
Utställning Badhusparken Kungsbacka.  
 

  
  

Snart är det tradition att ställa ut mc och mopeder vid Cassels hörna i Kungsbacka.  
Det verkar inte vara så svårt att få ihop rullande material, fast det är mitt i sommaren.  
Det visas 5 mc och 6 mopeder, precis lagom i den lilla rondellen. 
 
Mycket trevligt folk att prata med, en äldre herre frågar hur gammal Nortonen är?   
1933, svarar jag.  
Då var jag två år, säger han. Sedan berättar han att han ursprungligen kommer från 
Norrland och att det var ont om Motorcyklar efter kriget.  
Däremot körde han mycket mc på 50-60 talet, långt till jobbet var det. 
Nu bor han i Partille och tittade förbi för att kolla om det var någon mc han kände igen. 
 

  
 

Ingmar Malmqvist ställde ut en Monark med två-växlad JB motor. Den hade fått lite “trial-
stuk“ över sig, inte ofta man ser en sådan. 
Nu när den är färdig ska han ge sig i kast med Husqvarnan som övergick i hans ägo från 
Klubben. Den blir säkert lika fin som JB-n vad det lider. 



 Moped “grabbarna“ hade många omkring 
sig och mycket frågor.  
Verkar som det finns mopeder i var och 
varannan familj och efter vad man förstår, är 
det många som tänkt sätta igång och göra i 
ordning “klenoderna“.  
 
För att hjälpa dem igång så “sticker“ vi till 
dem papper på vårt “Onsalalopp“ för 
mopeder, och vem vet, kanske de går med i 
någon Mcv-klubb. 

 
 
 

  
 

Bengt Börjesson blir intervjuad av Norra Halland, och det är väl svårt att hitta någon som är 
mera insatt i klubbens historia än Bengt. 
Vi förväntar oss ett stort reportage i tidningen, “kanske inte på första sidan“ men bra 
reklam för Klubben blir det nog. 
Fika och lunch bjuder Klubben på, och vackert väder hade vi också i Badhusparken. 
  
Hälsningar Lennart Hedberg. 
 


