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VAD HÄNDE SEN? Frågan går att ställa till alla, 
och kan handla om nästan vad som helst. 
Vem är det då som har de rätta svaren om 
vad som hände med Kabeland och vad det 
blev av de unga hockeytalangerna som vann 
Smålands första TV-puckguld? Vi har med 
hjälp av vår fantastiska redaktion försökt ge 
svar på vad som hände sen i några fall. 

MED DEN HÄR texten vill vi även passa på att 
tacka Tempos redaktion för ett väl utfört ar-
bete. Vi vill även ge ett stort tack till Peter 
Johnson, Lena Nilsson och Leif Stålham-
mar för den vägledning som ni gett oss. 

NU ÅTERSTÅR BARA en fråga, vad händer sen 
för oss?

Jennifer Berg och Alexander Palombo
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TATTARKRAVALLERNA

Monumentet står  på Hovrättstorget som  
en påminnelse för vad som hände 1948. 
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– Vi fick ingen hjälp från samhället när kravallerna väl satte 
igång. När de bröt sig in i våra hem och attackerade oss 
så fanns det inga poliser som skyddade oss. Vi ringde dem 
flera gånger och bad om hjälp men de dök inte upp förens 
kravallerna var över. Hela samhället vände sig emot oss trots 
att vi var fredliga och inte hade gjort något fel, säger Barbro.

Rasismen inom landet var även tydlig i medierna. Både 
inför och under kravallerna stod tidningen Smålands Folk-
blad på våldets sida. ”Tattarna i Jönköping har alltid varit 
ett besvärligt problem. Av någon anledning har Jönköping 
blivit ett centrum för detta svartmuskiga blandfolk ... Deras 
ingrodda avsky för ordnat arbete tycks vara oövervinnlig”, 
stod det i en ledare i Smålands Folkblad den 28 juni 1948.
– Människor läste det som stod i tidningarna och trodde på 
det eftersom man trodde på allt som stod i tidningarna på 
den tiden, säger systrarna.

BARBRO MENAR ATT hon upplever att dagens medier inte går 
emot en grupp människor på samma sätt som de gjorde då, 
men att det finns en viss okunnighet i media. Detta är något 
man måste arbeta med för att undvika liknande situatio-
ner i framtiden. Patricia Svensson, chefredaktör på Jönkö-
pings-Posten håller med till viss del.
– Man vill ju säga att samhället inte tar ställning mot en 
grupp människor som de gjorde då, det sas mycket kränkan-
de och nedsättande saker från staten och myndigheter. Vi 
har lärt oss men samtidigt finns det strömningar som tyvärr 
har fått påverka den allmänna debatten som gör att man 
minns tillbaka till 1948 med hat och förtyck. Det finns un-
der ytan och förklätt i andra ordalag. Vi måste förstå att det-
ta kan hända igen. Det har hänt mycket sedan dess gällande 
tidningens åsikter. Det finns en tydlig skillnad, det skulle 
inte kunna komma ut samma texter som det gjorde 1948. 
Anledningen till att tidningar skapades var dels för att sprida 

politiska åsikter, deras existens byggdes på det. Idag handlar 
det mer om nyhetsfördelning, säger Patricia.

JUST STRÖMNINGARNA I samhället som Patricia nämner är nå-
got som gör Barbro och Birgitta oroliga idag. Flyktingkrisen 
och retoriken som används runt om i landet gör att de blir 
påminda om 1948.
– Vi lever med rasismen återigen, det är främst barnen och 
barnbarnen som man är orolig för nu. Vi har gjort vårt så 
för oss kvittar det egentligen men det är klart att det finns en 
oro för nästa generation, säger Barbro.
– Vi känner i vindarna att något likt 1948 skulle kunna hän-

da igen så som det ser ut i dagens samhälle. Nu är det flyk-
tingboenden som bränns ner och attackeras, då var det våra 
hem så det är klart att oron växer, tillägger Birgitta.

ANSIKTSUTTRYCKEN VISAR PÅ att kravallerna 1948 haft en stor 
påverkan på deras liv. Samtidigt som de känner oro för fram-
tiden så tror de att det negativa som hände när de var små 
kan vändas till något positivt om människor tar lärdom av 
det och ser till att historien inte upprepar sig.
– Mitt barnbarn skrev en uppsats i skolan om kravallerna 
och fick toppbetyg. Hon sa ”Farmor jag måste skriva om 
det” berättar Barbro med stolthet i blicken.
Att barnen lär sig om det som hände i Jönköping för 68 år 
sen är jätteviktigt menar Birgitta. Regeringen kommer snart 
även att ge ut en bok till skolorna om kravallerna och de 
resandes historia.

Även om Barbro och Birgitta inte känner sig hundra 
procent trygga lever de ändå med en helt annan frihet idag 
än tidigare. Barbro beskriver att hon har fått hålla inne sin 
identitet för att inte prägla sin nästa generations liv alldeles 
för länge. Idag finns dock en helt annan frihet menar Bar-
bro.
– Jag vill bara ställa mig på ett torg eller i en skog och skrika 
ut att jag är en resande. Det är så skönt att få tala om vem 
man är utan att känna den där rädslan som förr. Idag känner 
jag mig mer fri.

Exempel på hur det kunde se ut i Smålands Folkblad vid tiden då kravallerna ägde rum, säger Viktora Johansson.

TEXT: Elvedin Bašić och Daniel Majstorović
FOTO: Elvedin Bašić

”Det känns som om 
det skulle kunna 

hända igen”

Bredvid monumentet som ligger på Hovrättstorget i Jönköping finns en förklaring om vad som hände 1948. 

”Det känns som att vindarna är tillbaka”
SYSTRARNA MINNS TATTARKRAVALLERNA 1948

1948, året som Jönköping för alltid kom-
mer att skämmas för på grund av kra-
vallerna mot resandefolket i staden. Det 
finns ett monument i stan som gör så 
att invånarna aldrig glömmer vad som 
hände. Några som påverkades mycket 
av det som hände var systrarna Barbro 
Gustafsson och Birgitta Hellström som 
bor kvar i staden 68 år efter kravallerna. 

De två systrarna fick i sin barndom uppleva ett stort hat, 
våld, trakasserier och rasism. Många familjer som tillhörde 
de resande blev kallade till läkarundersökning. Där mätte 
man bland annat pannor och näsor för att använda i forsk-
ning i rasbiologi redan innan 1948. Barbro och Birgitta var 
bara små barn som befann sig i en tid då en hel stad hade 
vänt sig emot dem. Kring midsommar 1948 eskalerade hatet 
mot resandefolket och ”tattarkravallerna” som de kom att 
kallas, startade. Diskrimineringen och agget mot de resan-
de började långt innan kravallerna ägde rum. Flera år innan 
kravallerna så gjorde Jönköpings stads Fattigvårdsstyrelse en 
undersökning för att se hur många resande som tog del av 
de sociala fallskärmar som fanns i samhället. En stor del av 
orsaken till agget från stadens invånare var just på grund av 
att folket hade en uppfattning av att de resande fick för stor 
del av statens bidrag.

VI BESTÄMMER OSS för att åka och knacka på hemma hos Bar-
bro Gustafsson med förhoppningen att hon ska berätta för 
oss om livet efter 1948. Hon släpper in oss i sitt hem med 
öppna armar. Vi berättar för henne att vi vill att hon ska dela 
med sig av sin historia ytterligare en gång, men nu med livet 
efter 1948 i fokus.

Barbro Gustafsson och hennes fem år yngre syster Birgitta 
Hellström som bor i lägenheten bredvid har en viktig his-
toria att berätta. Historien har de berättat förr, vilket har 
gjort dem till småkändisar i Jönköping. Eftersom kravallerna 
1948 är ett känsligt ämne och en skamfläck i stadens historia 
är Barbro väldigt observant i sin vardag.
– Rädslan sitter kvar än idag. Allt kan hända även om vi är 
en liten grupp kvar nu, berättar Barbro Gustavsson med en 
allvarlig blick. 
För att förstå hur man går vidare efter det systrarna gick ige-
nom 1948 ber vi dem först berätta hur dem upplevde det 
som hände då och hur de kände för det.

1948 BÖRJADE BIRGITTA Hellström tredje klass. Hon berättar 
om hur tufft det var som barn i skolan. Hon fick stryk av 
både andra elever och av lärarna enbart på grund av att hon 
tillhörde resandefolket och var lite mörkare än dem andra. 

De resande hade det tufft i Jönköping under denna tid-
punkt. Invånarna i staden de hade valt att bosätta sig i ville 
ha bort dem därifrån. Anledningen till att just Jönköping 
blev en kärna för resandefolket berodde på att det fanns flera 
marknader runt om i Jönköping. Många av de resande var 
duktiga säljare och därför var Jönköping en perfekt plats att 
bo i då man hade flera marknader att sälja på.

Det som de upplevde jobbigast var att de själva egentligen 
inte visste vart de kom ifrån.
– Pappa hade berättat för oss om att vi kom från ett krigar-
folk i Ryssland ursprungligen när jag frågade, jag vet inte än 
om det var sant eller om han bara sa så till oss, säger Barbro.

IDAG RÄKNAS RESANDEFOLKET som romer, det finns olika grup-
per av romer där kulturen och språket skiljer dem åt. I Sveri-
ge brukar man dela in dessa i fem huvudgrupper; de resande, 
svenska romer som är ättlingar till de romer som kom till 
Sverige kring förra sekelskiftet, finska romer, utomnordiska 
romer som kom efter 1960 och även nyanlända romer som 
kom från forna Jugoslavien.
– Jag är resande ända ut i fingerspetsarna. Jag ser inte ner 
på andra men jag är stolt resande och gillar inte att man 
bara klumpar in oss i en grupp. Speciellt med tanke på att vi 
inte riktigt själva vet vart vi egentligen kommer från, säger 
Barbro.
– Det finns olika sägner om vart vi kommer från. Vårt språk 
är lite ihopsatt från olika länder som Indien, Frankrike, Ru-
mänien och Ryssland. Eftersom vi inte riktigt vet vart vi 
kommer från ursprungligen så har språket blivit vår identi-
tet, lägger Birgitta till.

Att deras språk är en mix av en massa olika språk från 
världens alla hörn beror på att de är just resandefolket. De 
har rest runt på olika ställen i världen och plockat med sig 
delar utav språken

BILDEN SOM FOLKET i Jönköping hade om resandefolket är inte 
korrekt enligt systrarna. De menar att de tillhörde en grupp 
som fanns i samhällets utkant som aldrig riktigt blev accep-
terad och välkommen i staden. Resandefolket var en grupp 
som livnärde sig på framförallt försäljning, något de var duk-
tiga på. Den generella bilden av att de bara levde på bidrag 
var inte sann.

Något man inte får glömma är att allt detta pågick under 
efterkrigsåren i Europa. Sverige må ha varit ett neutralt land 
på ytan men inom landet var rasismen stor och världskriget 
hade satt sina spår. Detta är något som systrarna ser som den 
största anledningen till hatet mot resandefolket.

”Jag är resande ända 
ut i fingerspetsarna”

Barbro Gustafsson och Birgitta Hellström upplevde kravallerna. 
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”Klart att det kittlade med en sådan utmaning”
 KULTTRÄNAREN OLLE NORDIN BERÄTTAR OM SIN KARRIÄR

Olle Nordin är en personlighet 
som Jönköping sent kommer 
att glömma. Under hans tid 
som tränare för Jönköpings 
Södra gjorde föreningen en 
imponerande resa och lyck-
ades etablera sig som en elit-
förening inom svensk fotboll. 

Efter veckor av spekulationer blev den förra 
förbundskaptenen Olle Nordin bekräftad 
som Jönköpings Södras nya huvudtränare 
den andra december 2002. Den stolta och 
klassiska föreningen med tio allsvenska sä-
songer hade reducerats till ett division 4 lag 
under nittiotalet. Att säga att nyheten kom 
som en överraskning är en underdrift.

UNDER 1998 VANN laget äntligen division 4, 
och gick rakt igenom division 3 under den 
följande säsongen. Mycket tack vare succé-
tränaren Giles Stille som under sina två år 
hade fått föreningen och publiken att tro 
igen. Den tuffe engelsmannen hade satt upp 
riktlinjer och kravbilder för spelarna som bar 
den gröna tröjan, och det hade gett utdel-
ning på planen.

Efter tre säsonger etablerade sig förening-
en på den övre halvan av division 2. Men 
ambitionsnivån var högre än så för dåvaran-
de ordföranden Jörgen Sågman och hans 
sportchef Mikael Tellqvist.

– Sågman och Tellqvist visade att de ville 
ha mig. Det de kunde erbjuda var ett själv-
mordsuppdrag. Föreningen var rejält på 
dekis men hade en stolt historia och många 
supportrar. Det var klart att det kittlade lite 
med en sådan utmaning, berättar Nordin.

Föreningen var tydliga med att de ville 
göra en ordentlig satsning för att komma 
tillbaka till toppen av svensk fotboll och gav 
Nordin ett fyraårskontrakt med målsätt-
ningen att ta laget upp till Superettan inom 
den tidsperioden.
– Jag skulle aldrig ha tagit erbjudandet om 
de hade förväntat sig att tränaren skulle göra 
mirakel på egen hand. De visade att de ville 
någonstans och var engagerade för att nå dit. 
Det var många som jobbade hårt tillsam-
mans för att utveckla organisationen och la-
get. Att vara del av det teamet var lockande.

NORDIN HADE ETT rykte om sig att vara en tuff 
tränare med tydliga åsikter som ställde hårda 
krav på sina spelare likt hans föregångare i 
J-Södra, Stille.
– Jag var ganska tuff, jag försökte lyssna men 
jag var nog väldigt bestämd. Ibland var jag 
tvungen att sitta på en piedestal och peka 
med hela handen. Jag försökte ha en distans 
men ändå ha en kontakt med alla spelarna.

Det visade sig att Nordin och J-Södra var 
en bra matchning. Redan under hans första 
säsong var laget nära att ta klivet upp i Su-
perettan genom att bli seriesegrare, men föll 
därefter i kvalet mot Brage.
– Det var tur att vi inte gick upp redan första 

året. Vi var inte redo. För att ta steget upp i 
en ny division måste man komma förberedd 
och ha på fötterna.

Efter en mellansäsong 2004 var laget 
och Olle Nordin ifrågasatt av stadens me-
dier som inte tyckte att utvecklingen gick i 
rätt riktning. Men under säsongen fortsatte 
J-Södra att bygga vidare runt sin organisa-
tion vilket senare gjorde föreningen redo för 
en högre serie. Nordin började drilla laget 
hårdare och ökade träningsdosen. Spelarna 
skulle vara fysiskt förberedda för en lång sä-
song med efterföljande kvalspel. 

Nordin började också att nöta in sin egen 
spelidé hos spelartruppen, fokus skulle ligga 
på det egna spelet och mindre på motstån-
darna, och det gav laget självförtroende.    

Seriespelet 2005 vanns överlägset med 13 
poäng och i kvalet till Superettan besegrade 
man Bunkeflo inför ett fullt Stadsparksval-
len. Olle Nordin hade klarat målsättningen 
och fört tillbaka föreningen till elitfotbollen.
– Det var det bästa minnet från min tid i 
J-Södra: Att vi lyckades med det vi hade fö-
reställt oss och jobbat emot. Det var fantas-
tiskt för alla som kämpade för samma sak 
och för alla fansen som stöttade oss.

RESAN, ATT TA sig från ett svårt läge till det 
uttalade målet, var det som kittlade. Vilket 
är typiskt för Olle Nordins karriär som fot-
bollstränare. Nordin hade knappt hunnit 
starta sin tränarkarriär innan han tog över 
det svenska herrlandslaget 1986. Att ta över 
landslaget var precis som i J-Södra ett själv-
mordsuppdrag, de hade missat fyra raka 
mästerskap och pressen från det svenska fol-
ket att komma tillbaka till världstoppen var 
stor. Perfekt.
– När jag fick erbjudandet tog det inte lång 
tid innan jag tackade ja.

