
 
 

GÖSTA WENNBERG: 

ROSENLUND 

Barndomsminnen från en herrgård i Jönköping där Britta, Stina och jag firade jular, påsk och 

några sommarveckor åren 1921-1934 hos mammas farbror Gustaf Lindman, ofta kallad G.L. 

(skrivet sept-okt 1993)  



 

Inköpet af Rosenlund för 17 500 kronor beslöts af stadsfullmäktige den 10 april 1906. Flere 

undantag å tillsammans 9 hektar 22 ar 70 m2 voro utom förut försålde Strand och Solvik gjorda 

af säljaren v häradshövding G Lindman, som på förhand förband sig att under tio år från 1907 

arrendera egendomen för 6 000 kronor per år. 

Rosenlund har under 1800-talet ägts af v Presidenten Mauritz Posse, kapten Ridderstedt, 

hofrättsrådet Ekermann och v häradshövding G. Lindman. 

Rosenlunds ladugård nedbrann lördagen den 8 maj 1880 på förmiddagen. Elden, som 

upptäcktes af Huskvarna postbud Ågren, hade uppkommit genom några pojkars lek med 

tändstickor i närheten af halmstackarna. Inalles blefvo sex byggnader, tre halmstackar, foder 

och diverse redskap lågornas rof. Kreaturen blefvo lyckligtvis alla räddade. 

Egendomen tillhörde då hofrättsrådet Ekermann. 

(Ur handlingar från Jönköpings museum) 

Rosenlunds Herrgård ligger i kvarteret Åtalet och har i gamla handlingar beteckningen 

stadsäga 354. Marken är ursprungligen en del av kronomarken under Ryhov och kallades förr 

Höga Gärde.  

Beteckningen Rosenlund stammar från Posse, som döpte sin herrgård efter ett torp Rosenlund, 

som låg strax väster om den nuvarande mangårdsbyggnaden. Grunden för torpet har 

lokaliserats i den undersökning som gjorts i samband med att man hade för avsikt att anlägga 

en ny park i anslutning till herrgården. I samband med detta arbete gjordes en 



georadarundersökning och man fann då inte bara grunden av torpet utan framförallt spåren 

av en övertäckt trädgård från 1700-talet. Denna rest brukar gå under benämningen Posses 

Park. Marken där den ligger är från och med 2013 klassad som fast fornlämning.  

Inom området finns idag tre byggnader, Herrgården, Annexet och Stallet.  

Herrgården är byggd 1786-1788 och är exteriört i stort sett orörd. Byggnaden är uppförd i 

liggande timmer som reveterats. Taket är täckt med skifferplattor, en ovanlig takbeläggning 

och den är ursprunglig. Fönsterdelningen är original utom i den västra fasaden mot Vättern, 

där man i nedre planet på 1940-talet har tagit upp en dörr för att öka tillgängligheten till 

parken.1700-talets människor använde inte en park på det sätt vi gör idag, det vill sig att vistas 

i, utan den skulle njutas inifrån. Dispositionen av utrymmena är delvis förändrad. I källarplanet 

har dragits in vatten och avlopp och under slutet av 1800-talet installerades en 

värmeanläggning. Dock är de viktigaste delarna. Köket, valven för matförvarning etc helt 

oförstörda. 

  

Jul i köket under familjen Lindmans tid 

 

BARNDOMSMINNEN 

MINNEN FRÅN ROSENLUND 

I höst har jag arbetat med att skriva ner två intervjuer som jag gjorde med mamma, den första 

1965 då hon var 76 år gammal och den andra från 1980 då hon var 91. Jag har kompletterat 

dem med utdrag ur hennes dagböcker, sex stycken som börjar då hon är 14 år och slutar nyåret 

1913 då hon är 24 år gammal. Till det kommer avskrifter av åtta brev från pappa till mamma 

november 1912-januari 1913, då mamma var i England. De var förlovade och pappa arbetade 

som lantmätare på lantmäteristyrelsen i Stockholm. De gifte sig augusti 1913. Två brev från 

mamma, då hon sommaren 1915 var på Rosenlund med Britta, ett år gammal, avslutar dessa 

dokument kring mamma och pappa.  



För att få en bakgrund till det jag nu skriver om Rosenlund bör man ha läst denna skildring. 

Rosenlund spelar en mycket stor roll för släkternas Lindmans och Wennberg, som hade 

sammanflätats genom flera giftemål redan från början av 1800-talet, som man kan se på min 

släkttavla. Mamma och pappa var kusiner, Gustaf Lindman, född 1866, köpte som ganska ung 

Rosenlunds Gård och bodde till sin död 1936 i herrgårdsbyggnaden, som är från 1788.  

Farbror Gustaf (ofta kallad G.L.) var mammas farbror, ogift jurist och lantbrukare, som kallade 

sig vice häradshövding (enligt Svensk Uppslagsbok en titel som tilldelades personer med 

juristexamen, som hållit ett visst antal tingssammanträden. Titeln föll ur bruk på 1920-talet.) 

GL var en typisk representant för skickliga och förmögna herrar som kom att spela stor roll då 

de svenska landsortsstäderna och industrialiseringen utvecklades och växte allt snabbare från 

1800-talets slut och framåt. Då han fyllde 50 år kallade lokaltidningen i Jönköping honom för 

”en af Jönköpings mer bemärkta man” --- ”till hvars mest kända personligheter han hör”. Han 

var då sedan länge bankdirektör i sparbanken, direktör för systembolaget, ordförande i 

drätselkammaren och hade ett tag varit sekreterare i länets hushållningssällskap. Dessutom drev 

han in på 1900-talets början Rosenlunds stor jordbruk, men var, som det framgår av mammas 

memoarer (intervjuerna), framsynt nog att sälja marken till staden och arrendera den. 

