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MEDLEMSTIDNING FÖR CLUB VICTORIA - FÖR ALLA VETERANMOPEDISTER

CLUB VICTORIA...är mopedklubben för alla! Idag är vi över 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 medlemsavgiften.
Vi har sektioner för Bianchi-Aquilotto, Ciao, FM38, Kreidler/Zündapp, Puch, Sachs, Rusch och Victoria. Läs nedan
Medlemskap. Du blir/förblir ”Victorian” genom att betala medlemsavgift, 150 kr/år till bankgiro 154-7868 Club
Victoria. Du kan även swisha 152 kr till 123 374 95 95. (150 + 2 alltså, det kostar klubben 2 kr att ta emot Swish)
Vill du bli ny medlem - se vår hemsida clubvictoria.org eller ring sekreterare Tommy Granholm
När du betalat årets medlemsavgift får du…
… MopedBladet i brevlådan, 4 ggr per år.
... 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
…gå med i din favoritmopedsektion

Personuppgifter
I Club Victorias medlemsregister finns bara de uppgifter du gett oss.
Vi använder inga uppgifter för reklam
Club Victorias organisationsnummer är 802470–268

Hemsidan…
…har adress clubvictoria.org

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

070 736 7150 lars38.ohman@gmail.com
MHRF-kontaktman, ordnar filmkvällar och utflykter
070 511 6987
Engagerad i Harald Nielsen Memorial, fixare

Vald
2020 på 1 år
2020 på 2 år

070 494 4122 ossanyberg@gmail.com
2019 på 2 år
Håller bl.a. i spontana åkgruppen mopedtouring@yahoo.com. Se nedan
0730 457 956 t.granholm@optiken.se
redaktör för MopedBladet och hemsidan, försäkringar

2020 på 2 år

076 889 8976 ste.tamm@gmail.com, utflyktssamordnare m.m. 2019 på 2 år
073 205 0565 olle.leksell@gmail.com, arrar Viggbyholmsrundan 2019 på 2 år
073 532 2363 lg@woodstat.se
2020 på 2 år

Klubben har SEKTIONER för dej som gillar ett visst fabrikat, här är sektionsledarna
Bianchi-Aquilotto
Ciao
FM38 o. andra påhängare
Kreidler
Puch
Sachs
Rusch
Victoria

Mats Lennstam
Tim Skillgate
Donald Bertheau
Stefan Tamm
Mats Ossa Nyberg
Harald Walczok
Olle Leksell
Mikael Axlund, även rev.suppl.

070 492 6503
070 354 7880
070 896 8149
076 889 8976
070 494 4122
070 511 6987
073 205 0565
070 687 1643

bigmats@mac.se
skillgate@yahoo.se
ilmotor@hotmail.com
ste.tamm@gmail.com
ossanyberg@gmail.com
bysmeden.i.hesselby@gmail.com
olle.leksell@gmail.com
micke.axlund@gmail.com

Övriga FUNKTIONÄRER
Jan-Evert Olbrink, revisor
070 689 5285
Håkan Saletti, litteraturansvarig
073 842 1166
Kjell Sjöberg, utskick till nya medlemmar
076 722 3360
Anders Bälter, handhar tygmärken
070 665 0508
MHRF-försäkringsbesiktare är Stefan Tamm och Mikael Axlund

positivspel@hotmail.com
hakansaletti@hotmail.com
kjellanders.sjoberg@hotmail.com
anders.balter@gmail.com
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.

Trycket svarar Färgtryckarn i
Veddesta för.

◊ Vill du få färsk info från klubben,
kontakta kassören, Ossa Nyberg så
kommer du med på klubbens
mejlinglista. ossanyberg@gmail.com
◊ OMSLAGET Säsongen skulle starta i
maj…

HEJ MOPEDIST!
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Är det inte fantastiskt? Vi är nästan 400 medlemmar i Club
Victoria. Vår satsning:
”Mopedklubben för alla” har givit gehör. Jag är stolt att få
tillhöra Club Victoria och få bära klubbmärket på mina
moppetröjor. Jag hoppas att Du är det också. Några kanske
inte är så sålda på klubben, för ett trettiotal har inte betalat
sin medlemsavgift, men det gäller inte Dig. Dom stryks ur
klubben (vi har inte råd med fripassagerare) och får inte
detta nummer

Kära sektionsledare: Aktivera Er och Er sektion och låt
redaktören få veta Era planer!

