
Minnen från en adress i början av 1950-talet
med bilder 35 år senare.

Berzeliigatan 6,
Jönköping



Bertil Hellsten 1992



Berzeliigatan var belagd med kullersten. Den tog av  
från den breda Kungsgatan med träd i mitten och  
gjorde halt vid Mejericentralen efter bara ett kvarter. 

Den påstods fortsätta även bortom Mejericentralen, men där 
var ett hemlighetsfullt och outforskat land.
 Mitt emot nummer 6 fanns en trädgård med gräsmatta 
och ett stort hus, gömt bakom höga barrträd. Det låg lite 
avskilt, förnämt. 
 Nummer 6 var ett vanligt, stort hyreshus från sekelskif-
tet. Man gick genom en lång gång med välvt tak, och kom 
in på en kringbyggd gård. I gången var det alltid kallt och 
mörkt, och även där låg kullersten på marken. Den kring-
byggda gården var ganska stor och skyddades av höga gula 
husväggar.



Fast husen var så höga tittade solen för det mesta ned  
på gården. Den var avlång med kortsidan mot gången  
man kom in genom, och runt den, närmast husen, 

ledde en körväg. I gårdens mitt var en liten plantering med 
gräsmatta och rabatter och ett par stora träd.
 Från husen sköt det ut trappor att gå in på, och utbygg-
nader över källartrapporna. Om man gick till vänster efter 
gången träffade man på en sådan utbyggnad.
 Det var mormors källartrappa. Ja, det var förstås också 
morfars, men den hörde ändå bara samman med mormor. 
 Alldeles efter källartrappan fanns trappan in till själva 
huset. Men gick upp ett par trappsteg och sedan in genom en 
dörr. Där väntade ännu en trappa med några trappsteg. 
I trapphuset var det fina fönster med målningar som gav ett 
högtidligt intryck, nästan som i en kyrka! Intrycket förstärk-
tes av ledstången, som var förnämt formad, och sniderierna 
på dörrarna och stolparna i trappräcket.
 Den första dörren rakt fram var mormors.
 Innanför dörren var ännu en dörr och innanför den en 
hall. Den var lång och smal, och det var alltid mörkt i den. 
På vänster sida stod en stor hög byrå, och bredvid den på 
väggen satt telefonen. En kväll ringde det i den. I andra än-
den av förbindelsen fanns någon som ville köpa en bil.



 - En bil? sade mormor frågande. Inte hade hon någon bil, 
och hade aldrig haft. Så kom man då på att det hade blivit 
ett tryckfel i tidningen så att mormors telefonnummer hade 
hamnat där av misstag. Den kvällen kom det många samtal, 
och alla måste få förklarat för sig hur det var med annonsen.
 På högra sidan av hallen hängde man av sig kläderna, 
och längst fram på den sidan var också dörren till köket. Just 
i den dörren stod morfar en gång och visade en biljett från en 
sådan personvåg som brukade finnas på järnvägsstationerna. 
Han bullrade belåtet att han hade gått ned till 112 kilo och 
viftade med biljetten innan han stoppade ner den i västfickan.
 Köket var stort och ljust. Det var förresten konstigt att 
det var så ljust eftersom där bara fanns ett fönster som vette 
mot gården. Kanske var det ljust för att det var så stort och 
högt till tak. Alla väggar var dessutom målade ljust gulak-
tigt.
 Kökets centrum var en vedspis med kupa i bortesta hör-
net. Inte alltid eldade mormor i den. Bara när hon bakade 
eller lagade mycket mat. Ovanpå spisen hade hon nämligen 
en liten gasspis med ett par lågor. En svag lukt av gas låg 
över hela lägenheten och gav den en särskild atmosfär: Så 
här luktade det bara hos mormor.



Bredvid spisen satt en gasdriven varmvattenberedare  
på väggen. I den brann det hela tiden en liten blå  
låga. När någon tog varmvatten så tändes en hel hop 

blåa gaslågor bakom ett galler, och varmvattenmaskinen gav 
ifrån sig ett väsande ljud: varmvattenljudet.
 På väggen rakt fram i köket fanns en hylla med lite små-
saker på: En våg, en mortel, allehanda burkar och så vidare. 
Under den hyllan satt en gång moster Cissi och drack salt-
syra. Moster Cissi var mormors syster och hade något fel på 
matsmältningen, så hon måste då och då hälla ner saltsyra i 
magen genom ett rör som hon satte ner i halsen. Detta ver-
kade mycket spännande och exotiskt.