Efter att ha missat att kvala in till EM 1988 
lyckades landslaget under Nordins ledning 
bryta sviten och ta sig till VM 1990. Bland 
annat genom tuffa kvalmatcher mot Eng-
land, speciellt bortamatchen på klassiska 
Wembley där Sverige lyckades hålla nollan. 

Efter matchen fick försvarsgeneralen 
Glenn Hysén betyget sex på Epressens fem-
gradiga skala Men väl i VM fastnade laget i 
gruppspelet och fick lämna turneringen efter 
tre raka 1-2 förluster mot Brasilien, Skott-
land och Costa Rica.

Efter turneringen fick Nordin stor kritik 
i media som menade att laget spelade en trå-
kig fotboll, trots spelare som Jonas Thern, 

”Ibland var jag tvungen att  
sitta på en piedestal”

Anders Limpar och Tomas Brolin på mittfäl-
tet. När dessutom resultaten inte rättfärdi-
gade spelet, ropade det svenska folket på en 
förändring. Nordin fick sparken.
– Med distans från karriären är jag glad över 
att ha både spelat och tränat i ett världsmäs-
terskap. Det var en härlig känsla att vara en 
del av. Vi i laget hade en målsättning att nå 
åttondelsfinal men jag tror att vi kände oss 
nöjda över att bara vara där, det var nog det 
som gjorde att vi inte tog oss vidare.

ETT ANNAT UPPDRAG som kittlade var när fot-
bollsklubben Al Wasl ringde för att få ner 
Nordin till Förenade Arabemiraten Där var 
det kulturkrocken som blev den största ut-
maningen.
– Det var väldigt speciellt. Fotbollen har en 
viktig plats men för spelarna kom ibland 
fotbollen i andra och tredje hand. Religio-
nen och familjen var viktigast. Mitt tålamod 
ställdes på prov inledningsvis eftersom trä-
ningsnärvaron var så dålig.
– En av de absolut första träningarna var vi 
i Dubai innan vi skulle åka på träningsläger 
i Paris. Vi hade kört igång uppvärming när 
plötsligt hela truppen börjar lämna planen. 
Ingen sa någonting till mig utan bara gick 
rakt ut till omklädningsrummet. Men sen 
kom en lagledare springandes fram till mig 
och sa att spelarna ska gå in och be. Det 
fanns ett bönerum på stadion och spelarna 
följde sina bönetider exakt. Men direkt ef-
ter bönetiden kom de tillbaka och fortsatte 
träningen. Den gången blev jag ganska över-
raskad. Men jag kom på att jag var tvungen 

att anpassa träningen runt bönetiderna. Jag 
och spelarna kom överens om hur vi ville ha 
det och därefter hade vi nästan 100 % trä-
ningsnärvaro. Det blev som en paus under 
träningen vilket jag tyckte fungerade per-
fekt. Men jag fick träna mitt tålamod och 
anpassa mig lite.

Det blev aldrig något långsiktigt projekt 
i Al Wasl utan Nordin lämnade klubben, 
och landet, efter ett år. Istället återvände han 
hem och tog över IFK Norrköping, klubben 

han en gång representerat som spelare. 
Föreningen var nära att åka ur Allsvenskan 
men under Nordins fyra säsonger lyckades 
han hålla dem kvar och göra dem till ett sta-
bilt mittenlag med en femteplats som bästa 
placering. Därefter blev han erbjuden chan-
sen att bli huvudtränare i storklubben AIK. 
En tredjeplats redan under sitt första år lo-
vade gott men när han blev utbränd under 
inledningen av säsongen 2002 blev det av-
skedet från storstadsklubben. Sedan ringde 
alltså J-Södra.

NORDIN STANNADE YTTERLIGARE några säsonger 
i J-Södra efter uppflyttningen till Superettan 
och lyckades hålla kvar laget under flera sä-
songer. Men under augusti 2009 meddelade 
han ordförande Sune Lantz att han inte var 
intresserad av en förlängning.
– Jag vet inte om Lantz hade erbjudit mig att 
fortsätta, men jag kan säga att det inte påver-
kade min yrkesstolthet eller professionalitet 
att träna laget och veta att jag skulle lämna.

Det tog inte lång tid efter att han lämnat 
J-Södra som kroppen började krångla. Hans 

knä hade varit dåligt sedan tiden som spelare 
och året efter avskedet från J-Södra brakade 
det ihop. En knäprotes opererades in och 
hela 2010 fick ägnas åt rehab och återhämt-
ning. Nordin och hans familj flyttade ifrån 
Jönköping och upp till Stockholm och lite 
senare börjar också ryggen krångla.
– 2011 åkte jag på en tuff ryggoperation och 
hela året gick åt till att återhämta och bygga 
upp kroppen igen. Så jag kunde inte ta nå-
got nytt uppdrag.

Efter att ha varit borta från branschen i 
två år bestämde sig Nordin för att inte job-
ba mer även om det var först i vintras som 
han blev pensionär ”på riktigt”. Men han får 
fortfarande erbjudanden att komma tillba-
ka. Både från klubbar utomlands och i Sve-
rige. Några gånger har det varit väldigt nära.
– Sen jag slutade har jag fått erbjudanden 
rätt ofta. Det var lockande när jag blev er-
bjuden en plats i IFK Norrköpings styrelse, 
det skulle ha passat mig bra. Men jag bor 
i Stockholm, har familj, barn och barnbarn 
här och ett sommarhus i Skåne där jag spen-

derar mycket tid. 
Det hade blivit för mycket att ha ett till stäl-
le att åka till. Inför den nuvarande säsongen 
gick ryktet att IFK Malmö, med J-Södras 
tidigare sportchef Mikael Tellqvist i styrel-
sen, ville att Nordin skulle ta över och göra 
samma resa där som han gjorde i Jönköping.  
– Det låg mycket i det ryktet, intresset var 
seriöst. Deras situation påminde mycket om 
den J-Södra hade, en förening med historia 
som de inte var tillfreds med sin nuvaran-
de situation och ville göra något åt det. Ett 

självmordsuppdrag. Men familjen gick före, 
jag var inte beredd att lämna livet här.

IDAG NJUTER HAN av sitt liv som pensionär och 
försöker fylla dagarna med saker han inte 
hann med som fotbollstränare. Tiden spen-
derar han hemma i Stockholm eller i som-
marhuset i Skåne. För att både få pulsen och 
lugnet i vardagen.
– En hobby jag har fått mer tid till nu är 
att jobba i trädgården. Det gör jag väldigt 
mycket i mitt sommarhus. Jag fiskar också 
väldigt mycket och kastar mig över böcker. 
Och så umgås jag mycket med mina barn 
och barnbarn.

Men ännu utesluter han inte att återvän-
da till fotbollen. Kanske inte som huvudträ-
nare men som sportchef eller styrelseleda-
mot. Men det behöver vara en satsning lik 
den i J-Södra för att det ska vara aktuellt att 
hoppa på.
– Även om jag inte har haft tid den tiden jag 
har velat åt saker ångrar jag aldrig tiden som 
jag hade i fotbollen. 

Jag har varit väldigt lyckligt lottad och aldrig 
behövt ha en agent som jagar jobb åt mig. 
Erbjudanden har kommit och jag har heller 
aldrig ångrat valen jag gjorde.
– Jag är väldigt selektiv. Det måste vara en 
satsning där man vill göra någonting till-
sammans på lång sikt, där det finns en ut-
maning. Ett självmordsuppdrag. Precis som 
resorna med landslaget, Norrköping och 
J-Södra. Det är också de resorna som har 
betytt mest.

TEXT: John Marthinson

Olle Nordin, i sin klassiska mustasch, under sina år som svensk förbundskapten. Här sitter han i Tipshallen, Jönköping och tittar på ett av ungdomslandslagen tillsammans med 
Myresjös Ronny Söderlund, Roland Svensson och ungdomslandslagets Janne Karlsson. Foto: Roger Jonzon, Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

Olle Nordin under en seriematch i Superettan tillsammans med sin dåvarande assisterande tränare Andreas Jankevics. 
Foto: Johan Lindblom, Jönköpings-Posten. 

”Det måste vara en satsning där 
man vill göra någonting tillsam-

mans på lång sikt”

”Ingen sa någonting till mig utan 
bara gick rakt ut till  

omklädningsrummet”
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BYN PÅ VÄSTER BLEV STADEN PÅ ÖSTER
Erik Dahlbergs kopparstick över Jönköping. 

Ett kloster har stått vid Rådhusparken. 
Munksjön har inte alltid haft sitt namn och 
Jönköping omnämns för första gången i 
skrift i ett donationsbrev från Magnus La-
dulås. Nu finns det planer på en ny stads-
del vid namn Munksjöstaden. Jönköping 
är en stad med över 700 år av historia vil-
ket vittnar om en stad i ständig utveckling.

DEN 18 MAJ 1284 skrevs ett stadsbrev på Alsnö hus i Upp-
land. Stadsbrevet undertecknades av Magnus Ladulås och 
gav samhället vid Vätterns sydspets rättigheter till att bedriva 
handel. Det är vid detta tillfälle som Jönköping officiellt blev 
en stad.

Det medeltida Jönköpings stadsbild kom att präglas till 
stor del av det franciskanerkloster som låg vid Munksjön 
(i medeltida skrift kallat Lillesjön). Dessutom fanns det en 
borganläggning i området vars existens vilade på stadens mi-
litärt strategiska läge mot de nord-danska landskapen (nuti-
da Sydsverige).

VID GUSTAV VASAS reformation infördes den lutherska läran 
i Sverige, klosterväsendet fick lida när kungamakten skulle 
beslagta klosteregendom. Under Gustav Vasas regeringstid 
kom klostret att byggas om tillSveriges tid som stormakt un-
der 1600-talet gav avtryck i stadens historia. 1612 försvann 
en stor del av den medeltida staden i en stadsbrand. Den 
gamla staden som låg på Väster flyttades sedemera till Öster. 

Ambitionerna för staden är stora. Karl IX hade redan 
1611 utfärdat en ny stadsplanering för staden. När hans son, 
Gustav II Adolf tillträdde tronen planerade kungen att göra 
staden till en modern 1600-talsstad präglad av nederländsk 
arkitektur. Ett namnbyte var även aktuellt. För att hylla 
kungen skulle stadens nya namn bli Adolfsborg. Planerna på 
ett namnbyte kom aldrig att realiseras.

UNDER 1600-TALET BYGGDES två byggnader som kom att prägla 
stadsbilden än i våra dagar. Kristine kyrka, vars byggnation 
påbörjades under drottning Kristinas regeringstid, och Göta 
hovrätt. År 1639 påbörjades byggnationen av Göta hovrätt. 
Detta var ett led i en juridisk indelning av Sverige som på-
börjades 1634.

JÖNKÖPING SOM INDUSTRISTAD växte fram på 1840-talet då 
stadens tändsticksfabrik öppnade upp sina portar. Innan 
stadens industriella expansion hade näringslivet i staden 
präglats av lantbruk, handel och smide, men i och med att 
kommunikationerna blivit bättre under 1830-talet tar sta-
den nya steg mot att bli en industristad. Det var främst fär-
digställandet av Göta kanal 1832 och den nya hamnen 1836 
som bidrog mest till de förbättrade kommunikationerna. 

Ytterligare en satsning av infrastrukturen var järnvägsför-
bindelserna som stod klara 1864. Den industriella framväx-
ten som Jönköping upplevde under 1800-talets mitt med-
förde även en större befolkningstillväxt. Från 1860 till 1880 
fördubblades invånarantalet, från 7000 till 16000.

I SAMBAND MED befolkningsutvecklingen började Väster åter-
uppbyggas, en plats som stått obebodd sedan stadsbranden 
1612.

Under 1900-talet genomgick staden samma form av ut-
veckling som de flesta av Sveriges industrialiserade städer. 
Folkmängden ökade ytterligare och stadsbilden ändrades i 
takt med varje årtiondes arkitekturtrender.

DET SOM KAN konstateras av Jönköpings historia är att staden 
har varit pragmatisk. Staden har flyttat och byggts ut, in-
dustrier har kommit och gått men staden expanderar fort-
farande. Passande nog konstrueras nu den nya stadsdelen 
Munksjöstaden vid den Västra stadsdelen Inte så långt ifrån 
där klostret en gång stod.

TEXT: Leonard Simson
FOTO: Stadsarkivet i Jönköping

Privilegiebrevet från 1284.

”Ett namnbyte var även aktuellt. För att hylla kungen 
skulle stadens nya namn bli Adolfsborg” DE BANADE VÄG FÖR FRAMTIDA FRAMGÅNGAR

Småland har alltid varit ett is-
hockeydistrikt att räkna med, 
både när det gäller senior- 
och ungdomsishockey. Men 
en seger i TV-pucken fick di-
striktet vänta på i 20 år. En del 
hävdar att grabbarna ”som 
gjorde det” 1979 banade vä-
gen för senare framgångar.
– Vi fick en väldigt bra utveck-
ling efter det, säger Lars Tegnér.

Turneringen TV-pucken startades 1959 och 
dominerades till en början av Värmland, 
Västerbotten och Stockholm. Småland höll 
sig alltid väl framme i turneringarna, men 
det lilla sista saknades för att landskapet 
skulle ta hem segern.

Till 1979 års turnering bestämde sig trä-
naren Roland ”Masen” Jansson för att satsa 
rejält på en talangfull grupp smålänningar 
födda 1964. Mellan augusti och oktober 
spenderade laget i stort sett   varje helg till-
sammans. 700 timmar lades på isträning, 
fysträning, kostlära, matcher och turnering-
ar. Ingenting lämnades åt slumpen.

– VI TRÄNADE otroligt hårt och var unika på 
den punkten då, minns en av lagets stora 
stjärnor, Torgny Karlsson, som gjorde mål i 
både semifinalen och finalen.
– I Stockholm kunde de åka tunnelbana till 
samlingarna, våra grabbar åkte 20 mil, säger 
Lars Tegnér.
– Segern lade grunden till senare framgång-
ar, säger Roland ”Masen” Jansson och fort-
sätter:
– Innan skrattade de andra landskapen åt 
oss och tog inte Småland riktigt på allvar, 
men helt plötsligt blev vi kontaktade av 
andra som ville att vi skulle berätta hur vi 
tränade. Vår seger betydde också mycket för 
Skåne som vi senare har haft ett stort sam-
arbete med.

LARS TEGNÉR HAR varit involverad i Smålands 
ishockeyförbund i 50 år (1958-2008), varav 
ett flertal som ordförande. Han minns land-
skapets första TV-puckguld och tiden efter 

väl.
– Det var en stor glädje. Speciell för ”Ma-
sen” var det en jättegrej då han var den inom 
förbundet som verkade mest för ungdom-
sidrotten. Så det var nog ett kvitto för ho-
nom att hans idéer fungerade.
– Efter honom kom ju Kjell Davidsson och 
ställde också han hårda krav på förbundet 
och spelarna.

Tegnér menar på att 1979 års seger gav be-
vis på att småländska hockeyungdomar ock-
så kunde vinna. Som ett resultat av fram-
gångarna satsades det oerhört mycket på 
ishockeyn och ishallar började dyka upp lite 
varstans i landskapet. 1979 fanns det tolv 
stycken hallar, idag 33.

Roland Jansson håller med om att det var 
under den här tiden grunden för Smålands 
senare framgångar lades.

– Jag samlade alla ungdomsledare i Lands-
bro. Tillsammans satte vi en grundfiloso-
fi som vi jobbade efter och vi hade några 
framgångsrika årskullar där som var födda 
1962-1966 under den perioden. ”Masens” 
grabbar hade vunnit Junior Center Cup i 
Västerås året innan. 
Den turneringen sågs som en bra värdemä-
tare inför det stora som väntade.