Han var en typisk 1800-talsmänniska även genom sin släktkänsla och sin ansvarskänsla 

gentemot släkten. Han hjälpte många släktingar, ofta genom att bringa ordning på tilltrasslade 

affärer. Mamma berättade ju om hur han stödde den unge Gunnar Serner (Frank Heller) under 

studierna (utförligare beskrivs detta i Dag Hedmans avhandling om Frank Heller), liksom 

pappan kyrkoherden i Bosarp Jöns Serner. 

Farbror Gustaf och Rosenlund spelade en nyckelroll i mammas och pappas liv. De träffades 

ofta eftersom de var kusiner och båda familjerna kom att bo i Jönköping då farfar pensionerades 

och pappas familj flyttade dit år 1900. De träffades, som man kan läsa i intervjuerna med 

mamma, också om somrarna då farfar bodde på Framnäs och mormor tvärs över sjön i 

Björkenäs (gården Framnäs är i dag ett semesterhem och drivs av Metodistkyrkan, LL anm.) 

Men dessutom träffades släkten ofta på Rosenlund, särskilt på jular och nyår, det framgår av 

mammas dagböcker. 

För oss syskon kom Rosenlund att bli betydelsefullt. För farbror Gustaf blev mammas familj 

nästan som om det vore hans egen och vi barn ersättning för egna barn och barnbarn. Jag minns 

honom från 20- och 30-talet som en kortvuxen stabbig, skäggig och mycket snäll gammal 

farbror, gammal gubbe. Fastän han 1926 inte var mer än 60 år ser han på kort mycket äldre ut 

än jag gör nu, 73 år gammal. 

Vi firade varje år jul- och nyårsveckorna, påskveckan och några veckor varje sommar på 

Rosenlund från 1921, då vi flyttade till Värnamo och till julen 1934. GL dog i juni 1935 på 

Rosenlund. 

Vi vet att vår upplevelse av tidens gång är mycket relativ och subjektiv. I barndomen går tiden 

långsamt, ett år är en lång tid. Nu ilar åren förbi. När våra föräldrar berättar om sin ungdom 

föreföll det oss vara för länge sedan.  I ett brev till mamma i januari 1913 – mamma är då i 



England och pappa firar nyåret på Rosenlund – skriver han att han längtar efter henne, och går 

igenom hennes rum varje kväll på väg ner till sitt rum. Det måste vara ”kontoret” och pappa 

måste legat någonstans i suterrängvåningen. Men det som plötsligt slår mig är att detta sker 

bara 12-13 år tidigare än mina första tydliga minnen av julen på Rosenlund, när jag var 5-6 år 

gammal. 

Mitt minne av kontoret då, det låg innanför biljarden, är att jag fem år gammal måste ta ricinolja 

i lingonmos. I rummet står en engelsk järnsäng med mässingskulor, det finns ett skrivbord 

(detsamma tror jag, som mamma i dagboken fick julen 1903, och som AnnStin nu har), på 

väggen hänger en stor reproduktion av Marcus Larssons ”Småländskt vattenfall”, som jag 

tyckte var vild och lite hotfull oväderstämning. Ricinoljan måste ha sin grund i förstoppning av 

julmat och alla nöter vi åt under julveckan. 

Det finns något som skiljer barndomsminnen från andra minnen och det är den magiska 

upplevelsen eller övertonen i upplevelserna. Det är något som vi ibland får återväckt när en 

minnesbild flimrar förbi i medvetandet – jag tvekar att anknyta till Marcal Prousts 

madeleinkaka, men det är något sådant man menar. Man får akta sig att låta denna ton färga 

barndomen till något idylliskt – barndomen är inte idyllisk och det ser inte ut inuti små barns 

medvetande så som ”de stora” tycker sig se hos det rara barnet. Rosenlund gav emellertid oss 

barn stora doser av denna slags upplevelser – jag tror att det gäller både Brita, Stina och mig. 

Jag har ett minne från Rosenlundssomrarna, skenbart mycket obetydligt, som just innehåller 

den magiska stämningen, och som varje gång dyker det upp återväcker just det som var barnets 

upplevelse, slutet i sig, koncentrerat på det som väckt uppmärksamhet. Jag går någon gång på 

20-talet i gruset utanför husets gavel mot statarlängorna ner mot trädgården och paviljongen. 

Det är varm sommar, i gruset glimmar något, bara en glasbit. Jag skrev 1954 en dikt kring den 

återkommande minnesbilden: 

 Barndomens grus 

 Knastrar under fötterna  

 Avståndets öga ser ädelstenar 

 Som aldrig fanns. 

Där misstror jag det magiskas återglans i barndomsminnet återupplevt. Men det är egentligen 

det idylliska jag misstror. 

Till Jönköping for vi med tåg eller i pappas Thulinbil på 20-talet. Järnvägsvagnens kupé hade 

träbänkar, spottkoppar på golvet och stora glaskupor i taket för gasbelysningen. En julresa 

minns jag detaljerat därför att vår jungfru Elsa hade hand om flera julklappspaket, varav ett 

oroade mig särskilt. ”Det är julskinkan” sa Elsa – men det kom på julafton fram en stor lackerad 

trätax som rullade på ett stort hjul mellan framfötterna, och den var till mig. 

På stationen mötte kusken Svensson med Victorian, en öppen landå – åtminstone förekom detta. 

Jag har ett minne, eller så har jag ofta fått det berättat för mig, att en gång väntade man kungen 



på besök till Jönköping, det var på 20-talet och när vår landå närmade sig började folk vinka 

och hurra, men kom av sig när de såg oss. 

