Bilder från Sven-Erik Svenssons album.
Historien börjar i Dyrenäs, Tostared. Ett litet sommarstugeområde vid sjön Lygnerns östra sida
mellan Fjärås och Sätila.
Bröderna Sven och John Svensson köper var sin tomt med sjöutsikt i början på 60-talet. Att ta sig
dit på den tiden var inte lätt, en buss i veckan på sin höjd, 50 år senare är det inte bättre, bussen
är indragen.
Bil eller Mc var det som gällde, både då som nu.
Båda bröderna bodde i Göteborg så en del mil till stugorna blev det.

Sven-Eriks mor och far, Sven &
Gerda.

Sven-Eriks farbror John fick vara körskollärare då det begavs sig, klart att grabben skulle ha körkort
för lätt mc.

Jonne på sin Monark, kortet
troligtvis taget vid Östra Hamngatan
i Göteborg.

t.v. Sven-Erik med nyinköpt Apollo 1956. Kolla in
“myggjagarna” och frisyren! Apollon måste ha
körts hårt, för 1962 var det slutåkt och delarna
plockades över till andra Mc.

Bild t.h. kompisen till Sven-Erik körde
Husqvarna, troligen var den gulmålad med
fartränder. Ljus behövdes även på den tiden,
men man undrar om 6V räckte till den extra
strålkastaren?
Kanske det var en form av tidigt “led ljus“?

Lumpen gjordes i Skövde “Pansartrupperna“ 1961.
Bild t.v visar en ordonnans som fått till uppgift att
prova Jawan som militären köpt in.

Fler Svenssons dyker upp i albumet.
Gunnar Svensson som var ivrig fotograf och Biografmaskinist i Kungsbacka.

Gunnar sittande på vänster sida av vad vi tror är en 98cc, kortet taget i Kungsbacka på 1940-talet.

Här ett foto på en kompis i lumparkläder sittande på en Twn 350 s 1939 enligt uppgift. Vet inte var
bilden är tagen, men på Gotland lär det ha funnits en del Twn hos militären.

Vad vore livet utan “spättor“ kanske inte rätt klädsel på tjejerna för mc åkning, men ett trevligt
foto är det.
Stugorna i Dyrenäs har nu blivit permanent boende för Sven-Erik, och hans två söner har var sitt
hus. Även undertecknad med hustru bor grannar med stuga köpt 1972.
Vad mycket man kan hitta bara genom att titta i ett album av äldre årgång.
Hälsningar Lisbeth och Lennart Hedberg.

