MopedBladet

Medlemstidning för Club Victoria
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CLUB VICTORIA
...är mopedklubben för alla! Idag är vi ca 300 entusiaster som delar intresset för gamla mopeder. De flesta av
oss bor i Stockholms län. Club Victoria kickades igång 1999 av seriösa mopedälskare med ett stort hjärta för
mopeder av fabrikat Victoria, därav klubbens namn. Det vi vill slå vakt om…
Vi har även bildat sektioner för Victoria, Puch, Aquilotto och Kreidler. Styrelse och funktionärer jobbar helt ideellt
Medlemskap.
Du förblir ”Victorian” genom att betala din medlemsavgift, 125 kr/år till bankgiro 154-7868 Club Victoria. Du kan
även swisha till 123 374 95 95. Vi skickar ut inbetalningsavi i mars månad.
Vill du bli ny medlem – se vår hemsida http://www.club-victoria.nu/
När du betalat årets medlemsavgift får du…
…MopedBladet i brevlådan
... utskick via Facebook och mejl
(om du vill)

...tillgång till våra
mopedförsäkringar
…inbjudan till våra träffar

...vara med i matrikeln
...köpa klubbens litteratur
…vara med i Din sektion

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Styrelse, sektioner och funktionärer 2018
Ordförande
Lars Öhman
Vice ordförande
Harald Walczok
Kassör
Mats Ossa Nyberg
Sekreterare
Tommy Granholm
Övriga styrelseledamöter
Stefan Tamm
Olle Leksell
Lars-Göran Olsson

Sektioner
Victoria
Aquilotto
Puch
Kreidler

Vald
2018 på 1 år

070 736 7150
lars38.ohman@gmail.com
MHRF-kontaktman, ordnar filmkväll och ”rallyn”
070 511 6987
bysmeden.i.hesselby@gmail.com
Engagerad i Harald Nielsen Memorial

2018 på 2 år

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

2017 på 2 år

0730 457 956
vicinfo@optiken.se
hemsida, försäkringar, redaktör för MopedBladet, ordnar Järfälla Rundt

2018 på 2 år

076 889 8976
073 205 0565
073 532 2363

ste.tamm@gmail.com, utflyktssamordnare, ordnar ”rallyn” 2017 på 2 år
olle.leksell@gmail.com, ordnar Viggbyholmsrallyt
2017 på 2 år
lg@woodstat.se
2018 på 2 år

Mikael Axlund, rev.suppl, bes.man Victoria
Mats Lennstam
Mats Ossa Nyberg
Stefan Tamm

070 687 1643
070 492 6503
08 760 7353
070 891 4597

via axlund.s@gmail.com
bigmats@mac.se
ossanyberg@gmail.com
ste.tamm@gmail.com

Övriga funktionärer

Jan Angseryd, bes.man Rusch
072 3338 895 jan.angse@hotmail.com
Mikael Axlund, rev.suppl, bes.man Victoria
070 687 1643 via axlund.s@gmail.com
Palle Forslund, bes.man HVA o. Puch, valberedning
073 631 9355 pallepalson@gmail.com
Göran Norin, bes.man Rusch
070 530 8070 ruschgoran@gmail.com
Jan-Evert Olbrink, revisor
070 689 5285 positivspel@hotmail.com
Håkan Saletti, litteraturansvarig
070 644 9959 hakansaletti@hotmail.com
Kjell Sjöberg, utskicksansvarig
076 722 3360 k.sjoberg@comhem.se
Ismo Lääveri, klubbens facebookgrupp, se nedan
073 939 3627 laaveri@hotmail.com
Sammanhållande för MHRF-besiktningsmännen – vakant
_____________________________________________________________________________________________________________
____

◊ MopedBladet görs i ordbehandlingsprogrammet MS Word.
Det är inte helt enkelt.
Så håll till godo 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 enligt ovan
◊ Ynglingen på omslaget kör olagligt med sin påhängare. Ljusning i
sikte - ekipaget kan snart bli lagligt. Transport-styrelsen är på
gång att justera de märkliga reglerna. Läs på sidan 8.
Påhängsmotorn är en Fuchs av den tidigare modellen, FM40, med
”luffarturbo” (framåtriktat insug).

◊ Vill du vara med i klubbens Facebookgrupp, kontakta Ismo
Lääveri enligt ovan. Du kan köpa och sälja, skriva om
sommarens träffar, din renovering och liknande.
Skriv ut ditt medlemsnummer! Du når
många Club Victoria-medlemmar snabbt.

