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SKEPPLANDA. Det var 
”rally” för veteranmop-
par i lördags.

Fina trotjänare från 
tidigt 50-tal radade 
upp sig, men det fanns 
också exemplar som 
blivit klara bara några 
timmar före avresan.

– Jag tror jag var klar 
vid två i natt, säger 
Svante Lundqvist när 
han visar upp sitt Har-
leyinspirerade verk.

Totalt kom det 45 deltagare 
till Skepplanda BTK:s andra 
veteranmoppearrangemang. 
I fjol var det knappt 60. Vä-
derprognoser som skvall-
rade om regn och allmän 
oväder skrämde nog bort 
en del. Flera av entusiaster-
na kommer utifrån. Först på 
plats i Skepplanda – och på 
flera andra liknande mop-
perace – var Bert Glimha-
ge, 60, som åkt från Hising-
en med sin specialkonstrue-
rade flakmoppe.

– Bara man klär sig rätt är 
det inga problem. Det är värre 
när man ska till Stockholm. 
Det går inte lika snabbt, säger 
han med ett leende och minns 
att det tog 16 timmar bara till 
Örebro.

Stolta mopedägare
Han är veteran i samman-
hanget. Första veteranmop-
perallyt var 1976 och hans 
passion för flakmopeder går 
det inte att ta miste på.

– Den här är ombyggd och 
försedd med hydraliska trum-
bromsar som jag plockat från 
en av Postens avställda mope-
der. Grunden är en Honda, 
men det finns också delar från 
alla möjliga håll, berättar Bert 
Glimhage som stämplade in 
på Forsvallen en timme före 
alla andra.

– Man får ha lite margi-
naler när man är ute och kör 
moped…

Det är stolta mopedäga-

re som visar 
upp sina 
”älsklingar”. 
Flertalet 
är från 50- 
och 60-talet, 
men en var 
också helt 
nybyggd. 
Svante 
Lundkvist 
från Grön-
näs drog åt 
sista skru-
ven natten 
före racet. 
Hans ska-
pelse stick-
er ut. Det är 
en moped i 
bästa Har-
leystuk.

– Det började med att jag 
hittade ett par fräcka handtag 

på en mark-
nad och där 
föddes idén 
till bygga 
något an-
norlun-
da. Tyvärr 
missade jag 
stödet i kon-
struktionen, 
säger Svante 
när han ska 
ställa ifrån 
sig mope-
den.

Elmar 
Källvik från 
Alafors har 
tagit sig till 
Skepplanda 
på en klas-
sisk Nymans 
från miss-
tänkt 1958. 
Nymans som 
sedan blev 
Crescent 
som blev 
Monark.

– Den 
går som en 

klocka. Det här ska bli riktigt 
kul, menar Elmar timmen 
före avresa.

Från 1951 hittas en dåti-
dens fuskmoped. En vanlig 
damcykel med en motor på-
hängd bak.

– Jag är här för att test-
köra den. Egentligen är det 
min mamma som är intresse-
rad, berättar Lennart Karls-
son från Onsala.

Säljaren heter Björn 
Bergström och är arrange-
mangets stora moppefreak. 
Hemma i garaget finns idag 
nio mopeder, men det var 
inte länge sedan det var när-
mare 15.

– Jag lämnade nog aldrig 
mopedåldern. Jag har haft 
mopeder hela livet. Det är 
ett suveränt fordon, säger han 
och visar upp sin Husqvarna 
från 1955.

– Den här kallas Blöjpilen 
och togs fram istället för Si-
verpilen som var den tidens 
populära lätta mc. Alla pojkar 
hade ju inte åldern inne för 
att få köra Silverpilen och 
då blev det här ett alternativ. 
Den är ganska unik eftersom 
den bara gjordes i cirka 500 

exemplar. Jag hittade den här 
nere i Olofström för åtta år 
sedan, berättar Björn Berg-
ström som har helrenoverat 
objektet.

Från samma trakt är också 
Kjell Andersson som inte 
bara demonstrerar sin 98 ku-
bikare, Nymans, från 1951, 
utan framför allt sin klädsel.

– Den här struten är det 
många som skrattar åt, inklu-
sive mig själv, men faktum är 
att den fungerar riktigt bra. 
Vinden blir inte alls lika på-
taglig.

Gemenskap
Bland de 45 entusiasterna 
fanns det också damer. Mari-
anne Johansson från Skepp-
landa har köpt tillbaka sin 

Monark från 1971. Dottern 
har till och med fått betalt 
två gånger.

– Jag ville vara säker på att 
jag verkligen hade betalt och 
att den är min nu, säger hon 
och skrattar.

Den har många mil på me-
ritlistan.

– I ungdomsåren tog jag 
den till Göteborg varje dag. 
Jag tyckte det gick snabbare 
än mjölkbussen, minns Ma-
rianne Johansson.

Att köra veteranmoppe-
rally handlar lika mycket om 
gemenskap och att få umgås 
med likasinnade som att få 
visa upp sina juvelser. Det 
finns egentligen bara en sak 
som skrämmer.

– Att få åka skamkärra till-

baka, säger Björn Bergström 
och berättar om den nödvän-
diga servicebilen som följer 
bakom moppetåget för att 
assistera vid punktering, tek-
nikproblem eller ett simpelt 
bränslestopp.

Skepplanda BTK:s vete-
ranrally gick via Kvarnabovä-
gen och Skepplanda skjutba-
na till Kobergs slott. På efter-
middagen var sällskapet till-
baka på Forsvallen efter att ha 
avverkat dryga sju mil.
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Först på plats. Bert Glimhage, 60, från Hisingen är frälst i den praktiska flakmoppen och 
missar sällan ett veteranmoppearrangemang. Bäst är Alingsås klassiska event på långfreda-
gen som lockar över 700 mopedvänner varje år. Bert är en av dem.
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Björn Bergström är en sann mopedälska-
re. Samlingen består idag av nio varian-
ter varav den här har en spännande histo-
ria till namnet. Den kallas Blöjpilen eftersom 
det var Husqvarnas mopedversion av den 
populära Silverpilen som dock var en lätt 
mc, vilket gjorde att de yngre pojkarna bara 
kunde drömma om den. Lösningen blev Blöj-
pilen som bara tillverkades i 500-600 ex-
emplar.

Lennart Karlsson var en av fyra mopedentu-
siaster från Kungsbacka. Det här är en riktig 
klassiker – cykel med ett effektivt motorpå-
häng.

Kjell Andersson från Onsala menar bestämt att mopeden är 
den roligaste leksaken han köpt och då ingår självfallet den 
magnifika struten som skyddar ansiktet.

Hade det inte varit för dessa synnerligen 
vackra handtag hade Svantes Harleymop-
pe aldrig blivit verklighet. Det var när dessa 
hittades på en marknad som idén föddes.

Elmar Källvik från Alafors på sin Nymans 
från troligt 1958.

En Harleymoppe! Svante Lundkvist blev klar 
med sin egen komposition natten före rallyt.

”Vissa lämnar aldrig mopedåldern”
– Gott om juveler i Skepplandas Veteranmopperally– Gott om juveler i Skepplandas Veteranmopperally