Killarna i laget visste innan att de hade 
chansen att bärga den första segern i turne
ringen och på förbundets kansli ryktas det 
om att det fanns en person som skulle krypa 
mellan Alvesta och Växjö om Småland skul-
le bomma segern. Han behövde aldrig kry-
pa. Småland tog hem segern och banade väg 
för de ytterligare fyra segrarna i turneringen 
landskapet bärgat. En seger på de första 20 
åren är nu fyra segrar på de senaste 37.

ROLAND ”MASEN” JANSSON berättar om en lite 
smått tragikomisk situation som inträffade 
några veckor efteråt.

– Det var en journalist som ringde upp och  
sa att han hört ett rykte om att laget firade 
segern med alkohol på bussresan hem och 
att grabbarna var så berusade att dom fick 
stötta upp varandra.
Riktigt så var det inte.
– Det var hög stämning på bussresan hem. 
Men jag märkte att det tystnade mer och 
mer ju närmare vi kom gränsen till Små-
land. 

Jag frågade Magnus Sandberg, som var lag-
kapten, vad det var med grabbarna och han 
svarade: 
”Förstår du inte det? Nu är det ju slut.”

”Masen” berättar vidare att när bussen 
stannade i Tranås för att släppa av Göran 
Pegenius och Peter Ottosson, gick hela laget 
av och stod och höll om varandra i en kedja.
– Det var så det gick till, det var ingen alko-
hol inblandad under hela den tiden vi var 
tillsammans, berättar ”Masen” innan han 
lägger till: Jag har jobbat med tonårspojkar 
i stort sett hela livet, men där i Tranås var 
första gången jag såg tårar i ögonen på dem. 
Det var en väldigt fin grupp som funkade 
utmärkt tillsammans och hade roligt ihop.

Smålands TV-pucklag strax efter slutsignalen i finalen 28 oktober 1979. Foto: Jönköpings-Posten.

”I Stockholm kunde de åka 
tunnelbana till samlingarna, 
våra grabbar åkte 20 mil”

TEXT: Henrik Skoglund

”Förstår du inte det? 
Nu är det ju slut”
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PER MARTINSSON
En av de stora stjärnorna i laget som gjorde 
det viktiga 2-0- målet i finalen. Bor numera 
i Norrköping och jobbar som snickare. Spe-
lade då i Alvesta SK och värvades till HV71 
som 17-åring. Efter sex säsonger i HV71, 
varav två i SHL, värvades han till Vita Häs-
ten av Torgny Bendelin. Avslutade karriären 
i Linköpings HC.
– Vi visste att vi var bra och hade vunnit en 
cup säsongen innan, så vi visste att vi hade 
chansen.

TORGNY KARLSSON
Tillhörde en av de större stjärnorna i laget 
och gjorde många viktiga mål i turnering-
en. Bor numera i Ljungby och jobbar på 
Strålfors. Spelade då i Diö, och var en av 
de stora stjärnorna i Smålands TV-pucklag 
och avgjorde en del viktiga matcher. Gick 
till HV71 som 16-åring och var kvar där 
till 1987 då han lämnade för Troja/Ljung-
by eftersom han kände att han aldrig riktigt 
fick chansen under dåvarande tränaren Curt 
Lundmark. I Troja var Torgny Karlsson en 
av de ledande spelarna i klubbens jakt på 
SHL då föreningen var mycket nära att ta 
klivet upp under några säsonger i mitten av 
90-talet. Avslutade karriären i moderklub-
ben Diö.
– Vi var absolut inte säkra på att vinna 
TV-pucken, men vi vann en turnering i Väs-
terås innan och tillhörde ett av favoritlagen.

GÖRAN PEGENIUS
Gjorde finalens sista mål. Bor numera i 
Göteborg och jobbar inom Frölundas or-
ganisation med utvecklingsfrågor. Efter 
TV-pucken värvades han från Tranås AIF till 
Södertälje SK:s juniorer, sen blev det fem år 
i Mölndal innan en knäskada satte stopp för 
vidare ishockeyspel. Förutom sitt jobb inom 
Frölunda jobbar Göran även på Sahlgrenska 
sjukhuset som biomedicinsk analytiker.
– Vi spelade Junior Center Cup i Västerås 
året innan TV-pucken. Vi vann den turne-
ringen och jag vet att man reagerade på att 
man tyckte övriga lag var så bra, vi var ju helt 
ovetande om övriga lag innan dess. Att vinna 
TV-pucken var såklart fantastiskt. Jag minns 
när bussen lämnade av oss Tranåskillar så var 
känslan lite ”Nu tar det slut”, det var nästan 
som ett trauma.

PETER OTTOSSON
Bor numera i Jönköping. Värvades 1981 
till HV71 från Vimmerby. Lämnade HV71 
efter fem säsonger och sammanlagt 100 
matcher för klubben. Karriären fortsatte i 
HC Dalen och sedermera Tranås AIF. Lade 
skridskorna på hyllan som 27-åring men har 
spelat lite med HV71:s veteraner.
– Att vinna TV-pucken är det största jag 
har varit med om i mitt hockeyliv. Vi var ett 
gäng grabbar som fick ihop ett bra lag och 
lyckades vinna.

TOMAS ISAKSSON
Målvakt som fick stå åt sidan i slutspelet på 
grund av halsfluss. Spenderade hela sin hock-
eykarriär i Åseda men lade av som 22-åring 
på grund av en knäskada. Gjorde comeback 
som 30-åring och spelade med Åseda i divi-
sion två och tre under sex säsonger. Jobbar 
nu som metallarbetare i Åseda.
– Det var jättestort att vinna TV-pucken. Jag 
stod vid sidan av i finalen och det var hemskt 
nervöst. Jag minns att Torgny Karlsson i se-
mifinalen sköt ett skott från halva plan som 
gick in i krysset.

LARS SVENSSON
Fick sitta på bänken under finalen eftersom 
man på den tiden använde sig av färre spela-
re. Lämnade moderklubben Alvesta för spel 
i Tingsryd under tre säsonger. Kom tillbaka 
till Alvesta och avslutade där karriären som 
34-åring. Han har inte släppt kontakten 
med hockeyn utan har tränat olika lag i Al-
vesta och Smålands landskapslag. I det sist-
nämnda var han med och vann TV-pucken 
som ledare 2007. Hjälper nu Frölunda med 
att scouta ungdomsspelare och jobbar som 
begravningsentreprenör i Alvesta.
– TV-pucken var större förr på sätt och vis 
med TV och allt det här. Det var ett jättemål 
man hade att komma med där. Det var en 
stor grej att vinna.

MAGNUS SANDBERG
Blev utsedd till TV-puckens bästa forward 
och hade anbud från SHL-klubbar, bland 
annat Frölunda. Men han valde att stanna 
kvar i Nybro, en klubb han var trogen fram 
tills han slutade 1993, om man bortser från 
två år i Linköpings HC. Driver eget före-
tag nu, men var assisterande tränare bakom 
Torgny Bendelin i Nybro för några år sedan. 
Spelade seniorhockey redan som 15-åring.
– Det var kul att bli utsedd till bäste for-
ward. Men vi hade ett bra lag och det fanns 
fler som hade kunnat bli det.
– Det var en jättebra känsla att vinna. Vi var 
ett gott gäng och alla roller man behöver i ett
lag fanns där.

ROLAND ”MASEN” JANSSON
Tränade laget och la grunden till senare små-
ländska framgångar. Var senare tränare för 
pojklandslaget och verksam inom Smålands 
ishockeyförbund. Jobbade som lärare, men 
är numera pensionär. Har idag ingen kon-
takt med hockeyn mer än att han brukar 
gå på Växjö Lakers matcher i SHL.
-Jag brukar stöta på grabbarna från 
TV-pucklaget ibland när jag är på hock-
ey. Det är en mäktig känsla eftersom jag 
minns den tiden som väldigt stimulerande.

DESSA SPELADE OCKSÅ i laget:
Per Lundberg, IF Troja (Utsågs till bäste 
målvakt i TV-pucken). Peter Szili, IF Tro-
ja. Per Bilén, Boro/VHC. Thomas Carls-
son, Nybro IF. Per Eriksson, Tranås AIF. 
Mikael Johansson, IF Troja. Olof Johansson, 
Åseda IF. Mikael Larsson, IF Troja. Lars 
Lindqwist, Nässjö HC. Urban Rasmussen, 
Åseda IF. Christer Trybom, Västerviks IK. 
Dan Viberg, IF Troja

Smålands segrande TV-pucklag 1979. 
Bilden är en faksimil från Smålands ishockeyförbunds årsbok.

Smålands segrande TV-pucklag 1979. Bilden är en faksimil från Smålands ishockeyförbunds årsbok.

   

Hannu Borgström spelade bara 
hockey i tre år men hann ändå med 
att vinna TV-pucken och pojk-SM.  
Idag ångrar han inte att han valde bort 
ishockeyn till förmån för fotbollen.

Smålands segrande TV-pucklag 1979 innehöll en spelare 
från HV71. Hannu Borgström var då 15 år och tillhörde en 
av Smålands bästa ishockeyspelare i sin åldersklass. Men det 
blev aldrig någon karriär inom ishockeyn för den nu 52-åri-
ge Borgström. Fotbollen lockade mer.

– Jag lade av med hockeyn efter den säsongen vi vann. 
Jag höll på med många idrotter under den perioden och jag 
kände att hockeyn blev väldigt allvarlig med tiden man fick 
lägga ner och det var inget svårt beslut att ta.

Hannu kom med i Huskvarna Södras A-trupp redan som 
16-åring och han följde med när föreningen slogs samman 
med Huskvarna IF och blev Husqvarna FF.
– Jag tycker det gick helt okej inom fotbollen för mig. Vi 
var ju uppe i gamla division två ett år med HFF, dock åkte 
vi ur direkt.

1989 LÄMNADE HANNU Borgström Husqvarna FF för att spela 
för Egnahems BK i division fem.
– Vi fick barn, den civila biten tog över och jag hade ett hus 
att renovera.
– Ångrar du beslutet att lägga av med ishockeyn?
– Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Jag känner att jag har 
gjort det jag vill i mitt liv och att jag lade av med ishockeyn 
är ingenting jag ångrar. Man vet ju aldrig vad som hade hänt 
med ishockeyn då det är större utslagning där än inom fot-
bollen. Sen blev jag ju ingen stjärna inom fotbollen men det 
fungerade bra, ler Hannu Borgström.

Hannu Borgström började med ishockey i HV71 som 
13-åring. Lokalt hette idolerna Janne Bergstrand och Bo 
”Bulla” Berggren, medan det på nationell nivå var Börje 
Salming som gällde.  Redan som 14-åring kom han med 
i Smålandslaget, som 15-åring vann hann TV-pucken och 
som 16-åring la han av med hockeyn. Snabba ryck.
– Det gick väldigt snabbt där, säger Hannu.
– Jag tror att min tränare från HV71 hade ett finger med 
i spelet att jag kom med i Smålandslaget överhuvudtaget. 
Sen flöt det bara på och jag klarade den sista gallringen i 
Landsbro inför TV-pucken. Det var jag och en annan kille 
från HV som var med i Landsbro, Janne Svensson, men han 
kom inte med i det slutliga laget.

HANNU KAN INTE erinra sig att Smålandslaget han tillhörde 
förlorade en enda match under den tiden de spelade tillsam-
mans och vägen fram till TV-pucken minns han med glädje.
– Vi tränade och spelade otroligt mycket tillsammans. Det 
var hård disciplin och träning som gällde, men jag kan inte 
minnas att jag någon gång tänkte ”Usch, vad jobbigt”, när 
det var dags att åka iväg till ännu en samling. Föräldrarna 
ställde upp och skjutsade till olika ställen i Småland, det är 
en tid jag minns med glädje.

Småland vann TV-pucken genom att besegra Värmland 
med 3-0 i finalen. På den tiden spelade lagen med två fem-
mor, medan övriga i laget mest fick sitta på bänken för att 
göra korta inhopp ibland. Hannu tillhörde andrafemman 
och fick därmed mycket speltid.
– Jag brukade inte vara nervös inför matcher, men inför fi-
nalen var jag faktiskt det, säger Hannu Borgström.

När slutsignalen gick samlades spelarna i ett stort kram-
kalas på isen för att fira segern. Mitt i klungan stod TV-spor-
tens Fredrik Belfrage och samlade in kommentarer och gläd-
jeyttringar från de småländska ungdomarna.
– Jag var väl lite halvt mediaskygg så jag höll mig lite i utkan-
ten där, skrattar Hannu.
– Jag var väl inte direkt den som sprang fram till någon mik-
rofon.

SENARE SAMMA SÄSONG vann Hannu Borgström SM-guld 
med HV71:s U16-lag.
- Det var inte många minuter jag spelade där, jag var ju två 
år yngre än de flesta. Men en del av killarna hamnade senare 
i HV:s A-lag, berättar Hannu och nämner Peter Madach 
som ett exempel.
Hannu Borgström jobbar numera som inköpare och pro-
duktutvecklare på ett dörrföretag och har idag ingen kon-
takt med de gamla lagkompisarna från TV-pucklaget.
– Jag och Peter Ottosson gjorde lumpen ihop i 20-årsåldern. 
I övrigt har jag inte sett grabbarna sen vi blev uppvaktade 
under en HV-match strax efter guldet.

TEXT: Henrik Skoglund

Hannu Borgström med tidningsartikeln från 29 oktober 1979. Foto: Henrik Skoglund. 

HANNU OCH GRABBARNA   

”Jag var väl inte direkt den 
som sprang fram till någon 

mikrofon”

- Det här gör de idag

”Att vinna TV-pucken 
är det största jag har 
varit med om i mitt 

hockeyliv”

TEXT: Henrik Skoglund

SOM VANN TV-PUCKEN 1979
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ENKEL FRÅGA BLEV VIKTIG VERKSAMHET
”Kan ni göra något för de barn och ung-
domar i Jönköpingstrakten som lider 
av övervikt och fetma?” Några år efter 
att församlingen Kungsporten i Hus-
kvarna hade startat sitt friskvårdscen-
ter fick de frågan från landstinget.   
Vilket blev svaret och vad hände sedan?
För att få svar på frågorna träffar Tempo Kristin Karlemi, 
ansvarig för verksamheten Viktiga barn och ungdomar. 
Kristin möter upp i receptionen till Simson Kungsportens 
friskvårdscenter. Hon visar runt i fräscha och välutrustade 
gymlokaler. När vi kommer till Crosscagerummet, som har 
olika redskap för stationsträning, säger hon:
– Det här är mitt favoritrum på gymmet. Vi byggde det spe-
ciellt för vårt arbete med överviktiga och sjukskrivna. Det 
går att stänga till om man vill det.

Det är tydligt att hon trivs som fisken i vattnet bland 
gymredskapen. Hon pekar på graffitimålningen på väggen 
och berättar att varje rum har ett namn och att detta heter 
David efter den bibliska personen kung David.
– Kungsporten är huvudman och äger lokalerna, men vi 
startade en förening, Kungsportens friskvård, för att vi skulle 
kunna göra samhällsnytta. I början av 2000-talet utarbeta-
de landstinget i Jönköping ett vårdprogram för att drastiskt 
minska och förekomma problemet med fetma och övervikt 
bland barn och ungdomar. 

DE GJORDE EN rad insatser bland annat med bassängträning.  
– Vi hade vid tidigare tillfälle samarbetat med landstinget då 
vi hade gympa för gravida, säger Kristin Karlemi. 
Sedan kom frågan om vi ville samarbeta igen. 