Men Thulinen var mer spännande. Det var en öppen, båtliknande bil med växelspak och 

bromsspak på utsidan och med en uppfällbar sufflett med celluloidfönster. Någonstans mellan 

Byarum och Barnarp passerade vi en gammal fabrik, alltmer förfallen under åren, som jag en 

gång tror Stina kallade ”farbro Riken.” Den kommenterades varje resa. På hemvägen var de 

branta Barnarpsbackarna (Odensjölie), det mest spännande. När jag själv for till Skeda med min 

första bil, en liten SAAB, på 60-talet, hände det att vi fick motorstopp i denna uppförsbacke 

bakom långtradare som gick uppför på ettans växel. 

 

En Thulinbil 

Oförändrat på denna väg är fortfarande järnvägsundergången i Vaggeryd vid sulfatfabriken. 

(Numera är vägen flyttad till nya E4). Däremot luktar det inte längre Vaggeryd vid nordlig vind 

i Värnamo, svavellukten från sulfatfabriken. Ännu ett minne från dessa bilresor. En påsk på 20-

talet var det ovanligt svår tjällossning och pappa fick lotsa den ganska lätta Thulinen delvis på 

vägrenen förbi en sträcka med lervälling någonstans mellan Vaggeryd och Skillingaryd, där 

bilar satt fast i sörjan. 

Stina berättade häromdagen om ett annat minne. Vid Byarum passerade gamla vägen järnvägen 

till Jönköping i en mycket sned vinkel. Över alla järnvägskorsningar fanns på denna tiden 

skylten ”Passera ej banan då tåg höres eller synes”. Varje gång bilen skulle över denna korsning 

ropade flickorna: ”Pappa – akta bananen”! 



Man kom in i Jönköpings längs Munksjön och passerade Munksjö Pappersbruk, for över 

kanalen och längs Östra Storgatan, passerade undergången där morfars affär fortfarande låg, 

men ej vår längre (Lindman & Co), vidare längs Vätterstranden med den stora tvättinrättningen 

och oljecisternerna.  

 

Vestkustens Petroleum Aktiebolag 

Därefter uppför backen med Klinghammars gula villa (som var farbror Gustafs), Rosenlunds 

stora trädgård och mittför den stora ladan på backens krön svängde bilen in genom grinden med 

de stora grindstolparna. 

Grusplanen framför huset skuggades av stora bokar. 



 

Till höger fanns en stor rhododendronplantering, bakom den hundkojan – jag minns stora St. 

Berhardshunden som blev tokig med tiden, som den rasen ofta blev dåförtiden. En 

olyckshändelse med bokarna minns jag, och Stina ännu bättre! Mot statarlängorna stod två stora 

bokar (och mellen dem en jättelik stubbe), och på den vänstra boken skulle pappa och farbror 

Sten (tror jag) såga av en grän, rätt grov. Stina 8-9 år gammal gungade därunder från en annan 

gren. Just när grenen föll svängde gungan bakåt, hon fick den grova grenen i skallen och 

svimmade, vaknade i sängen emd svår huvudvärk och låg flera dagar med isblåsa på hjässan. 

Isblåsan minns jag mycket tydligt. 

Ett annat minne från den stora grusplanen. Farmor fyllde 70 år sommaren 1925 och dog lite 

senare samma år. En dag ser Stina och jag en gammal gumma komma över grusplanen uppifrån 

kusken Svenssons och försvinna runt hörnet på Rosenlund. Vi var säkra på att det var farmor – 

men hon var ju död! Fortfarande minns jag svagt den drömliknande overkliga stämningen i 

eftermiddagens solvärme. 

Gick man åt höger från planen passerade man en fruktträdgård (nuvarande Rosariet LL) och 

längre upp kom en hönsgård där det fanns kalkoner. Sedan kom Stallet där farbror Gustafs 

vagnhästar hade två spiltor, ett mycket vackert stall med höga takstolar i ljust trä och vackra 

spiltor. Till höger i stallbyggnaden bodde kusken Svensson. Starkt vindögd har mamma 

berättat.   



 

En grind bakom stallet ledde ut till gatan. (Lindallévägen LL) Om man följde den åt vänster 

kom man så småningom till de vackra eklundarna med de branta Rosenlundsbankarna.  Just där 

gatan svängde låg en stor mörk hemlighetsfull trädgård med en stor villa, Rosenlunds närmaste 

granne, och där fanns påfåglar. Det hände att man fick en fjäder. 

 



 Från den gatan började Rosenlunds villaområde, som låg på den mark GL hade sålt till 

Jönköpings stad tidigare (1906). Här ligger fortfarande Kjellbergska Stiftelsen, ett hem för 

obotligt sjuka. När flickorna var små byggdes detta hus och både Britta och Stina har berättat 

att när Stina var 7-8 år och Britta var 9-10 lockade Ströbergs pojke Ruben dem med att leka 

där. De klättrade och gick balansgång två våningar upp på bjälkarna till det ej ännu lagda golvet 

– det var fritt fall två våningar ner. Plötsligt gled en lös bräda, Stina föll och hamnade tvärs över 

en bjälke långt ner, brädan föll efter och slog henne. Blodig och trasig kom hon hem, förbjuden 

av Britta att säga vad som hänt. Flera veckor senare fick mamma reda på vad som verkligen 

skett och flickorna förbjöds att leka med Ruben! 

 

 

In till staden for vi med spårvagn. Alldeles nedanför backen var det en kort bit med dubbelspår 

där ingående och utgående vagn kunde mötas. Sedan for man förbi tvättinrättningen, under 

järnvägen vid undergången och steg av i staden – det var en ganska lång resa för en pollett som 

man släppte i en behållare vid manöveranordningarna i vagnens ändar. 



