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Den här boken har jag gjort för mig! Om du vill läsa 
den, är du välkommen!

Henrik Moberger har hjälpt mig att skriva genom att 
intervjua mig och jag har då berättat om mitt liv så som 
jag upplevt det. Det finns säkert massor av människor, 
som ser det på ett annat sätt, men det intresserar mig 
inte.

Av mig och om mig, är denna bok!

Jag har själv tagit de flesta fotona, dock inte de jag själv 
förekommer på. Familjemedlemmar, vänner och okän-
da har fotograferat, liksom fotografen Thord ”Todde” 
Engström. Han har tagit de allra bästa av dem alla!

Anne Radestedt har gjort layouten och därför ser det 
ut som en bok och inte som ett Excel-dokument.

Jag har än så länge haft ett underbart liv, som jag inte 
vill glömma.

Hej!
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Den 27 augusti 1960 föddes jag på 
Sundsvalls BB. 

Min mamma hette Maj-Britt Näs-
ström och min pappa Seth Heiner 
Berglund. Men han tilltalades bara 
Heiner i hela sitt liv. Båda var födda 
på våren 1933, men var inte gifta än, 
så jag blev ett ”trolovningsbarn”.

Min mamma verkar ha gjort ”revolu-
tion” mot sin pappa, som var frikyr-
kopastor. Så hon blev ganska vild av 
sig och hade redan två barn före mig, 
men med två andra män. Båda bar-
nen, en pojke och en flicka, bodde hos 
fosterföräldrar.

Min mamma ville inte ha mig heller, 
så hon lämnade BB utan mig efter två 
dagar, den 29 augusti. Den dagens 
namn är Hans och det fick bli mitt 
namn, med tillägget Olov. Tre dagar 
senare skrevs lille Hans in på späd-
barnshemmet i Sundsvall.

Pappa Heiner ville egentligen ta hand 
om mig, men fick inte. Han var elek-

Del 1

Jag är Hans Nilsson

triker, med ordentligt jobb, men på 
den tiden räckte det inte för vårdnad. 
De var ju inte gifta.

Jag hade redan i 6-7-årsåldern fått 
veta att jag var adopterad, men när 
jag blivit 35 år, 1995, hade jag blivit 
tillräckligt nyfiken på min biologiska 
bakgrund för att börja forska litet. 

Heiner och Maj-Britt hade gått skilda 
vägar och Heiner träffade en ny kvin-
na, Ingrid. När jag fann dem bodde de 
i Gnarp, söder om Sundsvall. 

När jag skulle söka Heiner, gick jag 
in på ålderdomshemmet och frågade 
rakt ut i lokalen om någon kände Seth 
Heiner. ”Nej, men jag känner hans 
bror Torvald”, svarade en gubbe. Så, 
via brodern, hittade jag honom. Jag 
fick lov av Ingrid att få besöka honom 
dagen därpå. Min fru, Sabine, och vår 
dotter Li, var med också. 

Det blev en sömnlös natt. Jag hade 
aldrig träffat min biologiska pappa, så 
det var nervöst.
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Vi kom dit och han sade inte många 
ord, vi hörde mest bara det norrländ-
ska läppljudet, ett pysande när man 
drar in luft mellan läpparna. Ja, ni 
vet…

”Följ med ut”, sade han och jag lom-
made med ut i skogen. Där bröt han 
av en gren på ett träd, täljde till det 
i slagruteform och gav mig den. ”Gå 
framåt”, löd ordern och jag gick fram-
åt med slagrutan och plötsligt vek den 
sig nedåt marken. Jag kunde inte hålla 
emot. Det stämmer, det funkar! Det 
visade sig att en bäck rann under sti-
gen jag gick på. Då blev han nöjd och 
konstaterade att jag måste vara hans 
son, som ärvt den egenskapen.

Heiner dog i Alzheimer den 22 maj 
2004.

Han visste, att min mamma Maj-Britt 
fanns i Malmö. Hon arbetade som 
sjukvårdsbiträde på äldreboendet Ro-
sengården i Malmö. Där blev hon så 
småningom vårdtagare istället och 
hon dog i november 2018. Till be-
gravningen kom ingen. Hon hade inte 
haft någon kontakt alls under livet 
med sina tre barn, så ingen var heller 
särskilt angelägen att gå på hennes be-
gravning.

Jag är glad att jag inte vuxit upp med 
henne.

Hennes båda första barn, mina halv-
syskon och fosterbarn redan när jag 
föddes, heter Staffan, boende i Härnö-
sand, och Cristina, gift med en span-
jor och boende i Kista med två barn.

Heiner och Ingrid fick två döttrar, 
Maria, som bor i Hudiksvall, och 
Kristina, gift med en italienare i Rom. 
Kristina har en son, Gabriele.

Tillbaka till min tid på barnhemmet 
i Sundsvall. Jag minns förstås ingen-
ting av mitt halvår där. Inte heller att 
ett barnlängtande par från Helsing-
borg, Jan och Gunnel Nilsson, hade 
haft kontakt med Assistent Fru Astrid 
Gagge vid Sociala Byrån i Sundsvall 
och då fått veta, att en liten pojke 
fanns tillgänglig för adoption. ”Då 
pojken har två halvsyskon här i trak-
ten, anser nämnden det vara lyckli-
gast, att han placeras i ett hem, som ej 
är beläget i Sundsvalls närhet”, skrev 
nämnden i brevet till Gunnel. Barnets 
biologiska föräldrar beskrevs i (gan-
ska) positiva ordalag och barnet, alltså 
jag, beskrevs som frisk och välmatad.

Jo, välmatad, för det fanns med ett in-
tyg från barnavårdslärarinnan Anna 
Lilja. Där står att jag vägde 4 150 gram 
när jag föddes och 7 630 gram när jag 
skrevs ut. Vid den tiden åt jag 200 gram 
sempervälling på vatten klockan 06 och 
10, mos och soppa klockan 14 och gröt 
med saftsås klockan 18. Plus 15 drop-
par AD-vitamin varje dag, och därtill rå 
fruktsaft av till exempel apelsin.

Jag var BCG- och trippelvaccinerad 
och förklarades frisk av Doktor von 
Sydow på Sundsvalls Barnsjukhus den 
11 mars 1961. 

Så, den 13 mars 1961, sattes jag på ett 
flygplan till Ängelholm och möttes 
där av Gunnel och Jan Nilsson.
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Så blev norrlänningen en riktig skå-
ning, boende på Hövidsmansgatan 16 
i Hälsingborg (med ä fortfarande).

Men själva adoptionen dröjde. Efter 
en tid, oklart hur lång, ansökte Jan 
och Gunnel vördsamt om tillstånd 
att adoptera Hans Näsström. ”Ifråga- 
varande barn har vistats i vårt hem 
sedan den 13/3 1961 och vi ha under 
tiden blivit alltmer fästade vid honom 
och betraktar honom redan såsom vår 
egen son”, skrev de i ansökan.

Det var förmodligen vid tiden för 
min ettårsdag, men domen från III 
Avdelningen vid Rådhusrätten i Häl-
singborg kom inte förrän den 29 maj 
1962. Domstolen fann det då ”skäligt 
meddela sökandena tillstånd att så-
som adoptivbarn antaga…”

Billig var jag dessutom. Lösen 7:-, 
stämpelavgift 1:-, summa 8:- kronor.

Åtta spänn!

Jan och Gunnel blev förstås mina för-
äldrar på riktigt, men jag har alltid 
använt orden Mor och Far om dem, 
aldrig mamma och pappa. 

Jag hade ju ingen aning om mina 
biologiska föräldrar, men hade alltså 
redan som 6-7-åring fått veta, att jag 
var adopterad. Varför de berättade så 
pass tidigt, kan bero på att jag var så 
olik mina adoptivföräldrar. Jag var 
helblond medan mor hade kolsvart 
hår och mörk hy. Far var också mörk, 
men hade i alla fall varit mer lik mig 
när han var barn. Men de kände nog, 

En av dom första 
bilderna på mig, 
våren 1961 
i Helsingborg.

Hos fotografen, 
9 månader gammal.
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att jag behövde veta och jag minns ex-
akt garderoben i ett rum in till vänster 
i lägenheten, där det hängde en brun 
väska med papper i – adoptionshand-
lingarna. Exakt vad mor sade, minns 
jag inte, men ordet elektriker fastnade 
i minnet.

Mor och Far, Frida och Inga-Viola
Far Jan, född 31 mars 1927, var resan-
de säljare av olika saker – barnkläder, 
Castrol oljeprodukter, Tretorns stöv-
lar och annat. Tennisprodukter också, 
så jag fick både racket och bollar. Han 
jobbade alltid, kvällar och helger, och 
avancerade till att bli en av företagets 
fyra säljchefer. Så flyttade han till My-
resjöhus, fortsatte med truckar; Tow 
Motor och ett annat märke. År 1971 
blev han försäljningschef på Svensk 
Termoplastisk Industri, som långt se-
nare skulle döpas om till STI Plast AB.

Mor Gunnel, född 27 september 1926, 
jobbade i affären Widboms på Kul-
lagatan i Helsingborg. Där sålde hon 
tyger, men när den slog igen hamnade 
hon på Mariannes Badbod och sålde 
handdukar, tvålar och annat. Så små-
ningom lämnade hon arbetslivet och 
blev hemmafru.

Mor Gunnels mamma, min mormor, 
Frida Hjelm, blev tidigt min allra 
bästa kompis. Men också mors ku-
sin, Inga-Viola från Höganäs, blev en 
mycket viktig person för mig. Hon 
jobbade på Arnbergs Korsettfabrik, 
men har under sitt liv också tagit hand 
om alla barn i släkten. En underbar 
människa och den som levde längst 
av dem alla. Hon blev 94 år gammal 
och dog 26 oktober 2019.

Jan och Gunnel blev bra föräldrar för 
mig. Inte så intensivt kärleksfulla, 
men ändå bra. 

Redan 1963 besökte vi Italien för för-
sta gången. Arnbergs hade semester-

Letar krabbor 
i Ranarpsstrand.

Riva del Sole 
i Italien 1963. 

Mossan, Inga-Viola,  
Berta, Asta och jag. 

Fassan tog bilden.
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lägenheter där och vi åkte dit i vår vita 
Peugeot 404. Jag minns också mitt 
första italienska ord – gelato.

Bilen byttes sedermera till en vinröd 
404, som ersattes av en vit 504.

Från 1963 hade vi också sommarstu-
ga i Ranarpsstrand, vid Skälderviken 
väster om Förslöv, på Hallandsås söd-
ra sida. Där tillbringade vi mycket fri-
tid under alla år.

Si och så med skolan
1967 började jag första klass på  
Slottvångsskolan i Helsingborg, där 
jag gick till och med femte klass. Där 
blev jag inte precis mobbad, men ho-
tad och rånad. Elaka kamrater, ledda 
av Johan, tog mina godispengar.

Det blev mycket musik i skolan. Jag 
var kompis med Dan Persson, senare 
basist i Torsson, ”det fjärde bästa ban-
det i Lund”. Själv spelade jag förstås 
blockflöjt, men också klassisk gitarr 
(det gick dåligt). Senare blev det elor-
gel, som jag spelade i vårt första band, 
och synt. Till slut blev det riktig gitarr 
och på den vägen har det varit. Idag 
spelar jag gärna akustisk gitarr.

Men det är ju idag…

Då, 1972, efter fem år i skolan, skulle 
vårt hus renoveras under sommaren. 
Det ägdes av arkitekten Lars Ek, som 
hade massor av djur – terrarium i käl-
laren med ormar och spindlar – och 
en levande svart panter på kontoret. 

Min första skoldag. 
Här med min 

nästkusin 
Marie-Louise, 3 år 

äldre.

Min första lärare, 
Ester Mårtensson.

Med min katt 
“Pricken” 
i Munka Ljungby.
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Förskolan, 1966-1967 i Helsingborg. Jag står andre från höger i mittersta raden.

Tredje klass på Slottvångsskolan i Helsingborg. Jag sitter längst till vänster i främsta raden.
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Sjunde klass på Kungsgårdsskolan i Ängelholm.
Jag är tvåa från vänster i andra raden nedifrån.
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Jag fick då lov att rita och måla på alla 
väggar i lägenheten, men när vi kom 
tillbaka från sommarstugan, hade 
ingen renovering gjorts.

Far och mor valde då att köpa ett eget 
1,5-planshus i Munka-Ljungby och 
jag började sexan i Toftaskolan. En fin 
skola, ritad av – ja, Lars Ek – med en 
25-metersbassäng och många möjlig-
heter att utöva olika idrotter – bland 
annat tennis, bordtennis och badmin-
ton. Jag tränade aktivt och badminton 
blev min sport, som jag fortsatte med 
in i vuxen ålder. Dock utan att tävla.

1973 började jag i högstadiet – som 
inte fanns i Munka-Ljungby. Så det 

blev att åka buss ett par mil, till Kungs-
gårdsskolan i Ängelholm. Besvärligt 
med snö på vintern och skolan var 
dessutom känd som ”stökig”. En gång 
körde, en något äldre, elev motorcykel 
genom hela skolkorridoren.

Den hösten upplevde jag min första 
popkonsert, tillsammans med mor 
och far. Det var Dr Hook and the 
Medicine Show, som uppträdde i Mal-
mö.

Redan 1974 var det dags att flytta 
tillbaka till Helsingborg. Mor och 
far hade köpt ett ännu ofärdigt hus 
på Strandvägen/Drottninggatan och 
sålde villan i Munka-Ljungby, men 
bygget försenades och vi bodde på 
”undantag” på en bondgård i Ranarp 
till i oktober. Vi saknade badrum och 
när jag skulle duscha, körde jag mors 
stora Opel Admiral till en sommar-
stuga. Jag var visserligen bara 14 år, 
men vägen var liten och det var bara 
en kilometer…

Jag hade börjat höstterminen i åtton-
de klass på Magnus Stenbocksskolan 
och åkte dit med far på morgnarna, 
men fick efter skolan vänta på honom 
ett par, kanske upp till fyra timmar, 
på Svensk Termoplastisk Industri tills 
han slutade jobbet och skulle köra 
”hem till gården”.

Det var en jobbig höst…

Men samtidigt en rolig, för nu gick jag 
på min första riktiga popkonsert utan 
mor och far. Artisten var Björn Skifs 
och jag fick jobba som ”roddare” un-

“Clabbe” Claes af 
Geijerstam.

Björn Skifs.
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Jag på min 
Suzukimoppe 

på Strandvägen 
i Helsingborg.

der ljudteknikern Claes af Geijerstam. 
Den gången blev det inte bara gratis, 
jag fick två fina autografer dessutom.

Och i oktober flyttade vi äntligen in i 
det nya radhuset på Strandvägen.