Den dåvarande verksamhetschefen på friskvårdscentret, 
Mimmi Edin, hade tidigare erfarenhet av arbete med över-
viktiga vuxna. Det fanns tillgängliga lokaler och landstinget 
erbjöd handledning och utbildning. 2004 satte projektet 

Viktiga barn och ungdomar igång med enbart ideella in-
satser.  Den första gruppen barn och ungdomar bestod till 
stor del av gruppen som bassängtränat i landstingets regi. 
Sedan starten har skolhälsan varit de som främst skickat barn 

till verksamheten. Efter två år gjordes en ansökan om att 
få stöd från Arvsfonden och det blev beviljat. Då fanns 
möjligheten att anställa personal och utöka aktiviteterna. 
Kristin blev en av de anställda.

Vad kommer namnet Viktiga barn och ungdomar från?
— Landstinget hade kallat gruppen för något i stil med 
feta barn eller fetmagruppen. Mimmis man jobbar med 
reklam och helt plötsligt sa det ”ding” för honom och han 
kom på namnet, Viktiga barn och ungdomar, säger Kristin 
med ett leende.

Att barnen och ungdomarna är viktiga för Kristin och 
hennes medarbetare råder det ingen tvekan om.
— En stor del av det vi gör är motiverande arbete. Vi pep-
par och uppmuntrar barnen och ungdomarna mycket, 
säger Kristin. Man ska känna att man är bra som man är. 

”Man ska känna att 
man är bra som 

man är”
DEN PRIMÄRA MÅLGRUPPEN för verksamheten är barn och 
ungdomar mellan åtta och 18 år med övervikt eller fetma. 
Men det finns även barn som tidigare haft dessa problem, 
som ligger i riskzonen eller som helt enkelt inte passat in 
någon annanstans.
– Det är rörelseglädjen som är det viktiga. Händer det något 
på vågen är det bra, men det är inte det som är huvudfoku-
set. Vi trycker på att det ska vara roligt att röra på sig, säg-
er Kristin. 

Tisdagar och torsdagar är det träning i sporthallen. Den  
liknar en idrottslektion, men det finns inga tävlingsmoment 
eller lekar då någon kan åka ut. Vid tre tillfällen per vecka 
finns det möjlighet att träna i gymmet.
– Jag har en helt annan bild av att vara tränare i dag än när 
jag började. Det var en tjej som sa ”Varför ska jag göra det 
här när du inte gör det?” Så i dag gör vi ledare alltid allt som 
deltagarna gör, säger Kristin.

Alla ledarna arbetar ideellt  och vissa har gjort samma resa 
som deltagarna. Bland andra en tjej som började i verksam-

heten när hon var nio år och som i dag är 18 och en av led-
arna. Enligt Kristin betyder det mycket för deltagarna att ha 
förebilder att se upp till, ledare som vet hur det kan kännas 
ibland eftersom de själva har upplevt samma sak.

I DAG FINNS en föräldragrupp som träffas en gång i veckan 
då barnen tränar. Föräldrarna får då bland annat tips och 
idéer vad gäller mat och motion. Sedan drygt ett år finns 
en verksamhet som heter Mega Viktiga. Den vänder sig till 
ungdomar i åldern 13-20 år med funktionshinder och ska 
först och främst vara en mötesplats, men har även med inslag 
av träning.

Ombedd att svarar på huruvida problematiken med fet-
ma och övervikt ökat eller minskat sedan de började med 
verksamheten, säger Kristin:

– Det ser likadant ut sedan vi drog igång, tycker jag. Psykisk 
ohälsa har funnits med hela vägen. Deltagarantalet har gått i 
vågor, men nu har vi maximerat alla grupper.

Tack vare friskvårdscentrets gensvar på förfrågan från 
landstinget har väldigt många familjer fått hjälp genom åren. 
– 40 familjer per år har passerat verksamheten, säger Kristin. 

Kristin Karlemi, ansvarig för Viktiga barn och ungdomar i receptionen till Simson Kungsportens friskvårdscenter.

Simson Kungsportens friskvårdcenter erbjuder olika typer av träning och friskvård både för vuxna och barn.Kettlebell är ett vanligt träningsredskap på gymmet.

Kristin Karlemi berättar engagerat om Viktiga barn och ungdomar.

TEXT OCH FOTO: Anna Avdiakova 
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HALLÅ DÄR...

Åsa Avdic gick på journalist-
linjen på Södra Vätterbygdens 
folkhögskola mellan 1996-
1998. Hon arbetar just nu på 
SVT Nyheter och Gomorron 
Sverige, men innan dess på 
programmet Plus på Sveriges 
Television. 

Hur har karriären sett ut efter tiden på 
SVF? 
— Jag gick tillbaka till min praktikplats 
på lokalradion P4 Kalmar först. Efter det 
jobbade jag på P3, först som reporter, sen 
som programledare för ungdomsprogram-
met Ketchup i P3. Därifrån till ungdoms-
program på SVT och sedan reseprogram på 
TV4. 

Efter det arbetade jag bakom kameran ett 
tag som redaktör, producent och program-
utvecklare. Jag gick sedan tillbaka till radion 
och var med i uppstarten av SMT Radio, 
som bland annat gjorde Plånboken i P1. 
Efter det gick jag till Plus på SVT och nu 
arbetar jag på SVT Nyheter och Gomorron 
Sverige. 

Är du nöjd med vart du står idag i karri-
ären?
— Jag vill alltid göra nya saker och ser själv 
till att det blir så. I höst kommer jag till ex-
empel ut med min första roman, vilket jag 
är löjligt peppad över. Den som inte känner 
sig okej med att byta program, kollegor eller 

arbetsuppgifter kommer nog inte trivas som 
journalist, för det är en rätt rörlig (och rörig) 
bransch. 

Är det någonting du hade velat göra an-
norlunda?
— Egentligen inte. Jag är väldigt nöjd med 
att jag prioriterade att göra roliga grejer sna-
rare än att säkra en fast anställning. 

Vad är det bästa med yrket? 
— Privilegiet att alltid få ifrågasätta och ald-
rig behöva vara lojal med ett budskap eller 
en åsikt. 

Tilde de Paula Eby tog examen 
från journalistlinjen på SVF 
1996. Efter att ha jobbat både 
som reporter på TV4 Uppland 
och ”bakom kulisserna” till 
TV-programmet måndagsklub-
ben på Kanal 5, tog hon klivet 
till att bli programledare.
Hur har karriären sett ut efter tiden på 
SVF? 
— Jag började jobba direkt när jag var klar 
med utbildningen, så jag har hunnit med en 
del! Efter tiden på TV4 Uppland och mån-
dagsklubben på Kanal 5, gjorde jag ett barn-
kulturprogram som hette Proppen, där jag 
själv var programledare. Jag har ända sedan 
dess varit programledare. Jag har också lett 
olika galor, som humorgalan och svenska 
hjältargalan. Jag har också lett olika program 
så som När och fjärran, spårlöst, hela Sve-
rige bakar och så klart Nyhetsmorgon. Jag 
har även skrivit två böcker, ”Plastpappor, 
gummimattor och bonusbarn” samt ”Tiden 
läker inga sår”. Jag har även jobbat som pro-
gramledare i radio och jag driver just nu Lä-
karpodden tillsammans med doktor Mikael.

Är du nöjd med vart du står idag i karri-
ären? 
— Jag är både nöjd och drivs ständigt fram-
åt. Jag älskar att jobba! Jag är lyckligt lottad 
som får jobba med något som engagerar mig 
så mycket som mitt jobb gör och jag hoppas 
få fortsätta utvecklas.

Är du nöjd med vart du står idag i karri-
ären? 
— Jag är både nöjd och drivs ständigt fram-
åt. Jag älskar att jobba! Jag är lyckligt lottad 
som får jobba med något som engagerar mig 
så mycket som mitt jobb gör och jag hoppas 
få fortsätta utvecklas.

Är det någonting du hade velat göra an-
norlunda? 
— Jag är inte en sådan människa som ångrar 
saker. Så länge jag gör mitt bästa och är snäll 
mot mina medmänniskor så ser jag mindre 
framgångsrika projekt som lärdomar och 
framgångar som roliga!

Vad är det bästa med yrket tycker du? 
— Att du faktiskt kan göra skillnad och att 
den ena dagen aldrig är den andra lik! 

TEXT: Alexander Palombo

”Jag är inte en 
sådan män-
niska som 

ångrar saker”

”Jag vill alltid 
göra nya saker 
och ser själv till 
att det blir så”

Tilde de Paula Eby som är programledare för blandannat Nyhetsmorgon.
Foto: TV4

... ÅSA AVDIC ... TILDE DE PAULA EBY

Programledare Åsa Avdic från programmet Plus på SVT1, den 21 februari 21:00. 
Foto: Carl-Johan Söder/SVT.

SOMMARLANDET
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över som ägare till sommarlandet. De arrenderade marken 
och restaurangen av Kabe Husvagnar AB och drev sedan 
Kabe Sommarland tillsammans i nästan tio år. Det kändes 
naturligt för Reine att vara med och ta över driften., han 
kunde ju redan så mycket om området och alla attraktioner.  
– Det var en riktigt skön känsla att få öppna tidigt på som-
maren, då hade vi målat och gjort fint hela hösten och våren, 
allt inför de kommande sommarmånaderna, säger Reine 
med ett leende. 

KABE SOMMARLAND LÅG på Haga industriområde och under 
sommarmånaderna hade de upp emot 100 anställda. De 
första åren var det ett välbesökt resmål. Idag vittnar staketet 
runt området om vad det en gång var. Det är över 20 år 
sedan som sommarlandet lades ner och redan från utsidan 
ser man hur träden har vuxit igenom staketet, på sina ställ-
en har träden till och med lyft upp staketet från marken. 
Naturen har tagit över. Jag står mitt framför en av broarna 
som går över vattnet och jag ser kanoterna framför mig som 
brukade glida längs vattenytan i den trolliknande ån som 
flyter utmed området. Så fort man korsade bron började 
sommaräventyret. 

Idén av att man betalar ett enda inträde och att allting sedan 
var fritt var viktig för Reine. Den gav en frihetskänsla och 
det enda man behövde betala utöver det var det som man 
ville äta och dricka. Besökarna kunde även ta med en egen 
picknickkorg eller grilla vid grillplatserna. Allt var öppet och 
familjevänligt. 
– Jag kände alltid en arbetsglädje, visst kunde det 
bli lite för mycket ibland men det gick snart över.  
En stor del av jobbet var att få se glada barn, det var ju det 
som man siktade på, säger Reine.

JAG SVÄNGER VÄNSTER direkt efter bron och kommer fram till 
badet, tre pooler och en stor vattenrutschkana. Idag är det 
svårt att se vad det en gång har varit, ett stort hål i marken 
vittnar om att det här en gång låg en pool. Nu ser det mest 
ut som en igenväxt krater, samtidigt som jag jag får tillbaka-
blickar till hur det en gång såg ut. När jag tänker efter kom-
mer jag ihåg det ganska väl. Jag fortsätter längre bort och 
kommer fram till restaurangen och kioskerna. En asfaltsplan 
och ett mörkrött klinkergolv, det är allt som finns kvar. 

I BÖRJAN GICK Kabe Sommarland bra, besöksströmmen öka-
de kontinuerligt och nöjesparken uppdaterades med nya 
attraktioner. Reine berättar att de samlade inspiration från 
andra sommarland och han ler när han berättar om Flying 
boat. Det var en plastbåt som drogs upp av en vajer som 
sedan släpptes och flög ner i vattnet. 
– Mest populär var Flying boat. Men den tog bara en person 
åt gången så det var alltid kö, men den gick väldigt bra. Det 
var också mycket fart, gokarten, bumperbilarna och motor-
cyklarna var också väldigt populära, säger Reine. 

Reine kommer ihåg åren på Kabe Sommarland som posi-
tiva och otroligt lärorika. Som driftchef hade han inga fasta 
arbetsuppgifter, förutom att se till att allt fungerade. Han 
var ingenstans och överallt på samma gång, varje dag i tre 
månader. Sommarperioden var hektisk, de var tvungna att 
tjäna in det som en vanlig affärsverksamhet har tolv måna-
der på sig att dra in, på tre månader. Och även om nöjes-
parken var stängd nio månader om året betydde det inte att 

Reine var ledig resten av året. 
På somrarna var han där varje dag, och att sköta sommarlan
det blev ett heltidsjobb, året runt. När det var dags att stänga 
för säsongen övergick arbetsuppgifterna till att fixa iordning, 
förbereda och planera inför nästa säsong. 
– Vi hade ju kontor på området året runt och det var ganska 
behagligt att vara där på vintern, även om det var ett helt 
annat jobb då. På vintern hade vi ett stort fokus på att göra 
annonser och utskick till skolor och förskolor, säger Reine. 

JAG TAR MIG vidare in i det övergivna, igenväxta landskapet. 
Det känns verkligen som att gå in i en helt annan värld. Jag 
känner igen den. Men ändå inte. Uppe på en av kullarna ser 
jag ut över hela parken. Det ser mer ut som en igenväxt oas, 
mitt emellan hus, lägenheter och vägar som slingrar sig runt 
omkring. Man hör trafiken susa förbi på utsidan, men mitt 
i området finns ändå ett lugn. Två rådjur står och stirrar på 
mig, följer vartenda steg jag tar. Det här är deras område 
nu och jag känner mig som en nyfiken, oinbjuden besö-
kare. Området har fått helt ett annat liv idag. Högst uppe 
på kullen startade lådbilarna, den asfalterade vägen delade 
sig och man körde ner för de branta backarna. Härifrån ser 
man också skyskrapan vid Munksjöstranden, som ironiskt 
nog ägs av samma företag som idag äger den här övergiv-
na marken. Lustgården AB och Tositio håller på att bygga 
Munksjöstaden, och tillsammans äger de också marken där 
sommarlandet huserade.

ETT HÅRT SLAG mot Kabe Sommarland var momsen, när det 
öppnade 1984 var det inte momsbelagt men när det i bör-
jan av 1990-talet blev det började besöksantalet att dala. De 
var tvungna att höja inträdet med 25 procent och allt blev 
dyrare, vilket i sin tur gjorde att många valde att inte besöka 
sommarlandet. Det var början till slutet för Kabe Sommar-
land. 

REINE OCH ANITA drev Kabe Sommarland fram tills de sista 
åren då Reine drev det själv. 1994 kom en punkt där han 
antingen var tvungen att göra större investeringar för att 

”En stor del av jobbet 
var att få se glada 
barn, det var ju det 

som man siktade på”

En av broarna som en gång gick över till Kabe Sommarland. Foto: Viktor Kidson.

Sommaren 1993 drar ett varmt sommarregn 
in över Jönköping och ett soligt Kabe Som-
marland. Människor vid poolerna börjar 
packa ihop sina picknickkorgar, filtar och 
gör sig redo för att åka hem. Det är sent på 
eftermiddagen, samtidigt som regnet ökar 
i styrka, töms nöjesparken på besökare.

Jag, min två år yngre bror, mamma och pappa är kvar. Just 
idag ligger inte vårt fokus på sol och bad. Vi är nio respektive 

sju år gamla och vårt fokus ligger på fyrhjulingarna, regnet 
gör oss ingenting. Tack vare just regnet så är det heller ingen 
som står på kö, vi får köra hur många varv vi vill. Gruset 
sprutar och vattnet skvätter när vi kör igenom vattenpölarna 
som har bildats på banan, även i regn är det här ett paradis 
för oss. Kabeland, eller Kabe Sommarland som det också 
kallades, byggdes av Kabe Husvagnar AB och invigdes 1984 
av Gösta Gunnarsson, dåvarande landshövding i Jönköpings 
län. Idag har området stått öde i över 20 år. Här är berättel-
sen om hur  Jönköpings första nöjespark levde och övergavs. 
Ett före detta sommarland där man betalade inträde för att 
få fri tillgång till allt från trampbilar, motorcyklar, flygande 
båtar, hoppborgar, vattenrutschkanor, kanoter till flottar och 

mycket annat. Så som ett sommarland ska vara. 

