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Vid Paradiset i X{arstrand steg en r4-irig sjokadett i land
den zr augusti 1843. Det var sj<iprinsenOscar Fredrik, som
under en kommendering pi fregatten af Chapman begagnat tillfdllet att vid orlogsfartygets uppehill i Goteborg foretaga en
utflykt till klippon med ingbiten Gijta Elf. Om ock Nordens
I{adeira med oforlikneliga, skiftande dagrar dver blisvarta
klippberg redan di intog en rangplats bland badorter, framfdr
allt genom sitt idylliska lige, kunde aldrig den unge fursten
ana, att vid denna vdsterhavets plrla skulle han slutligen
bliva rent trollbunden.
LTnder ungdomens lyckliga ir blev alltmera havet med dess
storartade sceneri, dess vixlande liv foremll f6r prinsens ldngtan och kirlek. Han vdxte upp utan tanke pl kungakronor
men med hng till harpolek och strdngaspel. Genom en odets lek
blev han snart nog tronfoljare. Alltjlmt 6vade likafullt de
skumprydda boljorna sin tjusning pa furstens kinsliga sinne,
och icke 3o-irig skar han sin stora lager i Gustaf III:s vittra
akademi med en stltlig diktcykel. Annu i dag fingsla de forsta
stroferna i inledningsslngen "Ostersj6n":
"Du blinande haf, som mingtusende ir
mot Skandiensklippor har slagit,
som brutit din boja hvar gryende vir
och frigjord i fjerran har dragit;
dig egnasmin s6.ng,ty jag liingtar dit ut,
nlr kiljorna sli emot skiren."

,tul

Under femton ir skulle skaldeprinsen, fri och sorgl<is, fi
igna singgudinnorna sin hyllning, allt under det Agirs d6ttrar
siikte hala honom bunden i sina bojor. Med ir r87z fick han
hcigre plikter att fylla. Pft den nyvordne unionskonungens
axlar lades b6rdor, efter hand tyngre och allvarligare. Si
gingo iter femton ir, till dess kungen sommaren 1887 fann
tiden vara inne att for nigra veckor kasta av alla regeringsbekymmer och pi den plats, som for 44 ir sedan fingat hans intresse, siika vederkvickelse och beh<ivlig vila. I Marstrand
ville monarken i den tringre kretsen ombord i Drott vara sig
sjllv, fri frin alla band, som eijest hollo honom fjdttrad. I
Drottkrtjnikan har den kunglige diktaren it eftervirlden bevarat upplevelseroch intryck frAn sina sommarfdrder. Nir
han med chefsfartyget startar fiir sin f6rsta vistkustfird,
skriver han:
"Bort kraschan,plumageoch glitter,
bort allt lands-och riksbesvir!
Brik ochl<if ej mer jag gitter,
frihet, frihet jag begiir!"
Marstrand och Drott hade blivit kung Oscars sommarresidens. Endast iren 1888 och r8gz bildade ddri{rin undantag.
F6rstndmnda ir var kungen upptagen av frimmande monarkers sommarbes6k i Stockholm. I juli r 892 styrde han med
sin "vita svan" norrut och besig herresiten och industriella
verk i Uppland och nedre Norrland. En dag Sgnadesit "Bergslagets" storartade anliggningar vid Skutskir. Bolagets pampige
styrelseordfiirande, sedermera landshovding Brikenhielm, ville
gerna, att kungen skulle imponeras av segverket i vardagslag.
Nigra yttre festliga anordningar hade ddrf<ir icke fatt vidtagas. Men si blev middagen i disponentbostaden si mycket
mer exklusiv. Styrelseordf6randen var en stor gastronom. Inf<ir llckerheterna pi bordet med gamla sillsynta lrgingar av
bordeaux och oporto var hipnaden allmln. En sidan matsedel
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"Glada sjiilar,
eljest trllar
under vardagsplikter blott,
lttiofyror'
tagit hyror
in en tdrn ombord i Drott.
Sommarvinden,
het om kinden,
lockat dem fren Stockholms torg.
Vestra kusten,
dit sti.r lusten,
Drott oss ta'r i Giiteborg.
Friskt det fliiktar,
ljuflig nelctar
strijmmar ut ur brisens gatt.
B6ljor gunga,
skiren sjunga Mjukis ! Gamla Kattegatt !
Bort bekyr.nmer!
Er ej rymmer
lyckligtvis min 'styrbords hytt'.
Gamla vinner,
nu jag kinner
hir, med Er, mig ung pe nytt."
Drott

satte icke kurs direkt pl

Forsta mllet
Marstrand.
fijr resan var S;ro. IVlarstrands badgister fingo under ett par
dagar tiligt bida kungens ankomst.