Eder ordförande
Lasse Öhman

En granne har visat intresse för en av mina mopeder så nu
ska jag ut och provköra och kolla att allt fungerar som det
ska. Han vill ha en fyrtaktare och kan tänka sig att byta bort
en Vespa 50. Det ska bli spännande att se om vi får ihop
affären. Jag har aldrig ägt en Vespa.
I dessa Coronatider är man ju lite tveksam till de stora
samlingarna, så jag uppmanar alla sektionsledare att kalla
till sektionssamlingar med utfärd. Det skulle vara kul att se
bara Puchar eller Ciao på en träff. Vi som inte äger
respektive märke/modell får väl komma och titta i alla fall.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

DEN SOM INTE HAR BETALAT MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2021
…är nu struken ur medlemsregistret. Ingen tidning kommer i brevlådan. Försäkringarna försvinner/ändras.
Betr. Länsförsäkringar så omvandlas den till deras ”vanliga”, dyra.
Har du MHRF-försäkring och råkar ut för en skada med ett försäkrat fordon blir du utan ersättning och försäkringen kan
sägas upp, enligt Folksam.
Om du får detta nummer av MopedBladet, så är du en av 382 som har betalat medlemsavgiften i Club Victoria för 2021
s

SKJUTET ÅRSMÖTET – FORCE MAJEURE
Victoriaklubben skjuter på årsmötet. Det står visserligen i stadgarna att årsmötet ska hållas senast under mars månad.
Men vi åberopar force majeure. Ni har säkert förståelse för det. Som det ser ut nu så kan vi inte ses förrän till hösten.
/Styrelsen för Club Victoria
Force majeure är en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på
sedvanligt vis, vilka förhindrar någon att göra vad den föresatt sig eller förbundit sig till…
___________________________________________________________________________________________________________________________________

NY MATRIKEL

___________________________________________________________________________________________________________________________________

VILL DU KOMMA PÅ TRÄFF I SMÅLAND I SOMMAR ?
Sektion FM38 undrar om intresse finns för en spontanträff i sommar i närheten av Jönköping?
Ring eller mejla i så fall Donald Bertheau i Landsbro, Småland. Tel 070 896 8150. Mejl ilmotor@hotmail.com
Och du vet väl att det finns en privat grupp på Facebook för oss med FM38:or.
Läs mer på https://www.facebook.com/groups/804688513669091/ Eller googla VICTORIA FM38 PÅHÄNGARE
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FÖRSTA VÅRVÄRMEN 2021
Tommy Granholm
När solen visar sig då är det svårt att hålla sig inomhus. Det var de sista dagarna i februari i år som solen började värma. Min kompis
Lars-Göran och jag träffades för att ta en vända på moped. Vi var inte ensamma, hojåkarna hade också gett sig ut på vägarna. Men vi
mopedåkare har det förspänt - vi med gammelmoppar får ju köra på cykelbanorna och slipper påträngande bilister. Kör man försiktigt
så blir varken fotgängare eller cyklister störda. Jag hade min Puch MS50 från 1957 och Lars-Göran sin Motom Donna från 1962 som han
köpt för ett tag sedan. Min Puch är en likadan som jag hade som 15-åring. Vi styrde stegen/hjulen från Jakobsberg till Kallhäll där vi
parkerade på torget i centrum. Lagom lång resa. Ockuperade en parkbänk och inmundigade vårt medhavda kaffe med dopp.
Diskuterade livets väsentligheter. Jag vill alltid fotografera, så även nu. Pratade med en yngling som satt på bänken intill och bad honom
att fota oss och mopederna så att även jag kom med.

