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Det blir ingenting af Incd bokhandeln. Det tillhdr
min vanliga otur, Jag gr6,ter pl en halfbutelj och
skickar clig.
Din vbn
H. Hdkansson.

N?ir Siirii var -

storstad.

en bekanta tenorsd.ngaren Birger Schiick. .. jag
vill af hbnsyn till hansfanrilj inte uLsiitta hela
namnet - besliit hbrorndrgen ett reso till Siirii ftir
att rekreera sig n&gra doga,refter ans0rengand€tjiinstJag vill into sdtta ut
gdring i W-rnrl-nn-ng-r-no.
pjiisens hela titel fiir dd kan man ju l6tt rlkna ut hvern
denna sanna historia giiller - och begaf sig till den
Bndan ner till Siiriibanons st&tion i Gliiteborg. Liitt
och lekando hoppado vbnnen Birger upp i on II:a
kla^ssenswaggon - ii.fven fiirsta kl&ssens artister kunna 6ka i antlra klass - och var sn&rt,p6! vlig till sina
ilriimmare rnil.
Vid Stiip stannado tA,get. Birger tittado ut genom
fiinstret och sA,gnunnet Sl[p mtlat pi stationshuset.
Han gjorde i sitt stilla sinne n6,gra vitzar om sl6p6rtor, Blepuniforn m. m. och smdskrattede 6t eina
inlall riitt hjitrtligt si att tiden giok. Det gjorde t6get ocksA,- gick niintligen tillbska till Giiteborg.
V6r tenor var sd fiirdjupad i stualiet af ett nytt singparti - han tillh6r nbrnligen det flitiga partiot bland
vdra si,ngartister - att han inte rndrkte den Endrade
riktningen. Niir tdget i kvdllningen 6ter stannado i
Gitteborgs station, hoppade Birger srnignolande af
ooh trodde sig varo i Sbrii. Utanfiir etationshuset
rntitte han on poliskonstapel.
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)K&n go& konstapeln 6[ga mig 6,t hvilket hd.ll hotellct ligger?l sporde vinnen Schiick. '. . nred fiirklarlig
nlikenhet.
rHotellet,r smAlog konstapeln. rrVi har mAnga hotellcr vi.r
rJo, jag tackar jag,,r tyckte Birger. 'rl\Icn jag tnentr
siirskildt kdllarnriistare Brobergs. Dct har jag fntt
hiinvisning till.,r
rJo, han liir nha h*' Oprakiillarn,,r upplystc konstapeln, som kiinde herr Brobcrg fri,n dcn tid han rcsidcrodc i Storo tea,tcrni Giitoborg, mcn cj visstc af hans
fiirflyttning till Siirii.
rOprakdllarent?,r
Birger blef fijrbluffad. Nog hade han hijrt talas om
att Siirii var en gentil badort, som ockei hade vinterrcstaurant, men oprak6llare, det var ju alldeles storartadt.
,rHar di teater h&r ocks6?rrfrd.gadeBirger med ofdrstiilld fiirv&ning.
lVi ja,r sa konatapeln. rTvA till och medl RanJt
h a r d e n e n a o c h .. . .
rDjiikla Albert,rr so Schiick. . . och ii,gnrde en beundrandets tanl<e dt sin mbstare. rHar han varit
hir ocksi?,>
roch s[ har vi Lav6n-Engdahls.'r
rrlav6n-Engdahls, ja se do 6r ena karlar, som fiiljer med. Dom blir inte goa, ett ta6 med.t
Birger
fiill i djupt begrundande. En ringning fren elektriska
spirvagnen, som Btennet, v6ckte honom, och han
lyftc pA sin nya resrniissa och frd,gade konduktdren
med ett instiilleamt tonfall:
rHvart 96.r den h6r?,r
lTill lelle Bommen,'r blef svaret.
Don gode Birger funilgrado ett iigonblick, tog sig
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onr pannan ett slag och drog ner den nya resmiiss&n
iifver iigonen. Han harskade sig som skulle han ta,
ett, sitt hiiga, b, mcn bara hviskade till konduktiiren:
,rStannavid hotell Eggerslr