 

Jag mäter på kartan, 2,5 kilometer fram till mittför farbror Gustafs sparbank. Där vi ibland fick 

sitta i lunchrummet och vänta. Lukten och den vindlande stentrappan kan jag fortfarande 

återkalla i mitt minne. 

 

Moster Karin var som regel med på somrarna och med henne gick vi ofta i affärer. Vi minns 

bäst Östbergs konditori där vi bjöds på bakelser – Stina har ett bittert minne därifrån: Karin 

bjöd oss äta så många bakelser vi orkade. Jag orkade tre, men hon bara en! Vi gick i 

delikatessaffären Percy Luck, där moster Karin köpte fin engelsk lakritskonfekt. Jag minns 

också Sidenhuset dit fruarna i Värnamo for för att ekipera sig extra fint Bokhandeln minns jag 

också. Allt detta låg på östra sidan av Kanalen som ledde från Munksjön till hamnen. Där fanns 



en klaffbro, där båtar från industrierna (antar jag) skulle passera – då fick bilar och spårvagnar 

vänta bakom bommar. 

 

AnnStin och jag gifte oss den 20 juni 1942 på rådhuset i Jönköping. Borgmästare Dahlbäck 

skulle viga oss, vi hade kommit ensamma med tåget från Värnamo, ty så ville vi ha det! 

Bröllopsvittnen var en rådhusvaktmästare och en notarie, klockan var, tror jag, ett på 

lördagseftermiddagen. Dahlbeck ber om lysningsbeviset. ”Det skickade jag i torsdags” säger 

jag. Han betvivlar, ger med sig, går att leta, är borta minst 20 minuter. Bröllopsvittnena tittar 

bekymrat och besvärat på oss två unga studenter – så kommer han åter med pappret och viger 

oss. 

Så går vi ut på trappan och det ösregnar. Dahlbeck säger uppmuntrande om den rikedom i 

framtiden som regnet bebådade. (Pytttsan). Sen gick vi och fotograferade oss – korten blev så 

förfärliga att vi förstört dem. Vi gick upp till restaurang Alphyddan i Jönköping för att äta 

bröllopsmiddag – jag hade så ofta hört pappa och mamma tala om hur fint det var att äta där 

uppe. Vi åt kyckling, man dukade bort maten och vi var för blyga och ovana att be dem ta in 

kycklingen igen, det var mycket kvar. Efterrätten har jag glömt. När kaffet kom frågade 

servitrisen om det skulle vara något till? Ja tack en kaka, sade vi. Men det var inte det hon 

menade. Och vi var nykterister på den tiden. Så unga vi var! 



 

Någon av de andra dagarna, vi var kvar ett par dagar, gick vi i bokhandeln. AnnStin köpte till 

mig en liten japansk netsuke, en liten budda som nu står i min sakhylla, jag gav AnnStin 

”Trägudars land” av Jan Fridegård. Vi for spårvagnen ut till Rosenlund och gick runt husen där, 

vi for på tisdagen till Visingsö på en mycket kort bröllopsresa – korten där vi fotograferade 

varandra i ruinens fönstervalv finns i mitt album. Smekmånaden tillbringade vi i Värnamo med 

att tillsammans kartera en bit av Lagans meandrar norr om Värnamo för min trebetygsuppsats 

i geografi. Jag stod vid ritbordet och tuben och AnnStin fick springa runt med lattan 

(mätstången). Men det har jag skrivit om på annat ställe. 

Spårvagnen är ett av mina klaraste ljudminnen från Rosenlund. Ett par somrar fick jag ligga 

ensam i sovrummet mot matsalen. Fönstret vette mot gatsidan och Ströbergs, väggen var klädd 

med rådhusvin (vildvin) som klängde på ståltrådar fästa med utskjutande krampor. I vildvinet 

bodde sparvar och deras milda tjatter hörde jag på morgonen. På kvällen i det mörka rummet 

just innan insomningsfasen, den magiska, hörde jag spårvagnen på sin sista kvällstur mot 

Huskvarna gnisslande sega sig upp för backen.  

Från det rummet har jag andra klara minnen. Inredningen minns jag inte helt klart, bara att det 

fanns en lavoar mot matsalsväggen med porslinshandfat och dito stor kanna, potta därunder i 

ett skåp och en emaljerad slaskvattenhink med det typiska hålet mitt i. I hela övervåningen 

fanns inte vatten och avlopp. Vilket arbete för hushållerskorna! För att komma till toaletten fick 

man gå den långa trappan från matsalens serveringsrum ned till suterrängvåningen. Farbror 



Gustaf tog trappan i andra ändan av huset. Det sista åren var han för sjuklig för det och lät göra 

en toalett som man nådde från stora ingångens farstu. Den fascinerade mig med en pedal för 

spolningen och med en vid grund skål av tysk modell, tror jag. 

Flera minnen är förknippade med det rummet. På tjugotalet var kristallmottagaren den folkliga 

radioapparaten. En sådan fanns på Rosenlund och jag satt på min säng med lurar för öronen och 

letade och petade med nålen på kvartskristallen, som alltså fungerade som radiorören sedan 

gjorde, och transistorerna nu (som ju är kvartskristaller). Det var spännande när man fick in 

Stockholm-Motala. En annan bild från samma rum och samma säng: jag sitter där en 

födelsedagsmorgon med en present i handen, en indiankanot i trä, 2 dm lång, välgjord med 

paddel och allt och fint fernissad i rött och gult. 

Från sovrummet intill kom man genom dubbeldörrar (hela filen av rum hade dubbeldörrar med 

vackra gammaldags dörrhandtag av mässing) in i vardagsrummet. (I sin dagbok berättar 

mamma om nyåret 1904 på Rosenlund och om sin farmors våning. Det måste ha varit i de två 

sovrummen och detta vardagsrum som farbror Gustafs mamma hade sin våning. Hon dog senare 

under 1904). 