Jag var ju ändå 14 år, så jag började 
förstås också köra moppe. Och håret 
var redan då långt, men kunde ändå 
inte dölja mitt högra öra. Det likna-
de en vingmutter och störde mig så 
mycket, att jag fick operera in det. Det 
blev bättre, men jag behöll håret i alla 
fall…

Sommaren 1975 blev det semester, 
men inte till Italien, utan Spanien. Till 
Torremolinos, en plats fylld med vilda 
hundar och svensktalande spanjorer.

År 1976 började jag gymnasiet. Men 
inte på fyraårig teknisk linje, som far 
ville, utan på social linje. Ämnen som 
psykologi, engelska och matte gjor-
de jag på en termin, men var så trött 
på resten, att jag tillbringade mer tid 
hemma hos kompisar än på skolan 
under vårterminen. Det slutade med 
att jag blev utslängd ur skolan utan 
betyg, en vecka innan sommarlovet.

Sommaren 1977 fick jag åka på språk-
resa, ordnad av Skolungdomens Inter-
nationella Studier, mer känt som SIS. 
Jag bodde hos Daisy och Ken Dickens 
i Bournemouth tillsammans med tre 
andra svenskar, en spanjor, en arab 
och parets egen son. Vi hade kurs 
varje förmiddag och pratade mycket 
engelska, men vi hade förstås också 
väldigt mycket kul.

Jag och Åsa 
i Torremolinos, där 
vi var med våra 
föräldrar 1975.
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Fotot på 8:an på Magnus Stenbocksskolan i Helsingborg 1974, tog jag själv.

8:an 1974, taget av någon som tydligen tycker att det är tråkigt med klassbilder.
Själv står jag tredje från vänster på övre raden.
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9:an 1975, Magnus Stenbock, Helsingborg. Jag står mitt i med solglasögon.

Första året på Social linje på Olympiaskolan i Helsingborg.
Här står jag andre från vänster i mittersta raden.

För mig även sista året.
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Jag hade då fastnat för punken och 
lyssnade på flera konserter – till ex-
empel The Vibrators och The Jam.

Jag började också jobba den somma-
ren, i juli, som lördagsbrevbärare. Man 
jobbade på beting, så jag kunde vara 
snabb och sluta tidigt. Tjänade pengar 
och undvek att förbruka några peng-
ar eftersom jag inte kunde vara ute på 
fredagskvällarna. Jobbet började tidigt 
lördag morgon. Det var win-win för 
mig. Jag kunde också fortsätta jobba på 
lördagarna under skolterminen.

Så det blev att börja om igen med sko-
lan hösten 1977, nu på processteknisk 
linje på Rönnowska Gymnasiet. Nu 
gick det bättre och jag skulle komma 
att bli processtekniker.

Den viktigaste händelsen 1978, var 
en konsert med Bob Dylan i Scandi-
navium i Göteborg. Han spelade i tre 
timmar, gjorde bara en paus och öste 
sedan på igen. Oförglömligt!

Näst viktigast, och något som gjorde 
mig fast för livet, var den första egna 
semestern i Italien. Det är nu över 40 
år sedan och jag har alltså varit fast för 
Italien sedan dess. Vi skulle ha varit i 
Arma di Taggia, men hamnade i Alas-
sio, och det blev lika kul. 

Varför vi ändå inte bor stadigt i Italien 
idag, beror på att småorterna på Rivi- 
eran där, är lika döda på vintern, som 
småorterna på den franska Rivieran. 
Alltså blev det Nice som fast bostad, 
fastän min italienska är väldigt mycket 
bättre än min franska. Som är noll…

En annan konsert 1978, ett djävla röj 
och väldigt roligt, var på Terrassen i 
Helsingborg när Kal P. Dal rockade 

Mer punk. The Jam i 
Bournemouth 1977 

med Todde.

Punken kom till 
världen. 

The Vibrators i 
Bournemouth 1977.

Såg Bob Dylan på 
Scandinavium i 

Göteborg 
tillsammans med 

Göran Lindell.
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1978 blev jag myndig 
och behövde inte 
ha mina föräldrars 
tillstånd att lämna 
Svenska Kyrkan, 
som man på min tid 
föddes in i. 
Döpt hade jag blivit, 
för man har inte så 
mycket att säga till 
om i den åldern, 
men konfirmationen 
hoppade jag över och 
då gäller ju inte dopet 
eftersom konfirma-
tionen är en 
bekräftelse av dopet.
Jag har alltid 
ifrågasatt allt och 
det är inte för att 
jag skulle vara 
dåligt påläst, som 
jag inte tror på att 
den judiska killen 
från Mellanöstern 
representerar det ni 
kallar Gud.

som värst. Jag var där, liksom i Alassio 
och i Bournemouth, med min då bäs-
ta vän och klasskompis, Thord ”Tod-
de” Engström. Vi träffas fortfarande 
ibland.

Körkort, jobb och nästan vuxen
Jag fyllde 18 den 27 augusti 1978 och 
tog givetvis körkort för bil direkt.

I februari 1979 såg jag Suzi Quatro på 
Sundspärlan i Helsingborg och i mars 
Rockpile – alltså Dave Edmunds och 
Nick Lowe – på Akademiska Fören-
ingen i Lund.

Den 9 maj såg jag Thin Lizzy på Olym-
pen i Lund.

Ordet student tycker jag är tramsigt 
när man gått två år på yrkesskola, men 
okay – i juni 1979 blev jag ”student” 
och processtekniker. Dagen efter exa-
men började jag jobba på Sydferniss, 
ett företag som producerade grunden 
till färger och lacker – vi skickade 
basen till oljefärger till oljeländerna, 
skojade vi om.

Samtidigt fick far chansen att köpa ut 
Svensk Termoplastisk Industri, som 
var den svenska delen av ett danskt 
företag. Han frågade sina två kolle-
ger om de ville vara med, men båda 
avböjde och gick hem. Så han köpte 
bolaget själv och frågade mig om jag 
ville vara med och hjälpa honom.

Mitt arbete på Sydferniss var en sorts 
treskift – en vecka i första skiftet, näs-

ta i andra och tredje veckan i tredje 
skiftet. Så jag hade ju alltid två lediga, 
men varierande, skift över för att kun-
na jobba hos far.

Det funkade förstås inte och i oktober 
1979 köpte jag in mig till 50 procent i 
firman och började jobba heltid med 
far. Verksamheten hade inte gått så 
bra, så det var nog därför kollegerna 
inte vågade satsa på det. Därför gällde 
det också för oss att bygga upp verk-
samheten ordentligt. Jag skrev frakt-
sedlar och fakturor och bokförde – i 
en bok. Dator, eller vad det då hette, 
hade vi inte råd med.

Jag hade fyllt 19 år och vuxen nog att 
flytta hemifrån, först till en kompis 
lägenhet, sedan till en egen på Plante-
ringsvägen 131D, ute på söder.

På firman skötte jag lagret och kon-
toret medan far var ute och sålde. 
Jag blev självlärd i bokföring och 
försäljning, som jag också hjälpte 
far med. Och som född i jungfruns 
tecken, är jag väldigt duktig på att 
organisera.



20

Processteknisk linje på Rönnowska Skolan i Helsingborg 1977-79.
Jo, jag sitter längst till vänster i bild.

Språkresa till Bournemouth i England 1977. 
Jag står litet till vänster om mitten och Todde närmast till höger om mig.
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Som nybliven processtekniker visste 
jag också hur plast kom till och jag 
övertygade far om att investera i en 
cirkelsåg för att vi skulle såga till kun-
dernas plastdetaljer. Det jobbet hade 
vi lagt ut på andra, men fick nu in i fir-
man. Men plastsågar fanns inte, så vi 
fick anpassa sågen själva till att fung-
era på plast.

Det ena gav det andra och firman väx-
te. Far sågade på lördagar och jag på 
söndagar.

Vi hyrde 200 kvadratmeter i ett lager-
hotell, men behövde mer och lyckades 
hyra ett fack till när grannen lämnade 
det. Mor var med ett tag, men trivdes 
inte, och vi behövde en sekreterare. 

Medan jag var på lagret intervjuade 
far sökande. Senare fick jag veta, att en 
av dem hette Sabine Arwe. Hon fick 
inte jobbet och ville nog inte heller ar-
beta hos den piprökande gubben. Det 
här skulle jag få reda på senare…

En sekreterare anställdes i alla fall och 
vi jobbade på.

I september 1980 åkte jag till Lon-
don. Jag skulle se Dr Feelgood på The 
Hammersmith Palais och den konser-
ten är den häftigaste jag varit på. Pub- 
liken bestod av allt från 14-åringar till 
80-åringar och det var en fantastisk 
stämning.

Sommaren 1981 var jag, återigen med 
Todde, för första gången i Arma di 
Taggia. Där hade vi hyrt en lägenhet 
och hade en kul semester. Thord med inte sin bil i Arma di Taggia.

Dr Feelgood, Hammersmith 
Palais i London.

Rockpile = Billy Bremner, Nick Lowe, 
Terry Williams och Dave Edmunds 
på AF i Lund 1979.

Thin Lizzy, 
Olympen i Lund 1979.
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Eftersom jag hade företag, fick jag 
uppskov med lumpen några gånger. 
Men i september 1981 tvingades jag 
ändå bita ihop och rycka in på F10 i 
Ängelholm för att göra grundutbild-
ningen där. Sedan åkte jag till Kalmar 
för att under en tid utbildas i mete-
orologi. Jag hade då en blåmetallic 
Peugeot 504, med taklucka, och körde 
hem varje helg för att jobba – jag drev 
ju ett företag.

Det var bara vi på regementet och jag 
delade våningssäng med en blond, 
långhårig kille vid namn Hans. Vi 
räknade moln och mätte lufttryck. 
Inte alltför upphetsande…

Tillbaka i Ängelholm hade jag trött-
nat helt – vägrade ta dumma order. 
Jag fick träffa psykologen och till sist 
tröttnade de på mig och gav mig fri-
sedel. Jag fick då veta, att jag aldrig 
skulle kunna få kommunal eller statlig 
tjänst efter det.

Inte för att det stod på min önskelis-
ta, men det var en underlig koppling, 
tycker jag.

Min militärtjänst slutade efter 80 da-
gar och jag var tillbaka på jobbet sen-
hösten 1981.

1982 såg jag för första gången  
Rolling Stones. Det var tillsammans 
med Nino och dessutom i Nice.  
FANTASTICO!

De följande åren handlade om att 
jobba, jobba och jobba. Och det gick 
bättre och bättre – nu kunde jag ta ut 

En av mina få dagar i 
lumpen. Här i Kalmar.

Lee Brilleaux sångare i Dr Feelgood 
här i Helsingborg.

Första gången jag såg Rolling Stones var med Nino i Nice 1982 - Fantastico!
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Jag fick tretton rätt 
på tipset! 
Hjärtat höll på att 
stanna på mig när jag 
rättade kupongen en 
söndagseftermiddag 
på jobbet.
Se’n visade det sig att 
det var årets sämsta 
utdelning, för typ alla 
hade alla rätt!
Ny TV och köksmöbler 
räckte det ändå till.

Köpenhamnskarnevalen.

lön varje månad. Och gå på konserter. 
I oktober 1983 såg jag Dr Feelgood 
på Bahnhof i Helsingborg, den lokal 
som hade hetat Spiltan, och där jag 
som 14-åring spelade biljard. 1983 såg 
jag också Tottas Bluesband på Holger 
Danske i Helsingør – en riktigt rökig 
källare.

Pingsthelgen 1984 var tiden för Kö-
penhamns karneval. Jag lånade fir-
mans van och tog med Todde till 
Danmark. Vi parkerade bakom Kong-
ens Haeve, bodde i bilen, drack pils-
ner och lyssnade på konserterna. Joan 
Baez i strålande sol, Santana likaså, 
sedan kom Bob Dylan. Ordentligt 
pårökt. Han klarade inte munspelet 
och bytte ilsket munspel flera gånger. 
Men han tröttnade, körde låten Hard 
Rain och då började – ösregnet. Och 
vi gick tillbaka till vår torra van.

25 med hus och fru
1985 fyllde jag 25 år. Nu tjänade jag 
pengar, käkade mackor på lunchen, 
grillade kött på kvällarna och kunde få 
banklån. Med en krona som kontant- 
insats, fick jag lån i Götabanken till 15 
procents ränta och började bygga ett 
hus på 157 kvadratmeter. Det låg på 
Rosenvägen 28 i Laröd, nära Sofiero.

I augusti 1985 var jag på en fest i Hel-
singborg. Kände egentligen ingen på 
festen och började prata med en tjej, 
som inte heller kände någon på festen. 
Hon hette Sabine Arwe. Vi delade en 
flaska vin och sedan dess är vi tillsam-
mans.
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Joan Baez, Carlos Santana och Bob Dylan under Köpenhamnskarnevalen.

Mitt första hus på 
Rosenvägen i Laröd.

Sabine jobbade då som sekretera-
re på Camp Scandinavia, ett företag 
som sålde vårdprodukter. Hennes 
tyska föräldrar bodde i Sverige när 
hon skulle födas, men hennes mam-
ma åkte till Tyskland och födde bar-
net där eftersom det hade kostat för 
mycket i Sverige. Därmed blev Sabi-
ne tysk medborgare och är det fort-
farande. Efter ett halvår kom hon till 
Sverige och har sedan också fått en 
lillasyster. Tyska var språket i hem-
met, men svenska utanför.

Nu var vi två och i oktober 1985 
åkte vi på bilsemester till Nederlän-
derna. 504:an var död, så nu hade 
jag en blå Golf. Någon konsert var 
vi inte på, men gick på bio i Harlem 
och såg filmen Mad Max med Tina 
Turner.

Under 1985 och 1986 var vi med i en 
ideell förening i Helsingborg, kallad 
Öresundstwist. Vi åkte då färjan Ma-
rina mellan Helsingborg och Snekker-
sten i Danmark, drack dansk øl och 
lyssnade på fantastisk musik. Det blev 
artiklar i både Helsingborgs Dagblad 
och FibAktuellt.

I april 1986 skulle jag göra besök hos 
en leverantör i Vreden i Västtysk-
land. Jag tog då med Sabine och vi 
förlovade oss i Hagen. Ringarna var 
av titan. Sabine har nog koll på var de 
finns idag…

Under några år dansade vi Line Dan-
ce en gång i veckan. Man står i rader 
och dansar till countrymusik. Roligt 
och bra som träningspass.
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Bröllop i Berlin - med Sabine 
och mig som huvudpersoner.

Checkpoint Charlie 
med Sabine.

Berlin Penta Hotel.

Världens äckligaste 
fika!

Jag spelade också själv – vi hade ju 
en bra träningslokal i form av vårt la-
ger på firman, som fortfarande hette 
Svensk Termoplastisk Industri. Band-
medlemmarna varierade hela tiden 
och vi körde låtar av Black Sabbath, 
men också av Beatles, Lou Reed, ZZ 
Top och andra. Vi uppträdde aldrig, 
men hade ändå väldigt kul. 

