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GAMLA

S:iRi,.

lsorunarskyer, vitr. skye-r ...",
sto.ns pa tal

siigor HjaLmer Sdderberg nigon-

on sin barndon, och de orden skulle kunna st6. son motto

- och ungdomstiden.
egna.l-yckliga EontrE
rminnen fran bo,rndone
.\../I rnlna
linutna till
S?ir6. Hit flyttr,de vi
r:ninnena ii.ro ouppldsligt
Sornns
niistan varj€ 6Lr si snert skolan hede slutat
Iiingtadc ne.n naturligtvls

i bdrj&n av juni,

hela den 18.ngc,,mo-rkavlntern.

och dlt

Vi brukade

staann der si tiinge skollovet vr'.rade. Diir he.devi alla v&re garnla kanoch v'dnner, och en rolignre

rate!

p& den tiden.

Det d'dr uttrycket

pJ.ats fbr bern fanns det viil knappt
"det stela S'd,rbr!vo-r n6.got som vl in-

te ells fdrstodo oss p6.,
Canta SerU ...

i4nnuminn6 nan rnod tjuoning de snlta fl'riktarna

.fra! strandefi ooh den instengda doften av ganla somtarvlllor
f6rska

rdkor.

Soruarna voro ldnga i barndonen,'4.1lt

rmen6r'mlustg&rd

p& den tiden,

bErten den enda. f'<jrbindeL sellinken

d& Siird verkligou
med starlen.

var

och

som en stor

var en ti och &og-

Inga staket,

inga

skran-

kor funnos, uten dcn uppviixande ungdonen hede helg h'arligheten
som
r.akgrund fbr siff, ]skar. Ilur olikR mot nul d6, 6n iir uppdolad'l kring'gtirdade tomter, strandbcden ftirbjudna
ev rrsplendid is och intrycket

lationn

sA starlct och ofba deprlmerandr: p6. den tlllfii,l1ige
besb'karen.
'd.ro
lten skogcn och havet
of'o'riindrade. Vad son iir ett
Ju lyckligtvls
helt Dytt inslag i ungdonensllv lir oeglingen. P& vAr tid var den
sperten s& gott sorn oktind. Endast nAgon ensteke glng kunde det hAndc
ntt rtnn fick l&ne liartlns bit och go slg ut p& sJUn.

I'-an hyrdo i Rllmiinhet

i garnla dagar.

sinft vill-or

dc sinn ognD. D.rt var ,-gentl.lgsri eitcr
som hen snrnti.digt gjorde
j.g

byggCa pA J0- e1J.cr laO-te.let och alk!
gen fick

pevlljcngerna

Carl Prytz silt

aff€ir rned de 6amla vi11orna.

sku]]e kunnr riikna upp atninstone

i de s.k.

det att

eller

tjugo

fA iig-

Ytterst

S?irij,
ett

.tag tror

s&dana gamla hyresvillor,

ir.v sammatJ?.

i "Drottninghuset'r,

Ress.nde togo in
sorn ibland verkli-

hys8. kungligr. pursoner,

B a d o r t e n s s o n n a r d : ,g b o ' r j a d c v i d l j u d e t

ev en b]8.sorkester, pla-

nu si.kpavi I j ongen nedeufdr

.*rrtrC i den Iilia

Gamle,Rest*urs.nten.

kan 8 spelades "Vek upp min s;?i1, giv eira.rr lntrycket
ne bzcr trildtopparn". i Cen stilla,

scliga

[loc-

c..rtonr-rnc., bur-

s o - n d a g s n ogr on e n . r e r o f i j r -

l,{eItan }! och 1O pl pftonen se.ml.".d
s eu n g d o m e nh ' d r c c h p r o *lbnligt.
nenerade tiIl
m u s i k . E n r , , ' rd e r s t & t l i g n r e u n g a b n d g ' d s t c r t e v a r F r e d d i e
r ' , I i1 I l F r t i h ,

ligt

c^-

stir

ht.hA

det inte

andra tr.langcr

kunde blAsa i hhnderna. Hur tyd-

fo-r ni.g n'eir sextettens

direktijr

en g6.ngtj.I }riitte--

visede honora: "iinge WillerCing skul1e d& inte bl6sa pA lergiJk merian
.ri spela:' Guds ord."
Klockr.n l0 ve-r det o6,terkellcligen slut p3.
- v6.r far

irbjden

skulIe

r e s a m e d m o r g o n b B . t e nf d r e k L c c k r . n 8 , o c h o -

lydnnd vnr oti:i.nkbar.
VArt h,,m vnr giistfritt,
oereda plats
korma til-]

badrdc.

