
Slutredovisning projektet Retro Nossebro

- Att förstärka, utveckla och marknadsföra 
retroprofilen i Essunga kommun

Gräv där Du står!
RETRO utan vit platta under



1. Storgatan
Det hela började med att kommunens plan- och byggingenjör Tord Hallén uppmärksammade oss på alla 
gamla fina byggnader, miljöer, sevärdheter och aktiviteter m.m. från 1950-70-talen. Dessutom betonade han 
att det är så rent och välskött i Nossebro. Vi har nolltolerans vad gäller skräp och klotter. Detta fick till följd att 
en EU-ansökan, en förstudie, sammanställdes till Leader Västra Skaraborg. Den hade några grundpelare som 
förutsättningar – fastigheterna, evenemangen, den f.d. elektriska affären, som öppnade efter att ha varit stängd 
i 40 år med hela sitt innehåll, en restaurang, ett café och en biograf. Ansökan godkändes. Denna förstudie kom 
fram till att det fanns en utvecklingspotential och inte minst människors intresse att utveckla sin bygd.

Tiden har bevarat Nossebro väl. Retrosatsningen ville uppmärksamma detta och ville visa på ett nytt synsätt – 
att vi kan var stolta över centralorten och dess retroatmosfär. Tack vare projektet har kommunen haft en stor 
ökning av besökare, fått nya arbetstillfällen och nya nätverk har bildats – bl.a. hos fastighetsägarna. Nossebro 
har medvetandegjorts på ett nytt sätt. 

Retro kommer från franska rétro och syftar på att inspireras av eller intressera sig för en viss eras trender. 
Projektet skulle omfatta perioden mellan 1950- och 1970-talen. Sedan dess har inga stora ombyggnader av 
fastigheterna utefter Storgatan skett. Samtidigt som vår idé kläcktes efterfrågade Länsstyrelsen i sin ledare i 
tidningen Länsfokus: Vem tar hand om 1900-talets kulturarv? Detta gör Essunga kommun genom sin central-
ort Nossebro!
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2. Slangtornet
Detta torn har stor betydelse vad gäller Nossebros 
identitet.

3. Retroskylt
Bibliotekets skylt är en retroklenod !

4. Storgatan
Här finns många spår från 1950–70-talen; de fristå-
ende tvåvåningsfastigheterna med butik i bottenplan 
och ofta bodde ägaren själv på andra våningen. Flera 
av husen är beklädda med tidtypiskt material; eternit 
(sidiplattor), tegel, gråvit puts eller kakel med många 
inslag av teak. I ena ändan av Storgatan tronar det 
betydelsefulla och unika slangtornet, där brand-
männen hängde slangarna på tork efter utryckning. 
Tornet är en viktig rest sedan brandstationen fanns i 
fastigheten.

5. Exempel på fint retrohus
Detta hus är ett fint exempel på en retrofastighet. 
Det byggdes 1954. Notera teglet och dess murförband, 
balkongen, de gröna tidstypiska inslagen och räcket. 
De vita inslagen i de vänstra skyltfönstren är nu bort-
tagna sedan det påpekades att de inte var original.

6. Detaljer på retrohuset
Här är retrodetaljerna väl framträdande – teak runt 
skyltfönstren och på dörrarna med dess handtag.
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7. Nossebro Marknad
Nossebro har flera attraktiva publikdragande arrangemang. Stora ytor – mer än 100.000 m2 – finns runt knuten 
och dessa möjliggör att föreningar och andra kan förlägga retroarrangemang här. Nossebro Marknad, som är 
Sveriges största månadsmarknad, har emellertid funnits i över hundra år men att handla på marknader är ett 
retrofenomen. Den tillsammans med alla andra arrangemang, som beskrivs nedan, konferenser, bussresor och 
andra besökare gör att Nossebro har mellan 150.000 och 175.000 besökare. 

En omfattande besöksundersökning gjordes år 2011 genom att bl.a. räkna alla vid samtliga infarter till Nossebro. 
Under några år minskade antalet knallar på marknaden troligen p.g.a konkurrens från köpcentra, men trenden 
har vänt och marknaden ökar igen. Besöksundersökningar visar att man tycker om att handla hos de gemytliga 
knallarna, att fynda, att träffa vänner och bekanta och njuta av atmosfären.