Från vardagsrummet finns flera kort från 1920-talet. På ett av dem (1925) sitter jag framför 

bokhyllan med glasdörrar (det är den som Stina haft) klädd i en liten kavaj och en stor prickig 

fluga. I hörnet sitter den stora taxen av trä på en kudde, på golvet har jag ställt andra julklappar, 

tennsoldater och ett afrikanskt landskap med djur, också av tenn. Stina med stor rosett i håret 

håller sin Käthe Kruse-docka (måste vara den), en likadan docka sitter vid flickornas 

miniatyrvävstol, som var fullt användbar. 

Jag minns väl en annan jul då jag satt på samma golv och lekte med en fin Noaks ark med alla 

djuren fint gjorda i trä, ett minne till har jag från samma golv och samma 20-tal, det är 

fortfarande mycket tydligt. Mamma hade varit inne i staden och hade med sig en sådan där tysk 

leksak, en sparv i plåt som hoppade runt om man drog upp den med en nyckel. Den var fint 

klädd med filt. Det var bara det att den inte fungerade. 

Det är ett minne som inte är laddat med otröstlighet eller besvikelse – det är bara så tydligt 

genom åren, det har kvar stämningen av barndom, av ett sätt att uppleva bara det som just då 

var framför, spänningen inför den nya saken, uteslutandet av den övriga omgivningen. Och 

något av det som egentligen inte är barnsligt, i vedertagen mening, utan ett sätt att allvarligt 

närma sig allt nytt i omvärlden. Detta inre barn som så närmar sig livet och omvärlden är på 

något sätt någon annan än det rara lite truliga barnet på fotona. 

Bokskåpet tittade jag ofta i. Farbror Gustaf fick mycket böcker av pappas bröder Ivar, som var 

bokhandlare och Sten, som också blev bokhandlare. Här fanns H C Andersens sagor i praktban 

med fina illustrationer, som jag ofta låg och tittade och läste i på golvet, när jag väl kunde läsa. 

Mina första minnen av faster Signe är förbundna med detta vardagsrum; hon var en god 

berättare och berättade spökhistorier. 

Av tavlorna minns jag bara Julius Kronbergs ”Pojke med kalkon”, som Stina har nu, och en 

tavla över den blå soffan som föreställde ett upprört hav med flyende moln och månsken – 



åtminstone är det så jag minns den. Mellan fönstren stod den stora väggspegeln i mahogny, 

Karl-Johanstil, som sedan hamnade i vardagrummet i Värnamo (och som pappa fick korta 

benen på). 

Från vardagsrummet kom man i i salongen, ett stort vackert rum. Här hängde mellan fönstren 

de två gustavianska speglarna med änglaöverstycken. En av dem hade AnnStin och jag länge i 

villan, den andra hängde längst ner i trappan på Skeda. Alldeles till vänster om dubbeldörrarna 

stod en atenienn (detta korsordsord) med fina små prydnadssaker, och tror jag, här hängde också 

farbror Gustafs fina samling av miniatyrporträtt. 

Mot högra kortväggen, sett från fönstren, fanns enmycket vacker soffgrupp, sidenklädd och ett 

pelarbord. Ovanför soffan hängde en stor tavla med ett pastoralt landskap med kor betande i ett 

öppet landskap med stora träd, mycket typiskt 1800-tal. Den tyckte jag om, den kunde man gå 

in i! Till vänster i salongen stod den stora flygeln och kopplad till den ett självspelande piano 

(som pappa talar om i ett av sina brev till mamma). 

 

Salongen med de i texten nämnda speglarna 

Ett sådant självspelande piano (farbror Gustafs var en pianola tror jag) laddade man med en 

rulle perforerat papper på en vacker trärulle, den tidens programmering. Pianolan ställdes 



framför flygelns tangentbord och genom mekanismer slogs flygelns tangenter ner när rullens 

hål släppte igenom en söknål som styrde valet av nedslag. Det blev riktig och njutbar musik. 

Pappersrullens hål hade perforerats (programmerats) då en skicklig pianist spelade stycket på 

ett inspelningspiano. Många av tidens konsertpianisters spelsätt finns på det sätter konservarade 

bättre än på de samtida vaxrullarna och första grammofonskivorna. I pappas brev berättar han 

att GL spelade ”de svåraste operor”. Själv minns jag att jag hört Cavalleria Rusticana i 

pianoversion. 

Under flygels stod en foxterrier i tyg, mycket naturtrogen. Den var egentligen Stinas, tror jag, 

men stod där alla år. Det finns ett foto på salongen. 

Bäst minns jag salongen från jularna. Den stora granen stod mot fönstren mitt för 

dubbeldörrarna. Den var enkelt klädd med glitter, ljus och äpplen som hängde under 

ljushållarna. Jag tror att det var sådana ljushållare som hölls på rätt köl av äpplenas tyngd. När 

granen var tänd på kvällen speglades den i dubbeldörrarnas glasrutor ut mot den mörka 

tamburen, det skapade en intensiv stämning och det är den bild som oftast kommer för mig från 

alla besök på Rosenlund. 

Julklapparna lades under granen. Stina berättade att vi alltid var så ledsna för att vi (barn) fick 

vänta medan de vuxna skulle ”skriva brev” efter julmiddagen (d v s sova middag). Därför kom 

inte julklappsutdelningen förrän vid sjutiden på kvällen. Någon var tomte, och den mycket 

naturtrogna tomtemasken förvarades annars i ett av de stora väggskåpen i biljardrummet. Även 

om jag inte trodde på tomten satte dem där masken myror i huvudet på mig, i alla fall var det 

något hemlighetsfullt över den. 

