
En hunds låga skall hörs eka något kvar-
ter bort och ett dovt surrande når mig från 
ungarnas brädor i den nybyggda skate-
boardrampen strax intill.

En bil letar sig in bland de smala gatorna 
på jakt efter en parkeringsplats, men utan 
lycka. Vid denna tidpunkt på dygnet ligger 
bilarna tätt längst trottoarkanterna likt ett 
oändligt pärlband i skimmrande rött, blått 
och silver. Vid sidan av vägen stoltserar de 
gula landshövdingshusen med sina ljusa 
fasader, raka i ryggen trots sina många år på 
nacken. Bottenvåningarna är byggda i tegel 
och de två övre våningarna i trä. Ett sätt att 
kringgå den underliga lagen om att trähus 
inte fick byggas i mer än två våningar på 
tiden då det begav sig, 1929-38. 

Området är unikt i Göteborg med sina 
kvadratiskt byggda kvarter. Känslan från 
förr består trots att viss upprustning har 
skett under årens lopp. De fyrkantiga 
husen har alla samma pittoreska innergård 
där lummig grönska döljer soptunnorna i 
mitten av arenan.

Lite längre ner på gatan ligger småbutik-
erna vägg i vägg. Först kommer fiskaffären. 
Den är svår att undgå, fullkomligt skriker 
ut “Hä va dä FESK!” med sina tre jätte-
skyltar i stor stil. Den lilla vitvarubutiken, 
som är belägen i källaren tvärs över gatan, 
missar man däremot lätt. Här syns bara en 
anonym skylt med orden “Kyl, frys och 
disk”. Strax nedanför kastar tygaffärens 
blyga skyltfönster förstulna blickar ut över 
“Potatishörnan:s” frodiga bänkar där man 
sålt frukt och grönt sedan 1970. Ikväll 
sitter ägaren på trappan utanför sin affär i 
väntan på att de sista kunderna för dagen 
ska ramla in. Framför honom, ut mot trot-
toaren, står ett rangligt bord där han pallrat 
upp tonvis med frukt. Päron, äpplen och 
bananer trängs på den överfulla skivan. De 
små blåa pappersarken som sitter fasttej-
pade på de många lådorna fladdrar i vinden 
och informerar oss, med lite slarvig hand-
stil, om att svenska päron kostar 19 kronor 
kilot, äpplen 29. Vi nickar “hej” och jag 
fortsätter ut mot den stora bilvägen.

Det är ljum sensommarkväll när jag vandrar längs Solrosgatan i Kålltorp, 

Göteborg. Den nedgående solen färgar hus och gräsplättar mjukt rödgula 

och området runt omkring mig ligger stilla i kvällningen.
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