
Rosenlund 

 
På Frimurargatan 11, ligger en blå villa. Eller den är inte blå längre, den har en tråkig 

sjukhusbeige färg, men en gång i tiden var den blå, under hela min barndom. Den utmattade 

och solblekta blåa färgen på träpanelerna, de vita fönsterkarmana, och det röda teglet gjorde 

att mina vänner kallade det Muminhuset. En villa i ett vackert men ack så vitt priviligierat 

område, Rosenlund. 

 

Så många gånger jag vandrat upp och ner för den grusiga garageuppfarten, som är flankerad 

med två rabatter som sprudlar med färgkombinationer och liv från vårens första tecken tills 

höstens sista andetag. Där pelargonier och tulpaner trängs med vallmoblommor och 

lejonhjärta. En trädgård som gör en hög på sommarens alla dofter, från dom mjölkvita 

syrenbuskarna, underbara små fruktträden och det stora päronträdet som alltid blommar så 

vackert men envisas varje år med att inte ge några ätbara päron. Alla små trånga gator runt om 

i kvarteret som har ärat mina knän genom åren från när vi spelade street hockey och alla 

vansinniga cykelfärder. Dessa gator som burit mina ben ner till Vättern och upp till Villa 

Björkhagen, och omfamnat alla mina spyor från ungdomens idioti.  

 

Tio meter bort från den blå villa låg metropolen för oss snorungar som fanns i kvarteret. En 

grusplan som man spelade kula på under våren, sparkade boll på under sommaren och som på 

någon magiskt vis som vi inte barn förstod, blev till en hockeyrink under vintern. Kanske här 

ens rebelliska och upproriska sida fick sig en skjuts, när det bestämdes att det skulle byggas 

några hus på grusplanen.  

 

Detta underbara villaområde som omringade oss barn med möjligheter var verkligen allt man 

kunde drömma om, en idyll nu när man tänker efter. Så många gånger man förväntansfull 

slängt sig på sin stålhäst för att möta upp sina kompisar i korningen mellan Folkungavägen 

och Korallvägen, rulla ner för backen mot Vätterstranden. En cykelfärd som alltid skulle gå så 

snabbt som möjligt, snabbast ner var bäst. Kanske uppskattade vi inte alltid allting som fanns 

runt omkring oss på vägen. Rosariet som alltid stod i blom under sommaren med sina 

tusentals rosenbuskar och som verkade som en naturlig Wunderbaum för Rosenlund. Toppen 

av Vätterbacken, där jag idag kan sitta i timmar och låta tankarna vandra iväg, bland de stora 

ekträden som nästan smeker molnen, det vackra glittrande mörkblåa vattnet från Vättern, som 

blir påfrestande att vila ögonen på för länge. Som en sjö gjord av safir som glittrar från solens 

varma strålar.  

 

Villa Björkhagen, en camping med en liten kiosk där vi spenderade varje lite krona på 

sötsaker och onödiga leksaker från godisautomater.Det är nog inte meningen att vi som barn 

skulle reflektera över det vackra som omringade oss, det är trots allt bara något vuxna gör. 

Det slår mig ändå att hela min tid jag spenderat på Rosenlund har varit betydelsefull, ett 

geografiskt område som haft stor inverkan på mig. Jag älskar det, och jag hatar det för det gör 

mig sentimental. Det känns som alla minnen från Rosenlund sakta suddas ut, för att göra plats 

för nya minnen. Jag vill inte att dessa minnen ska försvinna, jag vill att Rosenlund ska finnas 

kvar i mig för evigt, att jag ska översvämmas av minnen när syrenen äntligen blommar igen 

på sommaren, när jag går ut och känner det kalla gräset som är vått från morgondaggen en 

sommardag under mina fötter, när jag hör lekande barn ute på gatan eller i Ekparken lite 

längre bort.  

 

Jag saknar den blåa villa, det känns som min barndom och tonår fick ett slut när huset 

målades om. 


