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Jönköpings storkommun bil-
das av bland annat de tre gam-
la städerna Jönköping, Hus-
kvarna och gränna. den nya 
kommunen får drygt 107 000 
invånare. samma år fattar riks-
dagen ett viktigt beslut för Jön-
köping: flera statliga verk ska 
utlokaliseras till staden. där det 
gamla fängelset låg uppförs 
nya byggnader. 

olof Palme – som tagit över 
som statsminister efter erlan-
der – håller ett rasande jultal i 
radion efter att Hanoi i Vietnam 
bombats. relationerna till usa 
blir bottenfrysta.

Valrörelsen (som slutar med 
dött lopp mellan blocken, vi får 
en riksdag där lotten avgör) 
skuggas av två händelser: ett 
rånardrama i en bank på norr-
malmstorg i stockholm och 
den folkkäre kung gustaf Vi 
adolfs bortgång. i Jönköping 
utbryter storbrand på nuvaran-
de scandic vid elmia.

svenska aBBa vinner melodi-
festivalen i Brighton. Fem ytter-
ligare svenska segrar har det 
hittills blivit. det ena a:et står 
för agnetha Fältskog – född 
och uppvuxen i Jönköping. 
Punken är annars den musikstil 
som ser dagens ljus under år-
tiondet. i sverige spelas också 
vänstrig progg. 

råslätt får problem med out-
hyrda lägenheter.

råslätts Centrum, med en rad 
butiker och annan service som 
post och bank, invigs.

stadsgården på råslätt bör-
jar byggas. Förutom högsta-
dieskola finns där bland annat 
simhall, sporthall, fritidsgård, 
samlingssalar och bibliotek. 

Vårdcentral och folktandvård 
tillkommer på råslätt. 

30 V Ä t t e r H e m  7 5   ·   1 9 4 2 – 2 0 1 7



1970-tal: en grön Våg

1975 19791974 19771976 1978

Borgerlig valseger. Vid axa-
mo inträffar den svåraste buss-
olyckan hittills i sverige – 15 
personer omkommer när ett 
överhettat däck orsakar brand. 

radio Jönköping går med or-
dinarie sändningar ut i etern 
(från gamla rådhuset).

länsteatern startar i  
Jönköping. 

ingemar stenmark får Jerring-
priset – under 70-talet stanna-
de sverige mer eller mindre 
när han åkte. närradion drar 
igång – Jönköping är först ut. 
i storbritannien blir margaret 
thatcher premiärminister. två 
år senare väljs ronald reagan 
till usa:s president – tillsam-
mans styr de världen höger ut 
under 80-talet. 

Kyrka på råslätt.
stormarknaden på österängen  
byggs om.

Första koloniområdet på  
råslätt blir klart. 

Bostadsstiftelsen köper nio hus 
i centrala Jönköping, de flesta 
på liljeholmen.

På råslätt börjar Vätterhem 
planera för att göra om ett an-
tal lägenheterpå Kärrhöksga-
tan till elev- och studentboen-
den. det blir starten för en ny 
verksamhet för företaget. en 
bit in på 80-talet står ett sär-
skilt studenthus på gården 
klart, sockertoppen kommer 
det att kallas efter sitt utseen-
de. stegvis blir studentlägen-
heterna på Kärrhöksgatan fler. 
numera finns hela 556 student-
lägenheter där fördelade på tre 
hus. många av högskolans ut-
bytesstudenter från andra län-
der kommer att bo på råslätt 
under sin tid i Jönköping.

stiftelsens byter namn från Bo-
stadshus till Vätterhem. man 
bygger småhus på ljungarum 
– dessa säljs så småningom till 
en privat ägare. 

so
ck

erto
ppen.

Vä
tte

rh
ems huvudkontor byggs.
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1970-tal: en grön Våg

tomma lägenheter

nu tar det stopp i ekonomin. Varven och tekoindustrin krisar när världen börjar 

hinna i kapp sverige, men med lägre löner. dessutom bryter en oljekris ut i början 

av årtiondet – bensinen ransoneras. astrid lindgren skriver en kritisk saga om de 

höga skatterna. och lo tar fram ett förslag om löntagarfonder som får näringslivet 

att gå i taket. miljöfrågorna blir än mer heta: det talas om en grön våg när människ-

or flyttar ut på landet. Kärnkraften är en ny stridsfråga, det fanns en del problem 

visade det sig. allt detta leder till att sverige byter regering – för första gången på 

40 år får landet en borgerlig statsminister, centerns thorbjörn Fälldin. Hans parti-

kamrat Karin söder blir sveriges första kvinnliga utrikesminister. 

