
Lyckliga gatan 

 

Lyckliga gatan, folkungavägen 31, 55454, Rosenlund, Jönköping. Barndomshemmet, den gula 

villan, garageuppfarten, kvarteret, gatuskylten som lyste upp, trädgården, päronträdet, hängmattan, 

vännerna. Allt det där lyckliga som jag minns det, det var många år sen jag levde ut min barndom, 

springandes runt och runt i timmar i kvarteret som jag fortfarande håller så kärt omlindat runt mitt 

hjärta. Tiden springer lika snabbt, som jag sprang runt då. En 5-årig grabb, utan planer inför 

framtiden har gått och blivit 25. Där sprang jag runt en gång i tiden, på stans bredaste gata med det 

bredaste leendet ett öga kunde vittna. Ja, det var en fin tid, som jag sent kommer att glömma. 

Förmodligen inte förens jag ligger sex fot under marken. Bär med mig ungdomens dagar överallt. 

Det som faktiskt var startskottet i mitt liv. Det som format mig till den jag är idag. Inte bara gatan, 

området, hemmet, vännerna, utan Jönköping stad. Ja, Jönköping. 

 

Jönköping är mitt hem, Jönköping är staden jag växte upp i. Jag kommer aldrig slänga något dåligt 

över staden som gav mig en grund i livet. Jönköping har givit mig mer än vad jag har givit den: vänner, 

bekantskaper, minnen, ungdom, kärlek, skratt, idrott, arbetskamrater, skola, erfarenheter och 

upplevelser som jag kommer bära med mig enda till pärleporten.   

 

Alla sommarlovsmånar som jag vaknade upp till för att spela fotboll, alla vinterkvällar min pappa 

spolade isen vid grannskapets fotbollsplan. All Skogaholmslimpa som förtärdes, all varm Oboy under 

vinterhalvåret tillsammans med mina bästa vänner runt den iskalla hockeyrinken. Alla de skoldagar 

cyklandes mot rosenlundsskolan. Dagarna vi sprang runt och runt i kvarterets krokar för att senare 

somna in i fosterställning när kvällen kom till enda för all energi var tom, vi spred runt den väl, alla 

vi barndomsvänner. Det enda jag längtade efter och det enda jag var medveten om var vilket nummer 

jag skulle slå först på morgonen dagen efter när jag vaknade till Jimmy Newtron på Nickelodeon och 

en halvdassig Cornetto-glas som legat i frysen alldeles för länge, skulle det bli 168856 eller 163790? 

Är det för tidigt att ringa klockan 07:00 för att spela fotboll? När man återblickar på ungdomens dagar 

så vill jag inte ta tillbaka det, eller leva om det, för jag kunde inte bett om något bättre, för varje gång 

jag skänker en tanke tillbaka till sentimentaliteten så får jag ett leende och det tecknet kommer jag 

bära med mig som om det var min stora peak i livet. 

 

Jönköping bildade mig till den jag är tillsammans med allt som skedde runt om, det var ju här allt 

startade. Ibland är man bara alldeles för bortskämd och vill springa ifrån, istället för att bara stanna 

upp och inse att man har det väldigt bra där man är. Gräset är inte alltid grönare på andra sidan, hos 

mig är det alltid grönare här och det kommer fortsätta växa gröna fina strån från solens starka strålar 



som speglas in ifrån Vättern. Det är här jag kommer hamna tillslut. Den här lilla staden i Småland 

ligger mig närmast hjärtat av allting jag skådat i mina dagar. Ingen kan slita ut mitt patriotiska 

Jönköpings-hjärta som jag dansat runt med de senaste 25 åren. 

 

 

 

 

 

 