På torget i Kallhäll ville många grabbar i vår ålder prata mopedminnen, alltid trevligt. Tommy t.v. och Lars-Göran t.h.

Högerbilden: Motom Donna 1962

Motom är ett italienskt fabrikat vars mopeder med fyrtaktsmotor tillverkades från 1947 och drygt tjugo år framåt.
Fyrtaktsmotorns konstruktion är från 1945. Den är på 48 cm³ och ger 1,4 hk. Överliggande ventiler styrda av stavar och vippor.
Motom Donna gjordes för kvinnor - därav tillnamnet Donna. Riktigt lågt insteg och så väger den bara ca 40 kg.
Motom tillverkade även mopeder med tvåtaktsmotor. En del har letat sig till vårt land trots att de aldrig har sålts här som nya.

DUCATI BRISK
Helgen innan så hade Lars-Göran inköpt ytterligare en moped till sin samling, en Ducati Brisk med tvåtaktsmotor men den här soliga
dagen ville han åka fyrtakt som är hans grej. Lars-Göran Olsson ingår i Club Victorias styrelse.

Tvåtakts Ducati är inte så vanliga. Lars-Göran köpte nyligen denna Brisk, årgång 1968

Här byter Ducatin ägare

Ducati Brisk 48/50 är en italiensk moped som tillverkades från 1961 och några år framåt. Modellen är utrustad med tvåtaktsmotor och
automatlåda. Den rörformiga ramen ersattes 1962 av den pressade stålkonstruktion som Lars-Görans moppe har. Motorn är på 48cc och
ger 1,34 hk. Denna Ducati finns även som modell Puma med tre växlar, motorn ger då 4,3 hästar. Ducatifabriken är mest känd för sina
fyrtaktare, både motorcyklar och mopeder. Ducatis fyrtaktsmoped typ 55 såldes i Sverige på 1950-talet. Eftertraktad och dyr idag.
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Översättning: ”En mycket farlig moped på Pyongyangs
gator enligt den lokala Stasin, men ingen kan berätta varför”

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

CLUB VICTORIAS FUNKTIONÄRER

Jan-Evert Olbrink, revisor

Mats Lennstam,
sektionsledare Aquilotto

Anders Bälter, säljer klubbens
tygmärken

Mikael Axlund, sektionsledare
Victoria + försäkringsbesiktare

Donald Bertheau,
sektionsledare FM38

Kjell Sjöberg, brevduva”, sköter
utskick till nya medlemmar bl.a,

Håkan Saletti, säljer klubbens
mopedlitteratur

Tim Skillgate, sektionsledare
Ciaomopeder

Utöver styrelsen behövs det som synes många krafter för att få klubben att fungera, tack till er! Alla är oavlönade liksom styrelsen. En del
har jobb att sköta. Kanske någon ändå är bortglömd…
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TESTRIGG FÖR MOPPEMOTORN

Med tillstånd av Mats Källblad, naturligtvis
_____________________________________________________________________________________________________________

En uppmärksam läsare har påpekat att Citroënbilen på mittenbilden är en GSA Pallas och inget annat! Fadäs i förra numret av Bladet

MOPED- OCH CYKELVERKSTAD
Vår medlem Donald Bertheau i Landsbro i
Småland har öppnat moped- och cykelverkstad. Nås på telefon 070 - 896 8149.
Donald är sektionsledare för FM38 i Club
Victoria
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FIXA BENSINKRANEN PÅ MOPPEN

Renovera moppens bensinkran
Classic Motor skriver: Om tanken står tom länge kan korkpackningarna torka och krympa vilket leder till att
kranen läcker när man häller i bensin. Läckaget kan dock upphöra när korken sugit i sig bensin och svällt lite. Ett
annat scenario är när tanken stått med bensin, men kranen varit avstängd länge. Då är den övre packningen
blöt och håller tätt, medan den undre packningen har torkat. I detta fall läcker kranen endast när man slår på
den och även här kan läckaget gå över när den undre korkpackningen svällt lite
Ibland kan man få kranen tät genom att försiktigt
pilla ur korkpackningarna och lägga dem i hett
vatten (60 – 70 grader) tills de svällt en aning.
Vattnet får inte koka för då sväller korken
okontrollerat som ett popcorn. Nya packningar kan
man göra av vanlig vinkork. Viktigt är att det är
naturkork och inte granulerad kork (hoplimmade
korksmulor). Allt som behövs är en vass kniv, en