Eftersom jag som jungfru är en or-
ganisatör, skulle förstås förlovningen 
följas av giftermål och barn.

Sålunda gifte vi oss i ett rådhus i Ber-
lin i december 1986. Eftersom Sabines 
föräldrar hade flytt – med tunnelba-
nan – från Östtyskland, flyttat till Sve-
rige, men fött Sabine i Hamburg, sade 
min logik att vi skulle gifta oss i Ber-
lin. I Västberlin, mitt i alltihop.

- Ja, det gör vi, tyckte Sabine.

Och eftersom jag är en riktig ord-
ningsman, skedde det klockan 12.00 
den 12/12 1986. Det kan man ju inte 
glömma heller.

Sabines farmor, Margarethe, kallade 
ett bröllop i december för ”peppar-
kaksbröllop – det kan aldrig hålla”. 
Hon var alltid rakt på sak, det gillade 
jag, men oj, så fel hon fick. Vilket hon 
nog ändå var glad över.

Mina föräldrar var med på bröllopet, 
Sabines likaså. Plus hennes syster och 
gudmor. Hon bodde i Västberlin.

Sabine och jag körde min blå Golf 
och tog färjan mellan Trelleborg och 
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Rostock. De andra kom med fassans 
Buick samma väg några dagar sena-
re – utom Sabines pappa. Han var ef-
terlyst i Östtyskland för barnarov, för 
hennes mamma hade varit under 18 
år när de flydde med tunnelbanan. Så 
han fick lov att flyga in i Västberlin.

Sabine beställde en bukett, som skul-
le stå på bordet på bröllopsmidda-
gen. Men hon tänkte i kronor, medan 
D-Marken var fem gånger så dyr. Så 
den buketten blev jättelik.

Vi hade träffat ett irländskt band, 
som skulle spela på en irländsk pub 
utanför Berlin samma kväll. Dem vil-
le vi höra, så efter bröllopsmiddagen 
fick alla dra dit från Berlin Penta Ho-
tel i två taxibilar. På puben fanns det 
mycket skumt folk – perfekt för oss – 
medan föräldrarna tyckte ”Neeeej…” 
Men Sabines gudmor tyckte det var 
fantastiskt.

Vi spelade dart, lyssnade på traditio-
nell musik som ”Red is the rose”. Den 
rosen blev vår symbol, som vi har ta-
tuerat in på våra armar och som var 
symbolen på vårt stora 30-årskalas i 
Nice 2016.

Det blev ett bröllop vi inte kan glöm-
ma, förstås.

Livet gick vidare med våra arbeten 
och sommaren 1987 var det dags för 
semester. I Italien, förstås, men nu på 
Sicilien och platser som Naxos och 
Taormina. Men också de vulkaniska 
Lipariska öarna, till exempel Strom-
boli, Volcano, Salina och Lipari. 

Familjen och 
vigselförrättaren.

“Första” kyssen!

Berlin, Penta Hotel 
mitt i centrum.
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Puben vi gick till efter 
bröllopsmiddagen.

Bröllopsresa 
till Lipari.

Bob Dylan, Tom Petty 
och Roger McGuinn.

Sabine var gravid och jag hade, som 
ofta tidigare, halsfluss och gick på pe-
nicillin.

I Naxos träffade vi ett danskt par, som 
lovade oss att få bo hos dem en helg i 
juli, när vi skulle se Johnny Cash på 
Tivoli i Köpenhamn. Vi bodde där, 
men de följde inte med på konserten. 
Som var djävligt bra!

I september såg vi dessutom Bob Dy-
lan igen, tillsammans med Tom Petty 
& The Heartbreakers, förstärkta med 
Roger McGuinn från the Byrds, som 
också hade en grym doa-kör på tre 
tjejer.

Bästa julklappen
Julen närmade sig och Sabine skul-
le föda. Hon ville in dagen innan 
julafton, men jag mätte tiden mel-
lan värkarna och hon fick vänta. 
Jag hade gått profylaxkurs och var 
helt lugn, så jag gick och lade mig. 
Samma sak på julaftons morgon. 
Hon ville in men jag tyckte det var 
för långt mellan värkarna. Men jag 
ringde sjukhuset och eftersom de 
hade tomt på BB, tyckte de att vi 
ändå kunde komma in.

Så vi såg Kalle Anka & Co på BB 
och först klockan 9 på kvällen föd-
des vår lilla Li. Jag satte på henne 
första blöjan, de första kläderna 
och en tomtemössa. Mor och dotter 
mådde bra och fick ett eget rum. Se-
dan åkte jag runt och skålade med 
alla vi kände i champagne.
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Sabine & Li flankerade av Ingo och Jan, 
alltså morfar och farfar.

I september 1989 var Dr Feelgood på 
Ceasar’s Palace i Helsingborg. Men 
bandets trummis hade drabbats av 
någonting, så svensken Ingemar Dun-
ker kallades in istället under turnén. 
Jag själv kan aldrig gå på konsert utan 
att försöka ta mig in backstage. Så 
också nu och jag fick ett snack med 
Dr Feelgood – och mådde bra av det. 

Sabine satt alldeles tyst under sam-
talet, men några år senare blev hon 
inbegripen i ett samtal med bandets 
gitarrist, Steve Walwyn, utan att ha en 
aning om vem han var.

Så rullade det på. Sabine skötte Li 
medan jag skötte STI. Det gick bra 
och för första gången kunde jag köpa 
den bil jag verkligen ville ha – en vit 
Audi 100 Avant.

Hon föddes på julafton – väl arrange-
rat av mig och en svår dag att glömma 
bort…

I augusti 1988 var Li åtta månader och 
det var dags att introducera Italien i 
hennes liv. Så vi åkte på semester till 
Ligurien. Nu hade vi bytt upp oss till 
en Toyota Camry kombi, med elföns-
terhissar, minsann.

Somliga tyckte att det var tokigt att 
köra bil till Italien med en så liten 
baby, men det var inte minsta pro-
blem.

Väl hemma igen handlade mitt liv 
mest om firman och jag jobbade så ini- 
helvete under de här åren på 80- och 
90-talen.

Men vi tog oss förstås tid att gå på 
konserter…
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1951
Guldsmeden Niels Berth registrerar 
DTI – Dansk Termoplastisk Industri. 
DTI tillverkar termoplastiska halvfa-
brikat, det vill säga stänger, rör och 
plattor, för vidare mekanisk bearbet-
ning (svarvning och fräsning) till ma-
skindetaljer. Både mekanisk bearbet-
ning och formsprutning utförs.

1956
Svensk Termoplastisk Industri grun-
das som dotterbolag i Sverige, med 
huvudkontor i Göteborg och materi-
allager i Malmö. Men snart flyttas lag-
ret till Helsingborg och snart därefter 
även kontoret. 

1976
Mölnlycke AB köper STI och DTI. 

Varför, undrade jag, men såg att 
Mölnlycke producerade diverse pro-
dukter i plast; sprutor, navelsträngs-

klämmor och sjukhusmuggar med 
pip, till exempel. Därav intresset för 
moderbolaget DTI.

1979
Far, Jan Nilsson, köper STI av Möln-
lycke, den 1 januari för det bokförda 
värdet 84 000 kronor. DTI läggs ner.

Jag, Hans, börjar min anställning den 
1 oktober 1979.

Samarbete startas med Schüder Oilex 
KG i Nentershausen i Västtyskland.

Kontaktpersoner är Frau Schöne-
mann, Hans Gedin och Herr Schmidt.

Andra samarbetspartners är ACO Plast 
i Danmark med Kjeld Pedersen (grun-
dat 1969) och likaledes danska AI Plast 
med John Tomassen, grundat 1978.

Båda företagen är avknoppade från 
DTI. De är mekaniska verkstäder, 

Historien om STI

– Svensk Termoplastik Industri
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Prislista 
från huvudkontoret 

i Göteborg 1974.

Gammalt reklamblad.

Niels Berth, grundaren.
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Vår första “moderna” 
broschyr 1985...

...och vår andra 
samma år.
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Äntligen ett eget 
hus med gott om 

plats att växa i.

Svensk Termoplastisk Industri AB - Florettgatan 35 i Helsingborg. 
Fassans Buick och firmans Cheva-Van.
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Samma stil på broschyren även år 1986.
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som bearbetar material till oss och 
köper material av oss – ett bra utbyte 
av tjänster och produkter.

1985
STI flyttar från en 300 kvadratmeter 
stor hyrd lokal på Florettgatan till 
egen tusen kvadratmeter stor fastighet 
på Mörsaregatan 7.

1986
Jag övertar STI och inleder datorise-
ringen med en WANG minidator.

Vår policy är ”Kvalitet är att leverera 
rätt sak till rätt plats i rätt tid”.

1987
Lagret byggs ut med ungefär 500 kva-
dratmeter.

STI:s första tryckta katalog skickas ut 
och vi installerar den första formatsågen.

1988 – 1989 – 1990 – 1991 – 1992
Vi jobbar intensivt dessa år och verk-
samheten växer kraftigt.

1993
STI, Svensk Termoplastisk Industri 
AB, omregistreras äntligen till STI 
PLAST AB.

• Vi är nu 13 anställda och det första 
STI-NYTT, embryot till en personal-
tidning, publiceras. Producerat av fö-
retagets chefssekreterare, Sabine.

Varumärket STI är nu så inarbetat att vi kortar namnet 1983.

Jag hittade en reklampryl som påminde om broschyren. Innuti fanns 5 tärningar 
så man kunde spela Yatzy. Den kunde även användas som kork till en ej urdruck-
en vinflaska.
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• Arbetet med att få STI godkänt en-
ligt kvalitetssystemet ISO 9002 inleds.

• En kontrollavdelning upprättas.

• För första gången har STI semester-
stängt i två veckor. Resultatet: Aldrig 
mer! Orsaken är att vår största kund, 
Tetra Pak, sade ”vad i helvete” när jag 
stängde.

• STI inför personalbefrämjande åt-
gärder, som ett bidrag till synunder-
sökningar och arbetsglasögon. Vi 
inleder också samarbete på Bergahäl-
san, som blir företagets hälsovård med 
årliga hälsoundersökningar av all per-
sonal och där alla familjemedlemmar 
får tillgång till deras husläkarsystem 
till normal patientavgift. 

1994
Den första CNC-fräsen köps in. De 
vietnamesiska bröderna Con + Duc 
anställs för att arbeta med fräsen.

• Röchling Sustaplast KG slår ihop 
Schüder Oilex KG med Sustaplast i 
Lahnstein.

• Det Blå Tornet är färdigbyggt. Över-
våningen blir mitt kontor med konfe-
rensrum på bottenplanet och med en 
smal spiraltrappa emellan.  Jag lyckas 
slippa kravet på handikapphiss.

1995
STI firar sina 10 år på Mörsaregatan. 
The Travellers spelar på festen, för-
stärkta av mig och Bosse.

Den stora byggnaden varade inte länge. 
Dags att bygga till 1987.

Resning av tillbyggnaden. Ingen visste då att jag några år 
senare skulle köpa byggnaden man ser till höger.
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Wilhelm Geete anställdes och kom med nya ideer. 
Broschyr 1986.
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1987 ändrade vi stil på broschyren igen.
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Vår första katalog, 1987.

Egendesignade julkort 
måste man ha 1988.
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Broschyr 1991.
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Katalog 1991.
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Broschyr 1994.
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• Den 8 november utökas STI:s la-
gerkapacitet med 1500 och kontors-
ytan med 500 kvadratmeter genom 
att vi köper byggnaden ”bakom” STI, 
på Pistolgatan 6. Det är så billigt, att 
Handelsbankens handläggare borde 
få sparken. Men nöjd är jag…

• Mässan K’95 pågår i Düsseldorf i 
oktober och jag leder vår fyrmanna-
delegation av säljare och inköpare, 
som åker dit. K betyder Kuntstoff, 
alltså syntetiska material.

• Jag vill inte riskera att ha drogbe-
roende personal, och inför därför en 
drogpolicy för STI. Bergahälsan ge-
nomför oanmälda kontroller.

• Våra sponsorsatsningar fortsät-
ter och vi stöder bland andra World 
Wildlife Fund och Länkarna.

• Minidatorn Wang byts ut mot en ny 
och snabb Compaq PC-server.

• Streckkodsystem införs på stan-
dardartiklar för snabbare inventering.

• Sverige blir medlem i EU. Det be-
tyder stora förändringar för STI för 
förtullning, handelsstatistik och 
moms.

1996
Vi är 18 anställda och omsätter 33 
miljoner kronor.

STI  köper C&M Plast AB, som ägs 
av Ingo Arwe. Det skapar stor upp-
ståndelse.

...och med utökade 
lokaler igen.

STI fyller 40 år...
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STI firar 40-årsjubileum.

Pistolgatans lokaler invigs varefter 
kontor och bearbetning flyttas dit, 
medan halvfabrikatslager, sågning 
och packning blir kvar på Mörsarega-
tan. De gamla kontorslokalerna står 
nu tomma.

ISO 9002-arbetet intensifieras på 
grund av ökat tryck från kunderna.

Vi arbetar också med miljöcertifiering-
en ISO 14001 och börjar samla spillbi-
tar av PE och PC till återvinning.

Den första konferensen utomlands 
med hela personalstyrkan sker hos 
Röchling Sustaplast KG i Lahnstein.

Biljardrum, musikrum, lekrum för 
barn och styrketräningsrum inrättas 
på Pistolgatan. Öppna 24 timmar om 
dygnet – undantaget de anställdas ar-
betstid. Biljardrummet används som 
företagets rökrum, men samtidig väd-
ring är ett krav.

Stefan Wallin, STI:s revisor, anställs 
som ekonomichef.

1997
Vi är nu 20 anställda och omsätter 35 
miljoner kronor. 

STI är nu skuldfritt! Och belönas med 
trippel-AAA, som innebär högsta 
kreditvärdighet.

Logotypen STI® blir registrerat som 
varumärke.

Vi kopplar upp oss mot Internet med 
egen hemsida och adressen 
www.stiplast.se.

En ny katalog skickas ut.

En CD med Plastic STI Band distri-
bueras som reklampryl och blir succé.

Hela personalen åker på konferens till 
Scanplastmässan i Göteborg.

Vi genomför utbildning i Windows 
’95 och inför datasäkerhet. Vi är nu 
representerade på Internet och på 
julfesten demonstrerar Hans hur STI 
artar sig på nätet.

Vi installerar telefonsvarare under 
lunchtid.

Inventering sker nu löpande.

En CNC-svarv inköps för att vi ska 
kunna erbjuda ett bredare bearbet-
ningssortiment.