Di det i Siro spordes,att kungen var pa vag dit, blev det
ett fejande overallt. Badorten ville skruda sig efter fiirmlga.
Brunnsrestaurangens agare greps av panik. Fastin sparsam ville ocksi han gdra nigot for att fira den h6ge gisten.
Han fick en storslagen id6. Gardinerna i de vackra salarna
hade tidigare satts upp ofillade. Nu revos de skyndsamt ned,
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fillades och uppsattes stlamare, kanske icke si mycket till
kungens bitnad utan mer fiir att freda "Billi" Brattbergs
eget lilla samvete.
I{ungen hade mctts av en helgjuten, elegant societet i egna
ticka villor, pl vars trosklar rara Morakullor i helgdagsstass
behagfullt bj6do majestitet att stiga in. Under flera 1r
hade pi Sdro de unga flickorna och fruarna med sina barn
icke sytt andra kldder ln kulldrikter.
Det tog sig bra ut,
nir en rad unga, blonda kullor kommo vandrande genom skogen pi den vackra ijn. Fclrstyre for dem alla var fru Maggie
Westin. Hon bar alltid tvi fld,tor efter ryggen och kallades
gemenligen f6r "morkullan".
. Pi gammaldags vis undfdgnades drotten i Visterskog,
strax bakom Snickstrand, med ett hederligt gistabud. Vid
entr6n ti11boklunden stod en tusenirig ek. Sjdlv majestitisk
btijde nu den gamle sin rika krona till hdlsning och bjdd Svea
rikes konung sitt hign. Budkavle hade tidigare gitt. Varje
husmor skulle hemma tillaga en viss matritt till kungakalaset.
G6teborgsfamiljerna ha alltid satt en ira i att kunna bjuda
frimiingen pl vad huset f<jrm&r. 56, gjorde de iven nu. De
vackert dekorerade borden dignade under en ovanlig husmanskost. Fram ti11 kungens bord tredde tre dejliga dalajintor
med gropar i kinden och skalk i blicken. En rar trio av servitriser! Tjuguiringarnas ljuva tonfall och kvitter blandade sig
smeksamt fijr orat med den ddmpade taffelmusiken. Pi en vi1ordnad d6jeuner-dinatoire foljde sl den musikaliska juntans
prestationer. Att aftonen varit angenim for den kd,nslige monarken, fiirtiljer Drottkrtjnikan den I6 juli:
"Tlafvets vi,gsvall brytes mot yttre grunden,
viken vidgas, trefliga stugor titta
fram igenom lurnmiga bokelunden,
hiigst pa klippan bligula flaggor sitta,
bada i solsftensgl6den.

Iq

Vackra Sir6! Tjusande sklrgirdshigring,
perla, trollad fram ur granitnaturen,
liksom Venus, fordom i gudomsfdgring
hernligl.upp ur mijrkblia djupet buren,
smekte du vandrar'ns tiga !
Derfijr dina dijttrar fijrstulet sulyga
tiAt
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h6lida blott i sl<ijan af oskuld blyga,
medan hemligt mot dem fr5.n Drott i hamnen
dristiga fjerrglas rigtas.
Af elektrisk dager s5.trolskt begjuten
framgled tyst lings stranden Er hvita snicka,
nyss af midnatts mysriskadok onrsluten,
r<ijde pl6tsligt Edra gestalter ticka,
ilskliga Siriikullor !
Snrafrit't
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svenska dregter, kornblia svenska bliclar;
Siiderns krst, du miktar ej maken visa!
Seglar'n rcird sin tacksammahelsningskickar,
innan hans ankar' lyftes.
Slngens hem! M5. tonernas giird dig gifvas,
bi.ras sakta mot dig pa lena vigor.
S5.ngensminne ! Mi du i hjertat skrifvas,
brinna der och f6ra de ljufva ligor
med oss pa vida hafvet !"

