
 

 

MopedBladet            Nr 2 april 2020 Årgång 21 

FÖR ALLA VETERANMOPEDISTER  
Medlemstidning för Club Victoria 
 

  
 

I år har vi nytt vattenhål för tisdagskvällarna. Läs mer i tidningen. 



  
CLUB VICTORIA...är mopedklubben för alla! Idag är vi ca 350 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 sektioner för Bianchi-Aquilotto, Ciao, FM38, Kreidler, Puch, Sachs, Rusch och Victoria. Se nedan 
 

Medlemskap. Du blir/förblir ”Victorian” genom att betala medlemsavgift, 125 kr/år (2020) till bankgiro 154-7868 
Club Victoria. Du kan även svischa till 123 374 95 95. 
Vill du bli ny medlem - se vår hemsida http://www.club-victoria.nu/ eller ring sekreterare Tommy Granholm 
 

När du betalat årets medlemsavgift får du… 
 

… klubbens tidning MopedBladet i brevlådan      ...vara med i medlemsmatrikeln       …köpa klubbens litteratur              
... tillgång till våra mopedförsäkringar                   …kontakt med de som kan ett visst fabrikat 
... utskick via Facebook och mejl om du vill          …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. Klubbens organisationsnummer är 802470–268 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

STYRELSE 
 

Ordförande                            Vald  
Lars Öhman  070 736 7150  lars38.ohman@gmail.com         2020 på 1 år 

MHRF-kontaktman, ordnar filmkvällar och utflykter 
Vice ordförande 
Harald Walczok  070 511 6987  bysmeden.i.hesselby@gmail.com       2020 på 2 år 
  Engagerad i Harald Nielsen Memorial, fixare 
Kassör 
Mats Ossa Nyberg 070 494 4122 ossanyberg@gmail.com         2019 på 2 år 
  Håller bl.a. i spontana åkgruppen mopedtouring@yahoo.com. Se nedan 
Sekreterare 
Tommy Granholm 0730 457 956 t.granholm@optiken.se         2020 på 2 år 
  hemsida, försäkringar, redaktör för MopedBladet 
Övriga styrelseledamöter 
Stefan Tamm  076 889 8976 ste.tamm@gmail.com, utflyktssamordnare m.m.      2019 på 2 år 
Olle Leksell  073 205 0565 olle.leksell@gmail.com, ordnar Viggbyholmsrundan    2019 på 2 år 
Lars-Göran Olsson 073 532 2363  lg@woodstat.se         2020 på 2 år 
 
SEKTIONER för dej som gillar ett visst fabrikat, här är sektionsledarna 
Bianchi-Aquilotto Mats Lennstam  070 492 6503 bigmats@mac.se 
Ciao  Tim Skillgate  070 354 7880 skillgate@yahoo.se 
FM38 o. andra påhängare Donald Bertheau 070 896 8149 ilmotor@hotmail.com 
Kreidler  Stefan Tamm  076 889 8976 ste.tamm@gmail.com 
Puch  Mats Ossa Nyberg 070 494 4122 ossanyberg@gmail.com 
Sachs  Harald Walczok  070 511 6987  bysmeden.i.hesselby@gmail.com 
Rusch  Olle Leksell  073 205 0565 olle.leksell@gmail.com 
Victoria  Mikael Axlund (revisorsuppl.) 070 687 1643 micke.axlund@gmail.com 
 

Övriga FUNKTIONÄRER 
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 
MHRF-besiktarna Stefan Tamm och Mikael Axlund              kontaktuppgifter ovan 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

◊ MopedBladet görs i ordbehandlingsprogrammet MS 
Word på en iMac. 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 kan se lite 
taffligt ut. 
 

◊ Vill du få färsk info från klubben, kontakta kassören, Ossa 
Nyberg så kommer du med på klubbens mejlinglista.  
ossanyberg@gmail.com 
 

◊ OMSLAGET Från samlingen innan starten av 
Viggbyholmsrundan 2019. En Crescent 2000 S och en 
Vicky III sida vid sida. Rundan går även i år - se sid 8 



  
HEJ MOPEDIST ! 
 
Tack till Er alla som ställde upp på årsmötet. 
 

För några dagar sedan tog jag min Ciao på en tur till 
Hägerstalunds Värdshus för att hitta någon bra 
moppeväg---och det gjorde jag. Däremot vet jag inte om 
värdshuset gjorde mig entusiastisk inför årets 
tisdagsutflykter??? Men vi får se när det blir aktuellt. På 
hemvägen fick jag punktering, och bakhjulet på en Ciao 
har jag aldrig lyckats montera bort utan hjälp! 
 

Någon dag senare provåkte jag samma sträcka 
tillsammans med Anders Bälter. Jag åkte på en av mina 
tillsalumopeder, en vit Si (storebror till Ciao). Vilket drag 
det var i den mopeden. Jag småskrattade hela vägen och 
kunde med lätthet ha swishat förbi min reskamrat. Men 
det gjorde jag inte. När vi kom hem visade det sig att 
tomgången inte fungerade som den skulle. Jag ringde 
den som beställt mopeden och förklarade läget och 
affären (till min glädje) gick tillbaka. Nu har jag en vit 
raket i stallet. Lite tomgång klarar man sig väl utan? 
 

Så har jag fått en moped i inbyte. Det är kul. Vid 
provkörning ramlade kedjan av, så man kan ju förstå  
 

 
 
varför jag fått den i inbyte. Men jag är nöjd ändå. En 
kedja ska jag väl kunna byta? 
 