At besbkande. S?irskilt

SArii, der fl-cra

som segt inte

och ofto

av dem }iirde

PA henv?ig fr8,n en fisketur

rtt

v&ra engclske kusiner ij.lskaCe att

s6r oftr.. Lian ]ekte i

backcn. i{:ns ofbrstii}lda

fingo vj. barn bytc run fijr

sig sirnma, Segling

fo'rekom

skog.:n, fiskc.de 8.I och riikor och
m'dtte je_g en ung snobb pA B:.ss'ring-

fasa di. tvi

61e.r, en ur var ficka,

ring}cdo

upp just
-

CA hr.n skul-ie hiilsa pir mig v..r obetelbar - han trodde kans k e d e t ' , ' a r h u 6 g o r t : J . . r- o e h i n t r e s s c t s v r l n a d e b e t y d l i g t .
D l d r m b a s s t i n g E no m h d s t e r n r r b 1 6 . s t e n i r ,
siiglig..
polin.

nACen att

tv8, tlruar

dagligen

En deg skred dcn ffrjestiitiske

stor{.. skarn pojker vAgen frcm tlIl
smAtt beredda ;i

enfall,

fingo

flickorna

djn out-

nnvenda herrbassHngen - ncd trenpastor Lund6n i

herrbadet.

och mycket riktigt,

spetsen fdr

Vi. f}ickor

sin

voro diirfdr

snert sAgs en red sna-

-11 e ot oss. Dc skulle alltsa aApsas. JaB fick teg i
F r a b b a r st I I , n I R n dm
Vidi - Ba.rthold L. - och doppnde honom tre g&nger innan hen
lille
Over denna chikan att

kunde upphinna den o-vriga keuatflockeu.
doppad av en tolvirs

blivit

g&ngerna vl

klagade han de sista

flicka

ha

tigga.nde lovadcs det oss syskon att
livet.
Efter lingt
I'Krak&nrr, och en vncker stil]a
f& si:nna till
efternidd&g rodd.e v&r
triiffades

i

fdrsiktige

far

2l rninuters

dit

f'drviig ned tv8. simdynor i hiigsta hugg, och efter

i

nnturligt

och j:rg iir Uvertygad om att

nog mest rlnga.r,

muddra i den grbne sandcn d'ri.r skullo
Vl lekte
rint

rett

ofta

sn8.r vcro kliidcrne

f3' rik

jekterna

dc vild,

i allmii.nhet l ett
storr

pLetser,

t.ex.

Valld^ herrgirrd,

nan fick

6ta hur nycket

krusbiir

va:ldsanrna.sto]Ekar mollan

bedrbvligt

och rivRnde
v1d hen-

tlllstind
ti}l

n?irliggande

i. vars hiirld.ga frulcttriidg&rd
'dro.
som helst f6r 2!
Vi l"kte de

angrEppen pa b'arbusknrna f'cir ett

;ite s8. mycket son no-jligt.

Ytterligare

kunna orka

en hclvrnil borton Siird l&g ju

on vilken Pl:r Ekstrdn senare yttgangen s&g den: rll,yckliga lillr,
stc,d, som ]igger

Kungsbecka, denna fijrtjusande
rade, d6. han fdrsta

den som kunde

n'dden.

genon triisk

gemensamnavandringar

komsten. S& hade vi
tijl

16n fdr

dyrberhetor,

dver fiil.ben och Benon skognrna

snitzelje.kt

hel.a Siir6, och elter

virre. drUrnmrrs

under i.rens lopp otaliga

I dambass'd.ngerna f'drlorndes

r-,

ooh jag lyckligt

simtur uppnE,dde mj.n bror

plats,

p e l a n d e t h e l a 6 L r e t c m . r r I K u n g s b B . c k av l i n t o d e o s s k e f f e b o r d
l).st5.nd, och vanligtvj.s

hade vl

i uppdrag ett

li:ngsbn ckabrbd., som omtd.nksc.mnam'ddrar bestiillt
Till

vira

..ocketspelet,
Ede

lekar

under dessa frihetens

sorl nu ler

vi r'ycke t crocket,

tidsfdrdriv

fdrbjudct,

som kunde bvergA till

vilt

henf'o'rdes till

och Skottlnnd.

i fo-rviig,

dege.r hijrde p& den tlden
Ilenrnc-hos oss spe-

si. sminingom detta

uppskatts.do

dA det i allraiinhEt slutede ned h'iftiga

Crooketspelet ersattes
nttiralJen

fijra rned hem s.k.

ho korunit pi nodet igen.

men diir blcv

och kera-

dispyter,

sJ.agsnil.
sedon nv ternnisspelet.

Den fdrsta

tennis-

Sverige o-v v8.r far fr€.n en resa i EngLr.nd
Under ntunn av nla.ntcnnis" gick spelet ur hcnd i hrnd

V
-12r'
och bI.i'r sno.rt clit uppske.ttat n6je i bdrjan av 8o-ta1et" Den fiirsta
'raeta planen va.:' beli{.gen p6 'dngen vid Grdna Stugan och firms f6r reston fdrovtgad

pfr en tavla

- det-hela

Itran spels,de utan all- tanke p6 j iiam plan och teknik
prinitivt,

\iigst
jag

rnen oh vad rsn hade roligt.

gliidJen fa introducera

bl.a.

att

ha bollarna

llld

var

tc,lv &rs Alder
och pojkarna

Ji:runle Keiller

i tennisrnyster i erna. Da:nernas kliider
trtennisf drkl'dde ritat
"
- finrcs linnu ett
'\_,,oed tennismoti.v
p8. vitt
linne
i rijtt
fraintil]

Bit'.ths iigo.

av Robert Thegerstrilrn i Lu1li

vsro ooksA ett
av min fader

Leffler

kapitel.

iigo

I uin

och brcderat

samt rned en stor

hade

av urig

k?tngurufioka

i.

