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Här går grammofonen varm
Musik, militären och meka med gamla bilar. 

Tre M som ligger Gert Billingsdal varmt om hjärtat.
Hans samling av vinylskivor och ”78-varvare” täcker en hel vardagsrumsvägg. 

Mellan varven bjuder han gärna upp till dans och brukar jord i månsken.

Hur många skivor har du i 
samlingen?
– Sammanlagt är det 3500, 
1500 stenkakor eller ”78-var-
vare” och 2000 vinyler.

Vilken är din äldsta?
– Det är ”Gal efter Gutta” 
med den norska komikern 
Adolf Östbye. Den ärvde jag 
efter en vän till min mormor 
och den är inspelad i början 
av 1900-talet. 

Varifrån kommer ditt 
intresse för gamla 
skivor?
– Det är egentligen en ren 
slump. Jag gjorde ett eljobb 
ute vid en loppmarknad bort-
anför SKF i Göteborg 2004. 
I ett av stånden stod en man 
och sålde stenkakor så jag 
började titta efter vad som 
fanns och hittade Bill Haleys 
”Rock around the clock”. Det 
slutade med att jag köpte 200 
skivor för en femhundring. 
Sedan var jag där en gång 

till och då kom jag hem med 
600 vinyler som jag hade gett 
lika mycket pengar för. Sedan 
hade jag en del innan också.

Vad har du för skivspe-
lare?
– Jag har en som jag köpte 
1967 på Clas Ohlson som 
byggsats. Sedan har jag en 
resegrammofon för stenka-
kor som man vevar upp och 
en vinylspelare.

Lyssnade du mycket på 
musik som ung?
– Då var man mycket ute på 
dansbanorna så alla lyssnade på 
samma musik och på den tiden 
var det mycket dansband. Det 
var Streaplers, Lasse Stefanz, 
Flamingokvartetten och Chris-
ters. Då var man och dansade 
på Hoffrekullen i Romelanda, 
Lilla Edets folkpark och Kung-
älvsparken.
Vad har du för intressen 
nu då, dansar du fortfa-
rande?

– Ja, det händer att jag 
dansar ibland när det 
arrangeras och då är det fox-
trot och bugg som gäller. 
På 70-talet höll jag på med 
skytte och det intresserar 
mig fortfarande. Jag är så 
kallad månskensjordbrukare, 
jag har 50 hektar skog som 
jag sköter om på fritiden. 
Att meka med gamla bilar är 
också en hobby. Sedan är jag 
medlem i ett 20-tal fören-
ingar, varav fem som jag har 
uppdrag i.

Finns det någon koppling 
mellan musiken och mili-
tären?
– När vi är ute med Skepp-
landa hemvärns- och kultur-
förening brukar jag ta med 
mig resegrammofonen och 
spela tidsenlig 40-talsmusik 
som Åke Grönberg, Sven-
Olof Sandberg och Ulla 
Billquists ”Min soldat”.

JOHANNA ROOS
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Namn: Gert Billingsdal.
Ålder:60.
Bor: Billingsdal, Skepplanda.
Gör: Utbildad elingenjör. Jobbar 
som elinstallatör inom värme-
pumpar på Svenska Stenhus.
Familj: Gift med Elisabeth, dot-
tern Annie 21, rottweilern Timmi 
och katten Pelle.
Intressen: Grammofon- och LP-
skivor, dans, skytte, motorcyklar, 
bilar, hemvärnet, föreningsliv.
Stjärntecken: Tvilling (Bonus-
fakta: har även en tvillingsyster).
Favoritmusik: Lill-Babs hör till 
favoriterna.
Favoritfilmer: Vilda västern med 
Clint Eastwood och John Wayne.
Smultronställe i Ale: Skepplanda 
hemvärns- och kulturförening.

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften    Bodelningar    Bouppteckningar    Deklarationer    Energideklara-
tioner    Fastighetsförmedling    Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar  
Testamenten    Äktenskapsförord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!
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