tvättade moppen med varmvatten och bilschampo. 
Sedan gnuggade jag vänster sida av Apollon med tvålull – för att man ska se skillnaden. Därefter in med 
den i min mc-bur för toskning över natten. Innan start av en moppe som stått så här länge krävs sedan 
åtminstone rengöring av förgasare och bensintank. 
 

Dagen efter gav jag mig på Apollon. Skruvade av vänster täckkåpa (inga sönderdragna skruvskallar) för att 
komma åt Bingförgasaren. Det visade sig att trottelnålen satt upp-och-ner! Jag pillade isär det hela och 
kunde konstatera att nålen var krökt och att wirerörets gänga satt kvar i förgasaren. Nytt wirerör och ny 
trottelnål behövs alltså. Inga märkvärdigheter men det får den som vinner mopeden ta hand om. Bra att 
veta är att motorn går runt och den har komp. 
 

Apollon kan bli lotterimoped på klubbens medlemsmöte i november. Det beror på coronan om det blir 
något möte. 
Sammanfattningsvis är det en komplett och nästan orörd svensk 50-talsmoppe med ägarhistoria. 
/Tommy Granholm 
 

Annons från 1950-talet: 
Det är praktiskt taget lättare att köra denna moped än att cykla. Den enväxlade, driftssäkra 
Zündappmotorn gör att man bara behöver gasa eller bromsa. Enklare att köra kan inte ett motordrivet 
fordon vara. 
Tyst gång genom kilremsdrivning. Bottenlänkgaffel fram, väl innesluten kraftöverföring, effektivt 
styrlås samt bärhandtag hör till övriga fördelar.  
Finns i tvådelad sidengrå/röd eller sidengrå/blå lackering. Riktpris: Kr 805:- + oms . 33:80 

 

     