borrmaskin, sandpapper och lite tålamod.
Man skär ut en korkskiva som är aningen tjockare
än den gamla hoptryckta och borrar hålet i mitten.
Vid all bearbetning av kork ska man ha höga
varvtal/skärhastigheter för att undvika smulande.
Skär till korkskivans diameter och putsa den plan
mot slippappret – gärna våtslippapper (utan
vatten) med korn 240 – 400.

Köpa nya bensinkranar
Ganska många frågar oss i klubben om var de kan få tag på en ny bensinkran till sin Vicky. Undertecknad
inhandlade en ny kran på den tyska firman Victoria-Oldtimer för fem år sedan. Monteringen (se nedan)
beredde inga svårigheter. Kranen fungerar fortfarande bra. Priset idag ligger på ca 500 SEK. Det är inte en
originalkran utan en ersättare. Min moped är en Luxus.
Du hittar firma Victoria-Oldtimer via vår hemsida clubvictoria.org. Med förstasidan uppe klickar du på
Mopeder och sedan på Länkar och mopeddelar. Här finns det massor av moppedelar. Förutom hela
bensinkranar finns det packningar och mycket annat. Kompletta bensinkranar finns bl.a. till Victoria-modellerna
Vicky III, IIIN, Luxus, Superluxus och tidiga IV. Firman har också kranar som passar andra fabrikat. Engelska och
tyska är språken. Bensinkran heter Benzinhahn på tyska.
De två tyska firmorna som du når från klubbens hemsida har massor av moppedelar och det som inte finns på
den ena firman brukar finnas på den andra.

Ny bensinkran från Tyskland

Från Victoria-Oldtimers hemsida

Att montera den nya bensinkranen
När man mekar Vicky är det bra att ha spagettihänder för att komma åt förgasare och bensinkran.
Jag skruvade ur den långa skruven som håller fast
vredet på den nya bensinkranen. Fixerade kranen
på tankens undersida (pilligt), så att skruvhålet för
vredet kom mitt för motsvarande hål i karossen.
Gängade fast muttern som håller kranen. Satte
sedan det gamla vredet på den medföljande långa
skruven. Detta för att ha kvar originalvredet, det är
ju det som syns. Se bilden.
Skruvade sedan in den långa skruven tills ett lätt
motstånd (av fjäderbrickan) kändes. Drog sedan
ytterligare ca 1 varv. Inte mer. KLART.
/Tommy Granholm
DEKALER TILL MOPPEN hittar du på engelska siten https://www.vmccshop.net/transfers. De har inga dekaler till svenska moppar
Det har däremot stiggesreklam.se som ligger i Järvsö. Här är ett axplock från båda firmorna

LISS HAR SATT SÅGEN I SIN VICOPED FRÅN 1955
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Text och bilder - Victoriamedlemmen Liss Henriksson
Liss Henriksson som bor i Mölnlycke utanför Göteborg är en
händig kille som tydligen gillar att choppa mopeder. Han berättar:
Mars 2021. Håller på att spackla och slipa...tidsödande tråkigt men det blir roligt när det är dags för montering.

Utgångsmaterialet är en vanlig Rex Vicoped från 1955

Liss har en bra verkstad. Här har modifieringen börjat

Moppen har dragkrok under sadeln för cykelkärran. Den skall ha samma feta hjul som mopeden och skivbromsar
kopplade till handbromsen. Kärran blir väl fixad nästa vinter. Jag skall ha en mjölktunna på den.
Ram och skärmar blir svarta och tank, plåtar och fälgar och nav blir brandkårsröda. Ekrarna blir svarta och ca 5
mm tjocka med hjälp av plaströr från Kina. Motorn är hos Ludde Lundin för finrenovering.