REINE STARK BÖRJADE jobba på Kabe Sommarland kort ef-
ter invigningen. Han jobbade natt och ville ha något extra 
att jobba med på dagarna. Det var aldrig planerat att han 
skulle jobba mer på sommarlandet, men med en bakgrund 
som lantbrukare var han allmänt händig och kunde lite om 
allt möjligt, en egenskap som visade sig vara bra att ha på 
ett sommarland. Något år efter invigningen fördes Kabe 
Sommarland ut ur koncernen Kabe Husvagnar AB. Som-
marlandet genererade för lite pengar och det blev en för 
liten avkastning för bolaget. Reine Stark och Anita Svens-
son, dottern till grundaren av Kabe Husvagnar AB, tog då 

Ett klinkergolv är det enda som idag finns kvar av restaurangen. Foto: Viktor Kidson.



18 Jönköping - vad hände sen?

Södra Vätterbygdens folkhögskola - Journalistlinjen.nu

19

göra det ännu mer attraktivt till näs-
ta säsong, eller lägga ner det helt. För 
Reine var det inget svårt beslut att ta, 
han valde att lägga ner sommarlandet 
då han inte trodde att det längre skulle 
fungera ekonomiskt. 

FÖLJANDE VÅR SÅLDES allt som gick att 
sälja. Men området var inte helt dött, 
restaurangen fanns fortfarande kvar 
och det fanns planer på att hålla om-
rådet vid liv, med restaurangen som 
hjärtat i verksamheten. Men successivt 
började det förfalla och spiken i kistan 
kom då restaurangen brann ner. Det 
gick rykten om att en pyroman härjade 
på området och kiosken och pump-
huset brändes också ner. Det lilla som 
fanns kvar utsattes för skadegörelse, 
grindarna bröts upp och folk körde in 
och började slänga skräp på området. 

Reine säger att det fanns både idé-
er och planer för området, men att det 
aldrig blev av. 2010 sålde Kabe Hus-
vagnar AB området till Lustgården AB 
och Tosito. 

20 år efter att Kabe Sommarland lades 
ner, besökte Reine området. Allting 
kom tillbaka, och det var blandade 
känslor. 
– Det var lite beklämmande att se, allt 
man hade jobbat för och byggt upp 
under tio år… inget fanns kvar, säger 
Reine. 

Men han ångrar ingenting, beslutet 
att lägga ner togs redan 1994 och efter 
det var han färdig med sin tid på Kabe 
Sommarland och Haga industriområ-
de. När Reine blickar tillbaka får han 
ett stort leende på läpparna. Han har 
en positiv känsla, det var en bra tid i 
hans liv. Efteråt fick han jobb på Kabe 
Husvagnar AB och idag är han förman 
på husbilsavdelningen. Livet går vidare 
och man antar nya projekt och nya 
utmaningar. Men han ångrar ingen-
ting. 
– Det ska man inte göra, säger han med 
ett leende. 
När jag frågar honom om det är nå-
gon lekstuga på jobbet nu skattar han. 
– Nej, absolut inte. Det är slut med 
det nu, säger han med ett stort leende. 

Men för mig och min två år yngre bror 
kommer Reine Stark alltid vara man-
nen som skapade äventyr för oss och så 
många andra på Haga industriområde. 

GUNNAR JÄRVHAMMAR PÅ Lustgården AB, 
som idag är delägare i marken tillsam-
mans med Tosito, säger att det var tal 
om att det skulle byggas en tränings-
plan för fotbollslaget J-Södra på områ-
det, men att man just nu avvaktar. Man 
inväntar för att se var rälsen för det nya 
höghastighetståget kommer att gå.

DEN ÖVERGIVNA MARKEN som en gång var 
Jönköpings första nöjespark kommer 
komma till liv igen, men i en helt an-
nan form. 

TEXT: Viktor Kidson

Kanterna vittnar om att här fanns det en gång en pool.
Foto: Viktor Kidson.

Det är tydligt att naturen har tagit över. Foto: Viktor Kidson.

Officiell broschyr från mitten av 1990-talet.  
Foto: Joakim Jakobsson.

Johnny Qvist föddes och bodde i Jönkö-
ping, men efter 28 år ville han utforska en 
ny stad. I november 2015 tog han klivet ut 
i världen och flyttade till Belfast på Nordir-
land. Efter fem månader saknar han famil-
jen och filmsamlingen hemma i Sverige.
Hur såg ditt liv i Jönköping ut?
 - Innan jag flyttade bort från Jönköping så hade jag fullt 
upp med mina journaliststudier, en utbildning jag nyligen 
hade hoppat på efter att jag sagt upp mig på mitt dåvaran-
de jobb på Expert Nordic Logistics i Skillingaryd. Vardagen 
bestod av träning, vänner och familj som för de allra flesta.

 

Vad var det som fick dig att flytta från Jönköping?
- Liksom många andra så har jag alltid funderat på vad jag 
ska bli när jag blir stor. Under många år så har jag jobbat 
inom diverse olika företag och branscher men aldrig riktigt 
hittat hem. I somras kom jag till ett vägskäl, jag var trött 
på mitt arbete som liksom alla andra jag har haft inte lett 
någonstans. Så jag hoppade på Journalistlinjen som kändes 
som ett potentiellt svar på mitt sökande, och under de när-
maste månaderna var det också det. Jag fick träffa flertalet 
fantastiska människor, lärde mig hur mycket som helst men 
så kom den där känslan, som jag fått så många gånger förut. 
Vill jag verkligen det här? Sagt och gjort, ett par veckor se-
nare så satt jag på ett plan till Belfast.       

Hur är det att bo i Belfast?
 - Rent vädermässigt så är det typiskt UK, det är regnigt och 
blåsigt. Eftersom Belfast är en hamnstad så blåser det lite 
extra härligt här. Men människorna är fantastiskt trevliga 
och öppna, kulturen skiljer sig helt jämfört med Sverige på 
så sätt. Det är nära till både England, Skottland och Irland. 
Faktiskt större delen av Europa ligger närmare nu, vilket är 
roligt och öppnar för nya möjligheter.

 
Hur ser livet ut nu?
 - Det är väldigt enkelt, jag jobbar under veckodagarna och 
försöker göra det mesta under min fritid. Jobbet som jag har 
är inget drömjobb, men det fungerar nu. Miljöombytet jag 
gjorde var dock nödvändigt för mig. Jag planerar på att resa 
runt lite i Europa, mer än vad jag gjort tidigare eftersom jag 
helt enkelt har andra möjligheter nu! Fram tills dess så nju-
ter jag av den nordirländska kulturen så som mysiga pubar 
med live musik, en pint av Guinness efter jobbet och natu-
ren i det här landet. Hoppas även att få en glimt av Game of 
Thrones inspelningen när de är här.
 
Var det bättre förr?
 - Det finns absolut saker som jag saknar hemifrån som fa-
milj och vänner. Även livskvalitén på många sätt, det har bli-
vit väldigt tydligt att Sverige är i framkant i mycket. Särskilt 
när det kommer till husbyggen och teknologi. Men trots 
detta så var det inte bättre för mig förr, jag kände mig aldrig 
hemma på det sättet i och med att jag aldrig lyckades hitta 
något som passade mig. Har nog känt mig lite vilsen länge, 
och det ledde mig dit jag är idag och det känns helrätt.

Vad saknar du mest med jönköping?
 - Definitivt min familj och vänner. Men också tryggheten 
att vara hemma, det jag menar med det är att hemma så har 
man koll på nästan allting. Om jag behöver något så vet jag 
vart jag ska börja leta eller vem man ska kontakta. När man 
flyttar till ett annat land så är Google din bästa vän. Efter-
som vi inte riktigt har en ordentlig sommar här, så kommer 
jag sakna att ta en kall öl på piren en härlig sommardag. 
Det är oslagbart. Min filmsamling är också något jag saknar, 
nörd som jag är.

Har du planer på att flytta tillbaka?
 - Absolut! En dag kommer jag tillbaka, men inte än. Sen 
om det blir tillbaka till Jönköping permanent är oklart. Men 
jag kommer säkerligen tillbaka när jag är färdig utomlands 
eftersom alla mina nära bor där.

Vad händer sen för Johnny Qvist?
 - Om det blir som jag tänker nu, om jag får drömma lite. 
Så kommer jag vara kvar i Belfast i nästan ett år till, tills mitt 
hyreskontrakt går ut. Sen flyttar jag till lite varmare klimat 
en period, Malta är nog smidigast. Men USA och Australien 
finns också i mina tankar. Hela världen ligger för mina föt-
ter så det kan egentligen bli var som helst. Sen om några år 
när jag känner mig redo och färdig med att resa, så flyttar 
jag hem till Sverige för att utbilda mig till Gymnasielärare i 
Engelska och Historia. Var i Sverige jag gör detta någonstans 
förblir en gåta, lite överraskningar måste man ha i livet!

TEXT: Jennifer Berg
FOTO: Privat

”Jag fick träffa 
flertalet fantastiska 

människor”

HALLÅ DÄR...
Johhny Qvist som flyttade från Jönköping till Belfast. 

Foto: Privat
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TILLBAKA TILL LP-SKIVORNA
Sesamgallerian i centrala Jönköping var en 
gång ett fynd för den musikintresserade. I 
butiken Skivor & band kunde kunder-
na komma in och köpa den senaste LP:-
skivan  från John Fogerty eller diskute-
ra framtida skivsläpp med personalen.
– Förr när man verkligen höll i en skiva 
och såg den så var den lättare att minnas. 
Det var mer visuellt, säger Ole Elmhov.
Ole Elmhov är född i Sala och flyttade till Jönköping 1969. 
Idag är han 61 år gammal och jobbar i butik, men för de 
flesta Jönköpingsbor är han mer känd som skivbutiksägare. 
Ända sedan barnsben har musik varit en stor del av hans liv 
och det hela började hemma vid grammofonen.
– Farsan var skolkamrat med Owe Thörnqvist, så han köpte 
och spelade alla hans singlar såklart, berättar Ole.

I femte klass spelade Ole för första gången skivor på sys-
terns klassfest med en grammofon, och kanske var det där 
intresset för skivor verkligen tog fart. Under flera år var han 
den som underhöll Jönköpings nattliv, då han brukade vara 
diskjockey och spela skivor på nattklubben Huset och Gyl-
lene lövet - numera känt som Trottoaren. Han spelade de lå-
tarna som fick folk att dansa, och det var även på dansgolvet 
som han träffade sin sambo Anna-Carin Robért. Hon gick 
fram för att önska en låt.
– Jag tror att det var ”I want a new drug” med Huey Lewis 
and the news, men jag hade inte den tyvärr, förklarar Ole.

– Jag letade upp henne efteråt och så började vi dansa, på 
den vägen var det. När vi lärde känna varandra var jag im-
ponerad över att hon kunde så mycket om musik, absolut. 

Ole ordnade ofta så att större artister gästade staden för 
att spela. En kväll han minns särskilt är när popgruppen Tor-
son gästade Huset med sin hit ”Det spelades bättre boll”.
– Halva publiken jublade och tyckte det var helt fantastiskt, 
när andra halvan såg helt undrande ut och tänkte vad är det 
här?

1979 SÅG OLE en jobbannons i tidningen där skivbutiken Ski-
vor och Band i Jönköping sökte en 
butiksanställd. Ole som då jobbade i radioaffär såg sin chans 
att få användning av sitt stora musikintresse. Hans arbets-
uppgifter: att sälja skivor, helt enkelt.
– Förr när man verkligen höll i en skiva och såg den så var 
den lättare att minnas. Det var mer visuellt. Nu hör man en 
låt på radion en gång, och ofta får man inte reda på vad låten 

Den kände Lars Roos besöker Caroline Sjöberg och Ole 
Elmhov på Skivor & band på 80-talet. Foto: Privat. 

”Man trodde inte att 
förändringen skulle 
vara så stor som 
den faktiskt blev”

heter, den bara passerar förbi, säger Ole.
De följande åren följdes av stor försäljning och många stam-
kunder. Runt jul, när det var som mest att göra, ringlade 
kön som ett u i affären. Ole och hans kollegor från andra 
skivbutiker i stan åkte ned till Göteborg en gång i veckan för 
att få information från skivbolagen. 

Flera kollegor kom och gick under åren, ett tag jobbade 
Magnus Svenningson i butiken innan han 
slog igenom som basist med the Cardigans. 
Minns du någon storsäljare?
– Gary Moore med ”Stil got the blues” var en sådan skiva där 
det bara sa “swish” och hyllorna tömdes direkt, säger Ole.
1983 fick han erbjudandet att köpa firman och tog chansen.

Har det varit en hemlig dröm för dig att äga en skivbutik?
– Då var det ju det. När jag var yngre och gav ut reklam så 
kunde jag knappt vänta tills jag fick min lön. Då stack jag 
direkt ner och köpte en LP-skiva för pengarna, säger Ole.

VI GÅR BORT mot Sesamgallerian där skivbutiken låg. På vägen 
stoppas vi av flera som hälsar. Jag börjar tro att Ole är mer 
populär än vad han själv vet om, det verkar som om han 
känner halva stan. Eller kanske de flesta som köpt en LP-ski-
va i Jönköping under 80- och 90-talet.

SKIVOR & BAND var en av tre stycken skivbutiker i Jönköping, 
men eftersom intresset för skivor hade svalnat med åren be-
stämde sig Ole för att det var dags att gå vidare. Istället för 
att köpa skivor hade kunderna börjat att ladda ned musik 
från Internet och bränna sina egna skivor hemma.
– Man trodde inte att förändringen skulle vara så stor som 
den faktiskt blev. Sesamhuset skulle byggas om och i samma 
veva tänkte jag att nu får det vara nog, säger Ole Elmhov.
Butiken lades ned 2003, och sedan dess har Ole jobbat i 
olika tobaks- och spelbutiker. Numera arbetar han på City 
Gross i Jönköping.

OLE UMGÅS FORTFARANDE med sina före detta kollegor i den 
lokala skivbranschen. En lång tradition är att de varje fre-
dag går till samma krog i Jönköping på fredagar för att delta 
i musikquiz. Laget består av familjemedlemmar och gamla 
kollegor i den lokala skivbranschen. De kallar sig ”Florians  
Fans” och tar tävlingen på fullt allvar. Varenda poäng räknas 
och laget och har vunnit serien tre gånger. 
Vad lyssnar du på för musik nuförtiden? 
– Jag lyssnar på det mesta fortfarande, men rap har jag lite 
svårt för, säger Ole Elmhov.

”Still got the blues var en sådan skiva 
där det bara sa ’swish’  

och hyllorna tömdes direkt”

TEXT: Amanda Gustafsson

 
KAMPEN OM STATUS ÄR FEL SPORT ATT TÄVLA I

Det digitaliserade samhället. 
Där kan du varje dag lära dig 
saker på exempelvis en surf-
platta, men samtidigt hela tiden 
måste jämföra dig med andra 
för att passa in i omgivningen. 
Det är fem år sedan jag fick min första iPho-
ne. Jag ville följa trenden. Det var inte längre 
någon som pratade om hur matcherna hade 
gått helgen innan eller om någon lärt sig nå-
got coolt trick på studsmatta. Alla jämförde 
istället tekniska prylar mot varandra. ”Har 
du en iPhone 4? Vad fuskigt!!”, ”Men har du 
inte skaffat ett Playstation 3 än? PS2 är så 
ute...” 

Jag minns hur jag på familjens stationära 
dator använde messenger, eller MSN som 
det kallades. Det var det som var populärt 
när jag var liten. Jag växte, tekniken likaså. 
Nu blir du nästan idiotförklarad om du inte 
använder en smartphone eller om du inte 
följer de senaste trenderna på facebook. Det 
digitala samhället växer varje dag och ibland 
känns det som det har nått toppen. 

