Mölndalsknuttar på grönbete i Svenljunga, juni 2015.
Mölndalsknuttarnas traditionella utflykt blev under vårens garageträff bestämd till den 16/6.
Resmålet blev Bynanders Motormuseum i Svenljunga där en stor del av GK:s Bil och MCsamling i Ullared inköpts och finns till beskådan.
Museet är relativt nyöppnat och ligger vackert och lantligt vid Torstorps Gård en bit utanför
Svenljunga. Byggnaden är i två våningar och härstammar från gårdens gamla ladugård.
I övervåningen hittar man mest MC tillsammans med några 50-talsbilar, Volvo PV 544, ”WW
Bubblor”, och en del modeller från Renault. Från ringside kunde man också beskåda ”Ingos”
blänkande Excalibur SS årsmodell – 68. En riktig pärla omsvept av den upphöjda
boxarringens rep.
I bottenvåningen hittar man merparten av samlingens ca 60 bilar. Allt ifrån
förkrigsmodeller, 50 och 60-talets modeller från USA och Europa med tyngdpunkten på olika
USA-fabrikat. Förutom bilar finns även i bottenvåningen ett café där man kan fika och
mumsa goda kanelbullar och mackor.
Den 16 dagen i juni inleds med skrällande oljud från en väckarklocka. Lite omodernt i dessa
mobil-tider. Men vill man vakna till en nostalgidag så får man ju tåla lite oljud. Upp och
hoppa, solen skiner, på med kaffet, fram med morgonmackorna.
Dagen börjar bra. ”Bussen”, en Ford, med plats för nio personer inklusive mig själv som
chaufför skall hämtas vid nio-tiden. Strax före nioslaget tuffar en Fiat in på gårdsplanen . Ur
denna kliver Lennart H som dagen till ära supportar med transport till Wagnefors
Biluthyrning här i Mölndal. Avfärden till Svenljunga är bestämd till 10.00. Snart dyker de
första knuttarna upp, Claes J och Ivan O och en stund senare även Ingemar ”Valle”. Bosse A
har ringt återbud då han blivit kraftigt förkyld. Ytterligare en knutte, som utvandrat till
Landvetter, hämtas upp vid busshållplatsen vid Landvettersjöns östra ända. Men vad konstig
backspegeln blev. Helt blå. En kollega från Västtrafik nästan på väg in i baken! Det blev att
dra iväg med en rivstart mot friheten på motorvägen lite längre fram.
Som vanligt mycket snack och skratt från ”dom där bak i bilen” bl.a. om husbilar
(motoreffekter, växellådor, toa, sängar och andra utrymmen diskuterades). Svenljunga är ju
inte så långt från Mölndal så efter lite drygt en timmas körning lade vi till vid museets stora
parkering. Inträdesavgiften 60:- (pensionärspris) betalades. I samband med detta beställdes
också fika av den trevliga värdinnan. Smakade fint. Mycket snack och skratt mellan
tuggorna.
Rundvandringen avverkades på ett par timmar. Alla har ju sina minnen från ungdomens biloch MC- åkande. Det visade sig bl a att Claes J hade ett förflutet som Renault-freak och ägare
till en Dauphine och en 4CV . Även vi andra hade många historier att berätta om egna och
bekantas bilar och bilägandet allt eftersom de olika fabrikaten ”poppade” upp.

Museets, enligt mitt tycke, snyggaste Yankee. Corvette -61 med bl.a. en härlig design på
instrumentering och övrig inredning. Den syns lite dåligt, men i bakgrunden skymtar en
ursnygg Woodie med blanklackat/”fernissad” kaross.
På MC-sidan imponerade det stora antalet hojar och det fina skick flertalet befann sig i .
Totalt finns ca 120 hojar att beskåda bl.a ett stort antal 98 cc lättviktare från olika årgångar.

Highland, en svenskdesignad 950cc offroad hoj med ursprung från Skällinge i norra Halland.

98cc lättviktare med något mysko gaffel.
Fabrikat okänt.
Kan vara ett hemmabygge.

Som någon vis man eller kvinna har sagt: Tiden går fort när man har trevligt och trevligt hade
vi. Humöret på topp hela dagen. Dags att säga hej då till husets värdinna och dra iväg till
Limmareds Värdshus och den väntande maten. Stekt fläsk med löksås och potatis,
salladstallrik och noll-öl . Fantastiskt gott!
Sedan blev det att dra ut mot 27:an och mot Borås. I Landvetter blev det tankning av bussen
på Shellmacken och sedan vidare färd mot Mölndal.
17.30 återlämnades bussen och det blev åter en Fiat-tripp med Lennart till Kikås.
Text och bild: Lasse Eriksson, 50-talsknutte och Mölndalsbo av ohejdad vana.