8. Blommor
Många köper blommor på marknaden.

9. Veteranmarknader
Sista lördagen i april och tredje lördagen i augusti kommer tusen och åter tusen besökare till Nossebro för att 
sälja och köpa retroprylar.

10. Allt retro säljs
Det är ett stort och varierande utbud på veteranmarknaderna.



11. Power Meet
Detta är ett ljuvligt retroarrangemang med 50- 
70-talsbilar. Omkring 1.500 ”amerikanare” visar 
upp sig i Nossebro första lördagen i juni. Försäljning, 
utställningar, ”burnout”  m.m. ingår i det mycket 
populära arrangemanget.

12. Dragspelsstämma
Härligt retro med spelglädje, uppträdanden överallt 
under flera sommardagar i Nossebro.

13. Man tänker på föryngringen
Denna underbara bild ger förtröstan inför framtiden.

14. Attraktiva miljöer för specialintressen
Olika föreningar med retrointressen samlas i Nossebro 
tack vare lämpliga miljöer. Bilden föreställer messer-
schmittfordon. Riktade inbjudningar har skickats ut 
till bl.a. 160 veteranfordonsföreningar, ett hundratal 
bussresearrangörer och en mängd andra målgrupper.

15. Tomteveteranmopedrally
Det är ett annorlunda och uppskattat arrangemang.
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16. Retro finns inte bara i Nossebro
Runt omkring i kommunen finns fina transformatorer.

17. En transformator till
Denna står i Sandbäck. En dokumentation togs fram 
i projektet om kommunens alla unika transformatorer. 
Dessa blir allt mer sällsynta men i Essunga kommun 
finns ett femtontal bevarade.
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18. Ett landmärke i Fåglum
Ytterligare en transformator.

19. Världens största mjölkbord
Det flyttades till Nossebro efter det att den dåvarande 
ägaren ville bli av med det och skänkte det till kom-
munen.



20. Colorama är Jansons Färghandel
Gamla namn blir nya, som blir gamla igen. I kom-
munen är denna fina butik mest känd som Jansons 
Färghandel. Mycket mer retro än det nuvarande. 
Kanske man går tillbaka till det gamla? 

21. ”Mon amie” sjunger 
Iklädda retrokläder sjunger de in julen i ett skylt-
fönster på Storgatan.

22. En retrobutik har startat
I AME-huset finns denna nyöppnade retrobutik- 
Retropol.

23. Tidstypisk retroingång till en butik
Notera de många teakinslagen – räcket, fönsterram-
arna, dörrhandtaget, panelen på väggarna, dörren 
med dess glasruta, där också teak-inslagen finns både 
ovan och till höger om ingången.

24. Kakel på fasaden
Ytterligare ett hus med betydande teakinslag samt 
kakel på fasaden.

25. Njurformat dörrhandtag
Ytterligare ett exempel på ett tidstypiskt dörrhandtag.

20. 21.

22. 23.

24. 25.



26. Elaffären var stängd i 40 år
På Storgatan i Nossebro finns detta fina hus från tidigt 1900-tal, 
de senaste fyrtio åren med nerdragna gardiner. 1969 öppnade 
ägarna en ny butik på andra sidan gatan. Butiken stängdes med 
hela sitt innehåll och där har det stått orört under fyra decennier.

27. Lampor från 60-talet och äldre
Ägaren ombads att öppna och visa sin skattkammare i samband
med att ortens kulturvandring invigdes i april 2009. Gissa om 
köerna var långa – alla ville komma in i sin gamla elaffär och få 
uppleva minnen av strykjärn, hårhuvar och radioapparater av 
äldre modeller. Här finns en stor samling av väggfasta lampor från 
1960-talet och ännu tidigare. Notera pärlsponten.

28. Gamla poplåtar på singelskivor
I butiken finns bl.a. välbevarade ställ med åtskilliga singel- och 
ep-skivor. Gunnar Wiklunds hits samsas med Elvis Presleys.
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29. Ahléns café
Kaféet är ett av de företag som har retrostylats under 
projektets gång. Notera retrodetaljerna – glasdörrarna, 
panelen och luckan…

30. Liljedals
Här finns också en restaurang med intakt retroinred-
ning. Den stängdes hösten 2011 och är nu åter öppen 
för bokade sällskap och för lunch vardagar.