 Det föreföll som om hon jämt satt under denna hylla i 
köket och drack sin saltsyra. Hon log förnöjt åt allt och alla.
 Väggen mitt emot var täckt av ett skåp från golv till tak. 
Det var ett sådant skåp som hade ett avbrott på mitten så 
att det bildades en liten hylla att ha saker på. På den hyllan 
hade mormor brickor. En särskild bricka var röd och hade 
uppvikta kanter. Kanterna hade små hål så att det var liksom 
en spets av plåt runt kanten. Varje hål såg ut som ett stort 
och tjockt utropstecken med prick under. På den brickan 
brukade mormor duka fram saft och bullar och kakor och 
ställa på köksbordet åt alla barn.



 Mitt emot köksdörren i hallen fanns en dörr som ledde 
in till lägenhetens övriga rum. I det första av dem hängde en 
väggklocka med en utskuren örn ovanpå som bevakade alla 
i rummet. Klockan slog timmarna och var allestädes närva-
rande med sitt tickande.
 I rummet fanns också ett stort bokskåp där morfar hade 
alla sin böcker. Morfar hade så väldigt många böcker. Alla 
var stora och tunga och svarta. Över bokskåpet hängde ett 
stort porträtt av några anfäder; stela och allvarsamma såg de 
på små barn. 

 Innanför köket fanns en liten kammare. Det var morfars 
arbetsrum. Här stod hans skrivbord med en stor skrivmaskin 
som han lät barn skriva på. Sedan hade han en mängd pen-
nor och bläckhorn och tuschflaskor med fyrkantiga lock. 
Han hade också en hektografapparat som han använde då 
och då. 
 Den tycktes vara ett litet underverk för stora barnaögon. 
Man kunde får fram hur många teckningar man ville och 
som såg alldeles likadana ut fast man bara ritat en. Morfar 
var mycket duktig på att rita.



 Sådana ord brukade morfar aldrig begagna för små öron, men nu gjorde han det, 
stor, svart och väldig bredvid kakelugnstofsen.
 I det inre rummet stod en orgel. Det var en liten svart tramporgel med mässings-
ljusstakar på. På den kunde man spela O du saliga ur koralboken som alltid låg upp-
slagen. Framför tangenterna låg ett långt pappersband med tonernas namn på för att 
underlätta för fåkunniga att spela. 
 I detta rum fanns också en stor märkvärdighet: Ett sängskåp. På dagarna var det 
ett skåp med fotografier och prydnadssaker på, och om kvällarna förvandlades det till 
en säng.

I hörnet stod kakelugnen. Spjället på den var försett med ett vackert broderat band  
och en röd, yvig tofs. Vid den kakelugnen stod en gång morfar. Han hade legat på  
sjukhus och berättade en historia därifrån. En gammal gubbe hade legat intagen 

och en sköterska hade sagt åt honom att kasta vatten.
 - Kasta vatten? undrade gubben. Det uttrycket hade han aldrig hört, så sköterskan 
fick förklara med många ord vad hon menade. Då sken gubben upp; han hade förstått:
 - Jaså pinka!



 I den kunde man ligga om morgnarna och höra ljuden 
från staden som vaknade därutanför. Huvudändan vette 
åt fönstret mot Berzeliigatan och därute skramlade det av 
mjölkbilar från Mejericentralen och av dragkärror.
 Stadsfågeln gråsparv lät höra sig och genom alltihop 
tickade klockan med örnen på. Den hördes genom draperiet 
från rummet bredvid. Tickandet mätte ut den korta tiden och 
slagverket den långa, Trygga, välljudande slag.
 Om morgnarna skulle kakelugnen matas med ved. Mor-
mor gick ut i trappan, ut på gården och lyfte på locket till 
källartrappan. Där nere var det låga, spännande gångar med 
sparsamma glödlampor i taket. Där stod cyklar och annan 
bråte och ved låg i travar. Ute på gården kvittrade evigt 
gråsparvarna, och deras kvitter ekade mellan väggarna och 
förstorades. I den lilla planteringen mitt på gården fanns ett 
fågelmatbord där de höll till och slogs med varandra.
 Uppe på vinden, mormors vind, var allt lugnt och tyst. 
Ljus föll in genom fönster i taket. Mormors skrubb kallades 
något väldigt fint: Den var ett kontor, ett vindskontor. Där 
kunde man sitta i timmar alldeles ensam och titta i böcker, 
krypa bakom lådor och koffertar och insupa atmosfären.



När man skulle gå från mormor och morfar behövde  
man inte gå genom gången ut på Berzeliigatan, utan  
man kunde gå in genom huset på andra sidan. Där 

var en främmande lukt i trappan, främmande färg på pane-
lerna, främmande trappsteg. Man kunde emellertid gå rätt 
igenom huset och komma ut på Klostergatan.
 Klostergatan var mycket större än Berzeliigatan. Den 
var inte mormors på samma sätt. Här låg ingen kullersten på 
marken. Spårvagnar skramlade och bussar och bilar bullrade.
 Nej, Klostergatan var inte mormors gata.


