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BYTER BIL 

V i har lärt känna dem som Ronny och 
Ragge - raggarna i Fårrrden. Nu har 
Peter Settman och Fredrik Granberg 

bytt skepnader. Varje måndagkväll under 
vintern har vi fått se dem som "Snutarna" -
två galningar som fritt parodierar alla mer 

eller mindre korkade polisserier. 
Precis som tidigare är Peter och Fredde bil

burna. Men Fårrrden har ersatts aven Volvo 
164, årsmodell 1971. En pärla i guldmetallic. 

Starsky & Hutch (minns ni dem?). Så det lig
ger nära till hands att utnämna Snutarna till 
Starsky & Hutch's svel1ska ställföreträdare i 
polisvärlden. 

I en intervju med Aftonbladet har Fredde 
Granberg berättat att hans favoritdeckare är 

Fast de borde ju kallat sig Härsken & 
Stursk. • 

Sparbussarna det sparas", "Låt pengarna bliva 
i bygden, spara i Vittsjö Spar
bank" eller "Det är kul att spara 
i Eslöv-Onsjös Sparbank". 

Fast kanske är det samlarna 
som fått mest glädje av bussar
na? I alla fall är det nog så att ett 
perfekt exemplar idag är värt 
mer än vad en normal, ung spa
rare petade ner i den för 30 år se-

Under årens lopp har 
det tillverkats åtskilliga 

leksaker med bilar, 
bussar och lastbilar från 

Volvo som förebild. 
Bland de trevligaste är 
absolut sparbussarna. 

D et var från mitten av 60-
talet till omkring 1970 
som dessa bussar/bössor 

var väldigt populära, i synnerhet 
bland banker i södra Sverige. 
Kanske det berodde på närheten 

som tillverkade bussarna. 
Sparbussen var baserad på en 

vanlig Teknomodell som tillver
kades 1957-72. 

Förebilden var en Volvobuss 
av typ B50 som bl a rullade i 
Köpenhamn-på 50-talet och som 
hade dansk kaross. 

På spar bussarnas långsidor 
fanns bankernas namn med vit 
text och de flesta hade en vit 
sparbanksek bak. På det silver
färgade taket brukade det finnas 
något käckt citat som: "Låt 
pengarna rulla in i Borgholms 
Sparbank", "Allt kan klaras när 

dan. • . 

THOMAS CLAESSON 

till den danska Tekno-fabriken, Minns ni sparbussarna? De var speciellt populära i södra Sverige under andra hälften av 1960·talet. 
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