Nu har jag alltså tre mopeder som behöver åtgärdas.Och 
jag som blivit för gammal för att vilja meka själv. Hur ska 
det gå, och sonen Lars-Oskar, husmekanikern, håller på 
att flytta. Nåja, karantäntiden får väl utnyttjas till att fixa 
de tre mopederna. Nån gång ska väl moppesäsongen 
börja! 
 
Många hälsningar  
 

Eder ordförande 
Lasse Öhman 

�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HÄGERSTALUNDS VÄRDSHUS - Club Victorias nya vattenhål i stället för Eggeby 
 

     
 

Hägerstalund har anor vilket syns på interiören                        Här är uppfarten som du kommer på med moppen 
 

I år prövar Club Victorias och MCHK:s medlemmar plus alla andra veteranentusiaster ett nytt samlingsställe 
- Hägerstalund på Järvafältet (samma infart som till crossbanan i Hansta mellan Barkarby och Sollentuna). Öppet till 22.00. 
 

Varje tisdagskväll från 17.00 med början tisdagen den 5 maj t.o.m. tisdagen 29 september. Fika och mat finns att köpa. 
Rulla hit med din mc- eller moppepärla eller din entusiastbil. Obs att dessa motordrivna fordon inte får köra på Järvafältet 
 

Värdshuset kallar sig ”Hägerstalunds Bibi House”. Googla Hägerstalund så hittar du info 
 

Jag stannade till på Hägerstalund 1 april. Lite småruffigt var det men vi veteranmopedister uppskattar att styrelse-
medlemmen Harald hittat detta vattenhål. Låt oss testa - har du kanske något annat ställe så hör av dig Tommy Granholm 
 

 

 
Den 14 mars stängde Norscand webbshoppen. Vi är nog många som handlat moppedelar där… 

Så här skriver dom: Nu är det dags för oss på Norscand att fokusera på det vi gör allra bäst - se till att de reservdelar du 
behöver alltid finns tillgängliga. Det innebär att vi stänger vår webbshop och låter våra duktiga återförsäljare göra det de 

gör bäst - se till att dina reservdelar kommer hela vägen fram till dig. 



Sid 4           MOPEDBLADET FINNS PÅ KUNGLIGA BIBLIOTEKET 
 

Det finns en lag som lyder (det är faktiskt en lag): 
 

Ett pliktexemplar är ett exemplar av en trycksak eller ett annat verk, som enligt lag måste levereras 
till plikt- eller friexemplarsbiblioteken, att arkiveras för bland annat forskningsändamål. Pliktexemplar 
ska utan kostnad för plikt- eller friexemplarsbiblioteken levereras av tryckerier, förlag eller 
distributörer. 

 

Det innebär att Victoriaklubbens tidning, som du håller i handen, för evigt kommer att finnas på utvalda bibliotek, bland 
andra Kungliga Biblioteket i Stockholm. Det är vårt tryckeri Färgtryckarn som ser till att MopedBladet skickas i sju exemplar 
till biblioteken. Tryckeriet står för kostnaden. 
 

   
Ordning och reda, kvitto på inlämnade exemplar                Ann-Louise, till vänster, sköter pliktinskickningen. Färgtryckarn  

                själv, Conny, i mitten. David till höger trycker MopedBladet 
 

 

 

Färgtryckarn finns sedan en tid i nya fina och stora lokaler i 
Veddesta. Redaktören har nästan krypavstånd dit men åker 
ändå moped som synes. 

 
 

 
 

 

 

MopedBladet uppmanar ju er medlemmar att skriva några rader och berätta om era moppar. Mopedbyggaren Yngve 
Bergström i Vårby, medlem 429, har hörsammat det. Han gillar Vicky III och Sachsmotorer som synes. Delar garage med Runo 
Berglund, också medlem. 
Yngve har två fordon till salu, en röd Vicky III från -55 och en ”liten HD” från -03. Som nya uppger han. Se sidan 15. 
 

   



   FRÅN MOPEDVRAK TILL MOPED           Sid 5 
 

I nr 2.2019 hade vi en artikel med rubriken ”Luxus-vrak räddat i 
Sundsvall i höstas”. Det började med ett inlägg på klubbens forum 
hösten 2018 där ”toswag” i Sundsvall (inte medlem) ville bli av med 
en mycket ankommen Luxus och en gräsklippare. Bengt i Ankarsvik 
utanför Sundsvall förbarmade sig över moppen. Nu får jag ett brev 
från Bengt med berättelsen om hur arbetet med Luxusen fortskridit 
+ foton. Bengt har legat lågt sedan hans hustru gick bort 2019. 
 

Text och bilder Bengt Andersson, Ankarsvik 
Vraket hämtades i Ljustorp några mil utanför Sundsvall. Den var i 
ett fruktansvärt dåligt skick. Motorn satt fast, i den var det axlarna, 
koppling, motorhalvor och kåpor som kunde komma till  
användning. Bakskärm och bakswing fick kasseras. Av framhjulet blev bara navet kvar 

att använda. Som ni ser på bilderna så fattas  
en hel del delar. Som tur är så har jag varit på många marknader  

blev bara navet kvar att använda. Som ni ser på bilderna så fattas  
en hel del delar. Som tur är så har jag varit på många marknader  
och köpt både delar och ej kompletta ramar. 

 
 
 

 

och köpt både delar och ej kompletta ramar. 
Nu i vinter ska jag sätta ihop motorn. Stötdämparna är klara att 
montera. Det som tar tid är ram och ramdelar som måste blästras. 
Sista bilden visar det som är klart att lackera. Fortsättning följer i 
sommar. 
 