Bland fij rl.u stel s erna i

gamla tider

rniste utklUdslarna

n'irEnas. En

dr:;g ett nragnifikt ztgenarfiilJe
ijver tin - sjiilv hade jag i brist
_ 3ing
pii sni.nk smort in rnig mod scja. Och en annan g6ng slutade ett etAndsbro-]lJp

pL s jiilva

s'rillskapet

restauranten,

hii.ndel se var ni.r en fin

des i faniljen

Tllores€n, Alla

striinGa order

om fdrsiktj.ghet"

naturligtvis

kunde man int6

se p; underverket.

skog och s6.gs aldrig
vackra,

bliigri

djur.

rerirasig

angorakatt

viinta-

barnens bekanta rno-tte upp vid b;ten
I(lenoden bars i
lata

bIi

att

triurnf

ijppna lite

i sin korg,
lite

ned
rnan

p& locket

f6r

Vips f?jrsvann kp.tten sorn ett streck i Viister'rir
ner ti}l.
Siirb kiint f6r sina
L{en en i dag

vildkatter

AprcpA djur

,

Dicksou bjb'd hela

pF. saft.

En annan stor

att

der James Fredrik

ned en smula angora i.

f&r jag berdtta

om l{ero och Dvorak,

fams.Ijens egna

Glad och obekymrad sprang Hero, grand danoishunden,

SCro-, och ingen oviinlig

hus€e hftte

omkring pi.

mot honom rned k'rippen vld

{ngbAts-

bryggan i. Giiteborg, varifrAn
vir far alltid
reste ned !-biten.
Men si
.Jkor
'denna
svAr tid. Hero bo-rjade jaga f&r, och fijr
fUrseelse bLev
"n
'{igare
han av Serijs
f'drbjuden att vistas pe. de sii}}a jaktmarkertra.
iv& efterniddagar

Jagades han bolt

tos ingen hund tiII.
Intresserad
ttJotr,
med saken.
sade stymannon
ro en halvtirnne tldlgare

fr6n

&ngbAtsbron, den trecije

frigade

v&r far

med ett

viinli.gt

en vanligt

syn-

hur det firhiill
sig
grln, tti dag kon He-

och g6rde sig I en torn tunna pE

-71}ru fUrst&r ha! att det inte gir an att kaeta honon iiver
bord." Trygg ooh v j'ftande med svansun kuncle han lter ltigga alg vid
sla horres f'dtter. V&r fer hade ocksi avtalat ned Ser65 iiSaro att
fdrdi{ck.

hi{eten Dnorak sloilLe lnackorderas p& grdnbete n&gra veokor' Vid sanp&pekaiteedock, att eng€n endast 8ku11€ reoka fur e a
roa tlllfalle
en extta hun8rig hiist kon t111, profeterade Pappa
att hesterna eJ sku}le stanna d'rir. Efter nggra dagar hade de rnycket
Tidigt ntista norhogpat 6ver stengiirds ghrden och fijrsvuanit.
rlktigt
rrHiir anI'pinde tv3' hungrig
g..=-,,
te lef onerad.es fr&.n Gdteborgs ridhus I
n Dvorak hado
hHstar vld utf odringstirunen - den ena iir arkitektens.

p&}Ie, tfrir atlts&

vieat karnraten ve!;en och uttovat Bod behandltn6 p& det velkerriiringsstiil let, och haTr€n had€ lnte heller uteblivit.

alltsi
{'

Slirb' i gamla dagar f6rutorn badtyper till
g'eleter och s'cindagsr€sande.-trKungsbacbgumaatt bJtid ut sina gouterade
vaior, enorrE llnpor rnJuk popparkaka och smibrbd. En ti.ggerska kallad
Det kornnAnga lusti$a

rDrottniag

Johsma't vandrade l&nga viigar frin

fastlandet

och gubbeu

Ldrk, garunal sol.dat, €alde de vidunderligaste kePpar, eomhan av okcucl anleclning kallade ttpel !.kaDerrr, fi5r 2! 6re. Den dijvstume smode!,
Eilvin och de garnla badgrumorna Anna och Lotte hiirde
heiterefolket pi 6n, och nlir l,{adanBetty I Sohappet iintligen

vattonutk6raren
al}a till

slna tvA stora, efterlilngtade bleckl&dor med gotter bars hoa i
1&ngt senare
gulilstol av i5ns ungdom. Hetures polkagrisar eftertrliddes

fick
e

Anno I Schappete chokladkakor.

(o.L.B. - E.R. - t{.s.R.)

ENGELSKA

Vir

rnorfar,

i stadsplanen

KVNRTERE

I.

byggdo det s.k.

J.A, Westerberg,

beniirnnt Kalmarehus - 61 18JI-12.

