
Möbler, två rullstolar och 550 for-
don. Det är inte illa att få plats med 
i en tvåa på 65 kvadratmeter. 

[ Fordonen är förstås inte i 
verklig storlek utan modeller, 
de flesta i skala 1:50.

Entreprenadmaskiner, ut-
ryckningsfordon och lastbilar 
står prydligt uppradade på hyl-
lor i inglasade skåp som klär 
väggarna i Per Anderssons lä-
genhet i Vilshult. 

– När jag inte längre får plats 
i lägenheten får jag problem, 

säger Per och skrattar. 
Det finns fortfarande några 

outnyttjade väggar. Ovanför 
sängen och so!an. I köket och 
badrummet. 

Samlingen väcker naturligtvis upp-
märksamhet hos alla som besö-
ker Per. 
– Barn som kommer in här bru-
kar bli alldeles lyriska. 

Fordonen är inga leksaker 
utan föremål som ska betraktas 
där de står. Några modeller tar 
Per inte i utan bomullsvantar. 

Per köper modellerna via internet 
eller på fordonsmässor. De kan 
kosta allt från 50 kronor upp 
till några tusenlappar. 

Per sitter i rullstol. Han är 
förlamad från bröstkorgen och 
ned efter en trafikolycka som 
inträ!ade när han var 14 år. 

Men förlamningen skulle 
inte få stoppa honom från att 
ägna sig åt fordon. När det var 
dags för val till gymnasiet fanns 
det bara en sak som gällde för 
Per – motorer och maskiner. 
Trots skolpersonalens negativa 
inställning, propsade han på att 
få gå fordonsteknisk linje. Så 
blev det. 

Därefter fick Per jobb på Olof-
ströms kommun där han repa-
rerade gräsklippare, röjsågar 
och andra maskiner som an-

vändes för att snygga till kom-
munens gator och grönområ-
den. 

– Hade jag inte suttit i rull-
stol hade jag kört grävmaskin 
eller lastbil. 

Sedan fyra år tillbaka är Per 
sjukpensionär. Han har svåra 
smärtor i armar och händer. 

Per mekar så gott det går i 
sitt alldeles egna mekargarage 
vid föräldrahemmet, mitt emot 
lägenhetslängan där han bor. 

Han visar fotografier på vad 
han självt byggt. En snöplog, 
skogsvagn och sågverk. 

– Det är modeller ena stunden 
och i nästa är det garaget, säger 
Per som några timmar tidigare 
också har följt dagens tv-sända 
Formel 1-lopp, som den sanne 
motorentusiast han är. ] 

 Anna Smedberg

Bilarna har parkerat hos Per

»Per Andersson
Ålder: 39.
Bor: Tvåa i Vilshult.
Familj: Mamma, styvfar, bror och 
syster.
Övrigt: Har haft en rallybil. Per var 
kartläsare och hans bror körde. Un-
der tre år hann de med 20 tävlingar.

      ”När jag inte   
   längre får plats   
    i lägenheten 
             får jag 
        problem.”

Vilshult

Hela väggen full av brandbilar. ”Jag brukar säga att jag ska ha tak över huvudet och mat på bordet. För pengarna som blir över köper jag modeller”, 
säger Per Andersson om samlingen av fordonsmodeller som han har i sin lägenhet. Förråd och garage är fullproppade av originalkartongerna. 
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