Julmiddagen på 20-talet åts i köket vid ett stort bord. Vi kunde vara många, farbror Sten och 

tror Stina farbror Erik innan han gifte sig med Lizzie, var med liksom moster Karin och fastrarna 

Signe och Hilma. Jag minns stämningen vid bordet, jag minns att seden att ropa Per Matssa 

lärde jag mig där, och att den stora ljusstaken med nio ljus var med. Den har jag nu, den lät min 

farfar göra med ett ljus för varje barn. 

”Per Matssa” sa man till någon vid bordet. ”Vad vill du?” skulle det svaras. ”Jag vill dricka!” 

– ”Så drick!” – ”Jag har druckit!” – ”Hur smakade det?” – ”Känn på!”. 

Under julveckan stod alltid ett bord dukat med nötter (hasselnötter, paranötter, valnötter, 

krakmandel – som jag ogillade och russin, fikon och mandel). Vi fick äta när och hur mycket 

vi ville. Stina berättar att detta bord stod i matsalen just innanför dörren till vardagsrummet – 

och att Sofia alltid var förargad för alla nötskal på golvet! 

Jag minns nyårsaftnar då vi sent på kvällen satt i farbror Gustafs arbetsrum. Han hade sin stora 

radio därmed en den tidens antenn stående ovanpå, en stor anordning med en fyrkantig träram 

med trådar spända i serier runtom. Hur högtalaren såg ut minns jag ej. I alla fall har jag ett 

minne av att ha hört Anders de Wahl läsa Tennyssons ”Nyårsklockorna” i den radion.  

På 20-talet, när vi alla tre var barn. Fick vi ligga i biljarden i hopfällbara tältsängar. Sängbotten 

var av grovt säckvävsliknande tyg spänt mellan två kantiga stänger som på ett listigt sätt träddes 

över stolparna på gavlarna. 



Ett minne från en jul. Från salongen och G L:s arbetsrum hade man utsikt över hela bukten med 

ljusen från staden och från Bymarken mittemot. Mot natten stod en villa mitt emot i ljusan låga 

och brann ner – man hade haft en hög gran i en trapphall som gick genom två våningar. Om jag 

själv sett detta eller bara fått det berättat vet jag inte längre – men det upprörde mig länge. 

Åter till biljardrummet. Våra tre sängar stod på var sin sida och vid kortändan mot kontoret. På 

biljardens breda kant ställde vi våra julklappar så att vi kunde se dem när vi somnade och nå 

dem på julaftonsmorgonen. Det var en lyckokänsla. Ett annat minne har jag från de gånger vi 

låg i biljarden. Jag var som barn sängvätare och hade alltid en vaxduk under lakanet. Just i 

biljarden hade jag en gång vätt ner sängen – moster Karin upptäckte det och skulle ge mig något 

litet straff för detta – något som mamma aldrig gjorde. Jag var nog 5 år den gången. Hur som 

helst, jag tyckte det var mycket orättvist eftersom jag ju sov vid olyckans timande och alltså 

inte kunde rå för det – så jag sprang undan och Karin efter, jag ivrigt försvarande mig. Karin 

lugnade sig, och jag har ett mycket klart minne av en försoning och att jag alltsedan dess 

uppfattat henne mer som en kamrat än som en lite på distans varande vuxen. Så nära blev aldrig 

faster Signe som jag ändå gillade. 

Ett numra oklart minne har jag av en kväll, en mörk kväll när resten av familjen var på någon 

bjudning, antagligen hos Wennbergs i Tenhult, och jag var ensam i sängen i biljarden. Det var 

en liten kuslig stämning, det blåste ute och genom träpersiennerna kunde jag se de mörka 

tujorna röra sig i vinden. Sedan hör jag att de andra kommer hem och i farstun utanför biljarden. 

Biljard fick vi spela när vi ville. Förbud är inget jag minns från Rosenlund. Biljarden med sitt 

gröna kläde var av engelskt typ med sex hål att stöta bollarna i. Bollarna samlades i en pyramid 

mellan tre ribbor som togs bort, (10 bollar tror jag). Sedan sprängdes pyramiden med en stöt av 

ännu en kula, den röda. Därefter gällde det att krocka ner kulorna i hålen. Köerna som med sin 

krita stod i en ställning på kortsidan av farstun. Jag har senare för mitt inre målat upp scenen 

när farbror Gustaf efter sina middagar för herrarna i Jönköping stod runt detta biljardbord med 

sina gäster. Men jag såg honom aldrig spela. 

Väggen mellan salongen-GL:s rum och biljard var mäktig, där gick murstocken för 

kakelugnarna. I en passage från GL:s rum fanns väggfasta skåp med spännande saker, bland 

annat ett stereoskop med en stor uppsättning bilder från olika städer och landskap i Europa. 

Tittade man i stereoskopets två linser på två nästan lika fotona blev bilden tredimensionell! Det 

var fantastiskt och spännande. På kortväggen mot kontoret stod en bokhylla och i den fanns 

bland annat ”Druvklasar och fikonkvistar”, en samling anekdoter eller roliga historier med 

bilder av Albert Engström, OA och Anders Forsberg – ganska ruskiga med sina tidsbundna 

fördomar mot judar, folkskolelärare, pigor och andra, men med tidstypiska interiörer med stor 

detaljrikedom från sekelskiftets borgarhem (särskilt Anders Forsbergs teckningar). Stina och 

jag låg ofta på magen där och läste dem, jag har de böckerna nu, men redan då kunde jag de 

flesta utantill – och kan så än till plåga för min omgivning. 