H

EJ MOPEDIST ! Enligt

nuvarande regler är det olagligt att köra en
cykel med hjälpmotor. Då talar jag inte om
moderna elcyklar utan om vårt
intresseområde, dvs Victoria FM38, Fuchs, Berini,
Cyclemaster och Örebros stolthet Kuli. Flera
framstående hjälpmotortillverkare finns förstås. Du kan
köra lagligt om Du kan påvisa att Din ”påhängare” har
varit försäkrad utan avbrott sedan den var ny. Tala om
stolligheter.
Därför är det lovvärt av MHRF som nu gör en
genomgång med myndigheterna för att underlätta för
våra ”påhängsåkare” att kunna köra lagligt. Heja
MHRF!

Det som fortfarande är besvärande är att importerade
veteranmopeder fortfarande är olagliga i vårt land.
Som bilintresserad kan Du importera potenta sportbilar
med flera hundra hästkrafter och låta 16-åringar
övningsköra dem! Men om Du som mopedhistoriker
skulle vilja importera en tysk Zündapp i
originalutförande och köra den här i Sverige så säger
lagen ifrån.

dubbel bemärkelse. Men man kanske också kan se en
viss tjusning i den mopedflora som övriga Europa
kunde erbjuda.
Nostalgivännerna kanske känner ett lyckorus för sin
ungdoms Vicky, Apollo, Monarped eller rent av en blå
och vit Novolette. De slipper dessutom problematiken
med utländska mopeder. Men den som är intresserad
av Tyska, Italienska, Franska eller Finska mopeder i
respektive lands originalutförande får finna sig i att
avstå från att använda sin moped här i landet. Att
hänga den på väggen är fortfarande tillåtet. (Än så
länge)
Till sist vill jag önska alla medlemmar en skön vår och
rika tillfällen till mopedutflykter under den kommande
säsongen.
Eder ordförande
Lasse Öhman

På det välbesökta årsmötet gavs ordföranden
klartecken att be MHRF driva frågan att det som var
mopeder inom ett EU-land skulle få veteranstatus även
hos oss. Veteranmopedintresset har ju två
huvudinriktningar. Man vill gärna ha sin ungdoms
moped och därmed njuta av en nostalgitripp i lite

_____________________________________________________________________________________________

ANVÄND KLUBBENS HEMSIDA
◊ Redaktören använder den för att snabbt nå ut till er
medlemmar. Googla club victoria stockholm så
kommer du till hemsidan.
◊ När MopedBladet är på väg ut så skrivs det på
hemsidan. PostNord ”slarvar ju bort” ett antal
exemplar varje gång, ofta är det samma medlemmar
som drabbas. Håll koll så du vet när tidningen kommer.
◊ TRÄFFKALENDERN överst på hemsidan hålls
uppdaterad så där finns de senaste träffarna. Givetvis
finns även ändringar och inställda träffar med. Läs mer
på sidan 14

NY MATRIKEL

Kommer i höst. Ge sekreteraren dina ändrade
uppgifter. Se särskilt sidan 13 om mejladresser.

Redaktören på sin Vicky Luxus

_____________________________________________________________________________________________

Det ska böjas i tid

Snart tillåtna…

Järfälla Runt i augusti

Harald Nielsen Memorials lotteri 2018

__________________________________________________________________________________________

Första pris för bästa originalrenovering på Elmia gick till Ruschgubben och Club
Victoriamedlemmen Michael Edslöv, nr 167, från Spånga. GRATTIS från klubben !

ÅRSMÖTE OCH MEDLEMSKVÄLL
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Tommy Granholm
45-50 Victorianer samlades i Verkets Matsal i Västberga på kvällen den 6 mars. Bara en person hade med sig
grejor att sälja, tyvärr. Men jag tror att alla åt av buffén och tittade på filmerna som rullade, en av dom var från
ordförande Öhmans senaste marknadsresa, till Milano. Då var dom tretton resenärer!
Lars Öhman bad oss så småningom att bänka oss
för årsmötet. Han öppnade mötet, men eftersom
han precis rest sig från en kraftig förkylning så fick
det bli en annan mötesordförande. Olle Leksell
som ingår i styrelsen, tog sig an uppgiften och med
undertecknad som mötessekreterare så lotsades
årsmötet i hamn.
Lars ställde glädjande nog upp som
klubbordförande ett år till, under protest. Han
fyller 80 nu i vår och anser sig ha gjort sitt. Fint är
också att hela styrelsen sitter kvar. Dessutom
valdes Lars-Göran Olsson in som ny
styrelsemedlem. Nu är alla platser fyllda, sju
stycken är vi inklusive ordförande.

Ny styrelsemedlem, L-G Olsson

Efter årsmötet hade vi auktion på grejor som
medlemmarna skänkt. Även nu höll Olle Leksell i
klubban. Tretton objekt hittade nya ägare; klubben
fick in 515 kronor.
Klubbkassören, Mats Ossa Nyberg, åkte moppe
ända från Barkarby till Västberga. Det har han gjort
i många år, ingen annan. Vi kunde konstatera att
tre nya medlemmar hade infunnit sig till årsmötet
vilket gladde oss. Tyvärr tog vi inga namn på er,
men välkomna ska ni vara!
Den 1:a maj sparkar moppesäsongen igång. Då ses
vi ! Kolla på sidan nio så ser du årets smörgåsbord

Lars Öhman kallar till årsmötet. Olle Leksell sitter beredd längst till höger.