Förrevision för ISO 9002 sker 9-10 
oktober. Vi är nu så färdiga med ISO 
9002, att kvalitetsmanualer kan delas 
ut till samtliga anställda. Den stora 
certifieringen för ISO 9002 sker 9-10 
december och utförs av TÜV.

För ISO 14001-arbetet påbörjas sam-
arbete med Eco Tech och STI skapar 
en miljöpolicy. Spill från alla ter-
moplastiska material går nu till åter-
vinning. Dessutom införs källsorte-
ring.
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STI, Pistolgatan 6 i Helsingborg, hopbyggd med Mörsaregatan 7 via den röda plåtbyggnaden.

STI, Mörsaregatan 7 i Helsingborg.
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Katalog 1997 med samma omslag som broschyren.

Vår första CD!
Andra företag skickar pennor och golfbollar som 

reklamprodukter - vi skickar musik.
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Broschyr 1997.
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Julkort 1997.

Julkort 1998.

Julkort 1999. Julkort 2000.
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Broschyr 1998.
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Vårt datasystem är fortfarande  
DEKON.

Emma Göthe tar över ansvaret för STI 
NYTT i pappersformat.

1999
I årtusendets sista år är vi 26 anställda 
och omsätter 40 miljoner kronor.

Arbetet med ISO 14001 fortsätter.

2000
28 anställda, 44  miljoner kronor i 
omsättning.

Vi miljöcertifieras enligt ISO 14001.

2001
Vi är 32 anställda och omsätter 45 
miljoner kronor.

AXAPTA införs – ett affärssystem för 
datorer på servernivå, utvecklat av 
IBM & Damgard, senare förvärvat av 
Microsoft.

2002
Vi är nu 33 anställda och omsätter 47 
miljoner kronor.

2003
Jag avslutar mitt engagemang för STI 
Plast AB och säljer bolaget den 1 au-
gusti 2003.

1998
Vi är nu 23 anställda och omsätter 38 
miljoner kronor.

Vi är ISO-9002-certifierade och an-
ställer Bengt Linder som QA (kvali-
tetsansvarig)

För att få bättre sågsnitt byts format-
sågen ut mot en specialbyggd Shel-
lingsåg – sågarnas Rolls-Royce. Den 
placerades på Mörsaregatan den 7-8 
augusti. Såglängd 4 230 mm, sågdjup 
3 300 mm, klingbredd 5 mm.

En ny CNC-fräs köps in – en Mazak 
VTC 30 C – och vi börjar köra 2-skift.

Mässan K’98 genomförs och alla sälja-
re besöker den – i omgångar.

”Legendaren” Wille Geete går i pen-
sion.

Vi har vår första kvalitets- och mil-
jökonferens. En intern projektgrupp 
bildas för miljöstyrningssystemet in-
för ISO 14001-certifieringen. Claes 
Nyman på Eco Tech blir vår konsult 
för införandet av miljöprogram inom 
företaget.

Den 23 september 1998 hade STI  
264 leverantörer, 1 670 kunder samt  
4 635 halvfabrikatsartiklar och 37 378 
kundartiklar.

STI:s miljöpolicy upprättas.

Mörsaregatan livas upp genom att 
gymmet installeras där. Rökrum in-
förs också.
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Broschyr 2000.

Broschyr 1999.
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Broschyr 2001.

CD nr 2!
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Katalog 2003.
Den sista jag är “pappa” till och utgiven efter att 

jag lämnat skeppet.
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Fler sidor från min sista katalog.
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Artikel i Plastforum Nordica 2003...
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...i början på året.
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Avskeds- och introduktionsbrev...
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...till de anställda - augusti 2003.
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Pressmeddelande...
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... augusti 2003.
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Artikel i Polymervärlden...
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...oktober 2003.
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Ett antal av mina 
visitkort genom livet.
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Helsingborgs första 
Företagsrock 1994.

Studiefrämjandet i Helsingborg 
startade Företagsrock, som blev 

en tävling i musik mellan band från 
företag och andra institutioner. Det 
började på Rockbolaget 1994, då 
brandmännen Brandsta City Släck-
ers vann med sin rök’n roll medan 
The Plastic STI Band rök ut i första 
omgången mot Brandsta. Då var det 
publiken som röstade fram sina favo-
riter och det var klart att brandkåren 
i Helsingborg raggade fler röster än 
vi kunde göra på STI. 

Det flyttades sedan över till The Ti-
voli och man skapade en jury, som 
bedömde banden, tillsammans med 
publiken. 

Finalisterna i tävlingen fick sedan 
spela på den årliga Helsingborgsfesti-
valen. Det fick vi två gånger, 2002 och 
2003.

Företagsrock

The Plastic STI Band

The Plastic STI Band deltog i Före-
tagsrock åren 1994, 1996, 1997, 2001 
och 2002. 

Vi spelade också in två CD, 1997 och 
2002, som vi använde som reklam i 
firman.

Jag själv ledde bandet hela tiden, med-
an medlemmarna i övrigt varierade.
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Lasse Davidsson, 
keyboard, 
Bo Kristén, gitarr, 
Stefan Hallberg, 
trummor, 
Hans Nilsson, sång, 
Jatte Sandin, bas och 
Søren Madsen, gitarr. 

Inbjudan till anställda 
att komma och äta 
och rösta på oss.
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20 minuter 
rock’n’roll.

Låtlista 1994. 
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Gig List 1996.

Stefan, Lasse, Søren, Jatte, Peter Gabriel, sång, 
Bosse, Hans, Emma Göthe, sång 
och Sabine Nilsson, go-go.

Företagsrock 1996.
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Inbjudan till 
Företagsrock.

Li, Sabine och Bo.

Hans.
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Så gick det.

The Plastic STI Band 
on stage 1996 at The 

Tivoli Helsingborg.
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Artikel i Helsingborgs Dagblad
7 december 1996.
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Vi ger inte upp!
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Linda Fernebring, 
Søren och Lasse 1997.

Hans, Emma och 
Linda 1997.
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Hans, Emma, Jatte 
och Linda 1997.

Och ut igen!
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Första CD:n.
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Bosse på inspelningen 
av första CD:n.

Emma och Peter.

Søren.
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Jatte och Lasse.

Hans.

Stefan 
och Richard Larsson.
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Richard Larsson.

Redigering av låtlista.
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Efter några års paus är vi igång igen.
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Företagsrock 2001
på The Tivoli i Helsingborg.
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Spelschema 2001.

Mattias Olsson, 
Hans, Mattias Nilsson 
och Linda.

Linda och Hans.
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Mattias, Mattias, 
Hans, Linda, 
Christer Simonsson 
och Anders Tallberg.

Mattias och Mattias.
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Hans.

Supportrar 2001.
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Artikel i Helsingborgs Dagblad 
där Li blir omnämnd 2002.
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Inspelning av CD 2 - 
2002.
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“Fantastiska” Hotell 
Lergöken i Trekanten 

utanför Kalmar.

Li, som inte gillade att 
tapeterna på Hotellet 
rullade ner sig från 
väggen.
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Linda.

Linda, Bosse, 
Bo Wilson och Slim 
Krim.

Hans.
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Mattias Nilsson.

Anders.

Bo Wilson.
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“Gourmetmåltid” i 
Trekanten där valen 
inte är så många.

Mattias Olsson 
och Christer.
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CD nummer 2.



89

Som resulterade i en spelning 
på Helsingborgsfestivalen.
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Pubblikhav.

En solig dag 
på Helsingborgs-

festivalen.
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Företagsrocks-
anmälan 2002.

Publikbild 
på The Tivoli 2002.
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The Plastic STI Band.

Banduppsättning 
2002.
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Finalen i Företagsrock 
2002.

Hans, Linda 
och Christer.

Startlista 2002.
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Äntligen i final! Hans, 
Martin Rydnemalm, 

Linda och Christer.

Låtlista till finalen.
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Nu är det dags, Helsingborgs Dagblad.
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Tredje plats!
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Som återigen resulterade i en spelning 
på Helsingborgsfestivalen.
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Mattias Olsson, 
Christer, Hans och 

Linda.

Hans och Linda.
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I januari 1990 såg vi en konsert med 
Ian Hunter och Mick Ronson, som 

tidigare spelat med Mott the Hoople. 
Ronson har också spelat med bland 
andra David Bowie och Bob Dylan. 
Bra konsert, på Pumpehuset i Köpen-
hamn! 

I april samma år var det återigen dags 
för Dr Feelgood, nu på gamla KB i 
Malmö. Då var också Sabines syster 
och svåger med – och det var nog sista 
gången vi såg dem…

Den 27 augusti 1990 fyllde jag 30 
och vi skulle ha stort kalas. Jag hyrde 
Hemvärnets stuga på Berga industri-
område i Helsingborg, där vi var un-
gefär 100 personer. Min gamle polare 
och lokala kändisen Björn Almquist 
spelade och sjöng och ordnade ett sju-
jäkla drag.

Finanskris med blandad påverkan
År 1991 var det stor finanskris i Sve-
rige. Just då köpte jag ett hus, ett gat-

Del 2

Och livet går vidare...

hus i centrala Helsingborg, på Hall-
gatan 8-10. Huset var byggt på slutet 
av 1800-talet av en sjökapten Peter 
Nordfeldt, som hade blivit rik av att 
sälja guano från Galapagosöarna. Jo, 
fågelskit…

Huset hade en stenlagd liten inner-
gård med ett persikoträd och en vin-
ranka. Härligt, för jag var väldigt trött 
på trädgården jag hade på Rosenvä-
gen. 

På gården monterade jag upp en ved-
eldad pizzaugn. Den var ett svartbyg-
ge, för jag förstod att det skulle bli ett 
nej om jag ansökte om bygglov. Möjli-
gen hade folk i grannskapet synpunk-
ter på mitt eldande och pizzabakande 
– jag vet inte. När jag senare sålde hu-
set, monterade den nye ägaren ner ug-
nen och jag såg delarna utanför, kasta-
de i en sopcontainer. En ugn värd 100 
000 kronor – jag tror inte han förstod 
värdet av den.

Problemet, när jag hade köpt huset, 
var att Rosenvägen inte var sålt ännu. 
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Rolling Stones 
på Idrottsparken i Köpenhamn.

Hans 30, sjöslag 
som vanligt.

Ian Hunter och 
Mick Ronson på 

Pumpe- huset 
i Köpenhamn.
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Och så här blev det med nytt 
tak och rosaröd fasad.

Min vedeldade 
pizzaugn på gården 
på Hallgatan.

Så här såg huset på Hallgatan 
ut när jag köpte det.
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Jag satt med väldigt mycket lån allt-
medan räntorna sköt i höjden med 
skrämmande hastighet. Det blev en tid 
då det var svårt att sova på nätterna.

Sverige devalverade också 20 procent. 
Jag minns hur jag satt i firmans Volvo 
i Väla Centrum när beskedet kom och 
i det ögonblicket förlorade vi en halv 
miljon.

Devalveringen innebar högre priser 
på termoplastiska material eftersom 
våra inköp blev mycket dyrare. Ändå 
accepterade kunderna våra höjningar 
och verksamheten fortsatte gå bra.

I maj sålde jag Rosenvägen.

Sommarresorna till Italien fortsatte 
förstås och i september, fortfarande 
1991, åkte Sabine och jag till Köpen-
hamn för en konsert med Johnny 
Winther. Vi hade inför den tryckt upp 
varsin T-shirt med Winthers skivom-
slag tryckt på. Hans folk såg det och 
blev väldigt förvånade och förmodli-
gen irriterade. Vi köpte ju ingen trö-
ja av dem utan såg konserten i våra 
”svartbyggen”…

Där träffade jag också en gammal po-
lare, Basse, som visade att han var för-
sedd med en komplett inspelningsut-
rustning innanför kläderna, så nu har 
jag förstås hela konserten kvar.

Förband var, den då för oss okända 
gruppen Omar and the Howlers. 

Det som ändå toppade det händelse-
rika 1991, var inköpet av en Porsche 

Legendariska 
Johnny Winther 

på den gamla  
biografen SAGA 

i Köpenhamn.

Äntligen en Porsche 944!
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944 i december. Begagnad, visserli-
gen, men jag lackade den röd, inklu-
sive fälgarna. 

Jag jobbade vidare i firman, men kon-
serter måste man förstås gå på ändå. I 
mars 1992 besökte Tom Petty and the 
Heartbreakers Malmö Isstadion. Det 
var en jättebra konsert, förutom en ny 
låt som var så lång och tråkig, att folk 
började bua.

Sommaren 1992 hade Li blivit fem 
och ett halvt år och det blev dags att 
göra en avstickare till Paris på vägen 
till, som alltid, sommarboendet i trak-
ten av Arma di Taggia i Italien. Nu 
handlade det förstås om det då ny-
öppnade Eurodisney. Det passade Li 
som hand i handske.

Nyårsafton 1992 firades i vår som-
marstuga i Ranarpsstrand, tillsam-
mans med bästa kompisen Tomas och 
hans familj.

Jobb, konserter, jobb, semester, jobb
Jag jobbade alltså väldigt mycket dessa 
år, men aldrig på en lördag. Då, och 
fram till lunch på söndag, umgicks jag 
med familjen. 

Jobbet handlade om att utveckla nya 
system – att bli effektivare på alla 
plan; förbättra lagret, skaffa nya ma-
skiner, jaga nya kunder och göra mer 
egna jobb för att kunna minska anta-
let underleverantörer. Ja, kort sagt, jag 
jobbade för att firman skulle tjäna mer 
pengar.

Li och Sabine vid 
ingången till Disney.

Tom Petty på Malmö Isstadium.

Sabine och Li 
i Dumbokarusellen 
på Disneyland Paris.
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I maj 1993 firade vi Mors dag på lil-
la gården och när kaffet var drucket 
sade jag ”ajöss – jag reser bort, ända 
till Gentofte i Danmark!” Anledning-
en var en konsert med Bruce Spring-
steen. Jag hade gillat honom sedan 
militärtjänsten och fick nu chansen att 
se honom live. Men konserten pågick 
i tre timmar och det orkade jag inte. 
Förmodligen är jag den ende som 
lämnat en Brucekonsert innan den 
var slut.

I juni 1993 åkte jag till Mejerifestiva-
len i Lund för att lyssna på John May-
all and the Bluesbreakers, med Coco 
Montoya på gitarr. Också en gammal 
favorit. Långt innan konserten gick 
jag fram till scenen och där stod May-
all. Alldeles ensam, ingen annan fanns 
i närheten. Då bad jag honom om en 
autograf, men svaret blev ett iskallt 
NEJ!

Konserten blev i alla fall bra…

Sommarresorna hade vi ju börjat va-
riera litet, så på vägen till Italien som-
maren 1993, stannade vi på den tyska 
ön Sylt i Nordsjön. Där bodde Sabines 
farbror Karli – bror till Ingo – och 
hans fru Marga. 

