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Uudenkaupungin automuseo
Missä sijaitsee: Autotehtaankatu 14
Uudenkaupungin autotehtaan vieressä
76 km Turusta
Avoinna: joka päivä klo 11 - 17,
kesä-elokuussa klo 10 - 18
Huomaa myös tämä: Museossa on laaja
kokoelma veteraanimopoja ja vanhoja
moottoripyöriä

udenkaupungin Automuseon ulkoiset puitteet eivät ole kummoiset, mutta kannattaa
astua sisään, olet autohullu tai et.
Sisällä kromi kiiltää ja pastellinväriset tai kirkkaat autojen värit houkuttelevat. Mieleen
nousee nostalgisia kuvia 1950-luvun jenkkileffoista. Juuri tällaisella mintunvihreällä Cadillacilla vuosimallia 1959 nuoret kaahailivat pikkukaupungin yössä Chuck Berryn ja Buddy Hollyn
musiikin pauhatessa. Samaan teemaan sopii vaikka Studebaker Commander vuodelta 1951 – voi
kuvitella elokuvan sankarin suutelevan takapenkillä kaupungin kauneinta naista.
Uudenkaupungin Automuseon yli sadan auton kokoelmaan kuuluu monta aarretta. Automuseon harvinaisuuksia on Maybach Zeppelin vuodelta 1931. Tätä mallia on valmistettu maailmassa
vain 200 kappaletta.
Ford T Pick Up-mallia valmistettiin vuosina 1908 - 1927 yli 15 miljoonaa kappaletta. Halvin malli
maksoi 235 dollaria - kuuluisat Fordin ammattimiehet tienasivat 5 dollaria päivässä. Ukissa nähtävä
Ford on sinapinkeltainen ja siinä on poljinvaihteet.
Jos haluaa astua autoon sisään, voi valita aidon 1980-luvun Lontoon taxin. Museon toisessa näyttelyhallissa on laaja Saab-näyttely – Ukissa kun ollaan. Löytyy myös kokoelma ralliautoja.
Automuseo on toiminut samalla paikalla 1980-luvun puolivälistä asti.

Nystads bilmuseum är nostalgins skattkammare
Nystads Bilmuseums yttre ser inte speciellt lockande ut, men det lönar sig att stiga in, vare sig
du är biltokig eller ej.
Inomhus lockar glänsande krom och pastellfärgade klara bilplåtar. De väcker associationer
till 1950-talets amerikanska filmer. Med exakt en sådan här mintgrön Cadillac, årgång 1959,
raggade ungdomarna i småstadens natt till tonerna av Buddy Holly och Chuck Berry. Samma
tema passar Studebaker Commandern från 1951 – det går lätt att föreställa sig filmens hjälte
kyssande stans vackraste flicka på bakbänken.
Till bilmuseets över hundra bilars samling hör många rariteter, till exempel Maybach Zeppelin från 1931, tillverkad i bara 200 exemplar.
Ford T Pick Up tillverkades åren 1908-1927 i över 15 miljoner exemplar. Den billigaste modellen kostade 235 dollar – Fords berömda yrkesmän tjänade 5 dollar om dagen. Den senapsgula Ford som finns i bilmuseet har trampväxlar.
I museet finns faffamopeder och en äkta Londontaxi från 1980-talet, som man får stiga in i.
I den andra utställningshallen finns en Saab-utställning och rallybilar.
Bilmuseet har verkat på samma ställe sedan mitten av 1980-talet.

