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Av flera sktsl er jag slirskilt glad att ha fa kcmnahit iclag. Ett
ar tkm Er att jag son fdreningsnenniska vet att run g:irna vill
ha nAgot lite annorlrrrda till
ett arg[6te. Dessutcrn 5r nannet
"Askirn" Iustletonat sedan skoltidlen. Vi hade dA en fysiltira::e
bosatt tfir, scn sj6ng ortens lorz. rDet :i! fint i Askimi blev
snart en slogan. Octl enbart 'Askim' kcrn att bli r:ngeflir vad
'Utt4rcket
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e1ler 'tcppeni blev sena:e .
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Si stAr jag dA h:ir red det delikata
Siliir6" . Lite

iingslig

tVA siirskilt

fula

i ledrretandet
ord eller,

riittare

nren orttdrnliga

iinnet "C,anla

det i vAra dagar fJnns
sagt, begtreFp. Det dr rrrps-

crn att

talgiskn och nmrsealn. Det f6rra vet i-ngen egentligen vad det
Hr, nen cbt later fint. Det andra vet vi alla vail abt :ir. Inte
(Jag lir bAdadera
bara ndamnigt" utan 1S sistsre liven "niigligt".
- och trivs nEtt det.) nn lyckiig barndcrn Er en betastniag. Octr
'i dagens lEgen.
begeppet "jungrfrr:rn er synrerligen jJrpeor$rt
Den scrn frAgar e<penterna nVarfdr lilser vi Historia?' liir fe
till
srrar: ifliir att battre fdrstA vAr egen Lid. n StHnner det
alltid? lbn var'furte diitda - jag tlinl<er inte ens 9e tillbaka sa
1An9t scnr tiLl 1839, scrn betraktas scrn Sar6 HavsbadstiflkqrstAr
(endA nirdre till FYredeni K#red...) . Det ilr en vil91i9 balansgAng jag gAr nellan befintliga
rrypgifter octr plock i den egrn
hja*ekamaren.
Ittan alla pretentioner gS firllst8rdighet.
(forts:ittniag)
lViirtcrn trcppas jag pA korplettering
av lAgon
annan [Enna.
On Marstrarxl iir mycket skrivet, frdmst kanske kring Krng Oscar.
qn S:i!6, nC6teborgerlighetens 'veranda not v5.stern, finns ner
nnrntliga traditioner.
Vtist}:stens priirla - e1ler i-nte - sa har
platsen mist mycket av sitt skirrrEr, octr inte bara sedan Kwlg
Grstaf f6rde racketen cliir. Ticlen har onekligen gett hert fran
rcd idyllen, och vad scrn skall tftrda i framtiden har jag hgen
aning on. Vad v5!re lir, jag vill irrte heller veta detEda seittet att f6rs6ka skriva nAgot crn det gamla Sart var - att
fly clet. Saluilta kcrn tecEen till
boken til1 pa StailslpteUet i
AfingsAs...
Boken er ett bestelhiJqsaltete.
Av en ganrml Billdalsbo,
scrn
jag fuDiUar nig hade ett s1a9s SiirrlkapLo<. (Kcnplo< ar ju
veldigt
att s[1la pa) . nan sAg i vlrt ]rgn en liten
oljemAJ.n5ng av ltregerstrtn frAn Keholmssundet (Ul1a Rihss vet
e:<akt var flDtivet lir fingat). Fiirgen er tyvarr, pA grund av
IEpperet, ej helt lyckad, ren desto btittre i en tictigt avscrnrad

tidskrift,
"Vdster;nrtrr,
er A octr O.

scrn jag kan visa er. Scrnsig b6r: Itravet

Fbr mig b6rjade alltsannrans Ungt tidigare. Mistergdtland,
1fr..
Stora Bjunm dliir tranorna rastar, hengde i natsalen en stor tavla av Arun lilxdgren, a[&r pi t'dg tilt
Silir6 station i eftermiddagssol, scn ftr lcnligt tbftade S5rt,; octr det stld p16ts1i9t

r

klart fiir mig att rAgur rnAste gi5ra nAgot av SEr6 i konst och
bililer. . . E adan irgnls var ett uts6kt litet alhln red ak/aneller octt teclsdnga! frAn 1850-ta1et, r4pspArat hos nAgra daner
Anriil Fllgare pa Cliiteborg6
trs Djursholn av den orttr6ttlige
Historiska Mrseun. f,Eir fanns ju ocksA en'del, &iriblantl Arcn
(Scrn
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Vi hann fa in Eina dqian i temisdriikt
tillsanmns
radja - inte den ende son giistade Siirri.

ned en rnha-

Ifir nAste in en prentes...
till
G$taf Carlstrtlm, lq*rvet
IlEtssor av anelsdoter och WptAg - sjlilv hade han ihryerat de fdrsanlade gencrnatt r.pptriida scrn,Raja - h.urde beretta att nagdl
av dessa lAngvega besd,t<arcvtintades tiII DroEtningtnrset (d:ir
f6rirHnligare gtister oftast tog in) nen diir enEllertid clA nAgon
irsntusbelsviftnligbet saloades. Mgur i den manliga badge*societeten ansAg sig vara i stort betprr arr ytterligare
en orden
- crn nAgm nirrrs hur
och besuilldb gesctrwhlt en torvstrtiklosett
db sAg ut? !,bn aet gjortte inte den Llngvega gesten, scrn efter
nAgon viintan hos qpaktningen
befanns redsjurf<en i txin octr
andakt, nted sainkt tnrvuil, franf6r tbt saillsynta altarct.
Det klnde bli ett helt lciseri av Grstaf Ot
nen jag
"a.*,t"rla,
fAr rxija nig ned ytterligare
detta: Kr:ng Gtstaf, trdgen gdst 1€
ciivik (&ir CarlstIrim var wHrson i turset) frAgade den senare:
nlirr kan det \rara att du scm rir sA r:ng rcdan :ir skallig, nedan
jag har Ritt
tankar. . .'.

