
1980 198419821981 1983

Folkomröstning om kärnkraften. den sovjetiska ubåten u137 går 
på grund i Blekinges skärgård. 
i ett soprum på råslätts hittas 
treårige magnus nork död. det 
blir upprinnelsen till ett av Jön-
köpings mest uppmärksam-
made mordfall – som ännu inte 
klarats upp. 

gamla brandstationen i Jönkö-
ping ockuperas. Protesterna le-
der till att Kulturhuset startas 
på tändsticksområdet – som 
räddats undan rivning.

»Carolafeber« i sverige efter 
att en ung Carola Häggkvist 
vunnit svenska melodifestiva-
len med »Främling«. i Jönkö-
ping rivs den gamla järnvägs-
stationen. sveriges television 
startar smålandsnytt. 

Jönköping fyller 700 år och fi-
ras stort och kungligt, bland 
annat med både ostkaka och 
tårta i rådhusparken. 

Beslut om stor fasadreno-
vering på österängen.

Vätterhem bygger om smedje-
gatan 26, liksom agnes minne, 
Klostergatan 48 på söder.

tak över österängens cent-
rum. ett stort projekt för att för-
bättra den yttre miljön på  
råslätt dras igång. avtal med 
Hyresgästföreningen om ett 
försök med utvidgat boende-
inflytande på råslätt tecknas. 

Vätterhem bygger nytt på Hov-
rättstorget för bland annat 
tingsrätten. elva år tidigare  
hade den klassiska Jönkö-
pingskrogen sandemans där 
blivit lågornas rov.
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1980-tal: YuPPien trÄder Fram

1985 198919871986 1988

michail gorbatjov tar över ledningen 
för sovjetunionens kommunist parti 
– vi får lära oss de ryska orden glas-
nost och perestrojka – öppenhet och 
nydaning.

olof Palme, som sedan fyra år 
åter är statsminister, mördas.

a6 köpcenter slår upp portarna 
sedan regementet i Jönköping 
lagts ned två år tidigare. 

miljöpartiet dansar – bokstavli-
gen! – in i riksdagen. länssjuk-
huset ryhov invigs och lasa-
rettsepoken på Väster är där-
med över. 

gränserna mellan öst- och 
Västeuropa öppnas.

Permanent vårdcentral blir klar på  
råslätt. Vätterhems hyresgäster får 
kabel-tv. Kvarteret Fabriken på öst-
ra storgatan 109 på liljeholmen står 
klart. Förutom vanliga hyreslägen-
heter rymmer huset servicelägenhe-
ter för äldre och funktionshindrade. 
i fastig heten driver också landsting-
et – som regionen hette då – verksam-
het för utvecklingsstörda. detta år blir 
också de första lägenheterna i tenhult 
klara, 24 stycken på Centrum vägen. 
det blir Vätterhems första projekt ut-
anför Jönköpings tätort. sex år sena-
re har man också byggt på Karla vägen 
i tenhult.

Fasaderna på husen på råslätt 
börjar få ny färg – också bur-
språk tillkommer och entré-
erna byggs in.  

Husen på Kanalgatan byggs 
om, liksom Folktandvården på 
råslätt.

idélandet på råslätt, med 
bland annat olika husdjur,  
invigs. 

lä
ge

nheter i t
enhult.
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1980-tal: YuPPien trÄder Fram

pastellFärg på råslätt

när socialdemokraterna åter kommer till makten kickstartar man ekonomin med 

en rejäl nedskrivning av kronan. Pengarna flödar. många blir rika. skumpakorkarna 

flyger och »yuppie« blir ett begrepp. Young urban Professional. men ekonomin är 

dopad. inflationen skjuter i höjden och mörka moln tornar upp sig i horisonten. 

 mitt i det festande årtiondet händer det som i ett slag förändrar synen på sve-

rige som det lilla fredliga och trygga landet i europas utkant: statsministern mör-

das mitt i stockholm. en omfattande jakt på mördaren dras igång, men ännu har 

attentatet inte fått sin lösning. senare samma vår havererar en kärnreaktor i tjer-

nobyl i nuvarande ukraina. radioaktivt regn faller över delar av landet. ordet be-

querel blir plötsligt bekant för alla och envar.

 årtiondets sista år faller Berlinmuren – och snart också både Warszawapakten 

och hela sovjetunionen. det kalla krig som pågått i mer än 40 år är över. 

WoKat oCH miCro. årtiondet präglas av krogätande. det »nya franska köket« in-

troduceras med minimalt med mat på stora tallrikar. Hemma lagas rätter som qui-

che och tjälknöl. Vi börjar dricka vin från australien. men också mellanmjölk som 

är en ny produkt. i köken hittar vi de första wokpannorna – liksom mikrovågsug-

nar som nu blir på modet. 1988 blir bakmaskinen årets julklapp.  i kök och badrum 

blir det mer kakel. 

 discomusiken regerar – men under det glittriga årtiondet föds också hiphopen 

som ska växa till en stark musik- och ungdomskultur. 