Drott hade efter tre dagars uppehlll glidit ut ur Siir6viken.
Kursen sattespi Marstrand och Karlstensfistning. Klockan
r hade majestitet bebidat sin ankomst. Punktlighet dr ju
kungars artighet. Stranden vid norra inloppet hade kantats
med hela badsocieteten.Pi motsattasidan vid Maleperthade
Ko6ns befolkning stillt upp sig, fiskliigena hade sint stora
skaror kvinnor och barn i schalettoch granna f,ijrkliden. Pe
bergets kron ovan badhusenavtecknadesig som vackra sil-
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ordnats. Ibland kunde strelkastarenpi Drott spela de unga i
sillskapet ett spratt. Den trZiffade i ett olimpligt ogonblick
nAgot frjrdlskat par, som trott sig var.a vd.l skyddat i en bergskreva. Drottn.rusikenhade placeratspi limpligt avstand. Men
dn vackrare toner skulle f6rnimmas. Monarken, dvervildigacl
av den poesi, r,armed naturen r.ar mittad, kunde icke Xterhilla
sina kinslor, och sir lit clen kunglige trubaduren sin klangfulla
stamma tjusa thorarna i nigra av tonkonstens sma mesterverk, foredragna si, som dr forbehillet en konstniir. Det var
en minnesrik stund for de andiktigt lyssnande. Sista glngen
som en dvlik friluftsfest arrangerades fdr kungen vid kruthuset var den ro augusti r893.
Pi bergets motsatta sida, eller vid norra inloppet, hade tidigare pi aftonen kungen kunnat mijtas av en sallsamsyn. Den
sjunkande solen tycktes rtidgl6dga de klippor, som skiito ut vid
hamnfyren. Graniten formligen brann. De vita vAgorna forsiikte sldcka branden. Men de f6rmidde det icke. Genom det
vita skummet brann elden alltidmt.

II.
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Nlr kungen den 3 r juli 1889 med Drott pi nytt kom till
Sdro, utgjr:rde den lilla badorten en etapp pi che{sfartygets resa
frin Moss. Nu kunde kungen vila ut vid vdstkustskdren. Och
det var han tydligen glad Xt. Drottkrtjnikan fortdljer:
"Nu har Bores ilar
rasat slut,
nu vid Sd.r<il.rvilar
seglar'nnt.
Sista julinatten
djr.rpt i spegelvatten
Ver.rnsbldnkt,
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tdrndt sin 1.rin.rlagnista
klar och ren,
sommarkvllleussista
itersken'
Trolskt begjutas'lulrden',
strancl och striim,
sillt forbytes stunder.r
i er.rdriim.
Ljufva natt, hlars fld.ktar
mildt mig k1'sst,
i diit rus af nektar,
clomna t1'st!"
Liksom 1r 1887 hade manmorna denna ging till {estmiltiden fdr kungen lagat, var och en, negon hans ilsklingsrdtt.
Karamellpudding i 1lnga banor hade gricldats som efterrett.
En av de rara servitriserna hade i hastigheten stellt ett re-

servfat med pudding pi en stol. Nir man brot upp frin bordet,
var farbror Stafva 6r'erlycklig och ville partout trycka en
av raringarna. Han drog henne till sig utan att se sig om och
satte sig pi. stolen med karamellsmeten. Stafva var lycklig trots allt, ty smi sirta fingrar skirtte ju rengiiringen av de
onimnbara! Efter miltiden fijr.{rade kungen var och en av
de tre, som serverat honom, sin bild med egenhendig namnteckning och anhol1 samtidigt, att trion skulle som kullor lita
{otografera sig och sinda honom gruppbilden.
I en stor krets framfijr kungen satt efter ka{fet andra rara
kullor. Kungen fiirklarade, att han aldrig ville se dem i vanliga
kilder. Han tvckte om de glada, granna fargerna, som ockse
gjorde sig bra mot klipporna. Pl6tsligt utbrast kungen: "Ni
Iro for s6ta i Era drikter, jag skulle vilja ha ett fotografi arr
erl Lova mig nu detta!"
Kungen hade for avsikt att pl sirskilt sltt foreviga flera dn
serveringstrion, men han menade nog icke, att hela den stora
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gruppen skulle knlppas ar'. Fru Ellen Krafft, som kinde till
kungensintentioner, uppbidadedirfor en vecka senareendast
fyra av kullorna att resa med henne in till Goteborg for att
dzir lita avbilda sig. Gruppbildensdndestill Stockholmsslott,
och ddrifrin kom sedan till de fem kullorna kopior av bilden
jdmte ett litet versifieraterkinnandetill var och en:
"Du llskliga !ullkotteri,
var tackadt fcir tjusande '.femman'!
O, rickte si vida blott stimman,
nog skulle du tonsatt bli.
I,Ien tacksar.r.rhetskd,nslan
min penna
nu endast f6rmar att bekenna
med stun.rmelodi !
Oscar."
Den ildriga eken i Vdsterskog hade kungen icke heller gl<imt.
Den undlick foljande hilsning:
"Emot sku rmet ut pi fjorden
eken r,inkar si f6rtroligt,
som en vd.n.
Ty han kd.nner sig i draken,
som de vreda vi.gor kufvar,
vil igen."