Det handlar om status och makt, som att 
vi hela tiden måste få bekräftelse från andra 
att vi existerar och har råd med tekniken. Jag 
tror att vi inte alla gånger har det och inte 
heller att vi borde jämföra oss med varandra. 
Ändå gör vi det, jag gör det. Istället för att 
tävla mot varandra inom en idrott, försöker 
vi besegra varandra genom att äga de senaste 
prylarna inom den tekniska världen. Det är 
fel. 

PROBLEMATIKEN LIGGER INTE bara i jämförel-
serna med varandra. En sådan simpel sak 
som att samla familjen och titta på en film 
ihop har inte samma mening längre. Strea-
mingtjänster, datorer och smartphones möj-
liggör att ni kan sitta tillsammans, men titta 
på olika saker. Då får alla se vad de själva 
vill, men det blir mer individen och skärmen 
istället för familjetiden, gemenskapen. Det 
är bara helt sjukt.

SAMTIDIGT KAN JAG inte diktera om vad som 
är rätt eller fel när det kommer till använ-
dande av tekniska prylar. Jag själv är också 
i inlärningsprocessen där jag försöker hitta 
någon sorts balans mellan vad som är bra 

och mindre bra. Jag vet att folk än idag jäm-
för tekniska saker mellan varandra och att 
bekräftelsebehovet att visa upp sin status är 
enorm. Självinsikten finns inte riktigt där 
utan vi ska ständigt tävla mot andra och för-
söka vara bättre än någon annan med den 
senaste tekniken. 

VI MÅSTE ALLA dra lite i handbromsen och 
försöka rannsaka oss själva. Behöver vi verk-
ligen jämföra oss med varandra hela tiden? 
Räcker det inte med ditt unika du, utan 
måste tekniska saker berätta vem du är och 
vart du befinner dig på livsstegen? 

Tekniken finns där för att hjälpa oss i var-
dagen och inte för att du ska vara en bättre 
människa än grannen eller arbetskollegan. 
Den behöver inte heller vara någonting ne-
gativt, men just nu är det vi själva som gör 
den tekniska utvecklingen negativ. Vi måste 
sluta jämföra oss med varandra. Om vi hela 
tiden måste jämföra oss med andra och bara 
är ute efter status, då kommer vi till slut 
glömma vilka vi egentligen är. 

KRÖNIKA

TEXT: Alexander Palombo

Ole Elmhov utanför Seasamgallerian där hans butik låg i flera år. 
Foto: Amanda Gustafsson.

Skivor & band lades ner 2003. 
Foto: Privat.
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Från hamnpiren i Jönköping 
kan man ta sig till världens alla 
hörn. Paret Hans och Agneta 
Palmberg har förverkligat sin 
dröm och seglat över Biscay-
abukten mot Atlanten, Stilla 
havet och Indiska oceanen. 
Segeläventyret startade som 
en dröm som de tillsammans 
skapade för femton år sedan.

Konferenslokalen är fylld av drygt 60 stycken 
nyfikna åhörare. Hans och Agneta Palmberg 
sätter igång sitt föredrag om deras seglarä-
ventyr framme vid sin PowerPoint-presenta-
tion över ämnet, ”Oceanseglare på väg runt 
jorden”.

– Vi är oceanseglare på väg runt jorden, 
vi har fortfarande inte seglat jorden runt och 
korsat haven, poängterar Hans Palmberg 
med entusiasm och berättarglädje.

 UNDER NÄRA EN och en halv timme får vi lyss-
na på paret Palmbergs berättelse. De tar oss 
med till de drömmar som väcktes hos dem 
för snart 15 år sedan. Genom bilder, små, 
korta filmer och hisnande historier från de-
ras resa med segelbåten S/Y LAYA  får vi en 
glimt av deras år på över haven. En skärva av 
deras resa som började som en idé hemma i 
Jönköping.
  – Vi är två helt vanliga människor, med ett 
annorlunda mål, säger Hans Palmberg.

Hans är från Jönköping och har tidigare 
jobbat inom restaurangbranschen som sälja-
re. Agnetas starkt präglade dialekt avslöjar 
att hon också kommer från Jönköping. Hon 
har arbetat inom sjukvården sedan 1978. 

Paret har två barn, en son som är 28, och en 
dotter som är 22 år.

FÖR FEMTON ÅR sedan satt paret på sin altan 
och pratade om livet, framtiden och vad de 
skulle göra med sina liv när deras barn växt 
upp och flyttat hemifrån. De bestämde sig 
för att göra en jordenruntsegling tillsam-
mans.  De bestämde ett datum och klock-
slag  för den resa som skulle påbörjas tolv 
år senare.

Agneta och Hans fick en dröm att förverkli-
ga. Planeringen för jordenruntseglingen blev 
deras gemensamma driv att fokusera och ar-
beta för.
 Deras barn var glada över att föräldrarna 
hade ett gemensamt mål.
– Våra barn sa att de tyckte om att vi hade 
detta för då skulle vi hålla ihop och inte skil-
ja oss som en del andra omkring oss hade 
gjort, säger Agneta.

FRÅN IDÉ TILL OCEAN

”Vi startade upp en hemsida, 
sålde huset och köpte en båt för  

pengarna”

Med vind i S/Y Layas segel, ute på Atlanten. Foto: Hans Palmberg

UNDER DE KOMMANDE åren efter den gemen-
samma målformuleringen påbörjade Hans 
och Agneta förberedelserna inför resan. De 
fräschade upp sina segelkunskaper, gick ett 
flertal förberedande kurser och de arbetade 
extrapass.
 – Vi startade upp en hemsida, sålde huset 
och köpte en båt för pengarna. Vi rustade 
upp båten och förberedde henne för världs-
omsegling. Vi försökte även att mentalt för-
bereda oss själva genom att bland annat läsa 
in litteratur.
 – Fast vi har nog inte fattat ännu, skrattar 
Agneta.

SLUTLIGEN SA DE upp sig från sina jobb och 
flyttade in i båten under vintern.
 Och så blev det till slut den 15  juni 2013.
Vid Jönköpings båthamn låg S/Y Laya redo 
för avfärd. På den 16 meter långa segelbåten 
med två master, förberedd för långsegling, 
stod Hans och Agneta och vinkade adjö 
till de 400 personer som kommit för farväl. 
Både kör, blåsorkester och tal var en del av 

det högtidliga avskedet  från kajen. När bå-
ten lämnade viftade vännerna med vita näs-
dukar.
 – Tänk hur det kändes, alla vänner, hela fa-
miljen. Ett ståhej utan dess like. När vi väl 
kom ut på Vättern var vi alldeles slut. Vi 
orkade bara segla till Gränna den dagen, be-
rättar Hans.

HANS OCH AGNETA seglade ned mot Biscaya-
bukten, mot norra Spanien, passerade Por-
tugal och vidare mot Atlanten, sedan över 
Stilla Havet och Indiska oceanen. Under 
de tre åren de seglat på oceanen har de va-
rit med om många utmaningar och äventyr. 

Under ett av Agnetas pass som nattvakt fick 
de vara med om stor dramatik.
 – Vi seglade i 6 knop, klockan var två på 
natten och det var kolsvart. Helt plötsligt 
blev det tvärnit och en dov smäll. Något 
förflyttade vår båt ungefär fem meter i sid-
led väldigt snabbt. Det blev en uppståndelse 
utan dess like. Troligtvis hade vi gått på en 
val, berättar Agneta.
Fällkölen som ska stabilisera båten under 
seglingen blev avslagen men de kunde fort-
sätta segla mot land och ingen kom till 
skada.
Att leva på en båt kräver förmåga att vara 
händig och kunna laga det som går sönder.
 – Det finns en del svårigheter med att 
långsegla. Allt går sönder, precis allting, det 
är bara en fråga om när, säger Hans.

Solen bränner sönder material, saltvatt-
net gör att metallen rostar och de ständiga 
vibrationerna sliter på båten. Tillvaron på-
verkas av väder och klimatet.

Båten rymmer sex personer i besättning-
en. Det går att följa med Agneta och Hans 

under deras segling. Under resans gång har 
de sammanlagt haft ett 40-tal gäster boende 
på båten,  de har varit med och seglat och 
delat båtlivet med dem. Hans och Agneta 
har fört loggbok över händelser med bilder 
från platser som de upplevt. Deras hemsida, 
Future Winds,  är ett arkiv fyllt av äventyr 
och fragment från hela världen.

Sedan februari är paret Palmberg tillfäl-
ligt i Sverige. Fram till oktober har de före-
läsningar och arbete  inplanerat. De håller 
föredrag om  segeläventyret och om att sätta 
mål. Segelbåten S/Y Laya väntar på dem i 
Thailand för fortsatta seglingar. Hur länge 
de kommer vara ute och segla har Hans och 
Agneta ännu inte bestämt.
 – Så länge vi är friska och pengarna räcker är 
vi ute och seglar, säger Agneta.

Hans och Agneta Palmberg är tillfälligt hemma i Sverige 
och föreläser om sitt segeläventyr och om målsättning.  

Foto: Cathrine Eskilsson

Båten S/Y Laya vid  Maya Bay, 
Thailand. Foto: Hans Palmberg

På väg från segelbåten in mot Tobago, Karibiska sjön. 
Foto: Hans Palmberg 

”Så länge vi är 
friska och peng-
arna räcker är 

vi ute och 
seglar”

TEXT: Cathrine Eskilsson

”Plötsligt blev 
det tvärnit och 
en dov smäll”
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AGNETA BYTTE LIVSTEMPO
Tanken på en framtida långsegling fick 
Agneta att orka med sin stressiga vardag. 
Seglaräventyret fick henne att varva ned 
och njuta av tillvaron.
Innan Agneta Palmberg bildade familj var hon ute och reste 
mycket. Tillsammans med sin man Hans var de i Australien 
och arbetade, dök och reste runt. När barnen kom ville hon
ge dem en trygg tillvaro och de bodde länge i ett hus på 
landet.

 – Det är klart att barnen älskade det, det var rena Buller-
byn. Vi valde att stanna upp och inte göra några extremre-
sor, berättar Agneta.
När barnen blev äldre flyttade de till ett hus i Jönköping.
 – Vi kom in i ekorrhjulet, det handlade om att äta, jobba 
och sova. Jag trivdes inte med det men samtidigt var det 
viktigt att ta det lugnt när barnen växte upp och att inte 
bryta upp.

När Agneta och Hans beslutat att de skulle göra en 
långsegling tyckte Agneta det var lättare att stå ut med var-
dagens stress. Agneta hade inga problem med att sälja huset 
och att minska på de materiella tillgångarna inför resan.
- Det ångrar jag absolut inte. Det är bara prylar. Ibland är 
det hysteriskt kring kläder och saker, säger Agneta.
Agneta upplevde att det gick nästan sex månader av långseg-

lingen innan hon kände att hon varvat ned ordentligt.
 – Jag är glad att slippa alla måsten som finns här hemma. 
Det är klart att det finns måsten i båtlivet också, men det är 
på ett annat sätt. Jag tänker att det jag inte hinner idag det 
gör jag imorgon.

Agneta har inte behövt passa tider under de senaste tre 
åren under resans gång. Hon har inte uttryckt frasen  att 
”hon inte har tid”.
 – Jag har kunnat ligga på däck och tittat på havet. Så har 
det gått en timme, sedan en timme till. Det är riktigt skönt.

FÖR ATT HITTA lugnet i det svenska arbetsklimatet och även 
fritidslivet tror Agneta att det krävs en tydlig gränssättning.
– Det är klart att man kan varva ned på hemmaplan också 
men då får man bli en tydlig “nejsägare”. Även om det är sa-
ker vi tycker om att göra tror jag vi måste begränsa oss även 
i det vi fyller vår fritid med.

Agneta tror det är lätt att halka in i gamla vanor när man 
kommer tillbaka efter en längre resa med ett lugnare tempo. 
Samtidigt tror Agneta att hon blivit mer vaksam och ser vär-
det i det hon befinner sig och lever i.
 – Jag har lärt mig mer om det som vi kallar mindfulness. 
Nu är jag här och nu njuter jag av det. Jag gick förbi ett un-
derbart träd igår, jag stannade upp och bara njöt av det. Så 
gjorde jag aldrig förr, då rusade jag genom livet. Nu försöker 
jag ta mig tid till saker som är värdefulla för mig.

AGNETA OCH HANS håller även föreläsningar om att våga sätt 
framtida mål och att våga inrikta sig mot något man längtar 
efter. Under ett seminarium blev en deltagare arg, det kom 
för nära personen, menar Agneta.
 – Målet att nå någonting kan vara avgörande för att stå ut 
med en viss stress. Många trampar på och tror att det måste 
vara så. Vi måste våga fråga oss själva varför man gör det 
man inte vill. Är det för att andra har sagt att det ska vara så?

AGNETA PALMBERG VILL uppmuntra människor att våga göra 
det man verkligen vill, det går att ångra sig i efterhand.
 – Man behöver verkligen inte göra samma sak som vi gör 
men man kan inspireras till att förverkliga sina egna dröm-
mar, säger Agneta.

TEXT: Cathrine Eskilsson 

Agneta Palmberg. 
Foto: Cathrine Eskilsson.

”Det jag inte hinner 
idag, det gör jag 

imorgon”

På väg in mot Kap Verde i december 2013.  Foto: Hans Palmberg

Fakta
Namn: Agneta Palmberg.
Ålder: 59 år.
Bor: För tillfället i en lägenhet på Torpa.
Yrke: Operations-, narkos- och ambulansskö-
terska.
Intressen: Träning, musik, resa och dyka.
Senast lästa bok: Läser mängder av  olika 
böcker på båten, nu blir det mest JP.

HISTORISKA DYK I JÖNKÖPINGS SJÖAR
- en kallsup för forskare?

De olika sjöarna i och omkring Jönköping 
har en lång historia bakom sig. I dagsläget 
får över 450 000 människor dricksvatten 
från Vättern. Historiskt sett har det klara 
vattnet inte alltid varit brukbart på detta vis. 
Vättern har varit en bad- och rekreationsplats för människor 
i alla tider. Den var också länge en nödvändig källa för trans-
portsektorn och i sin tur näringslivet i staden. Under större 
delen av 1800-talet var Göta kanal en perfekt transportför-
bindelse med Vättern och därmed Jönköping. En inre hamn 
byggdes i Munksjön och en yttre i Vättern. 

Jönköpings kanske viktigaste export, tändstickan, frakta-
des via fartyg. Med hänsyn till att transportalternativen blev 
mer landburna, minskade också på så sätt sjöarnas funk-
tionalitet. När tåg och järnväg blev mer prioriterat genom 
industrialiseringen av samhället för drygt hundra år sedan, 
minskade sjötrafiken och därmed de direkta utsläppen i sjön.

HUR DET VAR att ta sig ett dopp i de olika sjöarna i staden förr 
i tiden skiljer sig mycket åt från hur det är nu. Olika till-
lämpningar har lett till att vattnet har varit mer eller mindre 
brukbart genom åren. Innan 1860-talet var vattnet i de olika 
insjöarna i Jönköping gravt förorenade och det var när ett 
vattenledningsverk tillkom som sjukdomar som rödsot och 
kolera kunde bekämpas. Det är bara Vättern som ständigt 
har haft vatten av bra kvalitet under det senaste århundradet.

Leif Thörne som jobbar som vattenkonsult på Länsstyrel-
sen i Jönköping menar att den trenden håller i sig än idag.
– Sjön har bra kvalitet just nu med en bra bottenfauna och 
ett rikt fiskeliv. Olika forskningsförbund går ut och gör tes-
ter vart tionde år och det ser oftast väldigt bra ut, säger han.