31. Biograf Stjärnan
Vår biograf är viktig ur retrohänseende. Det mesta 
är retro – notera den fina karosseripanelen och de 
superhäftiga planscherna från filmer som spelades 
in under retroperioden.

32. Retroaffischer
Dimmornas Bro, Ung rebell, Duell till döds – med 
kända skådespelare.

33. Väggarna pryds med attraktiva affischer
Än mer affischer – ljuvligt!
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34. Krokstorps Lanthandel
Butiken är en viktig aktör i retroprojektet.

35. Här finns allt!
Från ”sockeplast” från längese’n till vaxdukar på rulle 
och mycket, mycket mer.

36. Fyllde tomma skyltfönster med retrorum
På Storgatan fanns fem tomma skyltfönster i en 
fastighet, vilket kan vara förödande för ett samhälle. 
Dessa fylldes med retrorum. Här är en del av ett kök. 
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37. Kök
Här är ytterligare en bild på köket.

38. Barnkammare
Så här kunde en barnkammare se ut på 50-talet.

39. Vardagsrum
Bilden visar ett julpyntat vardagsrum från retro-
perioden. 



Bild 40. Julskyltning
Flera butiksägare hängde på trenden och julskyltade 
i retrostil.

Bild 41. Än mer julskyltning
En av butikerna i Nossebro har varje år i samband 
med att gråpappren tas bort fredagen före första 
advent ett uppträdande i sitt skyltfönster. Ett år under 
projektets gång var temat Retro, vilket uppskattades 
mycket. 

Bild 42. Hårsalongen hängde på
Carmen curlers, gamla veckotidningar och en mysig 
hårtork kunde man se i en hårsalong på Storgatan.

Bild 43. Utställning
Under projektets gång erbjöds projektledningen 
att göra en retroutställning i ett äldreboende, vilket 
uppskattades mycket av dem som bodde där. Många 
igenkännande noteringar gjordes.
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Bild 44. Examensnostalgi
Vi har samarbetat med Nossebro Hembygdsförening 
om en utställning med kläder från 1960–1970-talen. 
Utställningen ”Examensnostalgi” i det gamla stations-
huset lockade många besökare.
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45. Retrolägenhet inreddes
Projektet fick tillgång till en lägenhet på andra våningen i 
den f.d. brandstationen. Den döptes till ”Andra Våningen”.

46. Köket
Ett inbjudande retrokök.

47. Vardagsrummet i lägenheten
Så här såg ett uppdukat bord ut.

48. Detalj från retrolägenheten Andra Våningen
På 60-talet hade vi bl.a. kobratelefon, träskulpturer och 
bladväxten Svärmors tunga.

49. Detalj från retrolägenheten Andra Våningen
Vi hade endast en kanal på TV på 60-talet.

50. En aha-upplevelse
Snabbkrämen väcker många smakminnen till liv.

51. Detalj i köket
Många inredningsprylar har högt samlarvärde idag. 
Notera plasten runt blomkrukorna.

52. Bokhylla med fina bilder
Tidstypisk bokhylla i vardagsrummet i retrolägenheten.

53. Retrolägenheten Andra Våningens tonårsrum
Lägenheten inrymdes för en fiktiv familj med fyra barn. 
Detta är en del av tonårsrummet.
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54. Deltagande i Turistmässan, Göteborg
Många besökte montern. Som stack ut genom att vara 
möblerat som ett retrorum. Efter deltagandet ökade 
efterfrågan rejält från turister, arrangörer och andra 
intresserade.

55. Kändisar drogs som bin till en sockerbit
En av de många som besökte montern var Harald 
Treutiger.
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56. Projektet fick pris
Prisutdelning i Vara konserthus av landshövding Lars 
Bäckström.

57. Per Lindekrantz stipendium
Det var LRF som låg bakom detta pris.



58. Möte med fastighetsägarna
Denna bild med fr.v. Monica Galle, initiativtagare 
till retrolägenheten Andra Våningen, PG Ylander, f.d. 
stadsarkitekt i Hjo samt kulturarvsutvecklare, Björn 
Ohlén i Västarvet, togs i samband med ett möte med 
fastighetsägarna. Det har blivit ett viktigt nätverk för 
att medvetengöra betydelsen av att vårda fastigheterna 
längs Storgatan i Nossebro.