t_

Emellertid hade dagen efter badsocietetensi Sir6 lunch f,br
kungen den iran vederfarits herr James Fredrik Dickson att i
sin villa fi giva stor middag for majestitet. Middagen var
arrangerad vid smibord under sidana former, som endast en
Kr<isus kan tilllta sig. Nlatsalen kunde icke rymma alla 4o
gesterna. Fijr den skull hade omedelbart intill salen rests ett
tilt, uppburet av fem pelare och med golv lagt i jiimnhojd
med matsaiens. Bankettens karaktdr belyses kanske bist dirav, att teltets grova pelare voro omvirade med girlander av
tjocka klasar sydldndska bli druvor.
Efter en sidan sybaritisk fest fick kungen britt att begiva
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III.
Ndr kungen5r r89o startadeden fjdrde resanmed Drott,
skrev han glad i higen, strax innan han landadei Sdrij:
"Solbegllnsta sknmmets rika fransar
sluta Bohusskirenin i silfverkransar,
skarpa std.fleu fjorderrs dlning pliijer,
iifyer djupen djerft sin'kungsvd.griijer.
Skdna syn, jag helsar dig!
Vzilkinrl krets pi skansdick iter sluten
- knappt ruig tlcks tlen n6.gonsin
lar brntennig sin varma vilkorlsthelsning skickar,
och till svar med ord ocih hand ocih blicliar,
J<ira krets, jag helsar dig!
F j e r d e r e s a n ,h u r n r i r r r i r l r o ns i g a r t a ?
tr{ed godt mod och bankbesfick vi starta,
af de ildre systrars rad, jag tzinker,
lyckan henne s)'skontl'ckeskinker.
Glada hopp, besannadig !"
Vil

framkommen tillit sig kungen ett skamt med de otiligt
Han hade firdats med nattaget till Goteborg och
vantande.

f<irstod,'att s:r snart han satt sin fot pi Sdr6 och vdlkomnats p&
ingbntsbryggan, skulle det icke fijre den sedvanliga lunchen
klockan z bli tillfille fijr honom att uppfriska sig med ett efterllngtat kallbad. Sirosocieteten visste, att Drott klockan r r
skulle intriffa pa platsen. Til1 ingbitsbryggan hade di a1la
samvetsgrant gatt. Bohusjintorna i daladrikt! Utsikten ti1l
Drotts ankarplats {ran den gamla bryggan var skymd. Kungens
barkass kunde dirftjr icke skiinjas, di den styrde mot kallbadhuset pi motsatta sidan. X{ed sin omgivning gick kungen in i
badhuset f6rbi en gumma, som ftjr tillfdllet holl vakt i "biset".
Amanda, hon som annars i6ll ordning pi badlakanen, hade
knallat sig i vig slsom alla andra for att bevittna kungens
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mottagande pa andra sidan on. Iford baddriikt trider kungen ut
f r5n sin badhytt fdr att doppa sig och miiter Amandas vikarie i
fird med att ute pe bryggan taga ned "torken". Kungen anmdrkte: "Det var rysligt, vad hir dr folktomt", och fick
till svar: "Ja, alla ha gi"tt firr att mtjta kungen." Vakterskan
tillspordes di: "Skulle inte ni ocksi gdrna vilja se kungen?"
Ndr kvinnan nickade bifall, utbrast majestetet: "Hlr stir han
ritt framfrir er!" "4, herre iosses,ir det verkligen viran
kung", stammade gumman och sjonk pi kni infor den hogreste
monarken, vilkens hand hon kysste. Ddr lig hon, till dess
kungen bjod henne stiga upp. Kn5fallet renderade den gamla
en guldtia. Sedan bar det i vdg ftir majestitet till ingbitsbryggan.
En ny <iverraskning hade kungen i beredskap, dock endast for de ltta fotograferade kullorna. Pi vintern hade han
uppdragit 5t den vilkinda fabriken vid Gustafsberg att tiliverka tvi porslinsvaser,35 cm. hoga, med de tvi gruppbilderna av Kra{ftska kotteriet och serveringstrion som huvudmotiv. Den bijhmiske tecknaren Meder hade fortjdnstfullt i
firger pi fajansytan 6verfort bilderna, som ddrefter inbrints
i leran. Sedan hilsningsceremonien vll var iiver, iit kungen
kaila ombord pi Drott de "efta". En och en i sinder fick framtrida frir att taga i betraktande vaserna, som statade pa var
sin sida om en bred spegel i kungens salong. Det var en dra,
som aldrig skulle vederfaras de unga skdnheterna i Marstrand,
hur uppskattade manga av dem in voro! Varje hdst flyttades
vaserna upp i kungens vining piL Stockholms slott f<jr att nasta
sommar pi nytt foras till sin givna plats ombord pe Drott.
Damen mitt i biten, froken Alexandra Keiller, gifte sig
den r5 september samma ir med vir elegante minister Bildt i
Rom. Sommaren forut hade denne i Marstrand hemligt fiirlovat sig med sin tillkommande brud. Bilden av de unga tu hade
i Marstrandsbergen knippts av den pipasslige Aron Jonason i
fijrbifarten. Bilden ir typisk for sin tid och visar, vilken pose
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d:rmerna for 4o ir sedan bruliade intaga framfiir kameran. Ett
stetligare par pe dansgolvet ldr sillan ha skidats vid sekelskiftetl Den htigresta friherrinnar-rblev snart f<jremll f6r de
goda romarnas beundran. Hon forklarade fcir dem, att i Sverige fanns det gott om amasoner. Som belaigghirfor for.
midde hon tid besol<i Sdro
:rr r899 sina vininnor att i
en ling rad st:illa upp sig
f ramfdr liameriLr.r.
Nir kungen nu ar4randlade
5r komrnit till l,Iarstrand, hade han mist tillkalla en massor f,iir att bli knldad i sin eneL
fot. Det var en envis ikorrmzr. Doktor Drnst liogrnan,
i "Tratten" beniimnd Lassc
Ofog, korn, sAg och lade icke
fingrarna emellan. IIan var
I.-fiken Alerandm Iieiller oclt lriherrc
rAttfram, kunde icke skapa
Carl llildl.
om sig. En afton blev han
erbjuden att fr'r etfijlja majestetet pi en f isketur. Det skulle
ddrjas makrill. Seder och bruk under kungliga fiskafingen hade
ingen lzirt Fogman. llan agnade silunda pi av hjirtans lust
och drog oftast upp fisk pi vardera kroken. Kungen halade
ocksi upp rnen icke si flitigt som Fogman. pppvaktningen
kammade noll. liogman blev efter hand upprymd och till5t sig
smitt sk;imta rned majestiitet. 1?liitsligtfick han en knuff i sidan. En rclst viskade: "Kan du icke begripa, att man aldrig
s:itter nlgot bete pir ltroken, nd.r rnan fiskar i sdllskap med
kungen?" Det struntade Lasse Ofog i. Indignerad fortsatte
han att hala upp tvA och tvl makrillar. Det blev a1lt tystare i
biLten. Lasse Ofog hade gjort skil fijr namnet!
Kungen var pi Drott enkel i sitt upptrddande, omtdnk-
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VIII.