 Jönköping får se sin befolkning minska under 70-talet. sverige går från brist till 

överskott på bostäder. många kommuner drabbas hårt av de tomma lägenheter-

na. och så småningom rivs hus när problemen håller i sig. Även Vätterhem känner 

av den minskade efterfrågan. men på råslätt fortsätter man att bygga.

FlYgande JaKoB På Högre KöKsBÄnKar. tidens färger är brunt, grönt och 

orange. rustika furumöbler är inne. På borden står rätter som Flygande Jakob, Chili 

con carne, linssoppa, kassler med ananas och – när det ska vara extra fint – Cœur de 

filet provençale eller fondue. Kaffebryggaren kommer in i köken. Konsum lanserar 

sina blåvita varor. och vi dricker alltmer vin. grönpeppar är årtiondets modekryd-

da. i mitten av 70-talet öppnar klassiska hamburgerbaren o´Briens i Jönköping. 

 Parkett blir standard i vardagsrum i nya lägenheter – och köksbänkarna blir 90 

centimeter höga (även längre män förväntas finnas i köken). 
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östra storgatan. Vätterhems museilägenhet från 70-talet, Havsörnsgatan 105.
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östra storgatan. 
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– K-g satt ju längst bort i korridoren. därefter kom konferensrummet, ingvar,             

Folke och efter honom…

 det är två minnesgoda damer författaren träffar. man hinner inte med när alla 

namn räknas upp i snabb takt. inger almfors och Hjördis svensson är, vad man bru-

kar kalla, trotjänare hos Vätterhem. de började med ett halvårs mellanrum, 1969 

och 1970. och blev kvar länge. inger till 2014 och Hjördis, som är äldre, till 2005. 

nu är de båda pensionärer. 

K-g?  K-g Karlsson. Vätterhems första vd, som var med redan från starten 1942 fram 

till att inger och Hjördis anställdes ungefär, nästan 30 år.  

 – Vi vill inte ha någon som slutar efter ett par år, sa han till mig när jag anställdes, 

berättar inger. 

 – med mig hade jag en kollega som varit där fem år. »Vilken lång tid!«, tyckte jag. 

 – två år blir jag kvar, tänkte jag. så blev det ju inte, fyller Hjördis i. 

 – nej, vi har varit trogna, fortsätter inger. 

 de båda fick olika arbetsuppgifter. inger almfors jobbade med ekonomi, Hjör-

dis svensson med uthyrning.  

 K-g Karlsson var en stillsam herre. alltid korrekt klädd i kostym och fluga: 

 – man sa inte du till chefen på den tiden, kommenterar inger. 

 – Han skrev personligen på alla hyreskontrakt. Vi fick gå in till honom för påskrif-

ten, minns Hjördis svensson. 

 – Han sa inte så mycket, men läste alltid igenom kontrakten noga. 

 det tog många år innan Hjördis själv fick skriva under kontrakt.  

HJördis oCH inger  
– tVå trotJÄnare Hos VÄtterHem

»sVen På Hemmet«. efter K-g Karlsson kom 1970 ingvar millback. också den still-

sammare chefstypen. »…administratören och siffermänniskan som under sin tid 

som vd strävade efter samförstånd…« som det uttrycks i en artikel när Vätterhems 

tidning vid 60-årsjubiléet 2002 förde samman honom med hans två efterträdare. 

den förste var sven Hallervik som tog över efter millback 1986. det var ingen man 

som på K-g Karlssons vis satt på rummet; det blev annan ordning: 

 – nej, sven var sällan inne, skrattar de båda damerna.

 inte så konstigt. under hans tid expanderade Vätterhem. i samma tidningsarti-

kel beskrivs han som »byggaren«. Hela tiden var det nya projekt; sven Hallervik 

hade tusen järn i elden. och drog sig inte för att med kraft driva igenom sin vilja. 

»sven på hemmet«, kallades han i rådhuset. ibland kanske inte med full uppskatt-

ning. Politikerna hängde inte alltid med i de Hallervikska svängarna. 

