
/?2



Ilarirnanb$gtni butd oaA Vottr@ Eqm&latab d 66t borg.

Peter Hammarberg

fttddes i Giiteborg den 4 Januari 1814 i samma f[derne-
iirfila hb, som det han viil sin diid beboikle, eller Vesha
Eamngatan n:o 12; vicl ticlen ftir hans ftiilelse egiles ilet af
hans facler, grosshbnillanilen Jokan Jacob Eanmnberg, hvilken
sjelf 1Q11 hade bygt ilet.

Peter Earnmarbergs mocler var Gharlotta Lamberg, dottet
till stadsnaiHaren Peter Lamberg och syster till kommerse-
rAclet Jan Lamberg.

Lille Peter uppfostrades jemte sina bAda syshar, Modc
Clnrhtta och Bettg, i ett enkelt, fliirtllitst hem och i hans
sj&il inplantades tiiligt kiirlek till Gud och till ilet riitta.
Eans fader ans6g nyttigt att ilessutom fidn.bOrjan viinja
honom vid sparsamhei och iifva honom i ftirsakelse; eff
siitt derftir, lika egenilomligt sorn praktiskt, var att han di
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intet af sina ganska heftiga broder erhellit namnet '/.ltrril-
jens fridsengel'., och denna knrlek till friden fiilj de henne
hela lifvet igenom. 'A soft ansrver turneth as'ay rviath, var
hennes valsprik, ej i old, men vAl i handling.

Hufvudsakligen f6r sin hustrus sktll, lrvilken hade sviri
att gi, kiipte Hammarberg 1854 derr i rriirheteu af Gtiteborg
belii,gna egerilomen Lilla !l'ot1t, ett stiille, som blef dern bflda
nrycket kiirt; nii.stan hvarje triid der fick fdt' dem siti egen

' historia. Hiir iilskatle han se barn och ungdom omkring sig;
ty ehuru han vicl fiirsta piseendet kunile svnas allvarsam,
hacle han i sielfva verket.
ett glealtigt barnasinne.

1858 fiiretog han
hustru och barn samt nibce,
Mari,a Ralunn, en resa till
England och Skottland.
F,tir hans hustrus skull
upprepacles dessa resor
med Ems som m6,1' 6,ren
1862, 1863 och 1869. Mel-
la,r iggande nr fllbri
des, 6fven fi;r hennes skull,
en del af soinmaren pi Sdrd.

Den 28 April 1871 hade makanre glfidjen att fira sitt silfver-
briillop i kretsen af en stor skara viinner. En clel af pfr,f6ljande
sommar tillbringade de pfr Siird, der Carl XV dn uppehiill sig.
Dottern Mary, som hiir vistades hos ftjrd,ldrarne, insjuknade
pliitsligt i sl<arlakansfeber, och hela familjen flyttade dfr till
Totp. Fru IL syntes cler med ens ha e,terfitt sina krafter,
ifran att fiirut under sommaren hafva varit ganska klerr. Hon
satt dagligen vid sin iilsl<ade dotters s.jukbiidd och tycktc
sjelf, att hon ej pi flere 5r varit si frisk. Detta var dock
ett bedriigligt skimmel. Samma dag, den 11 September, som
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