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Andra Våningen

Retrolägenheten Andra Våningen i Nossebro representerar ett tidstypiskt boende från 1960-talets Sve-
rige. Den ligger i kvarteret Amiralen, som en gång var ”kommunens hjärta” med kommunkontor, polissta-
tion, brandstation och varmbadhus. Även Nossebro Bryggeri- och läskedrycksfabrik låg här från det att 
huset byggdes 1937-38.

Slangtornet och förra brandstationen 
som ligger mot Storgatan och bron.
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Det fanns tre lägenheter i huset, vilka två av dem låg på det våningsplan som Andra Våningen 
i dag ligger. En på ett rum och kök och den andra på två rum och kök. Den tredje var bryggeridirektö-
rens stora lägenhet som låg i vinkeln mellan de två huskropparna.

1944 flyttade familjen Kam in i den mindre lägenheten på ett rum och kök. Fru Ester hade fått 
arbete som föreståndare på varmbadhuset och fick lägenheten som tjänstebostad åt sin familj; mannen 
Henry och dottern Gunnel. Även Henry hade en kortare tid också nära till arbetet. Han var utkörare åt 
bryggeriet innan han började på Necks verkstäder.

1957 flyttade de in i den större lägenheten på två rum och kök, den nuvarande Andra Våningen. Den 
hade under åren 1952-57 varit kommunförvaltningskontor, efter att Essunga 1952 blev en kommun. Tidi-
gare hade det varit en municipalsamhälle. 1957 flyttade man kontoret till andra lokaler.

Rakt under lägenheterna i bottenplanet låg polisstationen. Bredvid i husets vinkel, mot Meje-
riet till, låg varmbadhuset. Än i dag finns delar av den intakta miljön kvar, bland annat det helkaklade 
tvättrummet och bastun.



Tonårsrummet från Andra Vå-
ningen. Detta är det tredje rum 
som tillkom under slutet av 
1960-talet.

Under slutet av 1960-talet utökades lägenheten med ytterligare ett rum, som hade varit ett av 
rummen från bryggeridirektörens stora bostad. Här bodde paret Kam tillsammans fram till Esters död 
1987. Därefter bor Henry här själv fram till 2009, då han flyttar till Kerstinsås äldreboende.

Lägenheten ställs i ordning 2010 som en tidstypisk lägenhet från 1960-talets Nossebro av 
Monica Galle och Kerstin Abelsson. Gunnel Melander, paret Kams dotter, var inte med vid i ordnings-
ställandet, men när hon kom dit när det var klart, kändes det som hon kom in i sitt gamla föräldrahem. 
Den fasta inredningen, framförallt köket, är intakt såsom hennes föräldrar gjorde i ordning det i bör-
jan på 1960-talet med färger och tapeter. I rummen har det tapetserats och målats om under 1990-tal.  
Hon tycker att lägenheten är representativ för ett boende i Nossebro. De flesta hemmen var snarlika 
varandra, då man möblerade sina hem med möbler från Nossebro Möbelaffär.

Vardagsrummet såsom 
det ser ut i dag, men 
väldigt snarlikt och i 
samma stämning som 
det var under familjens 
Kams tid.



Text och sammanställning: Maria Zeilon, juni 2011.  www.kulturgrafik.se

Fotografi försättsblad: Detalj av dörr från porten till fastigheten med ”Andra Våningen”, Maria Zeilon 2011.   

Det intakta köket 
kompletterat med 
tidstypiska detaljer.

Foto: Maria Zeilon 2011

Gunnel Melander tycker det känns bra att barndomshemmet har blivit ett museum. Det var en 
konstig känsla när hon låste dörren för sista gången, när pappa Henry hade flyttat ut 2009. Hon vis-
ste då att huset hotades av rivning och hon fruktade att hon skulle se grävskopor i rummen nästa gång 
hon besökte Nossebro.

Men efter en kamp från eldsjälar ser det ut som detta inte blir av. Den 23 juni 2010 öppnades lä-
genheten igen, då för allmänheten och haft sedan dess åtskilliga besökare. Efter en succé som denna är 
det svårt att se att rivningen blir av!
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