Kortväggen mittemot hade också en bokhylla med en byrå med tre låsta lådor under. Stina 

berättade att GL en gång glömde låsa dem, och att hon fann pornografisk litteratur i dem. Jag 

minns att jag snokade i dem som 12-13 åring, minns ingen sådan litteratur, men däremot två 

album av en utomordentligt skicklig och ganska laskiv (oanständig) tysk tecknare, 



skämttecknare som hette Heinrich Kley. De kan ha varit från 1909-1911 av bilmodellerna att 

döma. GL reste mycket utomlands och hade köpt dem där. (Ett exemplar av det ena albumet 

hittade jag 1942 i Lund på ett antikvariet och sitter just nu och tittar i det – återkallar stämningen 

från Rosenlund och pubertetsårens begynnande oro.) 

Långväggen hade stora väggfasta skåp. I ett av dem, med långa breda hyllor, låg travar av 

oinbundna böcker – GL måste ha fått många böcker av Ivar och Sten som båda var bokhandlare. 

Där i skåpet satt jag ofta som 11-14 åring och läste, inte minst i Frank Hellers romaner. Där 

fann jag hans pojkbok ”Unge Karl Bertil von  Birck”. Om den berättade han 1944 (när den gick 

som radioserie) att den egentligen handlar om en sommar då han var tretton år och besökte 

kusinerna på Framnäs vid sjön Ören (dvs. pappa och hans syskon). 

Pappa har klippt den intervjun och kommenterat den i en klippbok jag ärvt efter honom. 

Till höger om det stora skåpet kom två smalare, i det ena låg alltså tomtemasken. Sedan följde 

en grund nisch där kakelugnen varit. Den var klädd med filttyg och detta i sin tur behängt med 

olika slags betsel för hästar och överst en stor oval mycket vacker väggklocka. Där framför stod 

ett uppfällbart runt bord med sin stora vackra skiva av alrot. 

Mellan fönstren med sina persienner av bräda trälister, hängde vackra mässingslampetter med 

ljus. 

Nu återstår matsalen. Måltider där har jag mycket vaga minnen av, jo jag minns när farbror 

Gustaf gör glögg på jularna (eller kanske nyåren) och bränner av den med konjak. Det var 

egendomligt och spännande och jag minns att Ellen eller Sofia (kokerskan och husjungfrun) 

varje kväll ställde upp en bricka med mjölk och bredda smörgåsar, övertäckta med en handduk, 

åt oss barn som kvällsmåltid, och förnimmer ännu smaken av den förväntansfulla hungrigheten. 

Ja – GL:s arbetsrum har jag glömt. Mot fönstret stod hans stora skrivbord och på det låg bland 

annat ett stoppur och en stegräknare som också såg ut som en klocka. Denna hade GL för att 

mäta hur långt han gick på sin av doktorn ordinerade promenader. Hans många 

representationsmiddagar har satt sina spår både i den stabbiga gestalten och i hälsan. Till höger 

om skrivbordet stod en snutthylla för Trio-pärmar, till höger om dubbeldörrarna till hans 

sovrum en stor vacker sekretär av mahogny. Ibland fällde han ner klaffen till den och lät oss se 

spännande ting i lådorna. En gång fick jag en liten vacker häst i en kopparliknande metall, 

mycket välgjord. Ett ben var defekt, men jag hade den ändå till för 10-15 år sedan. Nu är den 

försvunnen. Bredvid den låg en lika liten häst som var emaljerad i olika färger och med sadel 

och remtyg i emalj. Den ville jag gärna haft. En av mina återkommande drömmar långt efter 

30-talet då auktionen efter GL hade varit handlade om att jag gick omkring på Rosenlund, kunde 

leta i alla skåp och sökte denna lilla häst. 

Till källarvåningen kunde man komma genom serveringsrummet innanför matsalen nedför en 

lång stentrappa. Man kom ner i ett märkt källarrum där värmepannan fanns, sedan till vänster 

låg det stora köket med fönster ut mo trädgården med djupa fönstersmygar. Väggen var mäktig. 

Jungfrurnas diskmöjligheter var två djupa tvätthoar av porslin – som jag minns det, och med 

rinnande vatten. En stor spiselhäll med kupa fanns på bortre väggen. Jag minns också ett stort 



gulmålat skåp med köksattiraljer. Innanför köket låg Ellens rum. Man kunde gå från köket ut i 

trädgården mot Ströbergs (gatsidan) genom en kall farstu med stengolv, som alla Rosenlunds 

källrutrymmen med en obeskrivbar atmosfär. Här fanns också dörrar till matkällarna. 

Gick man genom pannrummet åt andra hållet kom man till badrummet med WC, länge huset 

enda, badkar och gaseldat (?) varmvattenaggregat till badvatten. Mot väggen till nedre 

vardagsrummet stod en Stathmosvåg; man anade doktorns order om noggrant levnadssätt. I det 

vardagsrummet med sina fönster ut mot trädgården åt vi barn våra måltider på 20-talet. Stina 

berättar att vi brukade kasta ut tråkig mat genom fönstret, och när detta upptäcktes så kom 

farbror Gustaf också underfund med att vi fick sämre mat än de vuxna, sylta och annat. Ingen 

bestraffning, i stället fick vi flytta upp i matsalen. 

I det vardagsrummet fanns också den gungstol där moster Karin sade sig ha sett en man sitta 

när hon gick genom rummet en natt. En man som försvann, ett spöke. När mamma många år 

senare frågade henne och det sa hon, att flickorna Wennberg såg och hörde så mycket – hon 

ville hävda sig lite. 

Innanför vardagsrummet låg ett sovrum, Sofias (GL:s mor) rum. Men jag vet att jag de sista 

åren på 30-talets början någon gång fick ligga i det rummet. Så kunde man gå ut från 

vardagsrummet till en farstu där dörrarna till vinkällare och fruktkällare fanns, som jag minns 

det låga stenrum med välvda tak, mycket spännande. Från farstun gick trappan upp till farstun 

utanför kontoret. 