 Bengt i Ankarsvik 
P 
 

 

   
    På dragkroken vid hämtningen               Här har en Vicky 4 lånat ut sina hjul 
 

   
  Motorn där nästan bara kåporna går att använda.                       Sommarens jobb. Återstår skärmar och tankkåpor och styret 
 

 

    



  
SID 6             ÅRSMÖTET 2020 
DRYGT FYRTIO MEDLEMMAR samlades sedvanligt i Verkets Matsal i Västberga på kvällen den 10 mars, trots oro för Coronaviruset. 
 

Vi köpte och sålde - även om det 
bara var två säljare. Stefan sålde 
alla kvarvarande mopedlotter och 
informerade oss om att han inte 
tar på sig att hålla i lotteriet i 
fortsättningen. Vem tar över? 
Första vinnare som drogs var Lars 
Lund som inte var på plats. 
Nummer två blev Bo Österholm 
som valde Rexen med Victoria-
motor och moped nr tre, en Ciao 
vanns av Jan Sundblad. Tröstpriser 
gick till Börje Eriksson och Tommy 
Granholm. 
 

Efter årsmötet, som snabbt klara-
des av, visade nyvalde ordförande 
Lars Öhman rörliga bilder 

tillsammans med Larre från 
senaste marknadsresan i mitten 
på februari till - Milano - av alla 
platser. Innan hade vi auktion som 
inbringade kulor till klubben. 
 

Harald Walczok informerade om 
klubbens nya vattenhål - 
Hägerstalunds Värdshus - där vi 
kommer att samlas på tisdags-
kvällarna framöver; läs mer här i 
tidningen. Lars Öhman berättade 
om den prisvärda MHRF-
försäkringen, fem mopeders 
trafikförsäkring för 375 kronor. 
Här kan vi även försäkra våra 
veteran-mc och bilar. MHRF har 
nästan inga reklamationer på sina 

skadeärenden, dessutom ger den 
Club Victoria återbäring för varje 
försäkrat fordon - varje år. Var och 
en väljer naturligtvis försäkrings-
bolag efter sina preferenser. 
 

Tommy Granholm informerade 
om att klubben tar fram en ny 
hemsida. Verktygen för den 
nuvarande hemsidan fungerar 
inte längre, av datatekniska skäl. 
Tommy, som haft hand om 
hemsidan i många år vill dessutom 
att någon annan tar över den 
eftersom han sköter så mycket 
annat i klubben. Vi måste sprida 
sysslorna så att inte för mycket 
hänger på några få.  Se sidan 15

   
”Kartkjell” betalar för maten                    Spännande skrot                     Entrén med Victoriamedlemmar, lotterimopeder och säljbord 
 

   
 Maten smakade oss                           Lotterimopparna                                               Ny medlem, Lars Söderstam

 

     
Auktionsbordet                                               Isterband – husmanskost              Familjen Öhman visade en film från deras 

Milanoresa i februari 



  

 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Många av er medlemmar har inte betalat medlemsavgiften... Du som vet med dig att du har slarvat - betala 
in din skärv är du snäll. Vill du inte vill vara med längre så hör gärna av dig. Ingen medlemsavgift = ingen 
tidning/utskick/matrikel/litteraturköp/försäkring/dekal/tygmärke... Detta är då din sista klubbtidning 



      
CLUB VICTORIAS OCH ANDRA TRÄFFAR 2020 

i urval av Stefan Tamm och Tommy Granholm som du kan kontakta om du vill veta mer – äverstrukna evenemang utgår p.g. av corona 
                                                          Du är välkommen på veteranmoped i plåt - årgång till mitten av 1980-talet 

 

Innan du åker på en träff så bör du kolla att den verkligen blir av. 
Victorias nya hemsida är under uppbyggnad och där kommer att finnas färsk information 

 

◊ Lördag 25 april Viksta marknad För bil, mc, moped m.m. Viksta traktormuseum Björklinge norr om Uppsala. Info 0730 624253 
 

◊ Torsdag 30 april Skälbyligans grillning och mopperunda valborgsafton Barkarby/Skälby. Samling Skälbyparken från kl 13 
 

◊ Fredag 1 maj italiensk samling på Skokloster. Club Alfa Romeo kallar alla med italiensk moped, mc och bil. Info 08 556 96080 
 

◊ Fredag 1 maj Rosa Körberg & Thomas Kings strutrunda Samling 11; start 12 från Kärrtorps IP. Info 08 18 43 47 - 070 588 43 47  
 

◊ Lördag 2 maj Arningerundan Gratis för MHS o Victoriamedlemmar. Samling 9.30 vid MHS lokal i Täby. Fika mm finns 
Föranmälan MHS hemsida alt. MHS kansli 08-702 0706. För moped, mc-runda dagen efter 

 

◊ Söndag 10 maj Harald Nielsen Memorial Samling 10.30, start 12 från Hässelby Museum. 
Obligatorisk anmälan H. Walczok 070 - 511 69 87 eller T. Nilsson 0700-627 610. 