l

Sommaren r896 hade eskulapenSetterblad overtagit Drottkameran. Den hade intligen komrnit i ritta hinder. Dd,ronr
vittna nlrstiende bilder. Sdroflickorna i daldrdkter, varav
flera vil nu utgtira "stjdrnor" i ett nytt hov, knSpptesav i
V'esterskog efter lunchen for kungen kl. z. Karakteristisk
dr bilden av "pris"-tagarna Olof Wijk och Olof Hofstedt. De
voro bida snusfornuftiga och sprungo icke efter damer, Deu
fijrre var sommargist hos statsijverhuvudet, som tyckte bra
om andra statsmaktens representant, endr han var rakryggad
och icke inlit sig pi kurtis ens med karlar. Olle nr z var
kungens adjutant. Kungen "prisade" sidana kirnkarlar i {<iliande rim:
"Vits-Jonason,din konst mig skink,
att jag ett rinrband,link lid liink,
som du mi smida ritt !
Briljant iir emnet, som jag fett,
och vore dermed allting godt,
di ginge saken lift !
Pi 'Drotts' dicksplankor bilda gi
och heta Olol bigge h'i
ett par snusdragare.
Sky idrott i princip, rbestdmt,
meu dock ur bnrken synas jemt
med smak 'pristagare'.
Den ena bjuder, hvad han har,
den andra flux det bjudna tar
med finger under lock.
pulvriserad
Af
tobaksrot
kring nd.sborrnsprideskolsvart sot
samt pi. mustachen ock."

ro7

!r;!i

z.i,
.9. r E

2:;2
i:'c

g#FE
L i= i'
'6?,2

H=*;3
e 3*=j

! : r i:,
: r!>=
-'tJY=
_ o

-!9

b;3 j

a.a i.
:.'i-60

P.3t .

- aE
i2 i
c cE
a='=
ei E
' - .c 2

?e,a

rlI

i a'

*

-.,,&

:=

i

;.:

e

9
- Ec!2

t;

i

,::-;:
i :i a;
c, :!€

;

!=:

i

-l

A

..

r.+o
X.
Den I5 jrrli r89'3hilsadekungenpi nytt frin Drotts ddckett
ieendeS:irci. Chefsfartygethade iciryngratsig nigot. Tredje

>FltJlt, fuld llugo, flUg och derr lula /lugan fl69.D
Jigmastare Carl Herman Fredholm, inged{jr James llciller senior, friherriDnalr
Alexandra Bilclt, herr Ernst tsratt, herr Alfred Heyman, kung Oscar, herr Wilhelm
Carlstr6m och herr Hjalmar WcijdliDg.