Nalle och ljuddämpare (padda) till Puch auktionerades ut

Klubbkassörens fortskaffningsmedel
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TEKNIKSNILLETS MINIMOPED
Text och bilder Tommy Granholm
Här är berättelsen om en fullt fungerande (och snabb) HPD-minimoppe på Gräsö. Egenhändigt tillverkad av
närkingen Fredrik, 13 1/2 år. En tekniskt begåvad och driftig yngling. Fredrik heter egentligen något annat,
men platsen är på riktigt
Året var 1981, det var sommarlov och vår familj
var på landet, liktydigt med Gräsön i Roslagen. Vår
familj som består av far, mor och två söner bodde
i den så kallade Skomakarstugan i Söderboda by. I
gården intill fanns Fredrik och hans systrar som var

Leif tar en åktur på minimoppen
Är motorn en HVA?.

i samma åldrar som våra pojkar och som också var
där på somrarna. Pojkarna lekte ihop från tidig
ålder och hade mycket roligt. Teknikintresset hade
de gemensamt.

Hans, 10 år, provsitter Fredriks minimoppe

Den här sommaren hade Fredrik skruvat och svetsat ihop en minimoppe, helt på egen hand. Den hade
luftfyllda skottkärrehjul, framfjädring från en Crescentmoped, bakfjädring med riktiga stötdämpare, inte
fuskdämpare som på Crescent. (Kan den fläktkylda motorn vara en Husqvarna? MCB hade ju sådana på
transportmopparna). Minimoppen fungerade bra, vad jag minns, det åktes på den en hel del och den gick fort.
En episod; grabbarna skjutsade naturligtvis varandra på byvägen och en gång inträffade något som väl aldrig
hade hänt i byn - en polisbil dök upp. Poliserna stannade grabbarna. Hjärtat satt i halsgropen på dem. Men
poliserna frågade bara efter vägen. Som tur var hade killarna fått soppatorsk och drog därför mopeden...
Byns unga samlades av någon anledning oftast hos oss. Kanske beroende på att far i huset ofta mekade med
sina bilar och hade tillgång till ”verkstad” - utomhus men under tak, och att ungdomarna alltid var välkomna.
Det var ett gäng ungdomar, sommarfolk och fastboende som under några somrar på 80-talet hade väldigt
roligt med sina fordon i Söderboda by på Gräsö.
Nämnas bör att Fredrik några år senare hade A-traktor, naturligtvis, en fullstor Volvo lastbil med ett litet
träflak baktill. Den körde han från Närke till Gräsö med syrran på passagerarplats, tur och retur, det tog sin tid
att köra lagenligt.
Forts på nästa sida

Mopedverksta’n. Till vänster
står Leif och mekar med sin
radiostyrda bil.
Mitt i bild ses den trettonårige
minimopedkonstruktören

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MER FRÅN MOPPE-SVERIGE

Våra brevduvor, Kjells och Lenas semesterhälsning från Dalarna. Drickamoppen är på väg.
(Brevduvor = de som stoppar klubbens försändelser i kuvert, frimärker och postar. Mycket pyssel.)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEJLINGLISTA
HEJ DU MEDLEM - DIN ADRESS FUNGERAR INTE LÄNGRE
De här adresserna finns inte längre. Du som känner igen din gamla mejladress, hör av dig till sekreteraren
Tommy Granholm med ny adress.
0859253312@telia.com
andersbremo@telia.com
aselindholm@vallnet.se
calle.edoff@telia.com
clazze57@comhem.se
erik.hungler@bredband.net
hagstrom65@hotmail.com

henry.andersson@comhem.se
knacke48@gmail.com
mats_mq@comhem.se
obelmartinobel@hotmail.com
ola.kraft@comhem.se
peo.json@mail.bip.net
peter-45@comhem.se

rolf.s@comhem.se
rolf@wenngarn.se
t.spjuth@spray.se
wallman@spray.se
anna.tedhammar@liljeholmen.stockholm.se