Engelska kvartoret

l,{ed Engelslo

-

kqarteret

konrplexet Kungsport savenyen )-17. Bebyggel6en r'rltt ornot hede
iiven f j,rrnan KrUBcr & Wosterborg tiIl
upphov men tir senaf,e.

rnena vi

Den unge r-rkitekten,

fddd 1816, studerade fbrst

dan i England och Skottland.
ka,

Jeni.r.Iallarshall

Anderson,

internatskola,

o c h 1 8 6 1 ag i f t e

den utformning

det flck

en frulrt

av arkitelcbens

I Aberdeon tr'tiffade
on av dbttrarna

Husen planlados
i

staden,

var ett

sanunanbyggdabostiidcrna
bundna ned treppor.

och med syfto

studietid

att

pi biista

i

Chanonry
i

son

ge den unga bruden
en t?irnllgea unik

s?tt

rrdnster f'dr enfanlljshus

utnyttja

tonterna,

rum i. varje

varfUr

en halvtrappa

husplanen I flera

1 dvrigt

de

vrining, fd r-

I niv& rned getan 13.9 tambur, natsal, och ett

s'{ill-

nor, n'dsta vflning hysto yt-

voro beligna

hijgst upp. Ilir

kan

avseenden bjdd pfr, fiJrbiittringar

d?ir k'cjksavdeIningon

nark;rtan och tj'rinarnas mrn pa vindon.
fr&n konplexet

engelskt

byggdes pir h'cijden rned fi

frELn den 6iingse engelska typon,
riitt

att

sii blev resultatet

s'tillskapsrum och sovrumen

d<.ck t il l.iigg,as att

rektorn

svenske. f6rh&11enden.

skepsrum, med kdksavdelningen
terligare

tiLl

dnskera&lav staden elLcr tillkom

niirnlige n cnligt

d?ir det glillde

rna-

han sin blivaade

de 6ig. Vare sig nu Engelske kvarterot

hemkiinsla och en v'drdig inranning,
forrn av bebyggelse - fbr

i Dresden och se-

81.a.

bofir.ner

si6 under

lades ea utbyggnad vlnkel-

ooh hystq, ekonomiavdelning

och d'Crijver

jungfrukarrnn re, barnkanmare och badrun. P6. si siitt uppstod skyddad€'
'clppna
g&rdar, idealiska Iekplatscr fUr dirtidens barnrl.ka farrllJer.
nrca

i.

I

t'
I

i

&,.

Ea6olrla

kvarter6t,

lidd€r

1871, oftar

CiSteborg, trBgnltt
tocbrlng

ut nlly lllustrerad

av arkLtoktenr

J.A'w.

-15Stora, ljusa jungfruka:onare var ocksA nagot av en sensatioll i eD tid
soD enliBt byggnadsstadgantilirit
cyltKa j. torm av genonga.ngsrum
utan
ditekt

belysnj.ng. AIla utnnnnea voro enorna ooh irredning€!

tiinkt.

Ea ]lt6n

fdrtredgird

?e1 genooF

kopierade troget fdre6aagr landet, och Upp-

aa engeleka spisar bldrogo t11I heratrevnadeE..
UeD det ookonomlskaneal en dylik hustyp ligger I Uppol dag, Itppy[!El1ng oeh Etiidning, sarskllt ar de nelga tropporaa, skul]e 1 vgra
d.a-1r ned 81na tjelarproblem vara nestan ot'd,nkbart. Och dock, har naa
vuil't

upp och fram]€vt sina mesta dagar i. ett sidant hem, har oan 6eilan ev&rt att bli rotfast n6,gonaraun stans. Frarn tlll
lp2l - Aret
f6r Gbtoborgsubti{.llnlDgen - ltro farniljens 6den ouppltisllgt fbrbundaa

mov'lulnren ]5 ooh 7 AvenyeD.
Extori,Uron kom I stort sett att fijrverkliga
kunaa studera pA en llton
ning 18/1. Den ?ir utfdrd
kerat oitt

det ftirslag,

eon vl

gravyr reproducerad I Ny tllustrerad
tldefter arkLtektono og6u t€okning, d'd,
r han nor-

blivande hem ned en viintande ridhitst.

lilden

har fij1Jande

t9rt !
nya
ciiteborg
"Det
v6rer nestan miirkbart f?5r hvarje dag; nya gator och qvarter striicka
6lg der nyligeD ii.ngar och triidg6rdar voro herrar p& tiippan.
En b j.}d frir.n detta 'Gbteborg sornkorrnerr ha vi, tack varo arkitektens beredvillighet, i dag att visa vira liisare. Det er ett f'crrs'ctk
\-11 ea ny anordniag av ett helt
invB.nare har eget hus I hvilket

q\,-arte., sA att en hvar sv qvarterets
han ensem bor, alltsA

pa engelskt sett.

VAr GUtebo
r gsplans ch visar niir,igen arkitekten A. Westerborgs "engols-_. qvarter" i den bortom och utsod all6erna utbygtda stadsdoten. Men
ni{rkellgt nog, var svensknarmasedi{fven I Gijteborg 6e rotfast, att
rengelsla qvarterett
icke pA tre A fyrn Ar lyckats f6, en end.aefterfUIJare. S€.rnycket niirkl igaro i{r dot fijrsta f6rs6ket, hvars bild vi
Aterglfva i gravyr 6ftqr arklteldenc egen teckning.rl
Fasadon, som gi?et-:i. s i 6anaro tlder
fbrvanslata.

etski.lltgt

fdriindrats

utnlirker s1g f6r ed edol och nAstan tidlUe enkelhet,

och

-t6oes nutldsrntsrurlskor. Een i en I88l+ utkomen bck av Arthu!