 

◊ Söndag 17 maj Söderrundan i Stockholms innerstad 10-årsjubileum Samling redan 05.30 på Medborgarplatsen. 
Avgift: obligatorisk tjuga. Tag med matsäck. Info: Lennart Trankell 0705-923 478, mail: borenar@yahoo.se 
 

◊ Lördag 23 maj MCHK träff med marknad vid Gröndals motorstadion i Eskilstuna. Moppar och mc. Från 10.00 
 

◊ Lördag 30 maj Ekerö-Röken med avfärd 9.00. Samling 8.30 på den runda parkeringen vid Drottningholm. För moppar 
   före 1980. Matsäck medtages. Välkomna önskar Lasse Och Uffe 073 350 1892 email lb57@live.se 
 

◊ Söndag 7 juni Kjelles Morgonrunda start kl 08.00 vid Lindhagensplans Shellmack på Kungsholmen. Vi kör runt i Sth 
   omgivningar ca 5 mil. Medtag lunch och äldre plåtmoped. Ingen racerunda. Kjelle Pettersson, 070 546 1361 Avslutning sker på:  
 

◊ Söndag 7 juni Prins Bertil Memorial samling Stora Skuggan 8.00, första start 8.50 för kortege genom stan till Ladugårdsgärdet 
 

◊ Lördag 13 juni Kårsta runt Sju mil. Samling 10.00 vid Kårsta kyrka. Ta med matsäck. Håkan Andersson 070 371 5467 
 

◊ Lördag 27 juni Midnattsruset, Tårtan Mopedoz, samling 21.00 på Drivhjulsvägen Västberga. Plåtmoped på två hjul gäller. 
 

◊ Söndag 28 juni Lohärads veteranmopedutflykt 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. 
 

◊ Söndag 28 juni veteranmarknad vid Mc-museet i Surahammar MCHK Mälardalen. Info 0220 337 42 
 

◊ Lördag 4 juli Landsbro i Småland mopperunda, samling 10.00. Startavgift 100 kr. Donald Bertheau 070 896 8149 
 

◊ Söndag 26 juli Viggbyholmsrundan Samling på Viggbyholm jvgstn kl 10. Avfärd 11.00 Info Olle Leksell 073 205 05 65  
 

◊ Lördag 8 augusti Mälardalsrallyt, samling Surahammars Mc-Museum 10.00. Info 0220 337 42 
 

◊ Torsdag - lördag 13-15 augusti Mopedernas Woodstock/Mellstaträffens 20-årsjubileum, Borlänge. TSV Blårök 
 

◊ Lördag 29 augusti Kortkalsongrallyt Lekeberg Nerike. Garphyttans folkpark med körning 7-8 mil+ marknad samling 10.00 
 

◊ En söndag i september åker vi i området Bålsta, Håtuna och Bro tid när vi vet hur det är på skjutfältet. Stefan Tamm 
 

◊ Söndag 27 september Moppemarknad på Drivhjulsvägen i Västberga kl 9-13 Ingen avgift. Tårtan Mopedoz arrangerar 
 

◊ En tisdagskväll i november har Club Victoria KLUBBAFTON/FILMKVÄLL i Västberga Se kommande MopedBlad 
 

◊ 13 december Mopedluciatåget i Tårtans anda Samling Liljeholmsbrons södra fäste 18.30. Info Ossa 070 - 494 4122 
 

◊ Nyårsrundan 2018. Samling under Liljeholmsbrons södra fäste. Starten går nyårsafton kl 11. Tårtan Mopedoz arrangerar 
 

                          VARJE VECKA 
 

◊ Värmdö varje söndag året om. Samling 9.30, start 10.00 OK/Q8 Gustavsberg. Ställer in först vid -10. Stefan Tamm, 0708 - 914 597 
 

◊ Tisdag 31 mars o. framåt från Hagaparken. Samling kl 16 vid norra gångbron över E4:an. Vi åker till Hägerstalund/Stefan Tamm 
 

◊ 27 april Moppemojens Vänner - varannan jämn vecka är du välkommen kl 17.45 till Stora Coop i Åkersberga. Info 08 540 26700 
 

◊ Varje tisdagskväll från 5 maj, nya vattenhålet - Hägerstalunds Värdshus från kl 17. Läs mer i detta MopedBlad 
 

◊ Tisdagar i maj-juni-juli, samling vid Silverdals blomsterhandel kl 17.30 för gemensam utflykt till Hägerstalund - se nästa sidor -> 
 

◊ Veterancafé på Riddersviks Gård i Hesselby.  Oregelbundna veckodagar - kolla deras hemsida eller ring 08 36 04.40 



  

    TEMAKVÄLLARNA ÅTERUPPSTÅR!                      Sid 9 
 

      Tisdagsträffarna till Eggeby upphör NU ÄR DET HÄGERSTALUND SOM GÄLLER !  Mer om det på sidan 3 
 

Under några år hade Club Victoria gemensamma utfärder till Eggeby från Blomsterhandeln, Silverdal i Sollentuna. 
Vi hade teman för några tisdagar under maj och juni. Nu kör vi så i år igen, fast då till Hägerstalund förstås. 

      Alla är välkomna och särskilt ni som kommer på kvällens temamoppe! Se även nästa uppslag. 
 

Samling 17.30--à-----Avfärd 18.00 
Plats: Blomsterhandeln i Silverdal, Sollentuna Lars Öhman  0707-367150 
 

12:e maj Skotermopeder, benskydd och trehjulingar Lars Öhman  0707-367150 
19:e maj Victoriamopeder/Zweirad Union Mikael Axlund  070-6871643 
26:e maj Puch   Mats Nyberg  070-4944122 
2:a juni Rusch   Olle Leksell  073-2050565 
9:e juni Aquilotto   Mats Lennstam  070-4926503 
16:e juni Ciao, Si, Bravo, Boss, Boxer, Grillo Tim Skillgate  070-3547880 
23:e juni Victoria FM38 + andra med påhängsmotor Donald Bertheau  070-8968149    se sedan 
30:e juni Kreidler-Zündapp    Stefan Tamm  076-8898976 
7:e juli Sachs, alla mopeder med Sachsmotorer Harald Walczok 070-5116987 

 
 

HEJ ALLA VÄNNER AV PÅHÄNGARE - kom till Silverdal 
 

   

Tisdagen den 23 juni har vi tema 
för FM38 och andra påhängare då 
vi åker till Hägerstalunds Wärdshus 
på Järvafältet i Stockholm. 
Sektionsledaren Donald med Fru 
kommer med originalcyklar 
Victoria med FM38 från 40-50-talet 
(dam och herr). Kommer även att 
visa en Victoria FM38 motor från 
1946 första året den tillverkades 
som är nyrenoverad. 
Så alla ni som har påhängare av 
någon sort, se nu till att serva den 
och kom till temakvällen kl 17.30 
och visa vad ni har för alla andra!! 