 – det var en rolig tid när vi skaffade fler lägenheter i centrala Jönköping, säger 

Hjördis. 

 – Vi fick mer och mer att göra. när vi byggde Fabriken på liljeholmen var det 

många kvinnor inblandade – vi fick faktiskt vara med på Kvinnor kan-mässan. 

 – men det var också jobbigt ibland. gamla hus skulle utrymmas och hyresgäs-

ter fick flytta. 

 – Jag minns en äldre man på söder som inte ville.  »nu tar vi nog död på honom«, sa vi.  

triVs På österÄngen. åter till skiftet mellan 60- och 70-tal när inger och Hjör-

dis började. det var då som Vätterhems kontor hade flyttat från österängen ner 

till centrala Jönköping. Först till trädgårdsgatan, sedan till det nuvarande huset i 

korsningen Brunnsgatan och Klostergatan.  
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så många anställda var man inte när de två trotjänarna anställdes, tolv stycken minns de.   

 – Vi hade trevligt ihop, säger Hjördis.

 – sammanhållningen blev inte densamma när vi delades upp på olika avdelning-

ar, tycker båda två.

 Vi sitter i ingers ombonade lägenhet på österängen. den är fylld med krukväx-

ter – orkidéer är en favorit – med utsikt över Vättern. också Hjördis svensson bor 

på österängen, fast i ett annat hus. Båda har bott länge på området.  

 – Vi trivs mycket bra på österängen, säger de.

 och så räknar de två upp alla fördelar som utsikten, bra bussförbindelser och 

närheten till grönområden.  men också det som är mindre bra. inte minst e4 där 

trafiken blivit allt tätare. långtradarna dånar förbi natt som dag.  så har det också 

varit stökigt och bråkigt på området från tid till annan. Helt trygga känner de sig 

inte, men det gäller inte bara på österängen. 

»Vi fick mer och mer att göra. när vi byggde 
Fabriken på liljeholmen var det många 

kvinnor inblandade – vi fick faktiskt vara 
med på Kvinnor kan-mässan«

Vätterhems personal vid huvudkontoret 
anno 1970. Från vänster bakre raden:  

Folke Camph, gotthard andersson,  
majbritt lundström, robert Haldaeus,  

inger almfors, göte österberg och  
ingvar millback som snart skulle tillträda 

som vd för bolaget.  
Främre raden: elin Pettersson, ingrid a 

ndersson, K-g Karlsson, flugprydd vd, Wera 
landin samt gunhild Kronmarker.

numera pensionerade  
Hjördis svensson och inger almfors. 
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den 4 augusti vaknade ugandas brutale diktator ur en dröm. gud hade talat till ho-

nom. alla invånare med indisk och pakistansk bakgrund, som kommit till landet då 

det var brittisk koloni, skulle utvisas. tiotusentals människor tvingades iväg från 

afrika och spreds över världen. några hamnade på råslätt i Jönköping. 

i en lägenhet på Kärrhögsgatan ligger en av två shiitiska moskéer på råslätt. ett 

stenkast bort, i Kärrhöksgården, hittar vi områdets stora sunniförsamling. i grann-

skapet finns också ett hindutempel i en lägenhet. 

 masooma taqisdotter Virani är en av råslätts engagerade profiler. under flera 

år var hon ordförande i moskén med runt 200 medlemmar. 

 – Vad jag vet var jag den enda kvinnan på den posten i sverige, berättar hon. 

uniK relation. när vi träffas hemma hos masooma vintern 2016 har hon sedan 

några år tvingats trappa ner sitt engagemang på grund av sjukdom. nu är hon vi-

ce ordförande istället. Kvinnlig moskéledare. något mycket ovanligt. lika – ja, kan-

masooma – KVinnlig mosKéledare

ske än mer ovanligt – är att lägenheten på Kärrhöksgatan faktiskt är andligt hem 

för en annan muslimsk församling också, en sunnitisk grupp med rötter i turki-

et. Förmodligen unikt att de två stora och konkurrerande muslimska riktningar-

na, sunni och shia, samarbetar på detta sätt. men på råslätt sker det. ovanlig är 

också shiaförsamlingens goda relation till hindutemplet (många av medlemmar-

na delar bakgrund i uganda). 

 På väggen hemma hos masooma lägger jag märke till en Koranvers i vacker ara-

bisk kalligrafi – lovprisa allah. att vara muslim är viktigt för henne: 

 – det är ett sätt att organisera mitt liv, ett sätt att leva. Jag känner att det finns nå-

got högre än jag själv. 