Sylt ligger i Nordsjön, nära gränsen 
till Danmark. Det är känt som Tysk-
lands jetset-ställe och har dessutom 
många nakenstränder. Egentligen är 
hela ön en enorm sandbank och dit 
åker man biltåg.

Från Sylt åkte vi till Wismar vid Öst-
ersjökusten, där Sabines föräldrar 

Bruce Springsteen på Gentofte Stadion i Danmark.

Sylt.
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växte upp. Nu, fem år efter murens 
och DDR:s fall, hade staden blivit 
”västtysk”. Därifrån fortsatte vi till 
Berlin, staden där vi gifte oss och som 
vi gillar skarpt.

År 1994 drabbades vi av en stor sot-
skada i huset på Hallgatan. Jag ville 
öppna upp skorstenen för att mura 
upp också över vinden, vilket innebar 
vårt sovrum. Men något gick snett och 
när vi kom hem en dag var hela huset 
fullt med sot. Vi bodde på Esso Mo-
tor Hotell en natt, och resten hos mina 
svärföräldrar, under saneringen…

Till slut hade vi ändå en kamin i var-
dagsrummet och det blev jätteskönt i 
huset.

Midsommar 1994 tillbringades i Mol-
lösund. En granne på Hallgatan hade 
sommarhus där och vi sov en natt i 
hans båthus. Li, då 6 år, var med lik-
som grannens egen son. Hans bror 
skulle ta dem med ut i båten och hade 
då en unge under varje arm, men ock-
så en fot i båten och en kvar på bryg-
gan. Så hamnade han mer och mer 
i spagat i takt med att båten gled ut, 
men jag hann rusa fram och ryckte 
bort båda barnen från honom samti-
digt som han föll rakt ner i vattnet. Ett 
roligt minne…

Innan semesterresan hann vi med 
ett par konserter. The Hooters, som 
fortfarande ger konserter, och Katri-
na and the Waves, båda på Sofiero i 
Helsingborg, samt Robben Ford på 
Femøren i Köpenhamn. Det är ett fint 
grönområde i södra delen av staden. 

Li i Wismar.

Berlin.
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Jag hade fått en platta med honom av 
en kompis i 30-årspresent, så jag var 
nyfiken på hur han lät live.

Semestern 1994 inleddes med besök 
hos Sabines moster Bärbel i Ulm. Vi 
hade Paulina med – min bästa kompis 
Tomas dotter, som är ett år äldre än Li. 

Vi hyrde sedan en bungalow på stran-
den en bit utanför Venedig och tog en 
båt in till sta’n för sightseeing. Häftig 
stad, Venedig!

Därifrån litet västerut, till Sirmione 
vid stranden av Gardasjön, och sedan 
till Riva Ligure, mina favorittrakter 
på den italienska Rivieran. Där bodde 
min kompis Nino, som hade skickat 
iväg sin familj för att bereda plats för 
oss under två veckor. 

På hemvägen gjorde vi ett stopp i Hei-
delberg.

Tuff körning och tystlåten 
Heiner med slagrutan
Väl hemkomna deltog jag i en kurs i 
”progressive driving” på tävlingsba-
nan i Falkenberg. Det var en förar-
kurs, där man till exempel skulle 
bromsa i en kurva med bortkopplad 
ABS-broms, köra slalom, både fram-
åt och bakåt, samt träna halkkörning. 
Väldigt nyttigt, extremt roligt!

Hösten 1994 genomlevdes och i no-
vember var det dags att besöka Kö-
penhamn och KB-Hallen för att lyssna 
på konsert med Status Quo. Bra, men 

Venedig.

Status Quo i KB-
hallen i Köpenhamn.

Li, Henry och Paulina 
i Blaubeuren vid Ulm 
i Tyskland.
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ett tråkigare minne, är att Sabine för-
lorade sitt armband under konserten.

Li fyllde 7 på julafton 1994 och i fe-
bruari 1995 åkte vi till Bad Hofgastein 
i Österrike för att åka skidor. Sabines 
föräldrar var också där. Jag och Li hade 
en skidlärarinna och hon lärde mig att 
ploga ner all snö till botten av backen.

I april 1995 besökte jag alltså Gnarp, 
där jag för första gången träffade min 
biologiska pappa, Heiner, och hans 
fru, Ingrid. Det var då Heiner tog med 
mig ut i skogen med slagrutan.

Efter det känslosamma mötet åkte vi 
söderut igen, till Grythyttans Gäst-
giveri. Där firade vi påskafton med 
Carl-Jan Granqvist och konstnären 
Ylva Maria Thompson med familj, vid 
samma bord. Vi hade hur trevligt som 
helst!

Därefter åkte jag till Jönköping för att 
njuta av bilar, helst vintage-modeller 
på Elmias bilmässa.  Själv körde jag nu 
en Audi A6 med en V6:a på 2,8 liter.

I maj åkte jag med Sabine till Ham-
burg för att lyssna på Fats Domino 
tillsammans med hennes kompis 
Thomas Piehl, som bodde i Hamburg. 
Fats Domino var en fantastisk kille – 
och vilket band han hade. Men, oj, en 
så’n trist publik hamburgarna var. De 
bara satt stilla och glodde, så det blev 
vi tre, som fick igång publiken.

Till Hamburg åkte vi nästan en gång i 
månaden för att där hälsa på Sabines 
farmor, Margarethe.

Hans och Heiner i Gnarp 1995.

Fats Domino på 
Congress Centrum i 

Hamburg 1995.

Bad Hofgastein
i Österrike.
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Tossa del Mar i Spanien.

Lourdes 1995.

La Flèche i Frankrike.

I maj 1995 hade STI konferens på 
Ven. Hela personalen åkte med och 
vi övernattade där ute. Jättefint är det 
där. Och så nära Helsingborg.

VW-/Audihandlaren Din Bil i Hel-
singborg bjöd kunder till Knutstorp 
för att få provköra några av sina häf-
tigaste modeller. VW Golf VR6 var ett 
roligt krutpaket, liksom en Porsche 
911 GT 1 på 500 hk – svårkörd, för 
man måste börja bromsa direkt inn-
an första kurvan när man just börjat 
gasa – men Audi A8 var inte lika rolig 
att köra på bana på grund av sin auto-
matlåda.

I juni 1995 gjorde vi en semesterresa 
av det mer innehållsrika slaget. Först 
till Holm i Tyskland, med ett vatten-
land för Li och där Sabines mamma 
har en semesterlägenhet. Vidare förbi 
Kiel för att se den stora regattan, se-
dan till farmor i Hamburg och sedan 
ner längs franska västkusten.

I badorten Berck-sur-Mer fick jag gå 
ut i köket på en restaurang och peka 
på vad jag ville ha – och fick bästa 
måltiden någonsin. La Flèche var en 
underbar gammal stad med sköna 
människor. I Le Faute-sur-Mer bod-
de vi på sunkigaste hotellet någonsin 
– det var fantastiskt. Bayonne var en 
underbar stad. Lourdes, ja, vackert… 
Andorra, ja, så blev det avprickat på 
listan.

Så åkte vi in i Spanien, till badorten 
Tossa del Mar, norr om Barcelona, där 
vi mötte upp med vår vän Nino från 
Ligurien. Den här gången hade han 

Audi CAB.
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Disney i Paris.

familjen med sig. Vi besökte Figueras 
med sitt fina Salvador Dali-museum 
och vi såg en corrida i Lloret. Jag vil-
le bara uppleva en tjurfäktning för att 
kunna ha en egen uppfattning om det. 
Och, det var det värsta jag varit med 
om. Och Nino hatar det än mer sedan 
dess.

Hemåt åkte vi förstås genom Frankri-
ke igen och stannade återigen på Dis-
ney World i Paris. Li verkligen älskade 
det.

Och resan gjordes behagligt i en Audi 
Cabriolet, byggd på Audi 80.

På hösten jobbade vi som vanligt hårt, 
men hann med en konsert i Köpen-
hamn och såg då Leningrad Cowboys. 
Det är ett roligt finskt gäng på tio per-
soner, utspökade i enorma Elvisfri-
syrer och duktiga på att spela covers, 
ofta tillsammans med den ryska Alek-
sandrovkåren eller ryska flygvapnets 
kör.

Vi lyssnade också på Roy Rogers på 
Jazzklubben i Helsingborg.

Snöplogande och många resor 
i Europa
1996 inleddes i februari med en veck-
as skidsemester i Bad Hofgastein i 
Österrike. Där hade vi samma skild-
lärarinna som året innan och det gick 
precis som året innan: Li lärde sig att 
åka skidor allt bättre, medan jag fort-
satte att ploga ner all snö till botten av 
backen. Men maten var bra…

Corrida i Lloret i Spanien.
Det bästa var när matadoren fick ett horn i benet. 

Dali’s museum i  Figueras, Spanien.

Roy Rogers 
i Helsingborg.
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Vid den här tiden var den lilla trevliga 
Föreningsbanken vår bank. Och i april 
1996 bjöd den ett antal kunder till en 
teknikmässa i Hannover. Jag åkte allt-
så med som privatkund och det blev 
en trevlig bussresa direkt till Hanno-
ver. Och via Hamburg på vägen hem. 
Eftersom vi ofta var i Hamburg för att 
hälsa på Sabines farmor, utsågs jag till 
guide när vi skulle ut på middag och 
alla gubbarna ville se Reeperbahn. 

Jag berättade om det stora torget, där 
repen gjordes, om Paul Hundert Mark 
köpcentrum, om Hamburgs största 
Mercedesbutik, en känd teater, om 
alla konsertklubbar – inte minst Ka-
iserkeller och Star Club, där Beatles 
upptäcktes – och allt annat, som finns 
i området Sankt Pauli, varigenom ga-
tan Reeperbahn går. Det handlade 
alltså väldigt litet om detta med sex.

I maj såg vi det engelska bandet Mick 
Green and the Pirates på Dickens i 
Helsingborg, då min kompis Björn 
spelade bas i bandet.

I juni 1996 träffade jag Kristina för 
första gången i Rom. Hon är min 
halvsyster på min biologiska pappa 
Heiners sida. Hon bor i stadsdelen 
Spinaceto, där hon lever med mannen 
Vincenzo och sonen Gabriele. Det 
kändes bra. Vi umgås fortfarande och 
träffas då och då.

I juli såg vi en dubbelkonsert på So-
fiero i Helsingborg – Återtåget med 
Gyllene Tider och Wilmer X. Det var 
ett ruggigt drag och folk hade ringt 
från Danmark och klagat på ljudnivån.

Li  i Österrike.

Vincenzo, Gabriele & Kristina.

Återtåget 1996.
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I augusti åkte vi istället över Sundet, 
till det berömda slottet Kronborg, 
men inte för att träffa Hamlet. Nej, 
där hölls konsert med Leningrad 
Cowboys. Och riktigt bra var den, 
men jag vet inte om danskarna fick 
klagosamtal från Helsingborg om 
ljudnivån.

I augusti 1996 hyrde vi också en heli-
kopter för att fotografera STI:s fastig-
heter. Men vi passade på att flyga med, 
hela familjen och en kompis. Fotogra-
fen, Thord Engström, hängde ut ge-
nom en öppen dörr och fick dessutom 
fotografera vårt hus.

Min andra halvsyster, nu på min bio-
logiska mammas sida, heter också 
Cristina, men stavar alltså med C. 
Hon bor i Kista i Stockholm, gift med 
en spanjor, och även henne träffade vi 
nu för första gången, i september. Vi 
har bara träffats en gång sedan dess.

I oktober blev vi bjudna på bröllop i 
Ulm i södra Tyskland. Sabines mos-
ter Bärbels son Oliver skulle gifta sig 
och dit åkte vi i den enda Mercedes jag 
ägt. Å andra sidan var det också den 
största Merca som byggts i modern tid 
– en gammal 560 SEC, köpt av mina 
föräldrars granne, som hade kört den 
en gång i veckan till tobaksaffären och 
därefter alltid tvättat den för hand.

Samma månad kom the Rocky Hor-
ror Show till Helsingborg. Till lilla 
Helsingborg. Det blev en jättebra fö-
reställning. Praktiskt taget alla i publi-
ken kunde ju alla låtarna och spelade 
med i spektaklet. 

Leningrad Cowboys.

Cristina.

Rocky Horror Show 
i Helsingborg.
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Vi reste också till ett släktkalas i mina 
födelsetrakter i Norrland. Jag hade 
bett att de skulle försöka få ihop så 
många släktingar som möjligt och 
vi blev ett 20-tal personer, inklusive 
min biologiska farmor, alltså Heiners 
mamma. Det blev ett trevligt kalas 
och det var kul att träffa alla mina 
släktingar, inklusive min halvsyster 
Maria.

Efter festen åkte vi också till Härnö-
sand, där vi träffade Staffan för första 
gången. Han är min halvbror på min 
biologiska mammas sida. Jag hade 
inte förvarnat honom, men hade kol-
lat att han jobbade i en videobutik. Jag 
gick helt enkelt in i butiken och sade 
till expediten ”jag heter Hans och är 
din bror”. Han svarade helt lugnt ”ja, 
dig har jag hört talas om”.

På bara några få månader hade jag nu 
träffat alla mina fyra halvsyskon för 
första gången. Häftigt!

I november 1996 såg vi en konsert 
med Davidsson & Moog Country på 
Jazzklubben i Helsingborg. Lars Da-
vidsson var tidigt med i Plastic STI 
Band och Otto Moog skulle senare 
komma att köpa mitt hus i Helsing-
borg. Hur som helst, det var en bra 
konsert och då var Jazzklubben ett 
trevligt ställe.

I december åkte vi fem dagar till Ber-
lin för att fira vår 10-åriga bröllops-
dag, där vi hade gift oss. Vi lät göra två 
nya ringar hos samma guldsmed, som 
gjorde de ursprungliga och vi bodde 
på samma hotell som den gången. Till 

Maria, Heiner, Gunilla, Hans och Li.

Staffan & Hans.
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och med i samma rum, som jag efter 
mycket övertalning lyckades boka. 

Vi hade ju haft ett väldigt bra band, 
som spelade på en pub i samband 
med vårt bröllop och dem ville vi för-
stås höra nu också. Jag kontaktade pu-
ben vi hade varit på, men de hade inte 
musikkväll då. Sade de. Men eftersom 
jag hade lyckats få tag i bandet och fått 
dem att ställa upp, så gav också puben 
upp och lät dem spela där. Till över-
raskande glädje för alla stammisar 
och andra, som fyllde puben. Det blev 
väldigt trevliga dagar och en perfekt 
kväll i Berlin!