skorstenenvar borta. Glad steg kungen i land, mottagen av
trinda kullor pir garnla :ingbitsbryggan. Utanfdr varmbad-

t4r
huset mdtte han en italiensk flicka, sorn bjod pi det bista hon
hade: smi luftballonger. Irdr att giira henne riktigt lycklig
kopte kungen hela "klabbet". Under promenadenforbi tennisplatsen undrade alla smlbarn, vad farbror kungen skulle fiiretaga sig med knippet. Fri.n brunnsrestaurangensgirdsplan
uppsindes detta med en hllsning till Marstrand. Barnen fingo
i ersdttning l6ska sig meclen naturlig r-indruvsklasepi' kungens
bekostnad.
Nista dag bar det i vig till I'Iarstrand. Fijr tionde gingen
mottog badorten sin friimste n.renocksl tacksammaste gest. Att
miita majestdtet med glansfulla ord hade badsillskapet stillt
upp'en hiivding, rik pi anor, jordagods och fransk esprit. Det
var EriksbergsbaronenCarl Carlsson Bonde. Han hade slipat
sin klinga med attiskt salt. Pi aftonen stod han i den festligt
smyckadesocietetssalongen
framfor Svea rikes drott och bjdd
i litta och lekande rim honorn vilkommer.r till den vackraste pirlan i visterhavets diadem:
"Hell konung! Vllkomnren i parken,
trrr-arsfristad <ippnar sig hir.
Vi helsa den idle monarkeu
vilkommen bland J<lipporoch skiir.
Bland klippor och skiren, som kransa
den glittrande,skimrandevik,
der bdljorna leka och dansa
och sjunga sin ljufva mrrsik.
I\{usik, hvillcen,konung, Dig tjusat
bestindigt fr5.n rrngdonrenstirl
och med sina toner berusat
Din singrn<i, si llsklig och blid.
Och derfcir Du llskar att stvr:r
pi ligen Din stitliga Drott,
cler lugn under storrnarnasyra
Du finner som vd.lfcirtjentlott.

r6+

Irgra )tsnokarc,t gdre i Sdrd visik ion pd cht[sfarlggct,
Stiende:

froknrrnt Ingrid Carlander, Vera l(rafft och Elh
SittaDdc:
Irdkcr Helfri.l Hammarbcrg.

I(I AfIt.

pxppa r\aron

och liomplinlcntcrade honom: "Du h:rr r':rclira
rliittrar, du", i'artill herr '\aron belitet genmiildc: "Ja, Iirs urajcstlit, Frida r.ara mycltct vackcr, mcn Greta lara mera tjusig."
Ombord i, Drott tiivl:rrlc cletta irr tvi lojtnanter rrccl tnarinintendenten om en och sanrnr:t ltvinnas vnnest. Disarn:r" \'oro
r r r : ' r e o c l r { i n q o i i t c r t ; r ' r ' l. D c r a s r n e t l l i t l a r c s u c l i i r d c :
l i n d a r l r l i d a!
"Susancle
Litcn pl rattlis fiird
hennc i driimmen glicla
tett till nri11hufludg:ird !
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Brist pit omtenksamhetvidlidde eljest icke grevinnan De la
Gardie. Vid konserter i societetssalongen
sku1lealltid sju biljetter I'ara avlagda pl forsta bdnkens mitt. Hon vakade ijver
att ingen obehijrig fick komma i kungens omedelbara nirhet.
Grevinnan hade kommit till Marstrand for att i forsta hand
fe traffa den kdre kungen. Samtidigt skulle hon naturligtvis
rekreera sig litet pi gamla dar. Icke en minut piL dagen slippte
hon emellertidblicken f rin Drott, ndr kungen var ombord. Han
kunde ju oplriknat komma i land! En sen augustidag, dl
I)rott med kungen ombord glidit ut ur Nlarstrands hamn, vinde
sig grevinnan till fru Emily med orden: "Nu kanske man kan
tinka pl att ta sig ett bad." Det forsta fdr sommaren!

XII.
rik kungasdsong.
Med ir rgoo ingick en ny, pi upplevelser
I(ronikan inledesmed foljande strofer:
"sommarsol gjuter sitt guld iifver fjirden,
som kmsas helt sirligt af middagens bris,
si mi ock begynna den fjortonde flrden
pi gammalt fcirtro)igt och hi.vdvunnetvis.
Drottkrrinikans blad fi ej oskrifna sti,
rncn

misfe

ncviLliot

ci

etrdcra.le

Loen

fcirtilja om hlndelserstoraoch smi,
som antingen'hlndteller gisslats16r dagen."
Di doktor Setterblad tidigare ir sl bra lyckats med Drottkameran, ankom det sedermera alltid pi eskulapen att handha
fotograferingen ombord. Doktor Olof Hult fick ddrfbr samma
julidag 5r rgoo, som han i Goteborg pl morgonen steg ombord
pi Drott, av Aron Jonason en hastig vdgledning i kamerans
skotsel. Hult tog det hela icke sl a1lvarligt. Han tinkte sonr
sl: "Kommer dag, kommer rld." Sisom alltid gick Drotts fdLrd