DU SOM INTE HAR GETT OSS DIN MEJLADRESS ÄNNU
…gör det !. Vi har stor nytta av den, som nu i februari när vi frågade medlemmarna om de hade fått MopedBladet.
Mejla vicinfo@optiken.se
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GOKARTBANAN BLIR KVAR - SEXDUBBLAT ARRENDE
Hotet mot gokartbanan i Stäket är undanröjt. I februari slöt Järfälla MK ett nytt arrendeavtal med markägaren
Avgiften för det nya arrendet som är på tio år, höjs rejält, från strax under 400 000 till 2,5 miljoner kronor per
år. Riksidrottsförbundet, Bilsportförbundet, Kungliga Automobilklubben och flera kommuner har visat sitt stöd
för gocarten.
Markägaren ville tidigare bli av med gocarten. Vad
har gjort att häradsallmänningen ändrade sig kan
man undra?
- Vi tror att de har insett att det handlar om
ungdomar, säger Järfälla MK.
Det hade blivit uppenbart att markägaren
Sollentuna häradsallmänning planerade att hyra ut
marken till lastbilsparkering eller något liknande inte att återställa området till naturmark som det
sades. Stockholms stad och Järfälla kommun är
häradsallmänningens största ägare och sitter på tre
av fyra styrelseplatser.

Varför engagerar sig Club Victoria i detta? Jo, därför att vi under ”Järfälla Rundt” i augusti de senaste åren fått
använda Järfälla MK:s gocartbana för att sträcka ut med våra mopeder på avlyst bana. Men i år går det tyvärr
inte att åka till banan på grund av vägarbeten för Rotebroleden.

”SNÄLLARE” REGLER - FÖR ÄLDRE KLASS 2-MOPEDER
Källa MHRF
Det finns en regel som säger att för att påhängsmopeder ska få framföras så måste de ha en obruten
trafikförsäkring sedan 1961. Denna orimlighet ska nu bort.
Transportstyrelsen justerar för närvarande de
tekniska bestämmelserna för ”mopeder och
motorcyklar som tidigare varit i bruk”, det vill säga
någon gång har använts i landet. (För helt nya
mopeder gäller EU-bestämmelser om
typgodkännande.)
MHRF har besökt Transportstyrelsen i Borlänge och
träffat de två utredarna och då visade det sig inte
ens Transportstyrelsen kände till regeln om
obruten trafikförsäkring. MHRF har vid mötet fått
följande underhandsinformation:
När det gäller mopeder är tanken att reglerna för
äldre klass 2-mopeder, där påhängare ingår, skall
förenklas och enligt Transportstyrelsens
uppfattning bli "snällare".
Förslaget kommer på remiss till MHRF med flera
under våren. Under arbetets gång har
Transportstyrelsen träffat MHRF, SMC och
motorcykelbranschen med flera för att få
synpunkter.

Påhängsmopederna ska bli lagliga

Club Victorias och andra träffar 2018 I urval av Stefan Tamm och Tommy Granholm
Du är välkommen på veteranmoped - årgång till mitten av 1980-talet
Många fler evenemang finns på Club Victorias hemsida och i MHRF:s kalender, som du som medlem får i brevlådan
◊ Måndag 1 maj Rosa Körberg & Thomas Kings strutrunda. Saml 11; start 12 från Kärrtorps IP. Info 08 18 43 47 - 070 588 43 47
◊ Söderrundan i Stockholms innerstad lördagen den 12 maj Samling 06.30 på Medborgarplatsen, avfärd 07.00. Avgift:
obligatorisk tjuga. Tag med matsäck. Info: Lennart Trankell 0705-923478, mail: borenar@yahoo.se
◊ Harald Nielsen Memorial söndagen den 13 maj, saml 10.30, start 12 från Hässelby Museum. Femårsjubileum, därför görs
dagen extra festlig. Även i år blir det mopedlotteri. Obl. Anmälan H. Walczok 070 - 511 69 87, B. Sehlstedt 070 - 551 20 45
◊ Kjelles Morgonrunda söndagen 20 maj start kl 06.00 vid Lindhagensplans Shellmack på Kungsholmen. Vi kör runt i Stockholms
omgivningar ca 5 mil.Medtag lunch och äldre plåtmoped. Ingen racerunda, vii väntar in alla lagliga 30-moppar. Avslutning sker på
Prins Bertil Memorial. Se nedan. Körningen är gratis. Välkommen, Kjelle Pettersson, mobil 070 - 5461361
◊ Ekerö-Röken lördag 26 maj med avfärd 9.00. Samling 8.30 på den stora runda grusade parkeringen vid
Drottningholm. För moppar före 1980 - endast 2-hjulingar. Det blir en del branta ställen, men ingen racerunda.
Matsäck medtages. Välkomna Önskar Lasse Och Uffe 073 - 350 1892 email lb57@live.se
◊ Kårsta runt lördag 9 juni. Sju mil på fina vägar. Samling 10.00 vid Kårsta kyrka i Uppland. Avfärd 11.00. Ta med matsäck. Info
Håkan Andersson 070 - 371 5467
◊ Lohäradsrallyt söndagen 1 juli kl 10.00 En av årets höjdpunkter. Ett fint rally på sköna Roslagsvägar. Samling 10.00 vid
Lohärads bygdegård nv om Norrtälje. Start 11.00. Startavgift 100 kronor; förtäring ingår. Ingemar Ericsson 070 - 582 82 20
◊ Viggbyholmsrundan söndag 29 juli Familjen Leksell tar traditionsenligt emot oss denna heldag. Samling på järnvägsstationen i
Viggbyholm kl 10, avfärd 11. Förtäring finns att köpa. Info Olle Leksell 073 - 205 05 65
◊ MHS Mopedrally söndagen den 19 augusti för min. 20 år gamla mopeder. Fika mm finns på plats. Startavgift 100:- Start och
mål vid MHS klubblokal i Arninge/Täby. Samling kl 10, start kl 11. Föranmälan MHS hemsida alt MHS kansli 08 - 7020706
◊ Järfälla Rundt söndag 26 augusti Samling på IKEA Barkarbys parkering 10.00, avfärd 10.30. Ta med matsäck. Vi styr mot
KRUTBANAN i Ursvik, en f.d. militär järnväg, där vi kör på banvallen. Sedan bland annat uppför slalombacken i Järfälla. I Kallhäll
eller Stäket slår vi oss ner på en restaurang. Vi kör även om det regnar måttligt. Tommy, tel 0730 - 457 956
◊ Club Victoria har KLUBBAFTON/FILMKVÄLL i Västberga en tisdagkväll i november 2018 Se MopedBladet nr 3.2018
◊ Mopedluciatåget i Tårtans anda, 13 dec. Samling vid Liljeholmsbrons södra fäste 18.30. Avfärd 19.00. Info Ossa 070 - 4944122
◊ Nyårsrundan 2018. Samling under Liljeholmsbrons södra fäste. Starten går nyårsafton kl 11. Tårtan Mopedoz arrangerar