sbn tllltalar

Cederblad lesa vi fdljande omdbme,f<lreginget av nlo siders beskrivning
orn nloronsb?irgrr:
nDenne aveny lovar att bli

vad den i vlss da

gata. Yl se6a i vi6s nAn, ty den tilLhbr

tlll

redan ilr:

hElften det Gutoborg sotr

konner. Mod undantag av ilet s.k. engelska kvarteret,
Teatergatan f6reter

ea palate-

sornI atrmuerhetAt

eb sellsatn blandntng av fUlhet och oregelbtradenhet,

ott strrrunotriskt helt av storelageu
,b_ilda deesa byggnader kvartervis
--zrkan. ... FUrsta prlset tagea dock nihiinda av No. I8 och 20, byggda
I offektfu]l

fransk reniissansstil

med en fasad, e vilken

de tEtt

viil

varandra sittande mad speglando glas f'drsedda fijnstren &tskilJas av
'._, rnyckenhet pilastrar,
rnedalJonger, guirlander, karyatlder o. s.v.,
allt

pe det bohagligoste snekande 6Bat och vittnaa<le oB deD Eenialitet,
son leder arkltekt€n Adrian Petersons ritstift.n
'eir profet
Ingen
i sin egen stad - ooh tidl_
.
De ursprungllga hus'elge.rna
voro frin norr till
s6der, allts& fr&n

Storgata! till

Vasagatan:

J) Eerr E. FAhraeus
5) Engeleka fiirsamllngen
/) Eandl John Millar
"
9) Ealall. Adolf Aaron
1I) Baroa C.O. Silfverski'cild
.-, ) Eandl . G. Hernlund
15) Arkltekt J.A. lilesterberg
r?) Hadr.

>i

0. Lyrholrn

Bland senare iigare tiII
Dlr.

honnen i fr6ga finna rri!

Claes .Aldorsson, lqndl.

Ernst N)nnan6on,Utlandesvenska FUr-

eningen.
5) Eagelcka f6rsanlingen t.o.:n. pastor Baldvrin, hanill. Carl Johnscon,
dr L. Turitz o, s. v.
7) 8and1. Gust. F. Bratt,
fI€rtal

konsul Arnolat Bratt,

fimo

Dux sardt ett

restauraater.

t

-179) Handl. L. Str'dnberg,

handl.

apotekare G. Barnstrdm,

C.E. Lindstrijrn,

handi.

skeppsredare G. Dalman,

Th" rriilerding

samt Kbpnerunenshus.

11) KonsuI Gustaf Krafft,
l))

fru M.E. Gibson, herr Wiltian
tr{ark, profossor

hanson f.

E. Jo-

Gibson, herr Peder Tlaern, f:u
o.s.v.

o ctr fru He}ge Alnquist

15) Doktor och fru lTilh.

Stenharurar, 1'c5jtnant G6sta Fraenkel.
-riijk,
'rTijk.
17) Handl. Hern" Hartvi g, handl. Erik
fru Enily
Fastigheten

mot .storgatan tilthbrde

gen Bamt mot Vasagatan faniljen

Iamm och SterDlB-

faniljerna

Prj.pp.

De engalska priisterna voro oft3. stora ori"gi.nal. Bland den feniljen upplevat passera nanren Kelly, Desbard, I{a}kinson, Baldwir', Jesson
'rir
cch Frevr revyr nen listar
diirned }&ngt ifrlLn fullstCndig.
Fi.era av
dem chockerade gbtebcrga;.ra ncd ett
hos en svsnsk lcollega - i varje
sparkstiitting
te p& lntet
av ett
liv

ti11
vis

stlllsanunare

var

&ka pl brickor

sedan tillbri.nga

fdrnrdga att

in i

av de

d'ldrar voro representgrade.

utestiingd

Han

rdkrunmet I d6' han
fr&n

sitt

hem.

bodde pir Avenyen, var dvertygad spi.ritist
MA deras historia

kan snart fira

sorn gbr skiil

f'dr namnet d& finns

ter

oerh'cirt fort.

har gAtt

f'cirh?iva sig.

kvar.

sitt

skrivas innan det ii.r

J ! - E L r sj u b i l e u m , o m n & g o t

Utvecklingen

Vartarurat hus blir

mycket om otidsenligheten

past anledning

{.

flytta

sent - iimnet tir outt6nligt.
Engelska kvarteret

ret

nagot

nedfdr trapporna var absolut ett

av rni-sstag bli

och ?llskede husets ostsuffl6.

talas

st'dt-

en sons nyndighetsdag - liL-

rnS.ngastunder f rar.rftir brasan i

Doctor Frew, som dock aldrig

fbr

anliinda per

on svenskt hen-

ste.d. Han rAkade niinligen

nijjena denna dag, d5. aIla

he.de en siillsynt

Att

en egendornlig uppfattning

son man i huset bredvi-d firade

, Ie Donalds. Att

f ick

pa den tiden.

pfl "s1zrd". giiremot mEtte pestor Baldwin, sjblv

sin ankomst till

5 just

faIl

otenkbart

sportj.ntresse,

gudstj;:nsten elLer deltaAa i en fotbollsmatch

v'drldens b?.rn., fitt

vid

natur).igt

biograf

just

1 dessa trak-

e}Ier

butik.