Under 1800-talet var det nästan bara i Vättern som pigor-
na i hushållen kunde hämta vatten, alla andra sjöar var för 

grumliga och ohälsosamma. 
Alla sjöar i staden har alltså inte fått lika god kritik som 

Vättern. Bland annat Munksjön har fått stå ut med flera på-
frestningar som påverkat såväl kvalitet som näringsliv. Under 
1830-talet var det ett kärr som utgjorde den kanal som nu 
binder samman Rocksjön och Munksjön. Blev kärret ännu 
mer igendämmat, blev det lätt översvämning i staden. En-
dast de fattigare delarna av Jönköping bodde därför längs 
med vattenkrönet.

När febersjukdomar i form av tyfus eller liknande spred 
sig i staden genom ångor från vattnet, ökade också dödlighe-
ten bland invånarna. Situationen i kärret är idag betydligt 
bättre, men är av andra skäl inte en plats för ett dopp eller 
stort fiskeliv.
– När det gäller Munksjön har mycket av vattnet från re-
ningsverk runnit ut och förstört för fiskelivet där. Försurning 
har lett till att organismer sållas bort och näringshalten samt 
ekosystemet rubbas, säger Leif Thörne.

FÖR ATT MINSKA att vattnet blir försurat genomför man numer 
kalkning av sjöarna, vilket leder till att känsliga arter skyd-
das. Försurning är dock inte det enda stora problemet.
– Förr i tiden fördes inga debatter kring vilka skador diox-
iner samt andra miljögifter hade för faunan och djurlivet i 
vattnet. Sådana saker måste kommunerna och länen upp-
märksamma för att skapa en sund miljö, menar Leif.

Måns Lindell är limnolog i Jönköping och är specialise-
rad på hur kvaliteten på Munksjön och Rocksjön har ut-
vecklats. Han menar att de två sjöarna är två helt olika saker 
nuförtiden.
– Rocksjön får uteslutande sitt vatten från Vättern. Det är 
väldigt klart och fint. År 1946 började man pumpa in vatten 
till Rocksjön, som var brun tidigare, så nu är det lite av en 
Friskis och Svettis-sjö med goda badmöjligheter, säger han.

VAD GÄLLER MUNKSJÖN ser utsikterna inte lika ljusa ut. Kom-
munen gör vad de kan för att åtgärda problemen.
– Munksjön är och har varit betydligt brunare. Såhär års 
sköljs däremot Munksjön ut och tvättas ur. Politikerna arbe-
tar flitigt för att minska problembilden. Dessvärre är botten i 
princip död. En tredjedel av sjön är full av fiber, säger Måns.
    Flygplan är en relativt anonym faktor som gör stor skill-
nad för sjömiljön, dessvärre på ett negativ sätt. När försvaret 
och krigsindustrin genomför ljudliga flygövningar över Vät-
tern släpps ammunition ner, lägger sig på botten och stör 
livet under ytan. Hotet mot det dricksvatten som människor 
har tagit del av i alla tider kan därför vara stort på lång sikt.

Trots att flygvapnet kan vara nyttigt för Sveriges allmänna 
säkerhet ska Vättern i ett framtidsperspektiv vara tillräckligt 
välvårdad för att klimatförändringar inte ska ha en större på-
verkan på djurlivet. Länsstyrelsen kämpar i sin tur för att de 
andra sjöarna, Munksjön och Rocksjön, ska ha en minskad 
halt av kadmium och bly. Hur det går med arbetet för att 
rädda och bevara sjöarna återstår att se, men man kan kon-
statera att det ser bättre ut nu än vad det gjorde för hundra 
år sedan.

”Nu är det lite av
 en Friskis och 

Svettis-sjö”

TEXT OCH FOTO: Christoffer Landgren

Allt vatten är inte kristallklart. 
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Hobér under första träningspasset som tränare för HV71.  

TEXT: Mattias Olsson
FOTO: Bengt Adolfsson,  

Jönköpings läns folkrörelsearkiv 

Jag frågar hur han skulle beskriva sin stil. 
– Bestämd, krävande, noggrann med detaljer, 
organiserade träningar och disciplin i trä-
ningssituationer, en auktoritär stil, säger han.
Detta stämmer väl in på den mediabild som 
finns av Hobér som en tuff och burdus träna-
re, något han också säger att han kanske varit 
i vissa situationer.

UNDER SÄSONGEN 98-99 hade Svenska ishockey-
landslaget tagit in Peter Wallin som general 
manager och använde olika tränare under de 
olika turneringarna under säsongen. Under 
Karjala Cup fick Dan Hobér tillsammans 
med Roger Melin chansen att coacha det 
svenska landslaget. Han beskrev det som in-
tressant och roligt och att det var bra skött av 
Peter Wallin.
2005 hade Dan Hobér sitt sista uppdrag som 
ishockeytränare när han tränade Malmö Red-
hawks. 

NUMERA ÄR HAN pensionär och bor i Malmö. 
Dagarna ägnas åt att hålla igång.

– Jag motionerar, cyklar och promenerar. 
Tidigare körde jag på gym också, men det har 
jag slutat med nu. Annars gör jag inget sär-
skilt på dagarna, säger han.

JÖNKÖPING VAR DET längesedan han var i.
– Måste varit när jag var där med Malmö 

senast, så det har säkert ändrats en hel del. 
Men jag trivdes bra i Jönköping. På den tiden 
jag var där jobbade man heltid samtidigt som 
man var tränare och spelade matcher. Så sam-

tidigt som jag tränade HV71 var jag idrottslä-
rare på Junedalsskolan.

JAG FRÅGAR OM han känner att han fått offra 
mycket under en så lång karriär i så många 
länder och Hobér säger att det inte blev något 
perfekt familjeliv då ishockeyn tog så mycket 
tid och att han hade en förstående fru. Ut-
omlands blev det bättre då det inte var något 
annat jobb bredvid hockeyn. Jag avslutar med 
att fråga vilka lärdomar han dragit av en över 
30 år lång och 
framgångsrik karriär.

– Man blir mer avslipad med åren, mer 
diplomatisk och man tänker sig mer för vad 
man säger, berättar Dan Hobér.

 ”Samtidigt som jag tränade 
HV71 var jag idrottslärare på  

Junedalsskolan”
Hej bästa vän, det var länge sedan nu. Det har snart gått 
sex år sedan vi pratade, kramades och skrattade ihop. Det 
har snart gått sex år sedan du försvann för alltid, från mig 
och från denna värld. Jag vet inte vart du är nu, eller vad du 
gör, men jag hoppas du har det bra. Men om det finns något 
jag önskar så är det att få träffa dig igen. Jag vill berätta 
allt som har hänt sedan den där onsdagen i december 2010.

”Min hjärna 
förträngde att 
du var borta”

Jag vill berätta hur mycket jag har gjort, 
och jag vet att du skulle vara stolt över 
mig. Jag vill berätta för dig om min exa-
men från Engelska skolan, om hur rädd 
jag var för att gå upp på scenen och ta 
emot mitt diplom först av alla, hur rädd 
jag var över att ramla framför alla, men 
att allt sedan gick bra. Jag vill berätta för 
dig om mitt 18-års firande, vilka som var 
med och vilka drinkar jag drack och att 
jag under hela kvällen saknade dig så det 
gjorde ont, och hur jag sedan bröt ihop 
för att du inte var där. Jag vill berätta för 
dig om min student, som jag efter alla om 
och men lyckades ta, med godkänt i alla 
ämnen. Jag vill berätta vilken låt vi hade 
när vi sprang ut, hur det var på flaket, vad 
jag fick i studentpresent och hur myck-
et champagne jag drack. Jag vill berätta 
för dig att jag nu pluggar journalistik, 
att jag följer drömmen som vi pratade 
om, jag följer drömmen för oss båda. 

normalt... Så jag försökte. Jag försökte 
att inte sakna dig i varje sak jag gjorde, 
jag försökte att inte tänka på dig var-
je dag. Jag försökte att inte gråta varje 
gång jag kände doften av din parfym. 
Allt var så otroligt svårt, men jag käm-
pade. Det var en lång kamp innan jag 
lyckades gå en hel dag i skolan utan att 
behöva springa till toaletten för att grå-
ta och hyperventilera i en timme, men 
den dagen kom då jag inte behövde 
det.  Jag saknar dig fortfarande i allt jag 
gör, jag tänker fortfarande på dig varje 
dag och jag känner fortfarande ett sting 
av sorg varje gång jag känner doften av 
parfymen du hade.

LIVET UTAN DIG är fortfarande svårt, sak-
naden är stor och jag undrar hur vårt 
liv hade sett ut om du hade funnits än. 
Nu, snart sex år senare, så har det bli-
vit lättare. Men jag tror aldrig att det 
kommer bli lätt att leva utan dig. Nu 
lever jag inte bara mitt liv för mig själv, 
jag lever mitt liv även för dig. 

Jag älskar dig och jag saknar dig, min 
allra bästa vän.

Din vän.

JAG FÖRSTOD NOG inte att du var borta för 
evigt förrän två år efter det hade hänt. 
Då var det något som gick sönder inom 
mig och jag sjönk till botten av Atlanten. 
Min hjärna förträngde att du var borta, 
jag inbillade mig att du bara var på andra 
sidan jorden. Att du låg på en strand och 
solade och drack drinkar som smakade 
hallon. Men så var det inte, och så är det 
inte nu heller. 

DET VAR EN stor omställning när du för-
svann, det var ju alltid någon som sak-
nades. Vad jag än gjorde så ville jag 
prata med dig efteråt. Jag ringde till dig 
ofta, endast för att mötas av en metal-
lisk röst som berättade att numret inte 
längre var i bruk. Jag var inte mig själv 
längre, jag sjönk bara längre och läng-
re ner. Jag var längre ner än på botten.  
Men någonstans där förstod jag nog 
också att mitt liv inte kunde se ut så, 
det hade du inte velat. Jag var tvungen 
att ta mig upp till vattenytan igen, börja 
andas och hitta tillbaka till någorlunda 

”Jag lever mitt 
liv även  
för dig” 

HOBÉRS KARRIÄR STRÄCKER SIG ÖVER GRÄNSERNA
Dan Hobér var tränaren som förde upp 
HV71 i ishockeyns finrum för första gång-
en 1979. De flesta jönköpingsbor har nog gan-
ska bra vetskap om hur det gått för HV 71 se-
dan dess. Men hur gick det för Dan Hobér? 

SÄSONGEN 1978/79 VAR Dan Hobérs första som tränare för 
HV71. Det blev också den säsongen som laget för första 
gången gick upp i landets högsta serie i ishockey, det som på 
den tiden hette elitserien och som numera heter SHL.

– Det var en stor händelse. Kvalserien var tuff på den 
tiden och HV hade varit nära många gånger, säger Dan 
Hobér själv.
Fem lag spelade i kvalserien. Dessa spelade två matcher på 
hemmaplan och två matcher
på bortaplan. Första matchen spelades mot Huddinge och 
HV71 tog en imponerande seger med hela 10-1. Värt att 
notera från den matchen var att Huddinge tränades av 
Curt Lindström, som senare kom att föra Finland till sitt 
första VM-guld 1995. Efter en förlust mot Björklöven och 
en seger mot Bofors skulle allt avgöras i sista matchen mot 
Södertälje på bortaplan. Där behövde man ett oavgjort re-
sultat för att gå upp. Något som lyckades då HV71 kvitte-
rade till 3-3 i början av tredje perioden, och detta höll man 
matchen ut. Därmed var en plats i elitserien deras.

– Det var en dröm som gick i uppfyllelse för gammalt 
HV folk, säger Hobér.
Året efter slutade ett orutinerat HV71 på tiondeplats, vil-
ket ledde till nedflyttning och Dan Hobérs tid i klubben 
var över. Hobér fortsatte då vidare till AIK. Första året 
slutade med SM-final och en förlust mot Färjestad. Året 
efter nådde laget hela vägen fram till ett bejublat SM-guld 
då man besegrade Björklöven i den femte och avgörande 
matchen. 

VINSTEN TOG DAN Hobér ut på en lång resa i Europa, där han 
var en av de allra första svenska tränarna.

– Lasse Lilja var först, Arne Strömberg var också före, 
men jag var nog trea, berättar han själv.
Första klubben i Europa var  Davos i Schweiz säsongen 
82-83. Där tränade Hobér både A-laget och juniorlaget. 
Han spenderade tre säsonger i klubben och vann med juni-

orerna det första året och med A-laget de två nästkommande 
åren. Tillsammans med sin vinst med AIK håller Dan Hobér 

åren i Davos som höjdpunkterna i karriären. 
Hans kunskaper som ishockeytränare tog honom under kar-
riären till Schweiz, Tyskland, Italien, Danmark, Österrike 
och tillbaka till Sverige. Detta har gjort att även den språkli-
ga förmågan har utvecklats.

– Jag talar tyska obehindrat liksom engelska. Italienskan 
är någorlunda bra, det var svårt på stan och privat om man 
inte kunde språket i Italien, säger Dan Hobér.

NÄR JAG FRÅGAR var han trivdes bäst säger han att det var bra 
på de flesta ställen och nämner  särskilt Davos, Ambri-Piotta 
och Milano och lägger till:

– Schweiz var ändå nummer ett vad gäller levnadsstan-
dard och livskvalitet. Där var det välordnat och bra.
Att ha tränat ett hockeylag i Milano är ändå lite utmärkan-
de då Italien inte är känt som ett typisk hockeyland. Dan 
Hobér var där säsongen 93-94 och minns tiden som mycket 
bra. Laget var finansierat av Silvio Berlusconi och man blev 
också italienska mästare vid säsongens slut. Men det blev 
också sista säsongen som Milano hade ett satsande ishockey-
lag eftersom Berlusconi skulle ge sig in i politiken.

Jag frågar vad han tyckte gjorde honom till en bra tränare.
– Resultaten. Fast andra ska egentligen svara.
Men erfarenhet är viktigt, både den positiva och den nega-
tiva, säger han.

”Det var en dröm som 
gick i uppfyllelse för 
gammalt HV-folk”

Dan Hobér hade en lång karriär som ishockeytränare, som sträckte sig över  många år och i många länder. Här syns  han  utanför stadion i Davos. Året är 1983. 

 1980 var Dan Hobérs sista år i HV71. 
Sedan blev det AIK, där det blev SM-guld.

TEXT: Jennifer Berg

 VÄGEN TILLBAKA TILL 
VATTENYTAN

KRÖNIKA
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De höga byggnaderna som förr tycktes torna upp ända in 
i molntäcket verkar inte längre snudda vid himlen. Lägen-
hetshusen runt innergården på Lasarettsgatan bildar inte 
längre ett stort slott, och de små gräsplättarna är inte längre 
öar man måste hoppa på för att inte sjunka ner i det out-
grundliga vattnet som nu endast ser ut som vanliga sten-
plattor som bildar gångarna på marken. Ett litet barns skratt 
av förtjusning hörs genom en öppen balkongdörr. 

JAG STÅR UTANFÖR lägenhetshus nummer tre och blickar upp 
mot min gamla balkong. Där satt mamma och drack sina 
två koppar morgonkaffe de soliga sommardagarna för tjugo 
år sedan. Trots att det då och då passerar människor in och 
ut genom husen känns innergården öde, lite spöklik. Den är 
inte som den brukade vara. Utanför huset står ett cykelställ 
där cyklar i alla möjliga storlekar parkerats. Inte längre är det 
hästar som ivrigt väntar på att deras morgontrötta ryttare ska 
ta dem ut i staden. 

Klättrar, eller snarare tar ett kliv, upp på den lilla grä-
sprydda kullen framför cykelstället. Här åkte jag kana på 
rumpan i alldeles för varma termobyxor när marken var 
täckt av snö. Nu förstår jag inte hur det ens var möjligt att 
den då snötäckta kullen kunde underhålla mig i timmar, den 
är bara någon meter hög. Inte mycket fart ner för backen. 