 Vätterhem satsar på att rusta upp och förnya områdena man har. Bland annat 

målas de stora betonghusen på råslätt i pastellfärger: mintgrönt, ljusblått och ro-

sa. Konstnärerna Jon Pärson och lennart Joansson engageras i arbetet. 

 För första gången beger sig också Vätterhem utanför Jönköpings tätort när ett 

antal hus byggs i tenhult. 
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året var 1986 – då bestämde sig missionsnätverket om sverige att flytta till                    

råslätt (från smålandsstenar). Än idag finns man kvar med ett stort kontor på 

Havsörnsgatan. om stod först för operation mobilisering, därefter för operation 

mission – men det klingade för militärt tyckte man och 2006 blev det kort och gott 

bara »om«. Bakom initiativet till flytten stod den då ganska nybildade frikyrkan rå-

slätts församlingsgemenskap. man visste att det fanns lediga lägenheter på om-

rådet. Församlingsgemenskapen finns också kvar och firar gudstjänst varje sön-

dag i råslätts kyrka. 

För specialpedagogen Peter magnusson, med rötter i bohuslänska ljungskile, inne-

bar om:s flytt också att han flyttade tillbaka till Jönköping och råslätt – han hade 

studerat i staden några år tidigare. 

 sedan många år är han en centralperson i det som brukar kallas civilsamhället 

på området; 2011 blev han utsedd till årets eldsjäl på råslätt. Jobbet på om har han 

släppt. numera arbetar han som frilansande föreläsare och utbildare. 

 Vi träffas i stadsgårdens källare. underground heter passande nog den gamla 

fritidsgården som just råslätts församlingsgemenskap har ansvar för. Peter mag-

nusson sprudlar av energi. 

 – Här har vi som mest 120 ungdomar när vi håller öppet. många kommer från 

andra håll än råslätt.

 totalt är uppåt 60 personer engagerade, underground har startat en särskild le-

darskapsutbildning. 

HÄlFten tJeJer – uniKt För underground. en frikyrka som driver en ung-

Peter – en aV råslÄtts eldsJÄlar 

domsgård? Författaren noterar att det inte finns några kors, inga biblar, inget kris-

tet alls.

 – det finns dem som tycker att vi åtminstone borde ha några bibelord på väg-

garna, men det vill vi inte – vi ska vara bibelord, förklarar Peter. 

 Kanske bra med den religiösa blandningen som finns på råslätt; kristna och mus-

limer ur olika traditioner, hinduer, buddhister… och ateister. 

 – Bland ungdomarna som kommer till oss är de flesta muslimer!

 nästan hälften av besökarna är tjejer – unikt för fritidsgårdar i de svenska miljon-

programsområdena. 

 Peter magnusson och de andra lägger mycket tid på sitt ideella engagemang. 

Han uppskattar att det motsvarar runt fyra heltidstjänster. inte minst känner                         

Peter magnusson för råslätts tjejer – att få dessa att växa och se sin egen potential. 

 – Jag brinner för tjejers möjligheter och rättigheter!

 trots tillströmningen av ungdomar till nya underground förstörs knappt något:

 – det har väl hänt ett par gånger att killar gjort sönder pingisracket, men sedan 

har de kommit till oss och velat betala dem.

råslÄtt samlade sig. ett pingisbord ståtar alltså i underground, liksom ett 

biljardbord tillsammans med myssoffor, småbord och en bardisk där det serve-

ras kaffe. 

 sommaren 2015 brände det – bokstavligen – till på råslätt. tecken hade funnits 

under hela våren. Peter hade varnat. i början av juli exploderade det. Bilar förstör-

des, fönster slogs sönder, bussar attackerades. det förekom hot om att bränna ner 

hela stadsgården. mitt i sommaren. många på semester. det blev en blixtutryckning: 

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



– Vi visste ju exakt vilka som låg bakom. nu handlade det om att ta tillbaka vårt om-

råde. Kontakter togs med föreningslivet på råslätt: de olika moskéerna, den syrisk-

ortodoxa kyrkan, råslätts sK… 

 – det handlade inte om vad som skulle sägas, utan vem som sa det. Vätterhem 

och fritidsförvaltningen fattade detta. 

 ett par kvällar senare var hela ugglan i stadsgården fylld. det som kunde ha spå-

rat ur fullständigt kvävdes i sin linda. 

driVKraFt i ungdomarnas utVeCKling. Ändå känner Peter magnusson oro. 

droger säljs mer öppet på området idag. det finns mer vapen i omlopp i hela sam-

hället. olika former av extremism visar sig. Kristna invandrare flyttar från området. 

