Jag har
fotograferat
lastbilar och samlat
bilder i över
femtio år.

FEM SNABBA
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Stefan Andersson blev nyligen klar med årets nostalgikalender.
Som vanligt fullmatad med gamla lastbilsbilder.
HUR FICK DU IDÉN TILL EN
NOSTALGIKALENDER?

Jag gjorde en gång ett reportage om hur Volvos
kalender kom till. Han på reklamfirman som jag
kom i kontakt med tyckte att jag skulle göra
en kalender med alla mina gamla bilder, så de
fick göra en. Det var alltså en spinn-off ur ett
eget arbete och nu har jag gjort den trettonde
kalendern och under flera år även en helt egen
version till Jonsson Lastvagnar.

HUR TOGS DEN FÖRSTA EMOT
AV MARKNADEN?

Det blev en succé direkt. Många upptäckte att
de fick hänga upp lastbilsbilder hemma på
väggen, det här var en kalender. Annars hade
det inte godkänts. Fruar tycker det är den bästa
julklappen. När de ger den till sin gubbe vet de
att han är lugn och stilla under ett par timmar.
Kalendrarna säljs även till Norge, Danmark och
Holland men det är även tyskar, schweizare, belgare och fransmän som köper den. På tryckeriet
kommenterar dom alltid att det inte finns någon
annan som lyckas sälja gamla kalendrar. Alla äldre
årgångar finns på lager och säljs regelbundet.
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HAR DU UNDER DITT RESEARCHARBETE
KOMMIT FRAM TILL NÅGOT SPECIELLT
INTRESSANT?

Det är mer ett redaktionellt material än en kalender
så genom researcharbetet har jag fått många seriösa
lastbilsvänner. Det har också dykt upp kompletterande
uppgifter som jag inte hade en aning om. Jag har
fått reda på så mycket mer efter att kalendrarna har
kommit ut och kan fylla på historierna. Jag kommer
att utveckla det här och det blir bonusmaterial i
någon form i framtiden.

VAR KOMMER ALLA BILDER
I KALENDRARNA FRÅN?

Jag har fotograferat lastbilar och samlat bilder i över
femtio år. En del har jag fått låna och så har jag fått
överta och köpa hela arkiv, men grunden är mina
egna bilder.

FINNS DET MATERIAL FÖR
FRAMTIDA KALENDRAR?

Det finns så länge jag lever. Sedan vet jag ju inte hur
länge jag lever. Men det finns mycket kvar och nytt
material dyker alltid upp. Det är alltid roligt och intressant med bilder där det finns en historia bakom.
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