Bortom lägenhetshus nummer tre står lekplatsen kvar. 
Den ser renoverad ut, ruschkanan i plast är klargul. Jag ryser 

till när några korn från havet av sand som omger gungor-
na slinker in genom ett hål i mina slitna kängor och lägger 
sig mellan tårna. Sand är lika obehagligt nu som då, torrt, 
skrek jag, blä torrt, och tårarna letade sig ut trots mina ihop-
knipna ögon. Klappade händerna för att få det att försvinna, 
stampade och skrek. Flydde upp på en gunga. Nu skakar jag 
bara hetsigt på foten och fortsätter förbi gungorna upp mot 
klättertornet. 

PINNARNA I RÖDMÅLAD metall är kalla och det tar inte alls en 
evighet att klättra upp, ett steg och ett schvung med benet 
så är jag herre på täppan. En dörr öppnas till hus fem och ut 
kommer en liten flicka med blonda lockar springande med 
en Musse Pigg-väska i handen med familjen i släptåg. Mam-
ma, pappa, lillebror. Jag hukar mig och kikar genom spring-
orna i det grönmålade tornet. Mamman ser trött ut, påsarna 
under ögonen syns tydligt trots avståndet. En indikator på 
att John Blund inte kommit på besök i natt heller. De för-
svinner längs med stenplattorna som en gång var vatten. De 
behöver ingen båt.

OCH SÅ FRIARDALEN efter Gröna Gatan, där gräset är brunt 
fast vårens fåglar sjunger, och på lekplatsen ned för kullen 
stojar barnen under uppsikt av föräldrar som mest stirrar på 
sina smartphones. Jag stannar vid trädet mitt på kullen. Det 
var många år sedan pappa släppte ner mig i den där röda 
pulkan i hopp om att jag kunde styra. Jag krockade med 
trädet. Fingrar på det lilla ärret till vänster om mina läppar.  
   Förbi den lilla dammen där vi brukade mata fåglarna, de 
skriker högt när jag närmar mig och flaxar förbi i full fart, 
går till attack men avviker i sista stund. En anka vaktar in-
gången till lekplatsen. Bortanför gungställningen ligger en 
fästning av plast, klätterväggen var omöjlig att ta sig upp för 
utan pappas hjälp. Tornet reser sig över en ocean av sand, 
högt över marken var jag drottning och pappa var min kung. 

Nu är tornet en plats för tillflykt när mörkret fallit, för 

mig, pojkvännen och ett sexpack öl en dimmig torsdagskväll 
av tristess. Min andra kung och jag.

”John Blund har inte 
kommit på besök i 

natt heller”

I FOTSPÅR STORLEK TJUGOTRE
TILLBAKABLICK

”Tänk när du är lika 
stor som hon och  
kommer och hälsar 
på oss” 



30 Jönköping - vad hände sen?

Södra Vätterbygdens folkhögskola - Journalistlinjen.nu

31

Många minns fortfarande Ek-
sjöbranden. Det är bara en 
av flera bränder som Jön-
köping med omnejd  har va-
rit med om. En av orsaker-
na är gamla träbebyggelser.

Den största anledningen till bränder i Jön-
köpingsregionen och rent generellt har va-
rit att människorna glömmer att ta bort en 
kastrull från spisen. Regionen och staden 
Jönköping ligger i topp av de svenska stä-
derna när det kommer till bränder.

Historiskt har det skett en jättestor brand i 
Jönköping vart tionde år det senaste seklet 
och den senaste hände i Eksjö 2015 där 
en hundra år gammal träbyggnad i Gamla 
trästaden stod i brand.

MELLAN ÅR 1964 till 1965 var det två stora 
bränder i gamla Rådhuset och i Kristine 
kyrka. Jönköping är känt för gamla träbygg-
nader som har stått sedan 1600-talet.

Göran Melin som jobbar på räddnings-
tjänsten i Jönköping har stenkoll på bränder 
och historien i staden. Han betonade att det 
finns många gamla trähus kvar än idag.
– Jönköping är en gammal trästad och 
fortfarande finns det gamla byggnader från 
1600-talet i staden som är gjorda av trä, sa 
han.

I TRÄHUSBEBYGGELSER ÄR det vanligt att elden 
sprider sig mycket snabbare. Branden spri-
der sig vanligtvis upp på vinden eller till när-
maste grannhus. Det gjorde det enkelt för 
att ett helt kvarter av trähus kunde brinna.

Trähusen står kvar i Jönköping och brand-
männen har tagit lärdomar av detta.
– Det vi har lärt oss främst från historien 
är att bränder i trähusbyggnader sprider sig 
väldigt snabbt till vinden. Därför har vi lärt 
oss att försöka få kontroll på spridningen 
från vindarna, förklarar Göran Melin.

Anledningen till att en brand kunde spri-
das förr var för att utrustningen i hemmen 
var mycket sämre än den vi har idag. Bara 
en brandsläckare kan vara viktig, något som 
saknades förr.
– Grejen är att det finns inget starkt brand-
skydd på de gamla träbebyggelserna om vi 
jämför med de idag.

DET ÄR 2016 och förutsättningarna är annor-
lunda idag. Det byggs nytt i Jönköping stad, 
samtidigt som människor blir allt mer med-
vetna och en helt ny tid av modernisering 
växer in. Nu finns det helt annan målsätt-
ning och kunskap kring hur vi upptäcker 
bränderna.

– Idag accepterar man inte att en brand 
lämnar din lägenhet. Målsättningen är att 
branden ska släckas i startområdet. Brand-
varnaren och brandsläckaren är exempel 
på vad vi har idag för att kunna stoppa en 
brand på det snabbaste sättet, berättar Gö-
ran Mellin.

SAMTIDIGT JOBBAR RÄDDNINGSTJÄNSTEN och 
brandmännen med att utbilda. Trots mör-
kertalen i Jönköping har utvecklingskurvan 
pekat uppåt.
– I snitt har vi en storbrand i Jönköpings 
kommun vart tionde år. Däremot om vi 
tittar totalt och generellt finns det färre ut-
vecklade bränder i Jönköping jämfört med 
andra städer.
– Vi har tagit lärdomar från historien och 

utvecklat nya metoder idag så att vi kan 
släcka stora bränder. Vi tränar mycket på det 
och vi har bra utrustning för det.

ÄVEN BRANDMÄNNEN HAR fått känna på ar
betslösheten och den stora jobbkrisen som 
härjar globalt och lokalt. Lösningen på att 
brandmännen har blivit färre och gjort att 
samverkan har blivit ett viktigt ledord.
– Idag är vi färre anställda brandmän men 
det viktigaste är att vi har en bättre samver-
kan mellan länen och regionerna. Det gör 
att vi hinner komma med fler brandmän på 
plats, avslutar Göran Mellin.

TEXT och foto: Elvedin Basic

VAR DET BÄTTRE 
FÖRR I JÖNKÖPING?

Ingela Karlsson, 80:
– Nej, det är nog bättre nu. Allt är lättare att 
handla. Transporterna är bättre. Samman-
hållningen mellan äldre och yngre är bättre i 
Jönköping än i andra städer.

Marcus Törnqvist, 28:
– Nej, det tycker jag inte. Det har
 byggts mycket, det händer mycket, 
staden utvecklas.

Bibbi Steinert, 64:
– Ja, mindre trafik då. Det är svårare att 
komma fram. Jag tog mitt lastbilskort i Jön-
köping på 70-talet, då var trafiken glesare i 
jämförelse med nu.

Ariagna Valdez, 17:
– Vet inte. Jag har bara bott här i två år, så 
då har inte mycket förändrats. Men jag trivs 
jättebra.

Invvar Karlsson, 72:
– Nej, nu är det mer utbud på allt. Bättre 
gator, Allt är smidigare.

JÖNKÖPING ÄR FORTFARANDE
EN BRANDSTAD

- Historien har upprepats var tionde år

EKSJÖBRANDEN
Augusti 2015 totalförstördes en kultur-
bryggnad. 80 brandmän arbetade med  
släckningen. Flera skadades och en kvinna 
omkom. 200 personer evakuerades. 

STORBRAND PÅ SMEDJEGATAN i Jönköping
Februari 2001 eldhärjades ett trähuskvar-
ter, minst 60 personer evakuerades och I 
lågorna försvann tre kulturhistoriskt vär-
defulla hus med anor från 1700-talet.

KVARTERSBRANDEN I VÄSTRA Jönköping
1856. 17 skadades.

TEXT: Mattias Olsson
FOTO:   Cathrine Eskilsson

FÖRSKOLAN HALLONET. ELLER dagiset, som det hette då. Kastan-
jeträdet är inte kvar.  Området är fullt av små människor i färg-
glada ytterkläder och för stora mössor, de hoppar, skrattar och 
skriker. En boll träffar mig nästan när den far ut över staketet. 
– Hämta den!, skriker en liten människa i stor svart mössa. 
Den halkar ner i ögonen och han måste ständigt föra upp 
den på plats över pannan. 

Jag räcker över bollen försiktigt, jag vill inte råka på en 
skadeanmälan från en aggressiv förälder, och den för stora 
mössan springer glatt iväg. Grinden in till dagiset är fortfa-
rande lika svår att få upp, trots att det inte är samma låsme-
kanism som det en gång var. Vrid, lyft, dra. Samma skratt, 
skrik och spring, överallt färgglada mössor som studsar runt 
på gården, det enda som saknas är mitt träd.
 
– ’96? NEJ, då var jag mammaledig, då har jag nog inte varit 
din fröken. Men vad kul att du är här! Känner du igen dig? 
   Inte så värst, om jag ska vara ärlig. Dagisfröken, eller 
förskoleläraren som det heter nu, leder mig in i de gam-
la lokalerna till min före detta avdelning Speldosan. Som 
svans har hon en liten flicka i rosa mössa som vägrar släp-
pa hennes hand, i kapprummet kämpar två förskolelära-
re med att få på tre tvååringar ytterkläder och stövlar. De 
desperata lärarna ser unga ut och jag tror knappast att 
de var här på min tid. Ler lätt och känner mig gammal.  
– Men Pelle då? Pelle brukar alla komma ihåg? 
   Jag skakar på huvudet, tyvärr har jag ingen bild av Pel-
le heller. Men där emot – jag letar mig in i Speldosan, till 
höger om mittenkorridoren och de stora pappersträden 
av paper mache, och finner snabbt toaletterna. Ett av-
långt, silvrigt handfat sträcker sig någon halvmeter över 
marken. Golvet är torrt, inte fyllt av pölar från vatten-
lekar. Jag undrar vad Martin gör idag? Står han fortfa-
rande och skvätter vatten från handfat med andra tjejer?  
    Kranen är lätt att få på och vattnet sprutar, jag förskjuter 
en gammal impuls av att häva ut allt vatten jag kan samla i 
kupade handflator över golvet och stänger av. 

VÄGGARNA ÄR VITA, och följande en stig av bilder på Speldo-
sans elevers ansikten kommer jag in i ateljén. Den unkna 
lukten av instängt och fyllda blöjor är påträngande. Vid väg-
gen längst bort sträcker sig ett långt staffli, breda sträck av 
blått, grönt, rött, gult och diverse oigenkännliga färger löper 
över det vita papperet. Stolarna är låga, att sätta mig på en 
liten pall är som att göra en squat utan att ta sig upp igen. En 
liten pojke flyende från gummistövlar och en färgglad regn-

jacka springer fram till mig och räcker mig en ficklampa.  
– Fin, säger jag och pekar på staffliet. Gillar du att måla? 
Pojken svarar genom att blän-
da mig med en stark strålkastare av vitt ljus.  
– Jag brukade vara lika liten som du, och det bästa jag visste 
var att skvätta vatten på min bästa vän och att stå där och måla.  
   Jag pekar mot staffliet, men pojken svarar inte. De bruna 
ögonen ler stort och han springer iväg, kommer tillbaka 
med en till ficklampa. Jag undrar hur den lille pojken kom-
mer bli när han blir stor, om jag ska berätta hur livet ser ut 
för en vuxen som inte spenderar hela dagarna i regnkläder? 
Fast varför förstöra ett barns glädje, hans största problem 
i livet just nu verkar vara hur han ska få min ficklampa att 
lysa. 
– Jag pluggar till journalist, på SVF upp mot Mariebo, sva-
rar jag förskoleläraren. Vi står ute på gården igen, mitt i 
havet av euforiska barn. 

Förskoleläraren ler och vänder sig till flick-
an i rosa mössa som än inte släppt sin lärares hand.  
– Tänk när du är lika stor som hon och kom-
mer och hälsar på oss, med kamera på magen och 
snygg väska? Va, tror du att du kommer göra det?  
   Flickan svarar inte, hon ler och kastar en blick på min 
bruna, slitna väska från Myrorna. 

Kastanjeträdet jag minns som bäst av dagiset hade rasat 
ihop något år efter att jag flyttade till Skövde, det var ge-
nomruttet berättar förskoleläraren. Istället står där nu en 
hög kulle av jord, grå med fläckar av gräs tornar den sig 
uppåt. Jag tar en bild av högen och tänker på den gången jag 
tappat mitt halsband någonstans här där trädet brukade stå.  
– Glöm inte skosnöret, Julia, ropar förskoleläraren efter 
mig. Jag böjer mig ner och knyter en rosett.  

TEXT OCH FOTO: Julia Löfquist

Några historiska bränder 
i Jönköpings län”Glöm inte  

skosnöret Julia, 
ropar förskole- 

läraren”



32 Jönköping - vad hände sen?

I tidningen har vi skrivit många olika ämnen, nu kan du testa dig själv och se om du kommer ihåg de-
taljer från texterna. Samtliga frågor är baserade på artiklar du kan läsa i vår tidning. Svaren på frågorna 
finns på journalistlinjen.nu

POÄNGJAKTEN

Poäng 5 4 3 2 1

En person Tränade bland 
annat Al-Wasl 
FC. 

Spelade i 
”Peking”.

1 - 2 , 1 - 2, 1 - 2 Hjälpte J-södra 
att gå upp från 
division två till 
Superettan. 

Blev J-Södras hu-
vudtränare 2002.

En händelse Kulturella schis-
mer hamnade i 
fokus för händel-
sen.

Vid tiden för 
händelsen hade 
media stor tro-
värdighet.

Berörde en sam-
hällsgrupp med 
ursprung i fl era 
länder.

Har ett minnes-
monument på 
Hovrättstorget i 
Jönköping.

Skedde för nästan 
sju decennier 
sedan.

Ett år Året då en viss 
“person från 
Dalarna” tog hem 
segern.

Under året gjorde 
en av lagets stjär-
nor mål i både 
semifi nalen och 
fi nalen.

Idrottsturne-
ringen som laget 
vann fi rade 20 år 
detta år.

TV-Pucksvin-
narna detta år 
kom från såväl 
Jönköping som 
Växjö.

Skrivs som 
MCMLXXIX i 
romerska siff ror.

Ett företag Platsen invigdes 
av landshövding-
en Gösta Gun-
narsson.

Det fanns många 
attraktioner på 
platsen, bland 
annat ”Flying 
boat”.

En faktor till plat-
sens nedgång var 
en momshöjning.

Platsen låg vid ett 
industriområde.

Nöjesverk-
samheten var 
säsongsbetingad.

En koncern Grundades under 
en tid då det 
fanns starka libe-
rala strömningar 
i Jönköping.

Grundarens 
namn fi nns med i 
företagsnamnet.

En av stadens 
största tidning-
ar är en del av 
företaget.

Ett av de mer 
välkända namnen 
inom koncernen 
är Mats Ottosson.

Företaget ägs av 
familjen Hamrin.

Poängjakten

I tidningen har vi skrivit om många olika ämnen, nu kan du testa dig själv och se om du kommer 
ihåg detaljer från texterna. Samtliga frågor, förutom den sista, är baserade på artiklar du kan läsa i vår 
tidning. Svaren på frågorna fi nns på vår hemsida: www.journalistlinjen.nu.