Hittat Hem På råslÄtt. sedan flera år kan inte masooma Virani arbeta med det 

hon är utbildad till, svensklärare. Hon har drabbats av den reumatiska sjukdomen 

sle och är rullstolsburen. Behandlingarna har också satt sina spår. njursten. det 

är därför hon har tvingats trappa ner sitt ideella engagemang. tidigare har hon 

36 V Ä t t e r H e m  7 5   ·   1 9 4 2 – 2 0 1 7



också jobbat med röda Korsets språkcafé och varit medlem i länsstyrelsens jäm-

ställdhetsråd. Hon har också gått en kurs i andlig själavård inom kriminalvården. 

 året var 1974 då familjen Virani kom till råslätt via italien och andra platser i sve-

rige. Hon är alltså född i uganda. men uppvuxen i Jönköping. Föräldrarna bor i en 

lägenhet ett par trappuppgångar bort i samma hus på Havsörnsgatan, hennes sys-

ter däremot har flyttat till london. 

 På råslätt trivs hon. något som hon inte trodde när hon 1989 som tonåring läm-

nade Jönköping för att studera, först i lund, sedan i göteborg.

 – Jag trodde aldrig att jag skulle flytta tillbaka, men så blev det. 

 sedan 2005 är hon tillbaka. och nu har hon inga planer på att flytta igen. 

 – det var nyttigt att se andra områden i sverige konstaterar hon (masooma har 

bland annat bott på lindängen i malmö; »jag var rädd att bli nedslagen när jag gick 

till tvättstugan där«). 

 – Vätterhem gör sitt yttersta för att underhålla både lägenheterna och området. 

Jag vet att råslätt haft ett dåligt rykte – »där bor ju bara narkomaner, alkoholister 

och socialfall«. det har ju gått upp och ner för området, men här har jag aldrig va-

rit rädd. 

 tankarna på att bygga småhus och bostadsrätter på området ser hon positivt. 

liksom planerna på ny vårdcentral. men hon saknar en del service. ett café riktat 

till kvinnor till exempel. 

 – det är skönt med ett område med så många kulturer! 
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PYllen oCH sJöqVist  
– KÄndisar som omger VÄtterHem

lennart Pyllen augustsson, Jönköpings  
antik- & konsthandel på Klostergatan.  
redan 1975 flyttade han in. 

tre av fyra skogenarationer sjöqvist:  
Vidar, Cg, Bosse och åke. 
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Vätterhems huvudkontor ligger på Klostergatan 10. mittemot sofiakyrkan är ett 

enklare sätt att säga. eller: emellan sjöqvist och Pyllen. 

Bland Vätterhems hyresgäster finns många affärsidkare. Från jättar som Willys på 

råslätt och österängen till små frisersalonger och restauranger. till de mer kän-

da hör definitivt de två affärerna som omger Vätterhemskontoret, alltså C.g. sjö-

qvists skomakeri aB och Jönköpings antik- & konsthandel, som förrättningarna 

formellt heter.

PYllen På Plats sedan 75. lennart Pyllen augustsson har varit med längst. 

i detta kvarter vill säga. redan 1975 flyttade Pyllen, född 1940, in. sjöqvist sko är 

betydligt äldre som företag – redan 1933 startade gunnar sjöqvist skomakeri på 

oxtorgsgatan ett kvarter bort från den nuvarande affären. gunnar var farfar till de 

nuvarande ägarna, Bosse och åke sjöqvist. 

 egentligen skulle Pyllen dragit igång sin affär året innan. men en brand på vin-

den – med efterföljande vattenskada – ledde till försening. när detta skrivs har han 

varit igång i 41 år. drygt. Pyllen redovisar stolt på dagen hur gammal hans affär är.  

mYntintresset BleV BörJan. det hela började egentligen med en tvåkrona. 

Från 1876, med kung oscar ii:s nuna. Pyllen, som varit smått myntintresserad se-

dan tonåren, fick den på en julmarknad i början av 60-talet. nu fick han verkligt 

blodad tand för gamla mynt. och på den vägen har det varit. Kunderna får idag 

navigera mellan överfyllda hyllor och prylar av alla de slag på golvet. Kreativt ka-

os skulle kunna vara en beskrivning av butikens inre; tavlor, lampor, glas, möbler 

och oändligt mycket mer trängs i de sex rummen. 