 

Vi ses - sektionsledare FM38 
Donald Bertheau 
 

 

 

 

Ur Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad mars 2020 

LAGSKYDD FÖR DET RÖRLIGA KULTURARVET LAGT PÅ IS 
 

Vid mötet med Kulturdepartementet fick Transporthistoriskt Nätverk (ThN) beskedet att Regeringskansliet har bedömt att allt 
för många problemställningar lyfts fram i Riksantikvarieämbetets rapport från 2018. Departementet har därför valt att inte gå 
vidare med förslaget. 
Istället har man valt att ge myndigheten följande uppdrag: 
Riksantikvarieämbetet ska i samverkan med Statens maritima och transporthistoriska museer samt det civila samhällets 
organisationer, verka för ökad kunskap och kunskapsspridning om historiska transportmedel i syfte att främja ett bevarande av 
detta kulturarv. Riksantikvarieämbetet ska redovisa insatser och resultat av arbetet till Kulturdepartementet senast den 30 
november 2021. 
 

- Att i regleringsbrevet ange att Riksantikvarieämbetet, för att öka kunskapen och kunskapsspridningen om historiska 
transportmedel, ska samverka med bland andra Transporthistoriskt nätverk är i och för sig bra. Däremot är jag bekymrad över 
att man bara nämner bevarandet. Främjandet av användningen av de historiska transportmedlen är minst lika viktigt, menar 
Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Kurt Sjöberg. 
Transporthistoriskt Nätverk arbetar vidare med frågan med målet att förbättra möjligheterna till ett levande bevarande av det 
rörliga kulturarvet. Närmast sker det vid nätverkets vårmöte hos Statens maritima och transporthistoriska museer samt i 
Almedalen i sommar. 
 

En viktig orsak till att Club Victoria är med i MHRF: 
MHRF - som samlar över 100.000 medlemmar i 200 veteranföreningar - för dialog med ”klåfingriga” myndigheter/tjänstemän 



VÅRA SEKTIONER SAMLAS 
Alla är naturligtvis välkomna – inte bara du som har en moped som platsar i kvällens sektion 

 

 

 
 

Ruschsektionen 
Vi har välkomnat alla Ruschgubbar till klubben tidigare! 
Nu hoppas vi få se en aktiv Ruschsektion! 
Kom till Silverdals Blomsterhandel i Sollentuna den 2:a 
juni kl 17.30. 
Vi åker till Hägerstalunds värdshus och kvällens tema är 
Rusch! 
 
Olle Leksell 073-2050565 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Mopedskotrar 
Har Du en mopedskoter är Du att gratulera! Vi har ingen 
särskild sektion för skotrar än trots att det finns många 
roliga typer och fabrikat. 
Vanligast är Vespa och vi som åker till Italien (inte nu 
förstås under Coronatider) har sett vilka höga priser det 
är på Vespa 50 t. ex. 
Ruska liv i Din skoter, moppe med benskydd eller Din 
trehjuling och kom till Victoriaklubbens temakväll 12:e 
maj 17.30 ! Se TEMAKVÄLLARNA ÅTERUPPSTÅR på sid 9. 
 
Lars Öhman 0707-36715

 
______________________________________________________________________________________ 

 
Sektion Victoria 
Nu har vi chans att visa vilka som är störst (och bäst!?) 
Den 19:e maj träffas vi vid Silverdals Blomsterhandel. 
Vi, och kanske övriga inom klubben, gör en gemensam 
utfärd till Hägerstalunds Värdshus där vi kan fika, kanske 
äta middag och umgås. 
Ta Din Vicky/Zweirad eller din Victoriamotordrivna 
moped av annat fabrikat och kom kl 17.30 
 
Mikael Axlund 070-6871643 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Sektion Bianchi-Aquilotto 
Tisdagen den 9:e juni kl 17.30 är det dags att lufta dom 
riktiga fartvidundren Bianchi Aquilotto. Om du inte är 
ägare till en sådan raritet men är nyfiken eller vill vara 
med ändå på rundan är du naturligtvis varmt 
välkommen. Vi träffas som vanligt ... 
Ordförande Scuderia Aquilotto 
 
Mats Lennstam 
bigmats@mac.se 070-4926503 

 
 



 
Sektion Sachs

                                                           

 
Alla vi som har det gemensamt att vi har en sax mellan 
fötterna samlas på Silverdal den 7 juli kl 17.30. Och åker till 
Hägerstalund. Även du som inte har någon moppe med 
Sachsmotor är välkommen, men du får åka efter oss andra.

Harald Walczok 070-5116987 
 
 

 

Sektion Puch 
Gamla hederliga mopeder med 
anor från 1954. Vi samlas på 
Silverdal den 26 maj kl 17.30. Och 
åker till Hägerstalund. Du som inte 
har någon moppe av detta märke 
är naturligtvis välkommen, men du 
får åka efter oss med Puch. 