1 7r

Dtott

lill

ankars i Sdrd &

1900.

fijrst till Siiro. I Viistersliog r';rr kungcn sanrnradag inviterad
till lunch kl. z. I glad stamning ropaclekungcn vid ltaffet: "Nu
ska vi fotografera oss." D;irpi var den uye Drott{otografen alls
icke beredd.Diremot hade han i god tid firtt lzira sig, att kungen
vid tilltal or.rskaderappa och hurtig-a svar. Kunde svaren sztmtidigt yara kvicka, si mvcket b:ittre. Kung Oscar har nog icke
'r-arit ensarnom att setta v;irde piL raslta r':,indningarfrin upp
vaktningens sida. I'Ier.r den gamlc liungen beh6vde dirftirutom icke siLlitet "s1're". \'-id tronens fot tro sig uilnga upphjilpa sin sak mecl sliskigheter till kungligheten. I det dagliga
umgiinget med onrgivningen blir d:irfiir monarken s.l r'an vid
konstlat sprirk, att han efter hand icke kan undvara artiga fraser. Kung Oscar tyckte om att bli trakterad med "stitsaker".
Hade en rakryggad karl icke till hands sidana, kunde det handa,
att han sedanicke blev fullt se r.ittvist bedomd av kungen.
Emellertid ropades det frin olika hill i boklunden pi Siro
efter fotografen IIult. Denne hade hj:irtat i halsgropen men
vigade icke visa nigon tvekan. I{an tog sitt parti. Klev ogenerat fram nied irvcrlagscn h:-rllning. I)e firrsta hanrlgreppen
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klarade han nigot si nlr. "I herrans namn", tinkte Hult, och
si kndppte han av sillskapet pi vinst och f6rlust. "H6r du, vi
ta en plit till fijr sdkerhets skull", forklarade kungen. Nu blev
den gode doktorn yr i huvudet. Han sokte i a1la fall exponera
gruppen pa nytt. En av deltagarna i sdllskapet,herr Adol{
Bratt, mdrkte, att Drottfotografen alls icke var situationen
vuxen. Han rusade fram ftjr att i sista minuten hjdlpa till, men
miittes av doktorns arrvisande gest och bockades weg.
Den nybakade fotografen hade gliimt byta pllt! Det hade
blivit en dubbelbild pi. samma negativ. Ganska lustig, di' det
hela icke blev en evinnerlig r<ira. En del detaljer framtrdLdaju
timligen tvdligt! "Overhovet" har blivit rikt begftvad. Han
har tvi klara huvuden, som avteckna sig pi bokstammenlingst
till vinster. "Olle" fick snart tillfille att f6rkovra sig i sin nya
vetenskap,ndr han kom till Marstrand, dir "Aron" alltid uppeh611sig nigra dagar i veckan.
Fiir kungen och drottarna gick dir dagsprogrammet pi
hivdvunnet vis. Frir omvixling valde en dag kungen en nv
vig upp till "tennis". Han ville antagligen se, hur Lastens
bana tog sig ut. Kommen halvvigs uppfor den branta backen stiger genom en grind pl6tsligt fram mot honom en dam,
som snubblar, di hon skall niga. Kungen hjilper henne upp.
Det dr en godhjiirtad fru, kind f6r att aldrig vilja vara mer dLn
z8 vlrar. Hon brukade excellerai en mingfald hattar. Hennes
parasollervoro legio. Enligt egen utsago hade hon ocksi 3o ooo
kronor i nilpengar. Nu hade hon intligen fitt tillfredsstiilld
sin atra att bli tagen i hand av kungen. Landshdvding Lagerbring frigade doktor Hult: "I{ur kan det komma sig, att folk,
som man knappast kdnner, kan 'komma upp sig' sl hir?" Doktorn svarade: "Det beror vil pi att de rikna tjdnsteir, kan jag
tro", varpi hiivdingen infoll: "Di fiirstir jag, varf6r de iro sl
rysligt gamla, innan de komma nigon vart."
Den rz augusti etnjiit det lilla Arvidsviks badsocietetiran
att pi aftonen fl mottaga kungen som gist. I det levande livet
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kerade av disarna. IVIedlotsingaren f6retogs iterfirden till
G6teborg. Di kungen med nattlget reste upp till Stockholm,
instuvadesalla fruntimmer pi hotell Haglund.