En äkta tjurskalle 
och en krockad hingst
1997 började med en viktig händelse 
i februari: Jag fick tag på en tjurskalle! 
Jag hade alltid velat ha ett tjurhuvud, 
ni vet, ett tjurhuvudskelett. Bara plå-
ten och hornen, att sätta upp på väg-
gen. Så nämnde jag det för en kund, 
som visade sig ha kontakter i Norr-
land. Det är där man slaktar riktigt 
stora tjurar. Så en dag slaktades en 
stor tjur där uppe och huvudet skick-
ades i en stor kartong till Helsingborg. 
Där hade jag fått fram adressen till en 
konservator, som skulle vara villig att 
bearbeta en tjurskalle. Men nu var det 
sent på eftermiddagen en fredag och 
jobbet måste göras omgående för att 
inget skulle förstöras. Det hade kon-
servatorn ingen lust med eftersom 
skallen var så enorm, men med ett 
visst ekonomiskt bidrag satt han hela 
fredagskvällen och putsade bort allt 

Tjurskalle.
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organiskt utanpå benet. Och på den 
vägen är det – skallen fick transport 
till Nice i sinom tid och här sitter han 
vackert på väggen innanför entrédör-
ren.

I april 1997 hade jag bytt Mercan mot 
”Hingsten”, en Audi S4. Det var då en 
variant av kombin Audi 100 Avant, 
försedd med en 4,2-liters V8 på 290 
hästkrafter. Den använde jag en dag 
litet för hårt i Helsingborg och tryckte 
till en annan bil ordentligt bakifrån. 
Audin bärgades till och lagades på 
Din Bil och sedan satte jag mig i bilen 
för att åka till Italien. Där skulle jag se 
på ett hus i slutet av månaden. 

Sent på kvällen, 22.30, i runt 200 ki-
lometers fart i vänsterfilen på Auto-
bahn, släppte plastkåpan under mo-
torn – förmodligen dåligt monterad 
efter olyckan i Helsingborg. Den slog 
av drivningen och stötdämpningen 
till höger framhjul och hela drivning-
en slogs ut. Bilen började studsa och 
jag stod på bromsen för allt vad det 
gick. I vänsterfilen… 

Ändå lyckades jag, på ett oförklarligt 
sätt, lirka mig över till vägrenen, allt 
medan all trafik stannade upp bakom 
mig.

Det blev bärgning till tyska varianten 
av Din Bil i ”metropolen” Bockenem 
och för mig att ta in på hotell. Det blev 
en av mina tråkigaste nätter någonsin 
och morgonen efter fick jag veta, att 
bilen inte var så enkel att laga. En ska-
da höger fram hade satt allt ur funk-
tion och reservdelar skulle dröja.

“Hingsten”.

Jameson Distillery.



115

Så fick jag en Audi A4 utan AC som 
lånebil och körde vidare mot Riva Li-
gure och San Romolo med bakrutor-
na nere…

Jag kom dit och fann huset – vara skit. 
Så det blev att vända tillbaka norrut 
igen, till ytterligare en hemsk natt i 
Bockenem.

Passerade Milano på vägen upp och 
lärde mig att den vägen ska man inte 
köra en söndag eftermiddag. För då 
kör alla milaneser hem från havet.

Jag fick i alla fall tillbaka min S4 och 
kunde köra hem. Den gjorde återigen 
200+.

I juli 1997 åkte vi på semester och be-
sökte för första gången Irland. Flög dit 
med Aer Lingus och löste ut en hyrbil i 
Dublin. Med styret på fel sida, förstås, 
för att man ska kunna köra på fel sida. 
Jag läste villkoren och såg att promille-
gränsen är 0,8 promille. Och bestämde 
då att inte vara ute på vägarna när ir-
ländarna kör hem från puben…

Vi skulle till Kilkenny och allra först 
studerade jag hur man kör i en ron-
dell. Det gick bra och vi besökte för-
stås Limerick och Galway. Där köpte 
Sabine en speciell ”förlovningsring”, 
som hon har kvar än idag. Vi åkte till 
havet på västkusten, till Roundstone, 
och frågade lokalfolk om de badar 
ofta och fick svaret ”möjligen, om vi 
är riktigt bakfulla”. Vi badade inte!

Tillbaka till Dublin, en trevlig stad, där 
vi besökte och, givetvis, drack Guinness.

Guinness i Dublin.

Roundstone.
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Costarainera funnet
I september 1997 hörde Nino av sig 
igen från Ligurien. ”Nu har jag hit-
tat huset”, var hans glädjebudskap. 
Jag satte mig i bilen igen och plock-
ade upp Thomas Piehl i Hamburg. 
Hussäljaren var en tysk kvinna och 
det kunde vara bra med en tysk som 
vän i förhandlingarna. Han gjorde 
det bra och vi köpte huset i början 
av oktober.

Det har vi fortfarande kvar. 234 me-
ter över havet och med utsikt över 
Korsika.

Robbie, Barry och Sean gjorde en 
turné i Sverige och passerade Hel-
singborg, där de gjorde en konsert 
på the Dubliner. Robbie är en av 
dem, som spelade på puben i Berlin 
efter vårt bröllop. De är irländare, 
Barry boende i New York. De kom 
hem till oss på middag en kväll, 
tvättade kläder och spelade god-
nattsånger för Li.

I februari 1998 åkte vi för tredje 
gången till Bad Hofgastein i Österri-
ke och bodde återigen på designho-
tellet Pyrkerhöhe. Li och jag gillar ju 
inte att åka skidor, så vi hoppade över 
skidlärarinnan. Åkte istället till Salz-
burg och shoppade. Jag kom tillbaka 
med en guldpläterad toaborste!

STI Plast sponsrade racinggruppen 
JPS och föraren Bosse Jonasson. Han 
körde en 993 Carrera RSR i Pors-
checupen och i maj 1998 åkte jag till 
Mantorp för att se honom vinna ett 
heat och komma trea i det andra.

Casa Nilsson i Costarainera.

Sabine och Li på toppen i Österrike.

Bosse Jonassons bil.
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Kanske inspirerad av Bosses fram-
gångar, gick det aningen för fort på 
vägen hem och jag såg inte helikop-
tern som jagade mig. Det gick i 160 
på 90-väg, så polisen tog mitt körkort 
och gav mig en tillfällig lapp, så jag 
kunde köra, lagligt, hem och ställa 
bilen. Jag överklagade indragningen 
och fick tillbaka körkortet efter två 
månader istället för tre.

Så blev det förstås semester till nyin-
köpta huset i Italien i juli. Jag ringde 
först till Thomas Piehl, som är jurist, 
och undrade vad som händer om po-
lisen i Tyskland tar mig utan körkort. 
”Ring mig då”, var svaret och vi åkte 
förstås. Jag körde enligt hastighetsreg-
lerna och ingenting hände…

Vi gjorde utflykter, bland annat till 
Antibes och havsparken Marineland i 
Biot. Kul med alla delfiner, späckhug-
gare och annat, tyckte Li.

I september spelade Lucky 7 på Sunds- 
pärlan i Helsingborg. Trevligt band, 
med flera medlemmar som hade in-
gått i the Plastic STI Band, som lirade 
country.

I oktober blev jag inbjuden till Man-
torp Park av vår leverantör av po-
lykarbonatplast (PC), Arlaplast i Bo-
rensberg, att få köra Formel Ford. Det 
var riktigt kul.

Samma månad flög jag till K-mässan 
i Düsseldorf och skulle sedan vidare 
till Nice, dit Sabine hade kört med 
sin mamma och Li, för att vi tillsam-
mans skulle bo i ett hus jag hyrt i vår 

Marineland i Biot.

Formel Ford 
på Mantorp.
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by, Costarainera, eftersom helreno-
vering pågick av vårt eget ”nya hus” 
där. Resebyrån Nyman&Schultz hade 
fixat biljetterna, men när jag kom till 
flygplatsen i Düsseldorf undrade de 
hur jag kunde ha en biljett till ett flyg 
som inte fanns… Jag blev i alla fall 
ombokad på flyg till Nice, men via 
Lyon.

Ja, ja, det löste sig och vi kunde åka till 
Italien igen.

Så hem för att jobba, jobba och jobba. 
Med inslag som lussetåg från Höga- 
sten, julfest på STI och så jul- och ny-
årsfirande.

Allt sådant gör förstås att min ständigt 
känsliga mage inte mår bättre. Snus, 
kaffe, arbete – stress – ställer också till 
det och alla slags dyra mediciner tog 
jag. Utan resultat.

Så när en dansk kompis i Helsingborg 
i januari 1999 berättade om en tjej 
han kände i Köpenhamn – en kvinna 
från Nepal – blev jag intresserad. Hon 
jobbade med naturmediciner och det 
lät så intressant, att vi gjorde resan 
över Öresund. Hon ville ha urinprov, 
men hade ingen teknisk utrustning, 
och gav mig piller. Stora som spelku-
lor, modell större, ni minns, så’na där 
färgade glaskulor. Men hennes pil-
ler var bruna och kunde förstås inte 
sväljas. Nej, man skulle krossa dem 
och de smakade skit. De gjorde ingen 
som helst nytta. Jag minns inte vad det 
kostade…

Tillbaka till jobb, jobb, jobb…

Steve Earl & Del McCoury Band på KB i Malmö.

Biograf Sandrew i Helsingborg.



119

Höll oss på Bakken och sköt skarpt
I maj 1999 tog jag Li med kompisen 
Andrea och hennes pappa, Micke, och 
drog över till Bakken. Man tar färjan 
från Helsingborg över till Helsingør 
och vidare till Klampenborg med tåg. 
Därifrån åker man hästdroska genom 
skogen till Bakken, som förutom nöj-
espark också innehåller Dyrehaven. 
Medan flickorna åkte karusell käkade 
papporna ”fleaskesteg” med rödvin 
därtill. Jag är livrädd för bergodalba-
nor, så att åka Nyckelpigan med Li var 
max vad jag (nästan) klarade. Trevligt 
ställe och entrén till Bakken var dess-
utom gratis.

Det var glesare med konserter en tid, 
men i maj åkte vi till KB i Malmö och 
såg Steve Earle och Del McCoury 
Band. Ett country-familjeband med 
fem personer, som hade en mikrofon. 
De bildade en halv ring kring den och 
respektive solist klev fram till mikro-
fonen.

I maj hyrde jag biografen Sandrew 
för STI-konferens. Vi passade för-
stås på att se en film också, men vi 
kan inte komma ihåg vilken film det 
var. Lunch åt vi på restaurang Stones 
i Norra Hamnen – ett ställe där man 
fick in heta stenar att steka sitt kött på.

Under tiden lät vi göra ny fasad på hu-
set på Hallgatan. Det hade gjorts också 
vid inflyttningen, nio år tidigare. Men 
då hade plastfärg använts, som nu fla-
gade av putsen därunder. Nu använde 
vi danska killar, som lade färgpigment 
i putsen. Blått var det och så snyggt, att 
jag lät kontoret få samma färg också.

Den underbara blåa färgen på fasaden som inte alla gillade.
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Fortfarande i maj 1999, blev jag och 
inköpschefen Bo Kristén bjudna av 
ARLA Plast i Borensberg, som vi köp-
te polykarbonat av. Istället för förra 
årets Formel Ford-körning, skulle vi 
nu skjuta lerduvor. Jag älskar att skjuta 
och prickade några stycken. Kul! Det 
blev middag på en kanalbåt. Vi åkte 
en bra bit på Göta Kanal och passera-
de flera slussar.

I juni hade vi en kul reunion på The 
Tivoli i Helsingborg. År 1977 hade 
jag sett The Vibrators i Bournemouth, 
England, tillsammans med kompisen 
Thord Engström. Då var det popu-
lärt med ”badges”, alltså plåtknappar 
med någon bild eller symbol på. Den 
gången köpte vi badges med gruppens 
stora V på och som de ekorrar vi är, 
hade vi sparat dem och satte på dem 
även nu, när vi tillsammans såg The 
Vibrators, 22 år senare. Bandet såg 
våra badges och blev väldigt nyfikna. 
När vi berättade, blev vi inbjudna på 
pilsner backstage. Kul!

På skolavslutningsdagen 1999 häm-
tade jag Li och en kompis till henne 
på skolan och gick direkt till bilen. 
Där satt Sabine redan och väntade. Så 
körde vi till Italien för en händelserik 
semester.

Vi åkte till Saint-Raphaël en bit bort på 
franska kusten. Där förestod vännen 
Ninos kusin en skjutbana och eftersom 
vi gillar skytte, åkte vi dit för att skjuta. 
Li har också alltid varit duktig på tivo-
lin och så, liksom Sabine. Jag gillar re-
volvrar, härliga vapen, och vi sköt med 
en 45:a, en 357:a och en 10-mm.

...och deras 
autografer.

Äntligen Vibrators 
igen efter 22 år!
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Efter varje skjutning lägger man vap-
net på exakt rätt sätt på bänken fram-
för sig. Hårda regler, men när Sabine 
var klar med sin 10-kulors bössa, stod 
hon och vevade med den i luften, var-
vid 40 manliga skyttar kastade sig ner 
på marken i skräck för sina liv.

Nej, det blev inget mer skytte den da-
gen…

Vi åkte istället till Valbonne, där Er-
zébet Jonasson bor. Vi var grannar 
i Helsingborg och jag hade hennes 
dotter anställd i STI. Här nere är hon 
känd som reseguide hos Rivieraklub-
ben, särskilt för resor till hennes ur-
sprungsland, Ungern. Hon var dock 
inte hemma, så vi stod utanför och 
tittade på huset. Grannarna undrade 
varför och Nino, som hade påstått att 
han talar franska, lyckades dåligt med 
förklaringen. Inte fasen kunde han 
någon franska.

Sedan gjorde vi en rejäl tur söderut 
i Italien. För första gången till Kala-
brien – stranden Torre Ruffa och till 
Robinson, utanför Tropea, en vack-
er stad. Därifrån se man vulkanön 
Stromboli precis utanför. Den känns 
så nära och är ett lysande, sprutande 
skådespel varje kväll.

Vi passerade Montepulciano i Toscana 
och sov över på Albergo il Borghetto, 
innan vi kom tillbaka till Costarainera.

I början av juli gjorde vi en heldag på 
vår första vingård i Piemonte, en ag-
riturismo-gård, innan vi vände hem 
mot Sverige igen.

Skjutbanan i Saint-Raphaël.

Vingård i Piemonte.

Stranden Torre Ruffa med Stromboli i bakgrunden.
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Bilar, bilar, bilar
Väl hemma i Helsingborg igen, var 
det dags för leverans av min Audi 
TT – Sveriges första med dubbeltur-
bo. 225 hästar. Den gjorde 250 knyck. 
Någon klantig tysk hade vält med en 
TT, som orsakade ståhej i pressen och 
Audi tvingades åtgärda alla bilarna. Så 
jag fick en liten vinge där bak. Nu var 
vi verkligen familjen Audi. Jag hade 
TT:n, min S8, Sabine en vanlig Audi 
Cab och farsan en A8.