VECKOVIS ÅTERKOMMANDE
◊ Värmdö varje söndag året om. Saml 9.30, start 10.00 OK/Q8 Gustavsberg. Ställer in först vid -10. Stefan Tamm, 0708 - 914 597
◊ Årstavikens Segelsällskap AHK:s måndagkvällar 7/5 - 3/9. Alla fordon, särskilt mopeder är välkomna. Anders Läck 070-5525462
◊ Eggeby Gård på Järvafältet varje tisdagskväll 8 maj - 25 september från kl 17 Här samlas veteranmopeder, mc och bilar. Eggeby
ligger mellan Kista och Tensta, nära Spånga kyrka. Fika och mat finns att köpa. Karta: googla Eggeby Gård

◊ Veterancafé på Riddersviks Gård i Hesselby, onsdagar kl 17-20.00, 30 maj - 12 september Välkomna att ta er veteranbil,
-moped, -mc, -båt eller vad som... Rulla ut till Hässelby för gofika eller hamburgare !
◊ Gemensamma utfärder varje vecka (tisdag + torsdag) 5 juni - 25 september i kolonn från Silverdals Blomsterhandel i
Sollentuna Vi samlas 18.00 och åker 18.30. Tisdagar åker vi till Eggeby Gård. Torsdagar åker vi till MC Collection i Sollentuna Alla
är välkomna! Ingen föranmälan. Den som hittar tar täten. Är Du tveksam ring Lasse Öhman 0707 - 367150
◊ Maj - september, varje torsdagskväll i Vårby i södra Stockholm MCHK:s tvåhjulingsträff på Röda Caféet i Fittja

10

REGISTER MOPEDBLADET 1.2000-2018.1
Nu finns ett register för klubbtidningen. Här är ett exempel på upplägget, sorterat på ÄMNE,
kolumn 2. Registret ligger i Excel, XLS

ANNONSER
Hej ! Jag har en moped Vicky Luxus 58-59 som jag skulle vilja sälja.
Finns det någon i er klubb som skulle vara intresserad?
Mopeden är i fint skick och har nu stått i garaget sedan min man gick
bort år 2010. Vad jag kommer ihåg så var han ute och körde men
intresset var nog större att fixa till den än att köra.
Elisabeth Åslund i Härnösand
elisabethaslund@yahoo.se, telefon 070 334 62 88

VICTORIAVÄNNER!
Hej alla !
Jag söker en gammal original Victoria cykel som påhängsmotorn satt på - dam eller herr. Skick spelar ingen roll - med eller utan motor!
Söker även kontakt med andra ägare av Vicky I (FM 38)
Medlem 753 Donald tel 070 896 8149
donald.bertheau@telia.com ilmotor@hotmail.com

