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Museer behöver inte vara
stora. Även små museum
kan vara minst lika intressanta och ägnas många timmar
för att ta sig igenom. Vi har
hittat ett litet museum i
Hillared med unikt material
för nostalgikern.

M

useum är ofta förknippat med stora lokaler i
form av specialbyggda
fastigheter, historiska byggnader eller
hangarer. Alla med speciella inriktningar
och fulla med unikt material. Men runt
om i landet finns även mindre privata
samlingar inrymda i bostäder.
I källaren till en villa i Hillared, mitt
emellan Borås och Tranemo, finns ett
litet museum men lika väl fullt med intressanta objekt att beskåda. I alla fall för
fordonsnostalgiker i den tunga kategorin.

på utsidan som ger in hint om vad som
finns innanför husgrunden. Tage låser
upp källardörren och visar in i ett diskret
rum.
Först möts besökaren av ett tåglandskap
i H0-skala. Resten av rummet är täkt
av hyllor och skåp fyllda med säkert
500-talet fordon i olika skalor. Fyra
stora glasskåp står från golv till tak,
enskilda monterskåp och bokhyllor är
fullproppade med modellbilar, kuriosa
och litteratur. Mest är det lastbilar m en
också ett ansenligt antal personbils- och
bussmodeller samt några maskiner.

TAGE ”PAJEN” ENGLUND tar

DEN UTLÖSANDE FAKTORN och

hans bortgång
september 2017.
Pappa Peter Ström som bodde
i Uddevalla hade under mer än ett halvt
sekel samlat lastbilsmodeller och dokumentation om lastbilar, speciellt om
och kring SLAB (Svenska Lastbilsaktiebolaget), senare Svelast då han mer
eller minder var uppväxt med företaget.
Peters pappa Tage Ström arbetade på
SLAB:s orderkontor i Uddevalla från
1947 till 1964 och Peters mamma städade på företaget.
– Jag hade ingen kontakt med pappa
förrän det sista då han var sjuk men
vi kom varandra nära och jag lovade
honom att ta hand om han samling,
berättar Tage och visar de speciella
montrarna och hyllorna som är tillägnade kända företag som Bilspedition,
ASG, Posten och inte minst SLAB/
Svelast som var Peters hjärtesak. Bland
modellbilarna finns dessutom till företagens logotyper, fotografier och prylar
som pennor, skrivblock, nyckelringar,
tändare, kepsar och mycket mer.
DET FINNS MÄNGDER AV BILDER,
speciellt från SLAB. De ligger digitalt
i hårddiskar och ska sorteras. Och det
är fortfarande många hyllmeter med
dokumentation som inte är uppackat,
förklarar Tage ”Pajen” som till vardags
paketerar korv på en firma. Men lastbilar är hans intresse. Sambon Katarinas
pappa, Björne kör hos B Hedströms
Åkeri i Svenljunga så branschen är inte
nyupptäckt och helst vill han börja
köra själv. Just nu håller han på att ta en
intensivkurs för att kunna ta sig ut på
vägarna.

av att göra
ett besök på museet så e-posta till pajenkattis@gmail.com och kom överens
om ett besök. Det är det väl värt. 

OM NÅGON ÄR INTRESSERAD

emot utanför
sin bostad i ett lugnt villaområde tidigt
en lördagsmorgon. Det finns ingenting

den stora
grundstenen till samlingen var att Tage
övertog sin pappas stora samling efter
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