 – Vi kan inte slå oss till ro!

 Han har också förståelse för den frustration och det utanförskap som många 

unga känner. rasism existerar. Peter drar flera historier om hur myndighetssveri-

ge – som han ser det – svikit. och hur unga muslimska tjejer i slöja blir kränkta och 

spottade på. 

 – det är rätt att protestera mot orättvisor, för oss gäller det att se till att protes-

terna blir konstruktiva. 

 Förutom underground driver om och råslätts församlingsgemenskap, var för 

sig, också affärerna re:store och Fyndet. en annan verksamhet inom underground 

är övningskörning och skolhjälp.

 man kan undra hur Peter magnusson orkar. 

 – Jag känner att jag gör skillnad. det är en otrolig motivation att se hur ungdo-

mar utvecklas. 
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Cristina Virdung var en av de första som flyttade in i kvarteret Fabriken på östra 

storgatan i Jönköping. det var våren 1985. Hon bor kvar än.

 – Jag hade bott i kollektivhus i uppsala och när jag läste om kvarteret blev jag 

intresserad. Jag är lite kollektivistisk av mig… 

Kvarteret Fabriken kom till genom ett samarbete mellan kommunen, landsting-

et och Vätterhem. tillsammans skapade man ett så kallat integrerat boende som 

skiljer sig från det mesta i sverige; studiebesöken har varit många till kvarteret på 

liljeholmen. Författaren stövlar in mitt i uppgång fyras elvakaffe. det skrattas och 

pratas. märks direkt att det är ett gäng som trivs ihop. 

HÄrligt uteVardagsrum. Varje måndag klockan elva samlas man för att dricka 

kaffe i ett av de många gemensamma utrymmena i kvarteret. Hembakt naturligt-

vis. smakar utmärkt, något trugande krävs inte. Cristina Virdung, född 1952, är en 

av centralgestalterna i Fabriken. att det är fika på måndagar är ingen tillfällighet. 

Hon arbetar numera som präst – och präster är ofta lediga veckans första vardag. 

men när hon kom till Jönköping i mitten av 80-talet var det inte som präst, utan som 

hortonom – alltså trädgårdsexpert. det blev jobb på Jordbruksverkets föregångare. 

 – det här är mer än ett vanligt hyreshus, kommenterar Cristina. 

 – Vi gör mycket tillsammans.

 och så berättar hon om olika grupper som träffas. om hobbygruppen som möts 

en gång i veckan. om Borådet – det vill säga den lokala hyresgästföreningen, där 

hon förstås ingår – som ordnar aktiviteter året runt (närmast stundar julgröt). om 

gymmet, som hyresgästerna ansvarar för.  om hur den stora ljugarbänken ut mot 

Vättern (sjön ligger bara några meter bort – lägenheterna har sjöutsikt) på som-

maren förvandlas till ett utevardagsrum. 

Cristina – en del aV  
FaBriKens gemensKaP
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Husets hyresgäster håller sig faktiskt med egen båt också. 

 – »Fabrekan«, skrattar Cristina. Fyndigt tyckte vi. 

 en gång stals den. det blev efterlysning i P4 Jönköping. och snart var båten hit-

tad – på Visingsö! 

utmÄrKt som trYggHetsBoende. i kvarteret Fabriken – som fått sitt namn  

efter de industrier som tidigare låg på tomten, bland annat en skofabrik – anpassa-

des en del lägenheter för fysiskt funktionshindrade. Från början fanns en anställd 

projektledare för samordning av aktiviteter och en matsal som serverade lunch. 

Både matsalen och tjänsten är historia nu. 

 – det var naturligtvis negativt, säger Virdung.

 – med bara ideella krafter händer det mindre än när huset var nytt.

Ändå finns det alltså mycket som skiljer fortfarande. de gemensamma utrymme-

na i det låga huset ut mot gatan, som binder ihop de tre högre mot sjön, är många. 

Hemtjänsten utgår från huset och det finns förskola. och kanske kommer matsa-

len att öppnas igen – när detta skrivs vintern 2016 finns planer på att förvandla 

kvarteret till trygghetsboende. 

 – Vårt kvarter skulle passa utmärkt som trygghetsboende. Här finns gemensam-

ma lokaler, som det ju ska finnas i ett trygghetsboende. Vi hejar på varandra och 

hjälper varandra mer än på andra håll. det finns redan en gemenskap utanför lä-

genhetsdörrarna, säger Cristina Virdung.

 de som är nyinflyttade i Fabriken är dock inte alltid på det klara över Fabrikens 

speciella tradition och gemensamma lokaler.

 – Jag skulle gärna se att Vätterhem informerade nya hyresgäster bättre om kvar-

terets möjligheter. 
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