VICKY LUXUS, röd säljes. Leif Lind, Huddinge. Tel 08-774 55 40
”FULLT I GARAGET”
Röd Puch MS50 L 1956 Matching numbers (6 073 452) nylackad. En del nytt/renoverat - halvnavsfälgar, styre, drev, el. Fattas sadel och lite småprylar
och att sätta ihop den. Hämtpris i Järfälla 11.500 kr. Se bild.
Röd Puch MS50 L 1958 - något så när original, komplett men utan motor. Ramnr 663 5320. Tank omlackad. Ingen ramrost. 4.500 kr, hämtas i Järfälla
Lös motor Puch VS 50 före 1961 Tvåväxlad hand. Motornr 6 097 690, har kört med den i flera år, nu startar den inte. 1.000 kr. Hämtas i Järfälla.
Gul Motom Daina 49 1969 Italienimport. Fullt fungerande. 4.900 kr, hämtas i Järfälla. Se bild.
Tommy Granholm 0730 457 956, vbv@optiken.se. Fler bilder kan mejlas. Allt hämtas i Järfälla.

Puch MS50 L 1958

Puch MS50 L 1958

Motom Daina 1969

I vår verksamhetsplan står det att klubbtidningen under året bör innehålla minst en artikel om en mopedtillverkare. Vi
har under åren skrivit om Ducati, Fram, HMW, Kreidler, Kuli, Piaggio Ciao, Puch, Rusch, Victoria och Zweirad Union. Det
finns många fler att skriva om.
De vanligaste mopparna som vi medlemmar äger (förutom Victoria som ligger i topp) är Crescent, Fram/King,
Monark/MCB, Puch, Rex och Zündapp (det finns fler än 30 av dessa när vi räknade senast). Vi uppmanar därför er läsare
att snickra ihop en artikel om någon av dessa, vill du skriva om något annat märke så möter det inget hinder. Jag börjar
med Puch eftersom jag inte har erfarenhet av de andra märkena.
Det som skrivits om Puch är ”min första moppe” och att ”Puchar är dyra”.

_____________________________________________________________________________________

DE TIDIGA PUCHARNA 1955-1960
Text Tommy Granholm Källor: egen erfarenhet, Internet m.m.
Puch har under åren tillverkat bilar, motorcyklar, mopeder och trampcyklar. Firman, som grundades 1899,
ombildades 1930 till Steyr-Daimler-Puch. I slutet av 1980-talet styckades verksamheten.
De första 300 Puchmopparna i Sverige importerades på
våren 1955 av AB Frode Lund i Malmö. De hade
beteckningen MS50 och var olivgrå och tillverkade året
innan. Sällsynta idag. Bensintanken rymde 3 liter och
vikten var 39 kg. Den lagenliga 49-kubikaren var
fläktkyld, Puchens signum. Mopeden, som hade pressad
ram, var handväxlad (två växlar) och hade
halvnavsbromsar. Kostade 867 kr ny 1955. Ser spinkig ut
jämfört med senare årsmodeller. Hade riktig fjädring
fram och bak, inga gummiband alltså.
Året efter kom den klassiska mörkröda modell MS50 L
med kraftigare men ”likadan” ram och större 4,6 liters
tank. Den kom att se ungefär likadan ut ända in på 1980talet. MS50 L blev mycket populär bland ungdomarna.
Den var fräck, välbyggd och lättrimmad. Hyfsat billig.
Ljuddämparen var den signifikanta svarta ”paddan” som
gav ett skönt mullrande ljud när piporna skruvats bort.
Paddorna kan vara av olika utförande beroende på
årsmodell (?). 1961 försvann tramporna på de flesta
mopeder, så även på Puchen som nu döptes om till
”Florida”. Framåtkick till en början.
1957 kom lyxmodellen VS50 L. Den hade helnav, ”vanlig”
ljuddämpare, stänkskärmar med fenderskirts samt
pakethållare och verktygsfack (”handskfack”) värda
namnet och lite lulllull. Tanken rymde 5,5 liter. Fanns
bl.a. i mintgrönt/crème och mörkrött. Hade kraftigare
fläktkåpor. För mycket lullull enligt min mening.

Den olivgrå Puch MS50 som kom till Sverige 1955

1957 kom även Puch Sport, med en jättestor tank på
10,5 liter som fyllde hela utrymmet mellan lyktan och
sadeln (som var en limpa). I övrigt som en VS50 ungefär.
Dyr och sällsynt idag.
Automatlåda och flera växlar kom med åren. Den
fläktkylda motorn hängde med, om än ändrad lite här
och där. Fläktkåporna på de första MS50 var veka,
bucklades och fick lätt sprickor. De är svåra att hitta idag
- och dyra. Den pressade ramen från ursprungspucharna
var dock en bra konstruktion för den fanns i produktion
långt in på 1980-talet.
En svaghet på MS50/Florida är ramen och särskilt
bakskärmen som gärna rostar – ordentligt. Spruta in
Tectyl i tid.
I början av 1960-talet började Tomos att tillverkade lätt
modifierade Puchmopeder, bl.a. Florida, på licens. De
såldes i Sverige. Vad jag kan konstatera så hette den
sista MS50/Florida-liknande äkta Puchen ”MV50 DKF”.
Den fanns till 1973.
Matching numbers
Puchmopeder har samma ram och motornummer
(matching numbers). Svensksålda har enligt uppgift
sjusiffriga nummer. Det finns en svensk sida på nätet
som sammanställer tillverkningsnumren. Googla ”puch
ramnummer” så hittar du sidan.

