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Det är närmare 25 år sedan du lärde mig att jonglera på grusplanen vid Noltorpsskolan i 
Alingsås. Jag kommer ihåg det som om det vore igår. Jag vet inte hur många timmar vi avver-
kade där men det är några speciella minnen som aldrig kommer suddas ut. Det absolut star-
kaste minnet är när bollen sparkades över staketet och in bland brännässlorna, vilket gjorde 
det nästan omöjligt att få tag på den. Det du gjorde då var att vräka eller kanske till och med 
brotta ned ett mindre träd, vilket du använde som hjälpmedel till att fiska upp bollen. Efter det 
var du som en superhjälte för mig och jag kommer ihåg att jag berättade den inför storögda 
klasskamrater. 

Ett annat starkt minne är alla de oändligt stora och lite skrämmande MC och raggarträffar 
jag och Johanna fick följa med på. Eftersom jag var en aning disträ som barn förstod jag 
aldrig riktigt att vi var på de stora mässorna på grund av att du studerade deras beteenden. Det 
var först för några år sedan, då jag nämnde någonting om att du var knutte som ung som jag 
fick alla fakta på bordet och rättade till ett par saker i huvudet. 

Nu har jag fyllt trettio år vilket gör att du är dubbelt så gammal som mig. På något konstigt 
sätt har vi ändå lyckats få samma musiksmak. Jag har säkerligen blivit färgad vid tidig ålder 
genom hjälp av gitarrer, grammofonspelare samt ett evigt tjatande om att ”Tiderna förändras” 
och att ett ”Hårt regn skall falla”. Ett klassiskt fall av miljöskada kan tyckas om än av det 
lindrigare fallet.  

När jag var liten var jag som sagt lite i min egen lilla värld. Jag hade bevisligen mycket att 
tänka på, oftast var det någon fotbollsmatch jag låtsades spela. Det var därför inte så konstigt 
att jag helt plötsligt, när vi gick på stan, kunde kläcka ur mig: -Är vi i Göteborg eller 
Stockholm nu? Till svar brukade jag oftast få ett oändligt skratt som försatte mig i fortsatt 
ovisshet, tills jag åter började fantisera om VM-finaler som utspelade sig i en obestämd fram-
tid. 

Nu har du precis blivit farfar och nu är det jag som får sätta reglerna och bestämma vad 
som är rätt och riktigt åt ett barn. Eftersom jag tycker att jag har blivit en vettig människa med 
humor och skrattet nära till hands, kommer jag nog spinna vidare på den Bjurströmska barn-
uppfostringslinjen. 

 
 
 

Jonas Bjurström (f. 1979) är Erling Bjurströms son. Han har sedan 1998 varit professionell 
fotbollsspelare i klubbar som IFK Norrköping, Västra Frölunda, Trelleborgs FF, Esbjerg FB 
(Danmark) och nu i BK Häcken. Han har representerat Sverige i ett tiotal U21-landskamper. 
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