59. Värdering av retroprylar
Ett intressant evenemang var då vi i projektet lät en 
expert värdera retroprylar.

60. Hus säljs med hjälp av retro
Retro är ett viktigt försäljningsargument när husen 
säljs i Nossebro.

61. Stort massmedialt intresse
En nyckel till framgång är media. Projektet har infor-
merat media regelbundet genom pressmeddelanden, 
färdigskrivna artiklar samt byggt upp ett varierat 
bildarkiv m.m. 

62. Stort massmedial uppmärksamhet
Trappan till retrolägenheten ”Andra Våningen” kläddes 
med artiklar om projektet.

63. ”Äkta retro har framtiden för sig”
Artikel i Borås Tidning.

64. Egen hemsida
En egen hemsida togs tidigt fram.
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65. Kommunkören hängde också på
Kommunkören sjunger retrosånger på bl.a. kommu-
nens mässor och på Lions Loppmarknad.

66. Nya utvecklingar
”Tredje Våningen” blev en ny attraktion – turistbo-
ende i retrostil mitt i Nossebro.

67. ICA-påsen
Många hänger på retrotrenden. Vår ICA-butik tog 
fram en ny påse med Monica och Icander. Notera 
Retrologgan längst ner till vänster.

68. Adventskalendern-framsidan
Inför julen 2012 tog projektet fram en adventskalender 
med olika erbjudanden i retroanda.

69. Adventskalendern-baksidan
Baksidan av adventskalendern upplyste om olika 
retroevenemang under hela december 2012.
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70. Slangtornet luciamorgon
Den 13 december 2012 klädde vi om vårt kära slang-
torn som därmed blev en vacker lucia. Fotot är dagtid.

71. Slangtornet kvällstid 2012
… och på kvällen såg hon ut så här. Det väckte viss 
uppmärksamhet …

72. Boken tidstypiskt
Till julklapp 2012 fick samtliga kommunanställda 
boken Tidstypiskt! 

73. Garage
I boken lärde vi oss att bl a när bilen kom, behövdes 
garage. I Nossebro byggdes flera garage tillsammans 
på en äng eftersom de inte fick plats intill husen. Bilen 
användes i början mest på veckosluten och då gjorde 
det inget att garagen låg en bit ifrån.

74. Turistmässan
Vi deltog även 2013 i Turistmässan i Göteborg, vilket 
resulterade i en trevlig artikel i Göteborgs-Posten: 
”Mycket av allt på Turmässan. Man kan resa nostal-
giskt, ekologiskt, etiskt, arkeologiskt – eller till Nosse-
bro”. Vidare skrev man ”Nossebro är lite som Provence 
men i Essunga, här köper du bröd i bageriet och kött 
hos Eriksons Chark, säger Rigmor Persson.”

72.
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Sedan 2010 har Essunga kommun arbetat 
aktivt för att utveckla sin nisch - retro; tids-
perioden mellan 1950- och 70-talen. Detta 
har medfört nya sevärdheter och � er evene-
mang i Nossebro med retro som förtecken.. 

Intresset för retro växer. E� erfrågan från 
besökare, som vill uppleva minnen från 
1950-70-talen, visar detta. Och det är inte så 
konstigt – ”det moderna kulturarvet” som 
man kallar denna tidsperiod, framkallar posi-
tiva minnen. Snabbkrämsburken, handbrode-
rade kökshanddukar, och den röda kobratele-
fonen kommenteras glatt med en underton av 
mysig nostalgi. Dessa kända 
retroprylar och mycket mer 
� nns nu samlat i retrolägen-
heten ”Andra Våningen” i 
Nossebro. Här har två Nos-
sebrokvinnor, Monica Galle 
och Kerstin Abelsson, byggt upp en trerums-
lägenhet där allt känns intakt från 1960-talet 
– vardagsrum, barnkammare, tonårsrum och 
ett kök. Att besöka denna juvel i Nossebro är 
ett måste.

Ela� ären öppnade igen efter 40 år!
Även den fd elektriska a� ären, som varit 
stängd med hela sitt innehåll i fyrtio år, har 
öppnats igen för intresserade. Här är allt in-
takt sedan 1969 – lampor, grammofonskivor, 
radioapparater, strykjärn i sin originalför-
packning och mycket mera.
Restaurant Liljedal, som varit stängd i drygt 
ett år, har åter öppnat för lunch och bokade 
sällskap. Denna unika restaurang är ett måste 
för den retrointresserade. Mycket är intakt se-
dan 1970-talet. 