Jag glömde en detalj. I vardagsrummet därnere fanns ett skåp med gamla utgallrade 

prydnadssaker och bland dem fäste jag mig alltid vid en äggformad porslinspjäs med en pojke 

som klängde utanpå ägget. Nu står den i Brittas skåp (som varit mormors) på Skeda. 

Från farstun vid kontoret gick också vindstrappan upp till den stora öppna vinden som sträckte 

sig över hela husets 26 meter. Ditupp gick vi ibland, som jag minns utan rädsla. 

Från huset ned mot staden i en svag sluttning sträckte sig den delen av trädgården som var både 

en paradträdgård med grusgångar, rabatter och buskage, och en bär- och jordgubbsträdgård, 

kanske också grönsaker – men det minns jag inte. Stina minns att vi hade stor frihet att äta av 

alla bär, och att vi kunde gå direkt från måltiden på sommaren och äta jordgubbar till farbror 

Gustafs förtjusning. Själv minns jag krusbärsbuskarna bättre (och mjöldaggen på dem som såg 

så skrämmande ut). Här fanns också en stor vit rund (eller kanske åttkantig) paviljong med tak 

i kinesiskt svängd typ och, tror jag omgiven av pelare som bar takfallet. Inuti fanns höga gamla 

väggfasta skåp med dörrar mellan fönstren. Enligt Stina spelade Britta, hon och de kvinnliga 

kusinerna ibland teater här nere. 

Jag har ett tydligare minne från paviljongen en sommar när Astrid Serner, Gunnar syster, målar 

trädgårdsmöblerna utanför den. Hon var en mycket glad och rolig släkting, som bland annat 

lärde oss många sånger ur studentspexet Uarda, det klassiska spexet från Lund. ”När aftonsol 

skiner, på pypypypyramider…” och ”men käre kandidaten, hur kan man säga så, jag rodnar 

som tomaten, utav att höra på” – det senare sjunget av Uarda som fann Moses i vassen. ”Vyssa 



lulla kilen, som jag fann i Nilen”. Att hon kunde dem var inte så konstigt, en av henens bröder 

lär ha spelat Uarda på premiären 1909. 

Mot branten ner mot Vättern hade man planterat tät granskog mot vinden: Granens kottar hade 

så lustiga fjäll – jag kände ögonblickligen igen dem – då jag läste in trädgårdsväxterna i Lunds 

botaniska trädgård på 40-talet. Det måste ha varit Douglasgran. Genom den granplanteringen – 

där vi lekte ibland – det blev som ett dunkelt rum under grenarna – gick vi nedför en brant och 

smal sandig väg till en sandstrand där vi badade när Vättern inte var för kall. Där fanns också 

ett litet badhus; jag finns fotograferad intill det, en naken fet tvååring. 

Längst ner i trädgården vidtog trädgården kring Klinghammars gula villa, där jag vet att vi fick 

bo tillfälligt på övervåningen några gånger. Sonen Klinghammar var konstnär (Stina har några 

saker av honom). 

(När vi bodde på Malma Ringvägen blev AnnStin bekant med en Märta Thulin, vars man hade 

varit godsförvaltare, Erik T, nu 91 år. Det visade sig att Märta var född Klinghammar, kom från 

den villan och mindes att hon som ung flicka hade fått passa Britta ibland! Mamma och Märta 

träffades hos oss, och talade länge om flickskolan i Jönköping där de, trots åldersskillnaden haft 

en del lärarinnor gemensamt (Santesonska flickskolan LL). 

Både Britta och Stina talar om kusinerna som ibland också var på Rosenlund, bland annat 

Angret Wennberg och Maj Rydsjö. Jag var ju mycket yngre och kan inte minnas att jag hade 

någon jämnårig att leka med. Det måtte inte ha spelat någon roll för mig – jag har bara ljusa 

minnen från rosenlundsbesöken, minns bara en fri vänlig stämning. 

Våra barndomsminnen är starkt förbundna med hus och rum som vi bott i, med gator och 

landskap – och man förnimmer en känsla av förlust om de förändrats eller försvunnit. Det är 

som en oklar rätt hade blivit begången, som om något tas ifrån en.  

Stora huset står kvar på Rosenlund, med stallet och statarbostäderna borta. Ströbergs hus fanns 

förra året, trädgården upp mot stallet likaså. Den nedre trädgården med paviljongen och 

granskog är borta sedan länge. Bokarna finns och rhododendronbuskaget. 

I mitten av 60-talet var jag på konferens i Jönköping och tog mig ut till Rosenlund. Genom 

enslump träffade jag en vaktmästare som släppte in mig. Övervåningen var delvis förändrad, 

man hade lett in vatten och avlopp och ordnat ett kök där lilla sovrummet mot Ströbergs förut 

var. Filen av rum är sig lik – men tomheten och förändringarna gjorde att kännslan och minnena 

var egendomligt likgiltiga. Det fanns inga möbler någonstans. Så jag gick in i vad som varit 

farbror Gustafs sovrum och ut i farstun. Jag gick uppför vindstrapporna och upp på vindsgolvet. 

Det väldiga vindsrummet var alldeles tomt – och med en gång fick jag en rysning, 

oemotståndlig, i hela kroppen, en känsla av något obeskrivbart, inte hotfullt men – jag vände 

och gick ner. Jag tror inte på spöken eller kvardröjande förnimmelser i gamla hus. Jag tror att 

först här på den tomma vinden drabbades jag till slut av den barndomsstämning som var 

förknippad med Rosenlund. 
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