 
 
Se TEMAKVÄLLARNA 
ÅTERUPPSTÅR på sid 9. 
 
Mats Ossa Nyberg 070-494 4122 
och Tommy Granholm 0730-
457 956 

Puch och Sax samsas ibland 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
Sektion Ciao 
Välkommen till Ciaoutflykten tisdag 16 juni 

Nu är det dags för dig som har en Ciao, eller ett syskon 
till Ciao, att träffa andra! För dig som vill, kommer jag 
vid utflyktsmålet att ha en praktisk genomgång av hur 
du servar din förgasare. Vi träffas vid blomsterhandeln 
Silverdalens blommor kl 17.30 och far iväg kl 18 till 
Hägerstalunds värdshus. 

Välkomna! Tim Skillgate 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

  

Hej alla Kreidler- och Zündapp-älskare 

Vi har till allas glädje skapat en sektion för dessa två 
supermärken i klubben. Den 30/6 kl 17.30 samlas vi vid 
Silverdals blomsterhandel för avfärd mot Hägerstalund bl.a. 
Där intar vi något för att orka med att göra en test på 
Barkarby flygfält om vem som får till 100+ (GPS) hjälper till 
med klockningen. 
Efteråt kör vi sansat åter till Silverdal. 

Välkommen Stefan Tamm



Sid 12 FRÅN HOPP TILL FÖRTVIVLAN OCH TILLBAKA! 
 

Ärligt talat vet jag inte hur många gånger jag satte mig i vagnen för den emotionella berg-och-dalbanan innan jag 
säkrade affären. Resan börjar fyra och ett halvt år tidigare på marknaden i Imola, Italien. Där ser jag en scooter som 
tilltalar mig. Det är märkligt, eftersom min radar normalt sett filtrerar bort scootrar ur synfältet. Men denna hade en 
knasig charm, ett behändigt format för att vara en scooter och en design som obarmhärtigt slukade min nyfikenhet bit  
för bit tills jag slutligen var tvungen att kapitulera. Alla sakliga och genomtänkta argument för att undvika scootrar 
överhuvudtaget, var nu som utplånade. 

Det var en Laverda Mini-scooter, 49cc. Italienska Laverda är 
verkligen inget märke man förknippar med mopeder. 
Tankarna går tveklöst till tunga 750-kubikare som går lika 
fort i uppförsbackar som utför i sin signifikativa orange-
färgade skrud. Säljaren var noga med att poängtera att det 
var "Seconda serie". Inte sekunda vara utan serie två. 
Skillnaden är karossen som fått en abnorm rumpför-
längning med pakethållare och reservhjul, samt motorn 
som fått ytterligare en växel, nu tre till antalet. Sadeln är 
utbytt till limpa som ser rakt igenom puckad ut. Den har 
fransar original och är monterad centralt där sadeln satt, så 
den sticker ut lika mycket framåt som bakåt. 
 

Min scooteraversion till trots lät mig inte negligera denna 
lilla pärla och det som verkligen fick mig över mållinjen var 
motorn som var en fyrtaktare. Den skulle med andra ord 
passa bra i mitt garage då jag har en förkärlek för 
fyrtaktare. Detta halvrisiga renoveringsobjekt i form av en 
italiensk treväxlad fyrtaktsscooter i miniformat bjöds ut för 
€900 och jag slog inte till. Det var ju den första jag någonsin 
sett men jag tyckte priset var knäppt så jag avstod. Priset 
visade sig vara rätt. Det knäppa var att avstå. 
 

Flera marknader passerade och ett frö hade såtts. På de 

närmaste 10-12 marknaderna såg jag högst 3-4st och dom 
flesta var av den första serien med den kortare karossen 
med sadel och bara två växlar. Jag ville absolut ha en 
treväxlad om det ändå skulle bli en. Den andra jag hittade 
till salu som faktiskt var treväxlad var i ett fantastiskt skick 
och kostade €3200. Jag blev mer övertygad om att jag 
borde ha slagit till på renoveringsobjektet jag såg först. 

 

Men i februari 2018 på Milanomarknaden stod den där. 
Mintgrön, färdigrenoverad, treväxlad och grann. Nudå? Jag 
såg den redan på torsdagen, dvs en dag innan officiell 
marknadsstart. Glad och ivrig som en tornado på en 
camping närmade jag mig säljaren och småpratade lite på 
min knackiga marknadsitalienska. Den kostade €2000. Det 
var långt över min budget men erfarenheten sa att det 
förmodligen var ett ok pris. 
 

Dom sa att en fransman bjudit 1800 och skulle komma 
imorgon. Fortfarande över min budget men det var ju bara 
första dagen. Jag hade avsikten att strategiskt och med en 
bävers tålamod nöta ner säljaren under dagen. 
Fransmannen dök tydligen inte upp och jag bjöd €1400. 
Det landade inte väl. Tydligen var priset 2000 igen men 
1800 kunde få vara ok...  

 

    
Säljaren med fru ger tummen upp efter köpet                Reklam från 1962 för Laverdas 49-kubikare - the best in the world 
 

Det finns en psykologisk gräns och en ekonomisk gräns. Jag återkom ett par gånger till säljaren under fredagen då den 
uppenbarligen inte blev såld. Dom var benhårda på 1800 och säljaren visade bilder från renoveringen. Jag ville lyssna på 
motorn men allt utom soppaslangen var renoverat. Den gamla och nu bruna pvc-slangen med urlakad mjukgörare var 
sprucken och lika flexibel som ett armeringsjärn till Globens betongfundament. Det skulle aldrig bli något vare sig med affär 



eller lyssna på fyrtaktssång, tänkte jag. 
Lördagen gick utan att jag gav säljaren 
minsta uppmärksamhet. Tänkte att om 
den var kvar till söndagen så skulle jag 
gå på dom igen.  
 