Den gamla biogra� okalen är varsamt reno-
verad med omsorg om äldre inredningsdetal-
jer. Tekniken är ny och här visas � lmer för alla 
smakinriktningar.

Arrangemang, miljöer och sevärdheter
Det � nns också så mycket mer av retro i Nos-
sebro; butiker, retroboende, café och sevärd-
heter. Ja, hela Nossebro sjuder av retrokänslan 
- byggnader från 1950-70-talen längs genom-
fartsvägen Storgatan, miljöer, attraktioner och 
arrangemang. 

Som exempel på evenemang kan nämnas 
Power Meet, Veteranmarknaderna, Drag-
spelsstämma och Nossebro Marknad. 

Ångbåten s/s Nossan har under sommartid 
kört turer på ån Nossan i tjugo år och är väl 
värd att boka in sig på.

Även utanför centralorten Nossebro � nns 
mycket retro. Den unika och charmiga buti-
ken Krokstorps Lanthandel, alla välbevarade 
transformatorer och Jonslundsbadet är några 
exempel.

Nossebro; en guldgruva för 
retrointresserade

fonen kommenteras glatt med en underton av 
mysig nostalgi. Dessa kända 
retroprylar och mycket mer 

heten ”Andra Våningen” i 

sebrokvinnor, Monica Galle 

Med en underton 
av mysig nostalgi

Gräv där du står –

För mer information kontakta 
Retrolägenheten Andra Våningen och ela� ären: Monica Galle 0707-79 29 89.
Retroboende: Kerstin Abelsson 0512-515 06 eller 0705-515 334.
Restaurant Liljedal: Christer Sperring 0730- 66 10 78 
Ångbåten s/s Nossan 0706-09 58 10
Krokstorps Lanthandel 0512-521 37
Jonslundsbadet 0512-46160  
Retroinformation AM Alströmer 0512-570 30

www.retronossebro.se

Nossebro kommun
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75. Studieresan
Projektets styrgrupp gjorde en studieresa i april 2013 
till bl a Hosta, där det fanns åtskilliga sevärdheter i 
retrostil. Här beundrar Gunilla Hermansson, Kerstin 
Abelsson och Rigmor retroporslinet.

76. Guiden i Nora
En guidad rundvandring gjordes med guiden Ove 
Hoffner.  Idéer flödade hur vi kan utveckla våra 
retroguidningar…

77. Hemvägen
På hemvägen besökte vi bland annat en lada, där 
en entusiast har en utställning av en stor mängd 
mercedesfordon av äldre modell. Det står t o m en bil 
i ett kök.

78. Hemsidan
Hemsidan uppdateras regelbundet.

79. Annons
I maj 2013 trycktes en turisttidning upp i 29.000 ex 
och skickades till samtliga hushåll i Essunga kommun 
och dess kranskommuner med information om bl a 
vårt projekt. Intresset var stort för Retro Nossebro. 
Telefonen gick varm de första dagarna…



Vad har mer hänt?

• Retrolägenheten Andra Våningen har blivit en förening med ett markant ökat besöksantal.

• Den fd elektriska affären har också många nya intresserade besökare.

• Restaurangen Liljedals har återöppnat.

• Från törnrosasömn till ett levande Amiralen - diskussioner pågår om Amiralens framtid.

• Ökad turism genom ytterligare en årlig Veteranmarknad. 

• Mötesplats för Volvoentusiaster har etablerats på Amiralentomten. 

• Nytt projekt har tillkommit – Retrovägen; väg 190 mellan Angered och Nossebro samt  
   fortsättning till Hällekis i Götene. Den enda turistvägen som går igenom ett helt län!

• Preliminär filmpremiär – världspremiär i Nossebro - hösten 2013.

I projektet Retro Nossebro har en hel del dokumentation tagits fram.
Här följer några exempel:

* Nossebro – Kulturhistorisk dokumentation och karaktärisering 2010 av Lars Bergström.

* Tidstypiskt! Hur vi bodde, byggde, levde, var och hur och kanske varför. Och några tips 
   på hur vi kan ta hand om arvet idag av Maria Zeilon.

* Transformatorstationer Essunga kommun av Peter Jarbring.

* En mängd foldrar, broschyrer, pressmeddelanden, vykort m.m.
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län