I juli 1999 genomfördes H99 i Helsing-
borg; en bomässa, dit jag hade levere-
rat mycket material. Vi sponsrade ut-
ställningen. Farsan hade varit med på 
H55, några år tidigare… H99 handlade 
om att de nya husen i Norra Hamnen 
invigdes, men också om alternativa 
småhus och annat – en stor utställning 
med mycket folk under sex veckor.

I augusti åkte jag till Anderstorp, där 
Porschecupen kördes och jag ville 
prova TT:n på banan. Jag fick då till-
fälle att åka med kompisen Bosse Jo-
nasson i hans Porsche. Han lät monte-
ra en nödstol bland alla rör och annat 
bredvid sig. Sedan åkte vi. Så in i h-e 
fort. Men det gick också fort nog när 
jag fick köra runt med TT:n.

Samma månad åkte vi till High Chap-
arall i Småland. Bandet Lucky 7 upp-
trädde. De hade ju flera medlemmar 
som ingått i STI Plastic Band. Li var 
extra glad för hon fick skjuta kåbojer.

Ännu mera bilåkning blev det innan 
augusti 1999 var till ända. Nu skulle 
det vara Formel 3-kurs på Gellerås-

Audi TT.

H99 - Bomässa i Helsingborg.
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banan i Karlskoga. Kursen innehöll 
sex moment: Först teorilektion i 
solen, sedan köra gokart på gokart-
banan; rejäla kärror med dubbla 
motorer och jag snurrade av redan i 
första kurvan. Men lärde mig ganska 
snabbt ändå. 

Lektion 3 var att köra trimmade Opel 
Corsa på banan innan vi bytte till ST-
CC-bilar och nu gick det undan or-
dentligt. Innan finalen – att köra For-
mel 3 i tre varv – fick vi sitta bredvid 
Tony Ring i en Ferrari 355 Competi-
tion för att lära oss bästa spåret runt 
banan. 

Så fick vi köra F3. De hade två exem-
plar och vi fick veta, att en avkörning 
kostar 10 000 kronor. Det undvek jag, 
men jag orkade bara köra tre varv. 
Helvete, vad fort det gick! Men det 
blev också slutet på min racingkarriär.

Hösten kom med mycket arbete, men 
i oktober åkte vi över till Ishøj Strand, 
väster om Köpenhamn. Där finns en 
anläggning kallad Arken, som hade 
en konstutställning med Salvador 
Dali. Honom har jag alltid gillat och 
det var en häftig utställning.

December kom och vi såg med spän-
ning fram emot alla katastrofer, små 
som stora, som skulle ske vid mil-
lennieskiftet. Vi ville se flygplanen 
ramla ner från vårt hus i Costaraine-
ra. Så vi lastade TT:n på biltåget från 
Hamburg till Bolzano i Sydtyrolen 
i nordöstra Italien. Kompisen To-
mas Nilsson med familj körde deras 
Chrysler Voyager genom Tyskland.  

Formel 3 på Gelleråsen.

Daliutställning - Ishøj 
Strand Danmark.
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I takboxen låg både deras och våra 
skidor. Vi ville slippa åka genom 
Tyskland på vintervägar, men i Bol-
zano var det ändå vinter och då kän-
des 4-hjulsdriften bra att ha.

Så skulle nyårsfyrverkerier köpas och 
då behövdes vapenlicens i Italien. Vi 
hade inte det, men Tomas son hade 
med sig pjäser från Sverige, som vi 
sköt upp. Det gick bra fastän det ver-
kade som om alla italienare hade va-
penlicens! Kyrkan står fortfarande 
kvar och inte ett enda flygplan ram-
lade ner. Det blev inte ens katastrof i 
datorerna.

Januari 2000 började alltså riktigt bra 
och vi ville åka skidor i Limone. 19 
plusgrader nere vid havet och fullt 
med snö och perfekt skidföre därup-
pe, en och en halv timme bort. Det är 
onekligen en av de stora fördelarna 
med att bo på Rivieran.

Det tristaste var att herr Nilsson tog 
en kurva litet för snävt i Royadalen 
och skrapade höger bak mot bergssi-
dan. Skulle kanske åkt med Ferrarin 
ett varv till på Gelleråsen. Eller orkat 
ett till med F3:an…

Sjukt, kass filmfestival, 
minitorsk och kasst i Grekland
I februari blev jag sjuk. I en vecka, 
fjorton dagar. Allting bara försvann 
för mig. Jag trodde jag var dödssjuk 
och tyckte alla läkare var idioter, som 
inte hittade något fel på mig. Jag var 
fruktansvärt trött och gick ner åtta 

Milleniumskifte i Costarainera.
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kilo. Men så blev jag i alla fall bra och 
vet än idag inte vad som var fel.

I april opererade jag bort en leverfläck 
på bröstet. Den hade växt snabbt, men 
visade sig vara ofarlig. 

Li, som nu var 13 år, åkte med klas-
sen på resa till London. Det var för-
sta gången hon var utan oss – och vi 
barnlösa. På båda håll klarade vi oss 
bra.

Vi såg bluesgitarristen Walter Trout 
på Amager Bio och snart därpå The 
Buddy Holly Show på Tivoli, båda 
alltså i Köpenhamn. Den showen var 
fruktansvärt bra!

I maj såg vi André Williams på The 
Tivoli i Helsingborg. Han är känd för 
att ha varit gitarrist till Ike & Tina 
Turner, men också för sitt fula språk. 
Han var inte rolig att lyssna på mel-
lan låtarna, för han använde ordet 
Pussy 500 gånger. Men jag tror att det 
ändå var han, som lärde mig uttrycket 
Fuckin’ Fucker, som jag vid sällsynta 
tillfällen blir arg och då använder…

I maj 2000 åkte jag med kompisen 
Thord Engström till Milano för att 
besöka Plastmässan där. Därifrån 
körde vi förstås till vårt hus i Costa-
rainera och eftersom det var tid för 
filmfestivalen i Cannes, körde vi över 
gränsen till Frankrike. Där skulle vi 
skåda kändisar, men fy f-n så mycket 
folk det var där. Vi fick passa en ste-
ge i folkmassan, men inte ens att stå 
på den hjälpte – vi såg inte en enda 
kändis. Jo, Thord såg filmrecensen-

Walter Trout på Amager Bio i Köpenhamn.

The Buddy Holly Story på Tivoli i Köpenhamn.

André Williams på The Tivoli i Helsingborg.
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ten Nils Petter Sundgren. Det var helt 
meningslöst att åka dit, men nu vet 
vi det.

I juni 2000 var det dags att fiska! 
Tillsammans med grannen Magnus 
Snygg på Hallgatan, vars flickvän, 
Angela Bevilacqua, hade varit klass-
kamrat med Sabine och nu dessutom 
leverantör av vatten till STI. Som all-
tid när jag ska göra något nytt, hade 
jag satsat allt på att köpa värsta fis-
keutrustningen och med den gick jag 
till hamnen. 

Napp fick jag – och upp kom en 
20-centimeters torsk. Som Magnus 
slängde ut i havet igen. Det påminde 
om den förra gången jag fiskade. Det 
var med farsan och en granne, när jag 
var pojke, i träekan Puttnik. Också 
då tog vi upp stora torskar och jag en 
20-centimeters, som farsan slängde 
tillbaka i havet.

Jag har inte fiskat mer.

När sommarlovet började, gjorde vi 
en annorlunda semester – vi tågluf-
fade ut i Europa. Slutmålet var Korfu 
i Grekland. Vi hade aldrig tågluffat 
och nu fanns möjligheten även för 
40-åringar. Det började med färjan 
till Helsingør, där vi klev på tåget 
mot Köpenhamn och därifrån tå-
get mot Hamburg, via färjan mellan 
Rødby och Puttgarden. Så nytt tåg 
till Hannover, där AC:n inte funkade 
i vagnen. 

Då började jag prata med en svensk 
med en son i Lis ålder. Han berättade 

Filmfestivalen i Cannes år 2000.
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att han jobbade med ett program på 
TV, kallat Striptease. Han hette Janne 
Josefsson och vi hade ingen aning om 
vem han var. Han skulle till Rimini för 
att fiska.

Nästa tågbyte blev i München, där 
Janne fick panik. Han var inte van att 
ordna resor själv och visste inte vart 
han skulle gå, Så vi hjälpte honom till 
hans tåg. Själva åkte vi till Brindisi, va-
rifrån vi skulle korsa Adriatiska Havet 
till Korfu. Antingen via vanlig färja på 
åtta timmar eller en mycket snabbare 
katamaran. Och eftersom Nilsson ald-
rig gillat långsamma fordon, kostade 
vi på katamaranen.

Väl på Korfu skulle vi hyra bil och 
blev då tillfrågade av en gubbe om vi 
hade någonstans att bo. Nej, det hade 
vi inte och han erbjöd oss att hyra ett 
hus av honom. Det låg 20 minuter 
från havet, på ostkusten. Vi gick ner 
till byn för att äta, men där fanns in-
kastare på ställena, som slet i oss för 
att vi skulle gå in på deras barer. Nej, 
det var inte kul. Det roligaste var en 
illgrön groda i badrummet. Det näst 
roligaste var att Nilsson, vännen av 
ordning, såg ett stort rör mynna ut 20 
meter ut från badstranden. Byns av-
lopp. Vi fick nog, sade upp huset och 
gick ut för att äta. När vi sedan kom 
tillbaka, låg pengarna vi hade betalt 
för resten av den tänkta tiden där, på 
bordet.

Vi körde runt på ön på usla vägar i vår 
hyrbil, en öppen ”jeep”, då en humla 
surrade in under Sabines shorts, så 
hon fick ett rejält brännmärke på låret.

Stranden på Korfu.
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Så hittade vi ett annat hus, på västra 
kusten. Där var vattnet iskallt. Vi såg 
ett grekiskt bröllop medan Sverige 
spelade landskamp på TV:n – mot 
vilka eller hur det gick, har jag ingen 
aning om. Vi vaknade morgonen där-
på och varken Li eller jag kunde andas 
– vi var båda allergiska mot möglet i 
huset.

Så blev det att söka nytt boende igen. 
Det blev ett hotell i Korfu City och 
jag bokade katamaranen tillbaka till 
Brindisi till dagen efter. Men det var 
risk för inställt eftersom det blåste för 
mycket. Vi vaknade på natten av att 
heltäckningsmattan var genomblöt – 
läckage hade uppstått. Byte till annat 
rum…

Så blev förstås katamaranen inställd 
och vi ombokades till färjan. Och 
trodde först att resan var på bara sju 
timmar, tills vi insåg att det var en 
timmes tidsskillnad. Den tog åtta tim-
mar.

Från båten såg vi inga utlovade delfi-
ner, men däremot den ödsliga kusten 
av Albanien.

Sedan tåg hem till Costarainera, där vi 
kunde ha litet semester.

Därefter tog vi oss till Hannover för 
att besöka världsutställningen Expo 
2000. Det blev i alla fall sommarens 
höjdpunkt, där det handlade om mat, 
mat, mat och åter mat. Där åt vi oss 
Jorden runt på en dag.

Vi har inte tågluffat igen. 

Franskt vrålåk 
i Grekland.

EXPO 2000 i Hannover.
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I juli 2000 såg vi Torsson på The Ti-
voli i Helsingborg. Torsson var det 4:e 
bästa bandet i Lund och än idag fullt 
aktiva. Basisten, Dan Persson, var 
bänkkamrat med mig i grundskolan, 
Han känns igen på klassbilden från 
3:an. Bosse i Torsson är dessutom en 
kopia av kompisen Göran Norberg i 
Nice, precis som Iggy Pop är en kopia 
av mig…

Torsson är bäst!

Vi besökte också Lousiana i Humle-
baek, norr om Köpenhamn, för att se 
på en utställning av Andy Warhol. Ni 
vet, han med Marilyn Monroe i olika 
färger, Heinz bön-burkar likaså. Han 
inspirerade mig så att jag lät göra en 
ny firmalogo i olika färger. Men, nej, 
inte gjord av Warhol…

Så var det dags för Karnevalen i Lands-
krona – en stad man inte besöker allt-
för ofta – och vidare till Törringelund i 
Malmö och Skåne Country Jamboree. 
Dag 1 hade Derailers spelat där och vi 
kunde alltså ha upptäckt dem redan 
då. Men vi var där dag 2 och då skulle 
Elvis son uppträda. Sade programmet, 
men inte blev det så.

Fotboll är inte riktigt min grej, men 
jag gick ibland med farsan på matcher 
i min barndom – då fick man ju varm-
korv. I augusti 2000 gick jag ändå på 
fotboll, på Olympia i Helsingborg, där 
HIF mötte italienska Inter i någon in-
ternationell cup. Nu var det Canon, 
vars produkter vi använde i firman, 
som bjöd på match med öl och mid-
dag därtill. Hur det gick i matchen? 

Andy Warhol,
självporträtt.

Big Guitars From Memphis i Törringelund.
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Ingen aning, men jag höll tyst om vil-
ket lag jag höll på eftersom det givet-
vis var Inter.

40 år och rivning av Natt och Dag
Den 26 augusti 2000 firade vi min 
40-årsdag (en dag för tidigt). Det var 
på Natt och Dag, en nattklubb i den 
gamla karantänsbyggnaden på ran- 
gerbangården i Helsingborg. Det var 
den sista aktiviteten i byggnaden, för 
den skulle rivas.

Programmet var omfattande:

1.  Dotter Li blev först ut med sitt 
skolband. Hon gick då i 7:an i musik-
klass. Hon spelar flera olika instru-
ment, men piano är nog favoriten, 
fast jag också hade köpt trumset, som 
hon tränade på hemma.
2. BEN, ett Helsingborgsband kom 
därefter. Låter litet som Neil Young.
3.  Stenen Kryper – Stones på skån-
ska, alltså riktigt bra covers. Gitar-
risten spelade redan på min 30-års-
fest.
4.  Bo Wilson Band, en trio med bas, 
trummor och gitarr, spelade medan 
vi hade bartömning. Jag stod i ba-
ren och såg till att den tömdes inför 
husets rivning… Jag smidde också 
planer för framtiden.

Vi var ungefär 100 personer från hela 
världen, varav förstås många från 
Tyskland. De ville dessutom sjunga 
för mig på förmiddagen den 27 au-
gusti, vilket blev litet jobbigt eftersom 
vi hade hållit igång hela natten. 

Inbjudan till min 40-årsfest.
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Li på bas.

Suveräna ungdomar 
som inledde 
musikkvällen.

Högastensskolans 
musikklass.
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Bandet Ben.

Daniel Frank.
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Andreas Ejnarsson 
och Jonas Andersson.

Vi vet inte vem 
hon är.
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Jatte och gitarrist.