Här har moppen fått makeup

Motorns avgasrör är inte original…

Fejkad oljetank + vaggram

Rexen har nu en 48 volts elmotor på 1000 w i framhjulet. Batteriet är gömt i den fejkade oljetanken. Controller
gömd bakom högerplåten. Elmotorn och MS50-motorn styrs från samma gashandtag och det fungerar fint
ihop. Riktig rolig acceleration redan på lågt varv. Liss hittar du på nätet https://tinyurl.com/Projekthybridmoped

Förlängd ram

Laddhybrid 2WD - elmotor + MS50 lirar ihop
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Den helsvenska JB-mopeden

Den svenska JB-fabriken (J Benson) i Eskilstuna satsade på en egentillverkad moped när mopederna ”släpptes fria” den 30 juni
1952. Dittills hade man bara levererat motorer till andra mopedtillverkare som Monark, Svalan, Örnen och kanske
någon till. J Benson försåg även mc-fabrikanter som Apollo, Fram, King, Maraton, Monark, Nymans Verkstäder (Rödmyran)
och Speed med motorer under åren 1949-1951.

Denna test av JB-mopeden är kopierad från tidningen Teknikens Värld nr 20 1952

En sökning visar att det i Victoriaklubbens medlemsregister inte finns några JB-mopeder. Men någon medlem kan ha en JB i alla fall.

Forts på nästa sida

JB, fortsättning

sid 11

JB-mopeden såldes även under namnen Kärnan, Maraton, Svalette, Vimpeln och Örnen

Zündapp samsas med Kreidler i en av Club Victorias sektioner
Sektionsledare är Stefan Tamm

OM DU HAR EN MOPPEFRÅGA – VAD GÖR DU DÅ ?
På en moppeträff frågar du naturligtvis kompisarna
Om du har tillgång till en dator eller mobiltelefon så
har vi ett tips:
Googla CLASSIC MOTOR EXPERTEN
Där hittar du många frågor med svar.
Faktiskt hundratals
Om du googlar CLASSIC MOTOR EXPERTEN VICKY
så kommer det ca 25 frågor på just Vicky
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ALTERNATIVA STÄLLEN FÖR TISDAGSKVÄLLARNA – NORR OCH SÖDER OM STAN