Söndagen kom och förhandlingarna 
återupptogs. Mina 1400 var fortfarande 
bara att glömma. Efter mycket 
artigheter och ny bildvisning gick dom 
ner till 1700. Nu var vi åtminstone 
närmare. Men där tog det stopp. Jag 
jämrade mig för min far som kom med 
lösningen. "Jag subbar dig med 200. Gå 
och köp den där för 1600 nu. Det klart 
dom tar det." Vi gick båda dit och höll 

fram 1600 och såg bedjande ut. Men 
dom ruskade envist på huvudet. MEN - 
som i ett trollslag vände det och dom 
tog oss i hand och log! Jag slog frivolter 
inombords och mina tre nätter i följd 
med dålig sömn kändes nu lätt att ta. 
 

Jag förklarade att jag gärna betalar nu 
men undrade om det var ok att hämta 
mopeden senare. Då såg både säljaren 
och hans hustru ut som två fiollådor i 
ansiktet. Vaddå hämta? Ni har inte köpt 
något. Då såg jag och pappa ut som 
fiollådor. Vi förklarade att vi just tagit i 
hand och varit överens om 1600 euro. 
Nej nej nej, det var för att önska oss en 

fortsatt bra dag eftersom vi inte kom 
någonvart i förhandlingen. 
 

Då brann en säkring hos mig. Minns att 
tankarna snurrade mest nedåt och åt ett 
mörkare håll. Hade jag inte tillhört 
Frälsningsarmén hade jag uttryckt mig 
mindre helgat i omgångar över både 
förnedringen och Laverda-scootern som 
alltjämt stod kvar med en vädjande blick 
om att jag skulle rädda den ur det elaka 
säljarparets ägartortyr. Då gjorde jag 
något typiskt svenskt. Jag gick iväg och 
surade som en fjortis som fått en 
gräsfläck på de vita byxorna samma dag 
som det var skolfoto.

 

   
 Simsalabim så får den gröna Laverdan en kostym som kunde skydda den från coronavirus - men det här var för två år sedan 

 

En kvart innan marknaden tog slut ringde jag min fästmö 
som emellanåt överraskar med övermänsklig insikt och 
visdom. Hon sa att jag skulle köpa den för 1700 eftersom jag 
ville ha den. MEN - nu var både den mentala och ekonomiska 
gränsen nådd. Stoltheten hade jag dock kvar. Vägrade ge 
vika och betala 1700. Jag gick iaf tillbaka till säljaren med fru 
med min fästmö fortfarande i telefonen. Jag sa att mitt 
hjärta är i telefonen och hon vill att jag ska få köpa den. Kan 
ni snälla acceptera 1650? Dom tittade på varandra, 
knorrade, väntade, log och läste min djupaste önskan. Då 

rådfrågade dom en annan säljare bredvid som givetvis 
tyckte det var en dålig idé att släppa den för 1650. Jag 
tackade honom i mitt sinne för hans värdefulla input. "OK, 
låt gå" svarade frun plötsligt med ett leende, efter att 
mannen teatraliskt tröttnat på mig. Precis som i Sverige är 
det kvinnorna som bestämmer i Italien. Vi gjorde upp 
betalning under en vilopuls på 180, skrev kvitto och sedan 
kom överraskningen. Han startade motorn eftersom han 
bytt bränsleslangen under lördagen. Jag körde till hotellet 
glad som en lärka. Rätt moppe, rätt pris och nu rätt ägare.

 

Lars-Oskar Öhman, Steninge 
 

 
 

   
Skotrar fick alltmer udda utseende på femtiotalet som belgiska Piatti till vänster och franska Terrot till höger - och Laverda 



 
 

         RAMBLER 
I några tidigare nummer av MopedBladet har vi haft med Ramblerannonser med mopeder från Albert Öhman AB i Stockholm.  
Det var Nymans Autoped, Victorias Vicky III samt påhängarna Flink och Victoria FM38. Nu visar vi annonser med vanliga Nymans-
Saxopeder och en Crescent 2000 S från 50-talet med Ramblerloga. Saxopeden hade packningshållare ”av Nymans specialmodell…” 
Även Vicky Luxus (som döpts till ”Lyx”) såldes av Öhmans, tydligen utan dekaltrimning. 
 

Rambler hade ingen egen tillverkning utan köpte in färdiga moppar och satte på sitt eget märke med tillverkarens goda minne.  
Det var vanligt vid mopedens storhetstid under 50- och 60-talet. 
 

Albert Öhman var från början en vanlig cykelhandlare. Inte släkt med vår odförande… 
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822 Bengt Blomqvist, Sunnäs 22, 681 95 Kristinehamn. Tel 070 5451114, mejl bengtgudrunblomqvist@gmail.com 
Moped Victoria påhängare Fm 38 med Fram-ram. 
 