i de ganla husen, men v6.r tld

Nog vore det rnindre kiinnbart

raserades en 6on nu sker kornpromi.ssa rned ett

Det

har lcrap-

orn hela kvarto-

hus i stinder. Det blir:

- )osor ,'.:ldplor.5er i -r- t,r-cgi.rd - he]Irc
o e n s t | r . d r ' ! , . ' . n- : J ' r r J i r l ,

r : . . - . r . i - cj c ; ,

s i n a E r r m e d s i . c ' - l nh e C e r s o t ; l d e s s e .

d-

tt
lrors

lrrIt :rytt Fe-rnityr.

rr:r-

..tt f L ilcri-:r5er biira

HUR

VAr barndoms kliidcr
FrAn England fick

VI

VORO

voro helt

KIJiDDA?

naturligt

vAr rnalsna sina modeller,

*-/nqnsdrtilcter eller

hattar

kunde skaffas

n6got utliindslct

betonade.

dA varken gossarnas sjij-

i Gdteborg. En g&ng blov hon

obekant darn skickade upp sin Jungfru for ett
en s j'dnranskost yrn, som hon beundrat pi g!.rdagens m1d-

11te hiipen, dL en totalt
fA rnodellen til]

somna.rfest, och med rnina egna srnAbarns kl.iider. gick det sedernera 1bland ]lkedant.
SJiilv var

jag ganska bekl'mrad di

ka fiskargurrnorna s korts. kjol,
blev nan ju,

ncn allt

toppiga

snj.ttet

hatt

i den viigen gAr att

S l g n e l \ I j - d o l " l .l & n g t s e n a r c t i ] l s t o d
det utliindska

jag rn&ste upptrlida
och vida

bdrjade

errnar. Otskrattad

Och di kn'eikarnraten

liira.

hur svartsjuk

p& nina kliider,

i de lialesis-

hon alltid

iiven jag fatta

varit

p&

deras fbr-

delar.
Ndr vAr far

korn hern fr&n viirldsutsti,il

lningen

i Wien lade hnn en

r'od kappa om den sexiriga dottorns ax],ar, och med den fdljde ett nytt
dknamn, nstopps igna 1entt . De yngre barnen hedo som pr omenadkostJrmer ra..-

ka,

gri. rockar

fotografier

av klldo

och sn6, jiigarhattar

ned fjadrar.

Eilligt

buro vi aLla som sdndagsstass 6kArp och axeLrosetter

Eanl.e
av

skot6ka sidcnband.
Fdr ogen del voro de nattliga
gungllgt
porna,

ont.
ibland

pinoredskapen papiljotter

ott

ound-

Men a1la pl6Lgados ni

av do grova homstickade yllostrumrijda och dt. benlir.rrda rrstorkebenenn. Fijr att uthiirda den

mAsts man skydda 6ig ned rnellanliigg

av brevpapper.

Problernot trasiga

VoF-o

-\6strurnpor lijstcs

och ledigt

lijtt

htilen e1ler benet i sista
NnturLigtvis
derl:jolarna

av undertecknad medolst bliickning av

o5onblicket

hade nan kneppkiingor,
g8.vo fasans stunder,

dc hado en siirskild

i

beni4genhet att

j.nnan nen stiirtode till

skolen.

iiven inomhus. iJe nAnga flancllunsynnorhet vid
i.ka ner.

skridskoikning,

iven vAr far

skrldskoklubbcn och bar doss emblom, cn liten

d&

var ncdlern av

silverskridsko

I rtjtt

band, pl brdstct.
vilket
Vid tiden fdr detta node nekade jag att biira turnyr,
fb'r-skaffade
I'Sletbaken".
tnig nycken sm?ilek och dessutom Uknamnet
DiirtiLl
ttFresta
kom att Jag ve.r shingle,d.
inte si.n fiistrnan, Olgal, se.de en vdlvl1lig

gamrralda:n, som ansAg att

konvsnansen bj6d att

ctt

node skulle

--atr otJAs.
Vdr ner.ura k).iidde sig alltid
mest i
viol

svart och vltt.

omkring sig.

tonhus alltid

prydligt

- enlrelt men rned mycken sti1,

ilon var a]Itid

friisch och spred cn svag doft av
Sorn anka bar hon evcn inornhus sin I'widow's caprrp u-

knythatt

rned vita

band., en vacker och kliidsan

inranning

&t ansi.ktet.
P8' Siird blev det efter
de tildre

kung oscars f'drsta be66k venLigt

ett

Avcn

sig i dalkullokostym.
En d€,n reddc 6n 6od
viin till
dettr node, men fick till
svar: t'Inte kan jag, en g nnal gumma, bo-rja klii' ut nig . . . r' t'N&, det f irurs vA1 k'd.ringar i De.l.arna ocksit,
',icstin.)
blev den 6gonblicltliga notreplikcn.
(:.iLrxs Ccrlsson tiI]
trleggi.e
-

danerna slrudade

Nristfijlje.nde

somlar bijrjade

sado sig icl:e kumra skilja
upptredde darenot alla
..*. kledsan uniforn,

hcrrarne

knorra

tjve r dot envisa nodet - de

pi" egn^ och andrc.s fruer.

frua.rna i vita

n.:n alltjiirnt

var dct

Tredje sorr,raren

kliirmingar
lika

och rnatroshattar. En
svArt att rrs'6rr'.rrfruarno.