hAr lsnr? " S\raret blerr "Tar*ar,

Ers l4ajesUit,

TiIl det f6,runderli9a jag upplevde r:nder jakten pA bikter riilanr
jag den dag, varav ena tfilften tillbragrtes hos fru Ann-fda Brcstrtln cbh den ardra hos kmstr*i:en Rolf Jonsson. Iuitt olika
ni1j6, nen lika elskvard. Itros den f6:-a blev det en fulltrHff:
Unga Sdr€claner pA clzkelparadl, den nyssrdnrrda i dttvjj<s&ekt
octr rlEd hercykel.
- pratade j.blard crn
Vi syskcr - scnmarsiir€barn fran tiM914
att det borde gdras en sorts n1r:ke1l61sumn. Ftanrf6r allt
skulle en karta med alla f6nrillelser
octr kiirleksf6rbhdelser
ritas - och l<orrra att liJsn feberlcurvor pA alla leder. I.{en alet
gdr ju inte - sAnt 96r man inte. Slmcl i alla fall pA ett sA
Derr vackra octr siikerligen iribringandle
vich:nilerligt. naterial!
id6n fick skrinlEgrgas. Och n:istan alla de nirra hann Sa bort
j.nrEn ens Silir6sctnrar kcm pa tal (inqen att frAga).

Det &ttjde hnan boken kcrn i tryck. If,ilften av rdra veffEr
frAgacle nti*ir kcnnrer boken?n - och den ardra hiilften frdgade
irtte. ilag vet inte vilket scrn yar trAJ,clgast. P16ts1i9t var det
kolossalt brattcn, IcEI4)ast tid f6r korreJchrrliisning. Jag blerr
nedveten cm att jag Sstadlccnrnit en beqmnerlig borillabaisse 1*
bAde kcnserver och halvfabri-kat, plus en och annan 1it€n rekpersorlig vift. l,ten jag hade i alts
*jairt tted nlistan alltf6r
fa1l inte sArat,rAgur, tror jag - det skulle i sA fall vara de
vackra flickor,
scrn inte blev nlinrrla. Och inte begett indiskretioner i stil ned 'Li11a Iondcrnn. Fast nu var jag irdiskret. . .
Ett bek}/Ilfler ned sedana tr:ir aateten 5r, att det dyker rry se
mycket utrrtirkt nnterial dl,ll abt ar f6r sent. Scrn t.er<. ett
urderbart anat6rfoto rv Willelrn Steritunrnar nEd ett pianiro pa
Bassairqbad<enen nidsomarafton (foto Geotg $terxtel). "Det regnade in i pi-arotn, sa dess itgarirma fnr Elisabeth KuylenstS-erna,
nnen det brldde jag tnig inte crn." Det var ju ocksi vad nnn nu
skuJ.le kalla en ievenenangskcnser!".
Der.qpt riiddades i elfte tirrrEn en he1 hib red albun, pA vdg
ti1l soptippen - efter flitigt
utnyttjancle hamrade de pa Ctteborgs l,nrseun. Ap!€[Ds fotos, vtinner, skriv pA och datera era
bildler - cbt bli-r sa lAtt ffr serrt!
qn fdrklarhq
- cm en ej ursakt fdr priset pe boken (i mycket
liten qpfaga) kan nlinnas att enbart en fttrgklid6
kostar 1000
krorpr.
dlet roliga t$r brev scrn drqpat in, n5stan samstiirmigt intyganle att sA nAnga egrn ganrla minnen veckts till
liv. Det kortaste - och basta - Uit sa h5r: nRoligt att rAgon vAgar vara sA

Till

fdriilskad! " Detta gladde nig siirskilt,
i-nte rninst i en tid dA
Venus f6rl-orat huvudet. Nog se slnboliskt?

On jag se blir trurdra 6r kcnner jag att rninnas de blAgrA vilclkattr:ngarna, grllvivorna vicl varnbadhuset och kaprifolen bortAt
ganla vau:<tnll, blAs\?orna i Palirrgsk:irr octr de sena nteaskolan pe f*iJten.
rlsorna' Liaiga rDrgrEr dA man sla.rlle in tilI
Den fuktiga doften oc:tt "kartotra" i taket i de gamla villorna.
Bj6rlcrdclerna av l^irdcne-ursprung och tbt liLla bj6rkskApet i
ratsalen, frin Lisebeng, cllir jag Hnnu tycker nig f6rninma scnr
(-:

q&tjan

av
i viJcen, och spritt€t
snArAkor i en barntdv. Irkten, oidlentifier{car, i SchaFpet. OctI
sist, nen inte minst: hrr dbt luktaile i siiratAget (och tur
snelh korduktitrern
var, bAde dlen nrirke och den ljusar.e).
t
Salsaden Er stor, octr varaktig.

nnrfilbunkarnas

ingeftira.

Ni lccrmer inte att. tro pA vatl jag nu berdttar:
l-okcnotiv tuffade i
l€gon var pA resa i AfrjJ<a. Ett prirnitivt
stilla
lwtk r4pfdr en bergssluttnirg.
Rr av passageraraa utbrast: nDet t6r p6mirner on SdrdtAget! n Br annan warade: nDet
iir Siir.otAget! "
NAgronvis nran har sagt att vart enda Paradis iir vAra mfunen. I
varje fa1l ar de dgot ingen )<anta ifrAn oss. De har sin egen
historia.
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