823 Anders Einarsson, Skräddartorpsvägen 4, 194 54. Upplands Väsby. Tel 070 535 53 48, mejl andsolei@gmail.com 
Mopeder Puch Alabama 1971, Monarped(en) 1957 och Monarped La Strada 1960 
 

824 Arne Jansson, Heimdalsvägen 3, 187 73 Täby. Tel 076 7061480. Mejl arnejansson51@gmail.com. Har Crescent 1966 med HVA-motor 
 

825 Göran Humble, Vallbostrand 23, 186 50 Vallentuna. Tel 070 512 9672 mejl goran@codoc.se. Moped Vicky 3 MS50 1954 
 

826 Björn Boström, Stopvägen 115, 168 36 Bromma. Tel 070 2200 204, mejl bjornaxel.bostrom@spray.se 
Mopeder Saxoped 1957, Crescent postmoppe 1970, Compact 1976 
 

827 Roland Persson, Diskusvägen 9 A, 192 48 Sollentuna. Tel 070 491 9272 Har Vicky III, Fram -56 med MS51-motor + Fram Clipper 

                      
 

 

FRÅN VICTORIAKLUBBENS HEMSIDA 
 

Medlem 429, Yngve Bergström i Vårby söder om 
Sth, har två fordon till salu, en röd Vicky III från -
55 och en ”liten HD” från -03. 
Som nya uppger han. Pris 16.000 kr per st. Yngve 
nås på 0739–504 728 och 
bergstrom@bredband.net. 
Läs mer på sidan 4. 

     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

    
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Så här kan klubbens nya hemsida se ut 

Klubben har ny hemsida och ny webmaster 
 

Nuvarande webmaster, Tommy Granholm har konstaterat att 
verktygen för hemsidan inte fungerar längre, av datatekniska skäl. 
Tekniken är nog 20 år gammal. Tommy har skött hemsidan i många år 
och ville hitta någon annan eftersom han sköter så mycket annat. 
 

Nu har en datakonsult i Värmland, Bengt, som Tommy känner, tagit 
på sig att administrera en ny hemsida. Klubben har haft hjälp av 
LG/Lars-Görans dotter att snickra ihop en stomme med ett modernt 
verktyg (WordPress). LG ingår i klubbens styrelse. 
 

Du når snart nya hemsidan från den gamla, via en länk att klicka på
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

MopedBladet nr 1 för i år kom 
tydligen fram till er medlemmar. 
Klubben har f.n. 354 medlemmar och 
ca 250 av er har mejl. Ni uppmanades 
att höra av er om ni inte fick tidningen. 
Ingen hörde av sig om det. 
 

Många hade fått tidningen redan på 
måndagen! Tryckaren lämnade in 
MopedBladet på fredagen. 

Tidningarna lämnades in på ett 
postställe som tydligen fungerar 
och med annan portosats. 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dessa mejladresser fungerar inte. Finns din med? Hör av dig till Tommy Granholm. 
Medlem nr 255 
hakan.tornbom@akademiskahus.se 
 

590 bjorn@asm.eu  
 

592 aselindholm@vallnet.se 

 

666 rolf@wenngarn.se 
 

768 liss@henriksssons.net 
 

772 gsg.karlsson@tele2.se 
 

818 bjorn.a.lundberg@tele2.se 
 

820 kv.lindfors@luukku.com 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vi har en del medlemmar som säger sig vara internetanalfabeter. En medlem jag känner har inte ens mobil. Men fyra moppar och en 
Corvette har han. Meka moppe och annat kan vi Victorianer. Jag tror inte många internetfantaster kan lära sig det /tommy g 



 
 
 
 

 ISSN 2002-2816 
International Standard Serial Number 

Ditt medlemsnummer finns nere till vänster 
 
Club Victorias adress 
c/o Tommy Granholm, Aspnäsvägen 4, 177 37 Järfälla 
 

Kom ihåg att meddela Club Victoria när du har flyttat 
Posten eftersänder tidningen till dig i ett år men meddelar inte oss 
 

Meddela oss även om du bytt mejladress eller telefonnummer så att vi kan nå dig 

 
MopedBladet 

 

Ansvarig utgivare är klubbens ordförande Lars Öhman, redaktör är Tommy Granholm 
Kontaktuppgifter på sid 2. 
Citera gärna MopedBladet - ange Club Victoria som källa 
Text och bild i artiklar där inget annat anges: Tommy Granholm 
 
 

Klubbens hemsida  www.club-victoria.nu 
 

 
 

 
 
 

Club Victoria är medlem i 
MHRF/MotorHistoriska RiksFörbundet 

 

MHRF är Transportstyrelsens remissinstans m.m. 
MHRF bevakar politiska frågor och har kontakt med 

myndigheter och organisationer. 
    Det är avgörande för att kunna bibehålla ett 

rullande kulturarv i Sverige 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
MopedBladet kommer nu ut fyra gånger om året - i januari/februari, i april och med två nummer på hösten 
Om du inte får MopedBladet i brevlådan så hör av dig så skickar vi en ny tidning 
 
Nästa MopedBlad innehåller preliminärt bl.a. 
◊ Kallelse till höstens filmkväll 
◊ Från sommarens träffar 
◊ Utdrag ur polisens anvisningar om trimmade mopeder 
◊ Utdrag ur cykel och mopedhandlarnas prislista 1964    
 

Vi vill gärna ha dina bidrag. Skriv t.ex. om en träff - din renovering - ditt fynd - och ta många foton ! 
Skicka till redaktören, Tommy G. senast 1/8 2020 för att komma med i nästa nummer. Kontaktuppgifter sid. 2 

 

Om du inte tycker att du är bra på att skriva, gör det i alla fall! Redaktören redigerar, om du vill. Det är hans jobb. 
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	Sid03 ord+Hägerstalund+Norscand 2.2020
	Sid04 Färgtryckarn + Yngve 2.2020
	Sid05 Ankarsvik + Jim 2.2020
	Sid06 Referat årsmöte 2.2020
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	Sid08 Träffar 2.2020
	Sid09 Silverdal + FM38 + MHRF  2.2020
	Sid10-11 Temakvällar
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