Tommy Granholm
Efter att Club Victoria (liksom MCHK) inte fick vara kvar på Eggeby har styrelsen och enskilda medlemmar
letat efter ersättningsställen där vi kan samlas. Förslag som då, 2020, dök upp var Stäkets Marina,
Brostugan på Kärsön, Hägerstalund, Säby Gård i Järfälla och kanske någon till. Valet föll på Hägerstalund.
Kriterier var att det skulle vara öppet på tisdagskvällar, att det gick att äta och fika, att det gick att parkera
mopparna nära och vara hyfsade moppevägar dit.
I år har vi förslag på flera samlingsplatser både norr och söder om Stockholm city. Styrelsen letade på
norrsidan under förra året och åkte då till Stäket, Kärsön och Kanaanbadet. Några medlemmar har besökt
och föreslagit Årstaviken och Eldtomta söder om stan. Det viktiga är hyfsade moppevägar (=cykelvägar) till
träffarna och att det går att ställa ifrån sig tvåhjulingarna och ha dom under uppsikt när man väl är
framme. Avstånd är viktiga, ni medlemmar vill inte åka för långt. Som jämförelse; Eggeby Gård ligger ca 12
km från Sth city, fågelvägen. Till Hägerstalund är det ca 3 km till, alltså 15 km. Eldtomta sydost om
Södertälje ligger bra till för er som bor på Södertörn.
NORR OM STAN
Stäkets Skeppshandel är helt OK och där samlas vissa kvällar också ägare till veteranbilar som Porsche,
Mercedes och amerikanare vilket kan vara kul. Skeppshandeln har både fika och mat i en trevlig miljö både
ute och inne. Själv har jag både fikat och ätit räkmacka. Men medlemmarna påpekar att det är för långt
bort, det är ca 23 km från Sth city. Och nu i coronatider är det svårt att hålla avstånd på fiket. Mopederna
parkerar man i anslutning till skeppshandeln så det är inget problem att hålla dom under uppsikt. De har
öppet ”så länge det kommer kunder”. Positivt med en trevlig moppeväg med cykelbana ända fram.
Brostugan på Kärsön ligger ca 10 km från Sth city. Jag var där två gånger i juni för MCHK:s räkning. Helt OK
att samlas på. Tvåhjulingarna parkerar man alldeles vid borden och det är gott om plats. De har öppet till
kl. 20, minst. Inte så moppevänlig väg dit, smalt på bron bl.a. Veteranbilar och motorcyklar letar sig dit.
På Kanaanbadet finns ett trevligt café, Kanaans Trädgårdscafé med både fika och allehanda maträtter. Och
det är gott om plats ute att sitta på. För tvåhjulingar finns bra parkering. De har öppet till kl. 20 på
vardagar. Jag och Lars-Göran var där en eftermiddag förra hösten och då var det härligt att sitta i solen och
titta ut över Mälaren. Från Sth city är det ca 14 km. Omväxlande cykelbana och bilväg.
Hägerstalund finns kvar som alternativ, förstås. Öppet till sent på kvällen. Gott om plats för mopparna och
för att äta, inne och utomhus. En del har anmärkt på stället och på att maten är dyr. Inga andra
veteranklubbar samlas där, vad vi vet.
SÖDER OM STAN
Årsta. Varje måndagskväll - OBS - från maj till september så är det bilträff med veteraner och lite ovanliga
bilar vid Årstavikens segelsällskap och restaurangen Skrovet. Det börjar ca kl. 17.00 och håller på till 20.00
Ligger bakom Eriksdalsbadet. Parkeringen blir full av bilar. Mopeder brukar stå vid husväggen på
restaurangen. Många människor blir det som kommer och tittar. Ett mycket trevligt ställe enligt våra
medlemmar.
Eldtomta. Bra fik, bättre än Rosenhill*. Räkmackorna är större och billigare. Brukar åka dit ett par gånger
per säsong med min mc. Kanske lite långt bort om man åker moppe. Ligger efter vägen till Skanssundets
färjeläge, söder om Södertälje. Värt att veta; de stänger kl 17 och ligger sydost om Södertälje.
/Lälle Hedman (medlem)
* Det är säkerligen Rosenhill i Grödinge som menas - de stänger kl 16.30. ”Klassiskt hojställe”.

Brostugan på Kärsön vid Mälaren. MCHK har det som sin samlingsplats tisdagskvällar, så där finns även mc

Restaurangen i Stäket vid Mälaren, sittplatserna till vänster i bild bakom glas

Restaurang Skrovet vid Årstaviken

Kanaanbadet vid Mälaren med Trädgårdscafé. Moppeparkeringen inspekteras av styrelsen

Eldtomta café söder om Södertälje
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SÅ BÖRJADE MITT MOPEDINTRESSE – från nybörjare till kunnig