(o.L.B. -].s.R.)

Up Enr

Qo'

- )o -tertriitt

Carl l,r,.rsson son l'd,raro vid nilarskolan,

tr'Iidg6,rdsnriistare s skcpnad fo-ljde
och rolige

sktirdefo s tt6get.

Hllna Ahlenius,

f.

I gul kliirmlng
frAn

var en valLno,

och mod en sk6re i panran.
iinnu spridd

evensnanget finns

karaste

nusikergiist.

Giiteborg fdr
flitlgt,

Vid denna tid

sina fijtter.

net,

djupt
hF^n6--

f6riilskad.

En del av Paulis

akvareller

hiir 1 staden.
umgiingo blcv

hrut snert

v&r

endast 22 6r garrnal lade han heIR
rnen vi brewijxlede

si

srn&ningon hen - och Sten blev d-

De gifte

sig p& h'cisten l8!5.
och nriistaren gav oss i rnAnga &r nfestspeln

J. hern-

b E , d 6u n d c r v a r a c c o c k h o l n s b e s d k o c h h o s o s s i G ' c i t e b o r gs A v ? l . l s o n

pt Siir6. Beethoven, llozart
Wagner n,:d. all

verk.

och Schubcrt ncd Sina s& poetiska

sin pondus, Brahrns och Verdi - han gjorde

bcknnt ned dern allr:.,

kelt

en liten

s k i c k c d e j a g h e n n c -e n t u s i e s t i s k a r a p p o r t e r

on v&r nye viin. SA kon v&r systr)r

lr.iFh6h

stockros,

Helga TGsterborg

Helga var d& 1 Paris,

och nsturligtvis

gonblickligen

det stilfulla

8ja1v var Jag skurdegudlnna och tronade pfr htiJ.asset

lfsir lYll,heln Stenharunar kom ln i virt

.
-

han rned sin vattenkanna

Hans vackra Eannc. var en ljusrUd

Frtinckel,

grbn druva o.s.v.

och i eu ansprAksl6s

S& hnr aldrig

tsach, Chopi.n och sist
musiken blonnat i vlr

sang.,r,

oss lnnerligt

nen j.cke minst he-ns egna
stad, och jeg kan helt

en-

ej uttrycka

vad han bctydde f'cjr oss personligen.
I{an hade den
I'Tror
sanna ddnjukheten infijr konston.
du de tn nAgot viirde, desss
snri k?irlcksvisor

-

till

ponerat piirlorne
56. inlandsbo
nurcl

1 fijrsta

hr.n var kom Stun rner och ner ott

hand Bohusli;n och i{rlland,

kant ned naturcn
invid

nitt
]and?'r fr6,gade han sin hustn: n'rir han komr
'
E
t
t
1
folkrr, efter vad jag ninns ! Florens 1!0!,

s ' o ' r ' n l ' d n d s k ao c h i j s t g b t s k e d e l i k e t o s s c r ,
fisk

och saffransbrUd

kostfdraktare,
tresse.

sA att

och diirtill

Det stod en doft

hens gestalt

t.ex.

hetvijgg, ?irter til]

si6 i rnunnen - han var

enornt kulturhi

av evensk herrgard

och hp^ns verk.

sportsns.n 1 bergen

Bohusl6n. Hr,n kundc tr_la om

det vattnade

hade han ett

hiir-

diir hen gjorde slg v61 be-

och prolrenerade som cn verklig

Siirij och Kungsbecka och senare i

al skl' trokton

s torls!:t

lutingen
in-

och garir.aI od11n5 ilver

Hur ?ilskade han inte

Vrittertralton

och

'

r_^,rl

r,tt oviint at bes6k p& SAFB upprtad

Da icut g Oscar en giLng gjordc
^'r I'ittfii

rklarl

6atte

upp den i6en.

ville

vise, slg

firo

llaJestetst.

fAlledo

ilen och

nen hur vr.r dct rr.:d fUrr&don? Jor side.nt ord,.
'eita
ur so.roro sarilini den 6a.vx1n,5oda tidcn. Kungen fick
den vqndr"-ds sln v'rig ncllan

hadt, jag bctydligt

Eans Mejcstet.
pagnerf.

villornr.,

Fbr att

saken. Frin

intryck

pi nig.

klaro

och lngen nirll-

stiilla
rrMan

tthneti6t

Jng fick delo rned
'eiran
att ackonibland

siillskaps
och drt
ninns

han in ria

6kull.

fina

iiggulor,

och iiven

Jag har alltid

s'.illskapet

heft motvil'rlndra
fijnni^ddo intc

jo.g cn kungLlg gvstl

sorn ocks& g,jordo

Pfr en bo.I gav kun6 Oscar en order iit en ung offi.cer,
i

soclototssnlongen

o c h s a r n t a l a d c :m e d s i n d a n . S l n

skyndade den unge trDnnun bort

bcfallningen.
f'cjr fb'rst

on "rni.]tld"

sterunnn bcstillldo

Marstrand

6om stod pt. golvet
--plikt

sv&rt fijr

H..n sjbng ju 6erna, och jag fick

jag niste sluka en - fbr
'ia fUr dcnna delikatcss,
'-pf.