Puch MS50 L 1956 – 196o; trampor, padda, klena fläktkåpor och halvnav
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Reklam från 1957

VS50 L med kraftigare fläktkåpor och fenderskirt MS50 L-motorn känns igen på sina enklare fläktkåpor. Fanns 1955-1960
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MED VICTORIAKLUBBEN FÅR DU TILLGÅNG TILL
HEMSIDA
Vi har en uppdaterad hemsida. Där finns det mesta om klubben. Googla club victoria stockholm
•På hemsidans TRÄFFKALENDERN finns det många fler träffar än på förteckningen som finns i MopedBladets
vårnummer. Där finns nästan bara ”victoriaträffar”, av utrymmesskäl.
•Under VIC-MOPEDER finns alla Victoria- och Zweiradmopeder avbildade
•Under VIC-DELAR får du tips om både nytt och begagnat, i Sverige och i Tyskland
•Under KLUBBTIDNINGEN kan du läsa äldre nummer av MopedBladet, se nedan
•Under STYRELSEN hittar du oss som jobbar för klubben
•Under FORUM MEKTIPS KÖP&SÄLJ kan du få kontakt med andra medlemmar och lägga in annonser
•Under KÖP LITTERATUR hittar du mopedhandböcker, se nedan
TRAFIKFÖRSÄKRING FÖR TIO VETERANMOPEDER genom Länsförsäkringar Stockholm
•Du måste vara medlem i Club Victoria och bo i
försäkringsbolaget. Det handlar då om modeller som
Stockholms län. Mopederna på landstället kan du ha
började tillverkas 1980 eller tidigare
•Premien är f.n. 1352 kr/år (2017)
med även om de finns i andra län
•OBS! Kundtjänst på Länsförsäkringar känner inte till
•Du kan ha tio/10 veteranmopeder på samma
denna specialförsäkring. All kontakt skall därför gå
försäkring och använda två av dessa samtidigt
genom Club Victoria. Kontaktperson Tommy
•Försäkrade mopeder ska vara av årsmodell 1980
eller äldre. Dispens kan ges från fall till fall av
Granholm, se sid.2

FÖRSÄKRINGAR GENOM MHRF - MotorHistoriska RiksFörbundet
Generellt
•Mopederna ska vara minst 30 år - ”rullande” åldersgräns - och du får bara använda dem för nöjeskörning
•Foto ska finnas på varje moped
•Du måste vara medlem i en MHRF-ansluten klubb (Club Victoria är det) för att teckna denna försäkring
•Kontaktperson för MHRF är Lars Öhman, se sidan 2
•Varje försäkring ger ett ”administrationsbidrag” till Victorias klubbkassa
•Gå in på MHRF:s hemsida och ladda ner en blankett eller teckna digitalt. På deras hemsida finns aktuella premier.
Trafikförsäkring
•Du kan ha fem mopeder på varje försäkring. Har du fler mopeder tecknar du fler försäkringar
•Du får använda en moped i taget för varje försäkring
•Premie 300 kr per fem mopeder/år

Behöver du dekaler? Kontakta Tommy Granholm. Du får dom mot brevporto
MOPEDBLADET
Vi har några gamla nummer kvar av MopedBladet
som du kan få mot porto från Kjell Sjöberg - se s. 2
Om vi inte har det nummer du söker, gör så här:
Gå in på klubbens hemsida (googla club victoria
stockholm) och klicka på LÄS MOPEDBLADET
HANDBÖCKER VICTORIA och ZWEIRAD UNION
Klubben har kopierat upp reservdelslistor, sprängskisser,
verkstadshandböcker, instruktionsböcker och
tillbehörslistor m.m. till Victoria- och Zweiradmoppar. Hör
av dig till
Håkan Saletti - se sid 2 - om du vill köpa
Här ser du en sida ur nr 10 (klubbens nummer)
Reservdelslista nr 6 Motor MS51/MS51D

Klicka på numret du är ute efter så får du upp det
strax. Uppe till höger ser du nu en skrivarsymbol.
Tryck på den så kan du skriva ut valda sidor. Om du
trycker på symbolen intill, nedåtpil, så kan du ladda
hem hela tidningen som PDF