Stig Goude, text och bilder
Mitt mopedintresse började för ungefär fem år sedan då jag inom loppet av ett år skaffade två fina
italienska Minarellimopeder som jag är väldigt glad över. Så det var tänkt att en moped skulle köras
omkring på mysiga skogsvägar på landet och en att användas i Sollentuna för utflykter bl.a. med
Victoriaklubben. Och så har det blivit. Men jag blev med en till moppe som jag tänkte berätta om.
Under många år, vinter som sommar, hade jag observerat en stackars vanskött och övergiven
moppe liggandes på grusplanen intill en sommarstuga på landet. Den såg trevlig och inbjudande ut,
en utmaning att vårda och fixa till. Ägaren hade inte fått igång den på flera år. Den blev i alla fall min
till slut för femhundra kronor. Ett fynd kanske! Mopeden är av märket Baghee, tillverkad i Indien och en
kopia av Ciao. Inte så märkvärdig kanske men den vädjade till omvårdnad och ett bättre öde.
Hastighetsmätaren stod endast på sextio mil och när man kollade tändstiftet så kom det gnista. So far so
good tänkte jag. Men hade jag inte tagit mig vatten över huvudet?
NOVIS
Jag som var novis på området när det gäller att meka med moppar och utan större erfarenheter skulle jag
få fart på den månntro? Nu började jobbet: gjorde ren bensintanken, hittade en begagnad originalsadel,
kom över en manual och en reservdelskatalog, gick in på nätet och kollade hur man rengör en förgasare.
Lånade på biblioteket Jim Lundbergs Tvåtaktsböcker. Rekommenderas verkligen! Fick svar på varför min
moped inte ville starta - huvudmunstycket var ju igensatt. Köpte på mig nya sådana. Jag fick igång den till
sist och med iordninggjord och nypolerad moppe gled jag omkring på mysiga skogsvägar under
sommaren.
Så kom hösten och sista turen för 2020. Den ville inte starta och jag kunde konstatera att det inte kom
någon gnista. Nu började den verkliga utmaningen - att ge sig på elsystemet! Och inget vanligt sådant!

Stig Goude - nu fullfjädrad moppemek

500-kronors Bagheen

Stigs italienska OMC Minarelli Wild
Cat 1975 o. 1978

FELSÖKNING STEG FÖR STEG
Motorn är försedd med ett elektroniskt tändsystem, utan brytare och kondensator. Tändstiftet matas via
matarspolen i svänghjulet, cdi-boxen samt tändspolen. Felsökningen kunde börja: Kollade tändstift, köpte
ny tändstiftkabel, ny tändhatt, kollade alla kablar, kontrollerade med multimeter att jag fick ström från
matarspolen då jag kickade på pedalen. På nätet hade jag hittat hur man grovt kunde kontrollera en
tändspole genom att med en multimeter mäta ohmtal på olika anslutningar. Uteslutningsmetoden ledde
till att det måste vara cdi-boxen som det var fel på.
Och nu började det stora letandet - att hitta en original cdi-box till en udda moped.
Jag ringde runt, kontaktade alla mopedfirmor på nätet som jag kände till men utan framgång. Googlade
runt och hittade min reservdel i USA på en mopedsite som heter Treatland.
Blixtsnabba svar och bra service. För säkerhets skull beställde jag även en passande tändspole avsedd för
ett brytarlöst elsystem. Kostnaden var obetydlig, där frakten kostar som varan själv ungefär.
Leveransen med DHL express tog ca en vecka och det var med stor förväntan jag testade den nya cdiboxen. Det blev ju GNISTA! En känsla av tillfredsställelse och pojkaktig glädje infann sig – ni veterangubbar
vet säkert vad jag menar.
Från början visste jag inte så mycket om mopeder men nu har jag lärt mig lite mer och det är ju roligt.