Stenen kryper. Björn Almquist, Lars Göte Nilsson 
och Lars Schill.
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Jatte Sandin.

Lars Göte.

Midnattschampagne.
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Bo Wilson Band.
Bo Wilson, 

Lars Langmach och 
Steen Lindblom.

Linda.

Bo.
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Steen på bas och cigg.

Konstig människa med fru.
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Todde kallade mej 
Hasse.

Nattamat = nygrillade 
hamburgare.
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Matsedeln var buffé vid stående bord, 
delvis ute, delvis inne. Grillade ham-
burgare var nattamat. Och tur med 
vädret hade vi också.

Gästerna hade ombetts att inte köpa 
presenter, men gärna ta med en vin-
flaska. Jag fick vin för ett år framåt.

En minnesvärd 40-årsfest! Med en 
liten överdrift kan jag säga att vi rev 
stället.

Därpå såg vi Steve Earle med hans 
eget band The Dukes på KB i Malmö.

I september 2000 sade Sabine att vi 
skulle resa till London. Det var hen-
nes present till mig. Jag hade så myck-
et jobb, att jag inte skulle hinna det. 
Men – såklart hann jag det!

Vi hade transfer till hotellet, som vi-
sade sig vara samma hotell som jag 
hade bott på 20 år tidigare. Hur stor 
är chansen att slumpen för oss just 
dit?

Hon hade köpt biljetter till Mam-
ma Mia, men första kvällen var vi på 
rockklubben The Garage och lyssnade 
på Andre Williams – the pussy man, 
som vi hade sett i maj samma år.

Kväll 2 var det dags för Mamma Mia. 
Det blev då gott om champagne och 
mat i pausen. Efteråt drog vi till en 
pub, men lämnade den och tog taxi till 
ytterligare en pub, som en kille hade 
tipsat om kvällen innan. Där spelade 
Wilko Johnson och det var roligare än 
ABBA.

Min 40-årspresent
blev Mamma Mia 
i London 
med allsång!

Kvällens buffé 
och nattens burgare.
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Jag fick aldrig träffa 
Wilko men jag 
träffade hans 

trummis Monti som 
lovade att fixa Wilkos 

autograf till mig.
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Wilko Johnson var originalgitarristen 
i Dr Feelgood men slutade innan jag såg bandet, 
så detta var första gången som jag såg Wilko live 
och Monti höll vad han lovade.
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Tredje kvällen i London gick vi på ca-
sinot Hippodrome, som tillåts sälja al-
kohol i baren efter midnatt. Där fanns 
fler herrar i svart kostym, vit skjorta 
och med öronsnäcka, än jag sett nå-
gon annanstans.

Thailand dubbelt upp
Första begivenheten år 2001 var re-
san till Thailand i februari. För första 
gången semestrade vi utanför Euro-
pa. Min ekonomichef, Stefan Wallin, 
tipsade om bra platser och jag gillade 
ju redan maten, så – varför inte?! Det 
skulle vara fräckt!

Innan testade jag mig för dykcertifikat 
hos en läkare – det kan vara bra att ha 
– men hon ville inte skriva ut intyg till 
Li, som bara var 14 år, men gjorde det 
till sist ändå.

Så tillbringade vi första veckan i Pa-
tong på västra sidan av Phuket Island 
och därefter seglade vi med en norsk 
katamaran till Phi Phi Island, till den 
nordöstra delen av ön. Där fanns 
PADI, ett dykcentrum lett av en hol-
ländare med en japansk tjej som dyk- 
instruktör med litteratur på engelska.

Li fick ett inflammerat nagelband och 
ett stort bandage runt tummen. Hon 
kallades u-båten när hon badade, för 
hon höll handen med tummen uppe 
över ytan. En spruta fick hon varje 
dag, men något dyk blev det inte.

Vi hade löst reseförsäkring hos Eu-
ropeiska och som svar på vår skade-

Phi Phi Island Long Tail Boat.

Solnedgång på Koh Phi Phi.
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anmälan fick vi alla pengar för resan 
tillbaka. Vartenda öre! Så gjorde vi om 
resan i december samma år. Och nu 
kunde vi dyka. Japanskan tog då hand 
om Li och holländaren alla andra.

På Phi Phi Island ville vi ha soppan 
Tom Yum och servitrisen undrade om 
vi ville ha den ”turistisk” eller ”riktig”. 
Vi ville förstås ha en riktig och fick det 
starkaste jag någonsin ätit. Det rann 
överallt på kroppen och fem thailänd-
ska ansikten i dörren till köket såg 
väldigt glada ut. Jag har minskat mitt 
intag av chili sedan dess…

I juni 2001 åkte vi på semester till Ita-
lien, den här gången först till Piacen-
za. Jag körde min stora Audi S8 in i 
centrum och parkerade framför en 
bar – trotsade alla förbudsskyltar och 
hot om bortforsling.

Vi gick en sväng i sta’n och träffade 
på en vänlig pensionerad stadsguide, 
som visade oss runt. Det var mycket 
trevligt och vi avslutade med ett glas 
vin eller två i hans dotters bar.

Vi släntrade tillbaka till bilen – som 
var borta!

Ägaren till baren jag hade parkerat 
framför upplyste mig, vänligt leende, 
om att polisstationen låg runt hörnet 
och att jag där kunde få information 
om hur jag skulle få tag på bilen. 

Det visade sig att den skulle finnas en 
bra bit utanför sta’n, så vi gick tillba-
ka till guidens dotters bar och där satt 
pensionären kvar. Jag förklarade vårt 

Audi S8:an.
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dilemma och i ett huj satt vi alla i hans 
lilla Fiat Panda på väg ut från Piacen-
za till hagen där bilen fanns. 

För att få ut bilen skulle förstås bö-
terna först betalas. Givetvis kontant, 
vilket jag inte kunde. Nytt dilemma… 
Då tog pensionären till orda och 
gormade så mycket, att personalen i 
hagen gav mig ett inbetalningskort 
OCH bilen, så vi kunde köra vidare. 
Pensionären och vi skildes glatt vin-
kande åt.

Böterna betalade jag aldrig eftersom 
bilen hade svenska plåtar och till Sve-
rige hade de ännu inte börjat skicka 
böter.

Resan fortsatte mot en liten by utan-
för Piacenza, jag minns inte namnet. 
Där avlade vi blixtvisit hos kompi-
sen Sandro, som var där på sitt årliga 
mamma-besök. Sandro drev Oscár, 
den bästa fiskrestaurangen i Helsing-
borg, där vi var stamgäster.

Sandros mamma blev glad över vårt 
besök och visade oss sin fina trädgård, 
som hon höll på att vända jord i med 
sin spade. Hon sade också, att när hon 
inte längre skulle orka ta hand om 
trädgården, ville hon jobba på hotellet 
tvärs över gatan. Hon var då 85 år…

I juli 2001 såg vi Bob Dylan i Sofiero 
slottspark i Helsingborg. Enligt Göran 
Holmqvist, Dylanfantast och repor-
ter på Helsingborgs Dagblad, var det 
en lysande konsert. Precis som Sabi-
ne och jag, uppskattar han att Dylan 
ibland spelar sina låtar på ett helt nytt 

Bob Dylan på Sofiero.
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sätt. Det gör däremot inte många an-
dra – det ska låta som på skivorna, an-
nars går jag hem. Det gjorde en del av 
publiken, medan vi stannade och njöt.

Samma månad var vi på Sofiero igen, 
nu för att se Magnus Uggla och The 
Ark – artister jag uppskattar mycket. 
En tredje snubbe var också där, en 
kille som bara göteborgare kan gilla, 
Håkan Hellström. Uggla körde sam-
ma låtar som han gjort sedan 70-talet 
– helt OK, tycker jag. The Ark, med 
Ola Salo, som sjunger bra, och med 
ett band som är musiker på riktigt. De 
gjorde allt på rätt sätt.

Nu skulle i alla fall dykkursen bli av, 
och det i Helsinborg. Li var knappt 
14 år och jag ville att vi båda skulle ta 
certifikatet i Sverige för att kunna lära 
oss allt som behövdes. Vi började öva 
i en bassäng på Råå Camping men vi 
skulle göra det näst sista dyket i Rans-
vik på Kullaberg. Vi hade våtdräkt, 
men det var ändå kallt i vattnet. Då 
gällde det att ta av och på snorkel och 
mask, under vattnet, och till exempel 
tömma masken på vatten. Under vatt-
net. Inte så enkelt, men vi klarade det. 

Sista dyket – ”studentfesten” – skedde 
i Arild, på Svensmalens badstrand. 
Där hade vi nöjet att se blå sjöstjärnor. 
Jo, BLÅ! När alla var godkända fick vi 
en sista uppgift: Äta en banan under 
vattnet. Med order att inte svälja allt 
vatten i Skälderviken…

Sommaren 2001 fick Li sitt första 
sommarjobb – på STI Plast. Det var 
ett säkert sätt att riskera vänskapen 

Mitt dykcertifikat.

Magnus Uggla, The Ark och Kalle Anka på Sofiero.
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med sin dotter för där skulle hon luka 
rabatterna. Ja, skånska för att ta bort 
ogräset. Fast det blev förstås inte hela 
lovet – en dag, eller så.

Den 11 augusti 2001 blev en höj-
darkväll. Deep Purple skulle spela på 
Hamntorget i Helsingborg – deras 
enda spelning i Sverige på den turnén. 
The Tivoli arrangerade konserten – 
som höll på att bli inställd eftersom 
Helsingborgs Stad inte ville ha utom-
huskonserter i centrala sta’n.

Nu blev den av och med Manfred 
Mann’s Earth Band som förband. 

Deep Purples skiva ”Live in Japan” är 
sanslöst bra, den bästa skivan i värl-
den någonsin. Så bra var inte konser-
ten i Helsingborg, men ändå ruskigt 
bra. Och oj, vad det svängde på torget!

Så kom hösten och med den jobb, 
jobb, jobb…

I december 2001 gjorde vi årets andra 
resa till Thailand. Vi hade ju fått till-
baka pengarna efter trasslet med Lis 
tumme i februari och nu var vi både 
friska och försedda med nödvändiga 
dykcertifikat. Så nu blev det dykning!

Annars var det mest samma-samma 
eftersom vi åkte charter. Till Patong på 
Phuket Island och till Phi-Phi Island.

Thailand för egen maskin
Så hoppar jag precis ett år framåt, till 
december 2002. Nu åkte vi till Thai-

Manfred Mann’s 
Earth Band och 
Deep Purple på 

Hamntorget 
i Helsingborg.

Rostade insekter 
“mums”.

Då pussar jag 
hellre en kobra.
Tommy sa (han till 
vänster) att det tar 
bara 10 minuter 
att köra till sjukhuset 
så  även om jag 
kommer att bli biten 
så kommer jag att 
överleva!



147

land för tredje gången, nu helt i egen 
regi.

Vi började i Bangkok – snart kan vi 
den sta’n så bra, att jag kan ta jobb 
som guide där. Därifrån tåg norrut, 
till Chiang Mai. Här vandrade vi i 
bergen med en tjej som guide, vi åkte 
raft i en flod, red på elefanter och fick 
riktig thai-massage. Det var helt fan-
tastiskt jämfört med Patong. Här var 
allting på riktigt!

Mycket tåg åkte vi på den här resan. 
Först tillbaka till Bangkok och sedan 
vidare med sovvagn söderut, med 
målet Koh Tao, som betyder sköld-
paddsön - vi skulle ju bada och snork-
la också, förstås. 

Tåget gick till Chumporn och därifrån 
båt till Koh Tao, som är en gammal 
fängelseö med få turister. Ett rent pa-
radis, tyckte vi. Vi upplevde fantastisk 
snorkling och underbar mat – lugnt 
och trevligt var det. 

Vi bodde i en bungalow på stolpar och 
en kväll regnade det rejält. Då klätt-
rade markens alla myror uppför stol-
parna och in till oss. En hund flydde 
också in från regnet. Då var det bra 
att ha satellit-TV… Vi hade bara 20 
meter till restaurangen, men det räck-
te till för att vi skulle bli fullständigt 
genomblöta. Men av tropiskt, varmt 
regn, så det var inte plågsamt. 

Tillbaka i Sverige gällde det att roa 
sig, så i januari 2003 åkte vi till Kö-
penhamn för att se The Rocky Horror 
Show. Och nu hade vi ju lärt oss efter Utsikt från Koh Tao i Thailandviken.

Traditionell dans och 
musik i bergen i norra 

Thailand.
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förra gången vi såg den, att publiken 
deltar i showen. Det blev en dubbel 
upplevelse.

I mars 2003 hade vi en spännande 
konsertupplevelse i Helsingborgs 
konserthus. Tre urgamla band spelade 
– Spotnicks i sina rymddräkter, med 
musik utan sång, som The Shadows 
ungefär, bildad 1961, The Violents, 
också utan sång när Jerry Williams 
inte längre var med, bildad 1959 och 
till sist amerikanska Johnny & The 
Hurricanes, med sång, gruppen bild-
ad 1957. Det blev en helt fantastisk 
konsertkväll – smock fullt och bra 
stämning.

STI – ett minne blott
Men mitt liv i övrigt hade en del öv-
rigt att önska. Jag hade nu jobbat på 
STI Plast i 24 år, varav 17 år som VD. 
Det hade varit slitsamt och jag dis-
kuterade mycket med Sabine hur vi 
skulle göra. Jag kunde inte fortsätta att 
bara sova fyra timmar per natt. Det är 
inte nyttigt.

Jag var ju bara 42 år gammal, men 
vi började ändå diskutera om vi inte 
skulle sälja firman och få ett lugnare 
liv. Åtminstone ett liv med mindre an-
svar och stress.

Vid den här tiden byggde Ratos-arvta-
garen Jan Söderberg upp sin koncern 
Söderbergsföretagen med inköp av 
företag av vårt slag, mest härdplaster, 
men han kunde kanske vara intres-
serad även av oss, som jobbade med 

The Rocky Horror 
Show i Köpenhamn.

The Spotnicks, The Violents och Johnny and 
The Hurricanes på Konserthuset i Helsingborg.
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termoplaster. Han hade köpt Svensk 
Industriplast, som var likt mitt före-
tag. Han fanns dessutom i våra trak-
ter, hade huvudkontoret på Lilla Torg 
i Malmö.

Så jag ringde helt enkelt upp honom 
och sade: 

- Jag ser att du har en plan. 

-  ”Hmmmm”. 

- Jag vill sälja – vill du köpa?

Han hade en lista på intressanta fö-
retag, visade det sig. Vi fanns på den, 
men han trodde inte att jag ville sälja 
eftersom jag var så ung. 

Men vi träffades och kom överens. 
Väldigt snabbt!

Jag sålde, han köpte och sedan dess 
sover jag betydligt fler timmar per 
natt.

End of My life – 1. Fortsättning följer…
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