i,

AIIo'

Scdan vnr dot rnenyproblonot i fr.r.dlJcrna.

de slinre av dct.
Sjf,lv

I

I

6iistfrie,

hc;la tlden,

lide

att

gardinorne,

ner alla

nan i hrst

rlv

Tfl rostaurangen

nadcs l?jtt

N&got miste ju g'dras fiir

ig panlk.

i

IDEN,

SI,ROT

FRAl('

D lVERSE

ornodelbart vcrk-

Dr- rope.dc konun6cn honom ostentativt

sin dan tillbeka

bj'dd dnncn ar:ncn och fullbordnde
Under de dcgor lustfartyget
..r norn..s kinder
nade de bernrika
Mcd hernfridon vnr dct

att

fbr

tiLl.

hennes plntsrr,

den 1illa
I'Drottrr

tll1baka:

varpir han sjiilv

sconen.
lig

vid

Siird striindcr

nednn barnen blcvo

si och s&, och on vlss

reaHion

cllt

blek-

livllgr:re.

bijrjndc

5Ura

I
I

|]

l

I
t,

I
I
I
I
I

I

-82Big 6ellonde
tid:

a]14 festligh-tcrnn.

ofter

Sn vernndadijrr

En o-6onblfoksbtld

fri.n

Bs.s siingbf.ckcn Uppnas och slA6 i6on,

vid

en snabb skyrnt o.v hu66ts
ooh urskllJcr

"

fiji.Jando:

denna

rnan fir

1€rdinnn rodan klockan clva per fb'rniddagon
'rJa,
vi,Lnta rli barn c.llesnmnn - nl Ekn' fA

snUrJ varenda en, bara Kungcn har rcet.rl
En ging

1&6 J.M.l'f.

svirt

sJuk p3. Si:irti. Doktor

l{olf

hado uttryok-

1l;en f'cirbjudit e1ld bcsijk eAeonrvarnnde c.lltfijr
enatr'dngando. Undorrecknr.d trotsDdo emollcrtld
fbrbudct och fj.ck on dag fly bakoE diirrga
-u&
doktorns rtog hbrdos l treppRn. Sno.rt lJiid on rullrande
st'd@a:
rrVernhar suttit
vot|'r:lerrn
htir? Stolcn Ar alldolcs
Dot levdca Uven ett

e.ru:at liv

iin kungas'dsonBcrae s. fonstniir€rha

gErna t111. Siirij och tJusndr.s av dcss sk'o'nhct. Eml1 Sj6gron var

*orrno

en fli.tig

g'rist, sorn stirskil.t

uppsketts.do de underbara promennderBa,

och iiven A.U. BAith fann inspiretion
ren Per Ekstrijm har gJort
rr&]ade han i v&rt
blev

en alskad

Berndt
niirll

kijk pi vanligt

finnes

spiirurpcppcr

p& vir

b. Solsdla-

- och en regnlg

utsukts. soLar och furor

klenod i fanilJcn

lindholn

och rekreation

en trtiversvifuuingn,

dag

qom

- och av Robert Thegerstrbnr och

fijrniims. sr.k<,r rn<,dSiirtjrnottv.

ggande fcstlendet

kornponerado Wilhclm

Vtd KIev p& det
stenhnnnar bI. a. rrsoneorr-

rnarniltterrr,

nv det siire gnr, land-

slDpct

Pelcsti.nn

Och Vornor von Heldcnstcn fiin6sladcs
vj.d Algusorod. t'Nl bohiivor inte res:'. till

hiir sor diir utn,
han nlla

sado han.

av det nyr. irrhundradct

df.nornr, pf. Siir6. IIe.n var cn stil t sprt bohaglig

stldrl.ors\nd€.

l,[nn kunde till

brunn och studcrr. livr.rt
trollcd

I bbrjon

tid
51.6r:'rna

oxcnpel liggs

i vnttn.t

timtr.lg

och rum. Jag har ott

rninno, att

ella

och fdr-

end.nst dct f?.ktun
att

gdra en

vanner av Siirij var det niir dcn gamln veok-

ra Rostaura-nten braDn D,cr 6onmaren IJZI,

Kvar stod eniln8t den bokr.n-

ta ooh Alckade lfonusetaty'n som .itt rninne e.v forna
hrde dock sira lJura

:.lltid

pA nr6on b'ver en

ndn sv'rigerska och Jag v'rintrdo barn hlndrade oss fren
fdroslagen rEsr. ncd Heldcnstcn eftcr Siir6vistslson.
sorg fijr

si

aharrierado

giist.

und.er hrns utliigpi.ngrr

ntt

En stor

- just

poi,inger. Anna Lindberge

dngnr:. SituatioDcn

- Anna i Soheppot - 6ld-

-8)rig"

r,odcr b]'v

"utrckt".

En b..de' stf ru ni;-r'.'J
ollt

bord!- vr-rr, br

Dc llcsts. ki:nde cj cns t1ll

s16 hcnnc nud nig;rr'. rilskriirdr

i r,Jrel cch fick

till

svnrl

helu)cs cxistcns.
ord on ett hon

"Hon hr viil

unce sJrI'/ nil.!.r.

( o . L . s .- r . s . R . )

1 n 5 , c nd u v -