XIII.
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I
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ar rgor hade det hunnit till medio av augusti, innan kungen
fick tillfelle att med Drott styra hin mot vdsterhavet. Kommen till SZir,ii,stringar den h6ge skalden sin lyra:
'

"Ater jag din fiigring sig,
vackra Sirii, der du lig
uti solglansbadad.
Och si. varm jag blef i hig,
di jag bars af vestervig
hin mot dina strinder.
Gamla mimren m6tte m;9,
gamla vinner gladde sig,
tryckte mina hinder.
Mingen skuggrik, gr6nkliidd stig,
der jag fordom gatt med dig,
iter jag betriidde.
RMa stugan vid sin strand
kallade mig gladt i land,
maningen jag fdljde,
och pi trefna tniskelns rand
ricktes mot mig vl.nskapshand
trofast, sisom alltid.

'

Vackra 5116, der du lig
badande i solljus vig
dina ticka strdnder!
N?ir jag nu dig itersig,
r6rd och tacksam blef min hig,
och ditt lof jag sjunger."

230

strand. Sedan kungen uppe vid Troja personligen halat ned
unionsflaggan, nedskrev han, med tanke pi att unionsmlrket den
I november skulle vara borta ur svenska flaggan, foljande i
den nittonde Drottkronikan:
"Frin Trojas gafvelspetsftir allra sista gingen
min unionsflaggsinkas mi till jorden ned.
Nivll, den hyllad blifver di med afskedssingen
af mig, som i det lingsta fiir dessheder stred."
Efter att ha betonat, hurusom f,iireningstecknetmed vild avldrgsnatsav den ena fosterbrodern, fortsitter kungen:
"Bligula dukar dock f6,rvissoskola svara:
Yirt gamla Sverigeir nog starkt pi ogenhand,
i lust liksom i n6d, i strid liksom i fara,
si linge hjertan sli f6r ira pi dessstrand.
Visst mycket gir med gamla tretungsflagganneder:
en ynglingsglada hopp, en ildrig mansocksi,
nen rifver didlijst sinn' sig bligul duk ej breder,
mitt bastahopp,min fasta tillf<irsigtbesti !"
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kungen sommaren 1906 fran Drotts ijvre deick med
bti.t.n sijkte kullorna pi Sirii strand, syntes inga sidana till.
Oto,,Uronikan Ul:.*t*t
kungens kinslor din'id:
Sir6! Si jag gladt vill ropa,
ankrad i din hamn igen.
Drott och jag h?ir trifs tillhopa,
och jag iter mingen vdrn
r,arsnar in frin flydda iren,
denna ,klra, gamla tid,
som jag uuder gria hiren
i,n mig ld.nner flstad vid !

:
\
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Inga vackert kliidda kullor
Sirii nu kan skryta med.
De ha flytt ur sina rullor,
kl:idt sig enligt nutids sed.
Dock inunder 'hvita lifven
klag:,pahjertan varmt som f6rr;
vinnen, Iastdn gammal blifven,
finner vig till <ippnad ddrr.
Snr6! Ej i dag jag fann dig
enkel, som i fordna da'r,
tiden vexlar, och du vann dig
grannlit, som du fiirr ej bar;
den iir prydlig, jag erklnner,
mer modern kanske ocksi,
l.relst dock till de gamla vlnner
i 'R6d-stugan'vill jag gi."
vdl hunnit till Marstrand, klappade ocksi diir
kungen till m6te kvinnohjirtan lika febrilt som for rg ir sedan.
Niir

Drott

Hdr hade ingen bytt om skinn. Ridln rullades upp i societetssalongen och bjdd, sisom minga ginger forut, pi glada overraskningar. En afton hade silunda fyra unga par skrudat sig
i rokokons drhkt och utforde en sirlig lancier-quadri1le.
En srindagsmiddag k1. z var det teater piL kungsplanen mot
norr. De sista iren speladeNeumannska kapellet vid vackert
vider icke i societetsparkenutan pa motsatta sidan av societetshuset. Kungen satt pi verandan omgiven av sitt trogna
garde med grevinnan De la Gardie till h6ger. En gammal sklrgirdsgumma, som rest in till Vlarstrand fijr att en glng pi
nira hill fi sklda landets fader, klev ogenerat fram pl pla1len och stdllde sig mitt for kungens plats. Hon hade tidigare
icke kunnat urskilja majestdtet i omgivningen. Di gumman
nu fick se kungen i fortroligt samsprik med gamla gt'evinnan
fllathilde, kunde hon icke styra sina kinslor. Under of6rstl11d
glidje slog hon ihop hinderna mitt f6r sin nasus och yttrade
h6rbart: "A, r'ad han d,r snill mot sin gamla amma."