Våra nya CLUB VICTORIA-MEDLEMMAR i Sverige och i Finland hälsas välkomna sid15
855 Kent-Inge Thelin, Noleredsvägen 9B, 423 32 Torslanda, Tel 070 6223 649. Kent-Inge vill lägga till sin moped: Victoria FM38
Ny medlem som nu fått medlemsnr
870 Mikael Nygård, Tottesund 403, 66640 Maxmo / Finland. Tel +358 5033 88778. Mejl: mikael.nygard@netikka.fi
Mopeder: Victoria Avanti-60, många Crescent - allt från 2000 till 1129, 1136, 1151, 1149 samt finska Tunturi
871 Näslund Björn, Fågelvägen 10 135 53 Tyresö. Tel 070 774 8890. Moped 1/2 Rusch 1969
872 Tony Fling, Lyckevägen 46,291 76 Rinkaby. Telefon: 070 891 6409. Mejl: tf73@live.se Moped Victoria Vicky III -54
873 Ingvar Selander, Lillgårdsvägen 29, 137 57Tungelsta. Tel 070 477 8050. Mejl: i.selander@live.se Moped Fram King Clipper Victoria 1970
874 Rune Olof Stålspets, Björkallén 39 B, 142 66 Trångsund. Tel 08 944 899, Mejl: runemejl@gmail.com Moped Piaggio Ciao.
875 Johan Kyllmar, Rondellen 24, 176 71 Järfälla Tel 070 497 6253. Mejl johanerik08@gmail.com Moppar Zündapp Combinette 1959,
Mustang Mamba 1978
876 Peter Cassel, Vindragarvägen 16 A, 117 50 Stockholm. Tel 070 785 3945. Mopeder Vicky 54/55, Vicky II -55, Autoped -55, Cykel med
Lohmanmotor (diesel-påhängare), Tomos m. fl.
877 Seppo Kurki, Noutajantie 34, 20780 Kaarina Finland. Tfn 358 468 853 290. Mejl sepposelle@gmail.com. Inga mopeder
878 Olof Löfman, Paradisvägen 10, 194 43 Upplands Väsby. Tel 0723 005117 mejl olof.lofman@gmail.com. Mopeder Victoria Vicky IV 1957,
Monark 1273 1966-67? med Huskvarna Flintamotor.
879 Göran Winkvist, Verdandistigen 3, 633 52 Eskilstuna, tel 070 727 3852, mejl goran.winkvist@hotmail.com, Mopeder Vicky III 1955 + 56
880 Björn Eriksson, Lomvägen 625, 192 67 Sollentuna, tel 070 742 5546, mejl bjorn.eson@hotmail.se inga mopeder ännu, söker en Vicky III
881 Sixten Falksäter, Bäckarnavägen 4, 684 92 Munkfors. Tel 0730932601, mejl sixten.falksater@gmail.com Moped Fram King Clipper 1964
882 Jan Devrer, Tullkroken 3. 504 60 Borås. Tel 0705101162. Mejl devrerjan@gmail.com. Moppe Vicky lV 1956 pågående renovering
883 Peter GustaFsson, Sadelgatan 303, 194 72 Upplands Väsby. Tel 0706483555 Mejl peter_gustafsson@hotmail.com Yamaha FS1 1978
884 Anders Figoni, Besmansvägen 31, 168 34 Bromma. Tel 0762966904, mejl anders.figoni@gmail.com Inga moppar
885 Peter Morberg, Stationsgatan 16, 265 50 Nyvång. Tel 0703537749, mejl petersgitarrverkstad@gmail.com Moppar Victoria FM 38/HVA
M42, Victoria Vicky IV – 56, Victoria Vicky Luxus – 58, King Victoria MS 50 – 54, Fram Framoped Victoria MS 51 – 57

886 Peter Jansson, Södra Edebyvägen 5, 764 91 Väddö Tel 0793328335, mejl pappajansson57@gmail.com
Mopeder Victoria MS 51 -59, Zündapp KS 50 -69, Crescent 2000 -58, Crescent Nymans älgläpp -56, Crescent flakmoped 1189 -79

KLAMMER TILL LUXUS SKÄRMAR Telefonnumret till medlem 862 Per-Martin Öhman som gör klammer till Luxus, som det skrevs om
i MopedBladet nr 1.2021, är 070–5130514. Flera kontaktuppgifter till Per-Martin finns på sidan 15 i förra tidningen
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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
Tala även om när du bytt mejladress eller telefonnummer så att vi kan nå dig
Klubbens hemsida clubvictoria.org

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 bildanskaffning där inget annat anges: Tommy Granholm

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

Glad påsk önskar påskkärringen Susanne

MopedBladet kommer ut fyra gånger om året - i januari, april, juli och i oktober
Om du inte får MopedBladet i brevlådan så hör av dig så skickar vi en ny tidning
Nästa MopedBlad innehåller preliminärt
◊ Från sommarens träffar – om det blev några
◊ Hur våra försäkringsbesiktare arbetar
◊ Särtryck ur Puchjournalen
◊ Vi har en lotterimoped
◊ En kraftigt ombyggd Honda MT5
◊ Hur Crescent tänkte om trimning
◊ Inför årsmötet om det blir något
◊ Tamms elkonverterade DKW
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 10 juli 2021 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.