Hur har karln orkat?

 – Jag har haft tur. inte varit borta en enda dag. Helt själv har jag alltid varit. det 

är unikt i sverige!

 Bosse och åke sjöqvist föddes däremot in i skobranschen. Farfar gunnar lämna-

de över till sin son Cg. och nu är det alltså barnbarnen som driver. inte bara affären 

på Klostergatan, utan också en vid gamla eurostop och sommartid en på öland. 

totalt har man tiotalet anställda.

»trÄtoFFel-naPoleon«. själv har Bosse varit skoknalle under lång tid; under 42 

år stod han på Kiviks marknad i skåne. i ett reportage från Vetlanda i svenska dag-

bladet utnämndes han till »trätoffel-napoleon«. numera är det kringflackande mark-

nadslivet lagt på hyllan. dock inte helt – han kombinerar skorörelsen med att vara 

ansvarig för all lördagshandel Västra torget. Förutom skorna är hans stora passion 

gamla anrika Husqvarna motorcyklar, vissa är till och med äldre än skomakeriet. 

»i ett reportage från Vetlanda i svenska dagbladet 
utnämndes han till ›trätoffel-napoleon‹. numera är det 
kringflackande marknadslivet lagt på hyllan. dock inte 

helt – han kombinerar skorörelsen med att vara ansvarig 
för all lördagshandel på Västra torget.«
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 skoaffärens interiör skiljer sig på alla sätt mot Pyllens belamrade butik. luftig 

och med mycket yta. märkesskor – det är det som idag säljer – prydligt exponera-

de. men innanför affären ligger skomakeriet med maskiner anno dazumal. där lik-

nar de två ställena varandra mer. 

 året var 1979 då man flyttade in. Vätterhems hus, i korsningen Klostergatan – 

Brunnsgatan, var då nybyggt. 

 – Jag har försökt att komma på något dåligt att säga om Vätterhem, men miss-

lyckats, skrattar Bosse. 

 – det har funnits en förståelse för vad vi sysslar med.  

Bor oCKså i FastigHeten. att det rådde en närmast familjär stämning mellan 

hyresgäst och dito värd visar det faktum att personalen på sjöqvist ordnat lucia-

tåg hos Vätterhem. 

inte heller Pyllen kommer med någon kritik: 

 – det har varit mycket, mycket bra. Vätterhem har låtit mig vara, jag har sluppit 

renoveringar. Hade huset varit privatägt hade hyran varit dubbelt så hög.

  det var under 70-talet som Vätterhem också tog över den norra delen av kvar-

teret. Faktiskt fick Pyllen erbjudande att själv köpa huset. något som han tackade 

nej till (och något som han med facit i hand idag ångrar – det hade varit en god af-

fär). Han bor själv i huset fyra våningar upp.  

Vem sKa ta öVer? För antikhandeln är framtiden redan utstakad. Pyllen vill säl-

ja, men har ännu inte – när detta skrivs – någon hugad köpare. Yngre blir han inte 

och 2017 säljer han ut och stänger om det inte blir någon försäljning. 

 skoaffären kommer däremot att vara kvar och man har nu utökat med en stor 

webbshop på nätet. 

 där är det den fjärde skogenerationen sjöqvist, Vidar som är drivande.

 Båda affärerna har intressant nog en idrottskoppling. Cg sjöqvist var på sin tid en 

av landets främsta skyttar. inte lika känd som Pyllens sportbakgrund. som hand-

bollsspelare. 

 Vm-silvret -64 tillsammans med de sju a-landskamperna var störst, myser             

Pyllen som varit målvakt för både Hallby och tord. 

 och han vet redan vad som ska stå på gravstenen:

 »Här vilar antikhandlaren och landslagsmålvakten i handboll lennart Pyllen              

augustsson.«

 – ingen Jönköpingsbo kan slå mig i detta! 

»–Här vilar antikhandlaren och landslagsmål-
vakten i handboll lennart Pyllen augustsson. 
ingen Jönköpingsbo kan slå mig i detta!«

»–det har varit mycket, mycket bra. Vätterhem har låtit 
mig vara, jag har sluppit renoveringar. Hade huset varit 
privatägt hade hyran varit dubbelt så hög.«
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