Ett foto berättar.
Text: Lasse Eriksson
Foto: Egen samling

Sommaren 1952. På en brygga i Gottskär. Ett glatt gäng mölndalsknuttar på söndagsutflykt till
Gottskär några km söder om Kungsbacka. Sommar, sol och motorcykel. Vad mer kan man önska?

Från vänster: Ingemar Larsson iförd ”keps” och solglasögon. På den tiden boende på Trädgårdsgatan i
Mölndal och ägare till en NV med 125cc DKV- motor. Numera boende i Ullared. Han inköpte senare
en Matchless och som återfallsknutte på 80/90-talet åkte han både NV och BMW.
Bakom och knästående undertecknad Lasse Eriksson med båtmössan lätt på svaj. Då liksom nu
mölndalsbo och på den tiden stolt ägare till en Monark CZ 150cc med plats för två. I garaget finns
numera en CZ under renovering plus ett par andra modernare hojar bl.a en BMW.
Framför sitter, en barhuvad, Göte Henriksson. Åkte vid tillfället på en Svalan med 125cc HVA- motor.
Blev senare ägare till en 600cc Saroléa som brann upp efter att ha krockat med en bil på Levgrens äng
i Göteborg. (Se tidigare Saroléa artikel) Bor numera i Mölnlycketrakten och har lagt MC-åkandet på
hyllan.

Den unga damen bredvid Göte, iförd båtmössa och lågskor, heter om jag minns rätt Monica. En
mölndalstjej som åkte med ”fotografen”. Vem detta var är något tveksamt så den frågan får lämnas
öppen.
Killen i ”Livingstonehatten” är Stig Nylén boende under 50-talet på Frölundagatan i Mölndal. Bor
numera i Landvetter och åker på en 750cc Honda.
Frågan är om han när bilden togs hade köpt sin ”krigarHarley”. Om inte så åkte han på en 125cc HVA.
Sist men inte minst, Ronny Andersson kisande mot solen och iförd kraftiga gummistövlar. Då boende
i vad vi i Mölndal kallade Kullen men flyttade vid vuxen ålder ner till ett ställe inte så långt från
Gottskär. Ungefär vid Presseskolan fast på andra sidan vägen. Ronny färdades på en Monark med JBmotor och senare även på en Matchless som när den blev till salu köptes av Ingemar.
Åren har runnit undan och mycket vatten har skvalpat under bryggan sedan dess men nostalgin
fortsätter att flöda!!!!

Hälsningar Lasse