SJU NYA MEDLEMMAR hälsas välkomna
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748 Leif Wennberg, Kronoskogsvägen 79, 903 61 Umeå. Tel 070 320 4473 mejl leifgwennberg@hotmail.com. Mopeder Vicky
Luxus -59, Victoria Superluxus -61
749 Karl-Gustav Holmgren, Malungsvägen 48, 192 71 Sollentuna. Tel 070 586 3716, mejl skakgh@gmail.com. Moped Piaggio
Si, början 1970-talet

750 Stefan Nordin, Blågransvägen 4, 125 59 Älvsjö, tel 070 646 8027, mejl ks.nordin@telia.com
Mopeder: Vicky III, Vicky IV, Monark flakmoped M62
751 Lennart Jurdell, Enköpingsvägen 138, 746 93 Bålsta Tel 070 772 2241, mejl lennart.jurdell@hotmail.com
752 Agne Ottosson, Dalhem 140, 843 95 Gällö. Tel 070 567 9990, mejl agneotto@gmail.com
753 Donald Bertheau, Vetlandavägen 8 , 574 73 Landsbro. Tel 070 896 8149, ilmotor@hotmail.com
Mopeder 2st Suzuki, 4st Crescent raketare, 3st Crescent Skoterett, Crescent flakmoped, 10st FM38:or på olika
cyklar
754 Ove Dellard, Marenslingan 24, 134 92 Tynningö. Tel 070 5410745. Mejl ove.dellard@telia.com
Letar veteranmoppe J
ANNONSER
Söker gummigenomföringen - ”gummitüllen” som sitter i
framkanten på tankplåtarna på Vicky III och IV. Styr
vajrarna. På sprängskisserna heter den 1m.
Söks av medlem 322 Bengt Andersson, Ankarsvik.
Tel 070-651 6996, moppebengt@hotmail.com
SÄLJES
1m
Nya och beg. delar till Victoriamotorerna MS50 och MS51
Finns hos medlem 322 Bengt Andersson, Ankarsvik. Tel 070-651 6996, moppebengt@hotmail.com
NOTISER
◊ Club Victoria tagit vartannat förstapris i Harald Nielsen Memorial enligt Hässelby Hembygdsförening
och varje år har startnummer 10 vunnit, enligt hembygdsföreningen
2014 Paul Fredriksson
2015 Per-Olof Håkansson - Victoriamedlem
2016 Kjell Bengtsson
2017 Kjell Schützer - Victoriamedlem
2018…
3D-PRINTA RESERVDELAR ?
Sekreteraren/red. fick en förfrågan om klubben var
intresserad av 3D-printning. Jag frågade om firman
kunde ta fram den bakre delen till kedjeskyddet på en
Vicky Luxus i vanlig plåt. Den delen brukar saknas på
gamla moppar. Här är svaret:
Det går att printa den, dock behöver den ritas upp i ett
CAD-program vilket kostar en del om du inte kan göra
det i egen regi. Att printa en sådan kostar ca 6-8 000 kr
+ moms, om man printar flera t ex 10 st åt gången blir
priset ca 15 -20 000 kr, vilket är en grov uppskattning.
Delen finns att köpa begagnad från Tyskland för
€69.95/89.95 + frakt; dyrt kan tyckas.

Bakre delen till kedjeskyddet på Vicky Luxus

På Tradera Sverige finns begagnade kedjeskydd till
rimliga priser.
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Avsändare/returadress för tidningen
Tommy Granholm
Aspnäsvägen 4, 177 37 Järfälla

Kom ihåg att meddela Victoriaklubben om du har flyttat
Posten eftersänder tidningen till dig i ett år men meddelar inte oss

MopedBladet
Ansvarig utgivare är klubbens ordförande Lars Öhman, redaktör är Tommy Granholm
Kontaktuppgifter på sid 2
Text och bild där inget annat anges; Tommy Granholm
Klubbens organisationsnummer är 802470-268
Klubbens hemsida www.club-victoria.nu
Om du citerar MopedBladet så måste du ange
källan
Club Victoria är medlem i MHRF
MotorHistoriska RiksFörbundet

MopedBladet kommer ut tre gånger om året, i januari, april och oktober

Om du inte får tidningen i brevlådan så hör av dig så skickar vi en ny tidning. Förmodligen har PostNord
schabblat
Nästa MopedBlad innehåller bl.a.
◊ Från sommarens träffar
◊ Kallelse till medlemsträffen i november
Nu efterlyser vi dina foton från sommarens träffar. Skriv också helt kort vad ni hade för er
Skicka ditt bidrag senast 1/9 för att komma med i nästa nummer
Skicka till redaktören, Tommy G. Kontaktuppgifter finns på sidan 2 och här ovan
Om du inte tycker att du är bra på att skriva, gör det i alla fall! Redaktionen justerar svenskan om du vill

