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S o / r a r s c r s t c t s r r i d c r r d a L Ln a l u r e l - F r . u . Z e t t e r b e r g ,
Mytd,aL och Erland,er.

vattnet och sig ut att stor'
tel en stund visade sig
sjiilvt och han var inte
trots sina 88 er. Eitelat
lunch hos kabinettskamma
huset.
Her-r Erlander tyckte dock nan de fyra stor-alimnadr
Man vik och etervandetill sina
att det var )r-ena balbalictr.
hoppade i alla fall i det manetflia rnaln6jen och kommissionr
Eftcr ungefir en halvtimma hade
man stiikat undan drendena och manncn med landets iiden i sina hiinder
tog sig ett stalkande bad i kallbad-

Det iir h|rligt
Zetterberg

i luatlnet>, lycl"er statsl Aclet iuyr-dcl (i ltritten) ocll
ocfi, .Nilssorr instin:',)rer, att (161111ou dercs
, o r , j r r s dt n l i r le r .

'renabarbariet",
Erlunder
s(Lcle
efter Stlrok,onselien.
om,bctdet

Pd troppan tiIL ViLIa Gij\ik eJter konseljens sLut. Fr. o. stdtsrddell
Zetterbel'g och Erland,et', konlLrLgen sorr, stats/dde?i ltIWd.aL ocll
Nilsson. Bokom kommgen std kabinettskammarlrcne Ketllet oclt'
6 Derctelij itno.TLt tson H eijnb.
rax fijre klockan elva i gir morse tiect IlSn Stockholm medan Zetterrde de fyra statsreden jdmte probeig kom frin sempster i Uddevalia
llfiiralen tiil Sdr.d liir den sed- och Ellander leste frin
Varberg
iga konselien. Stadspolisens biHan har ocksi semeste! - om man nu
hade kiirt dem ut ifran Drottkan kalla det semester, sdger han
torget. Stadsriden
Myrdal
och sklal,tande. Skolkommissionen
samron samt plotokollfiiraren,
ama- nantreder ndr,rligen i Varberg f n.
Ls Mossner, hade rest med nattsi det dr en hel del att stl i.

Ny storhctstidvantarSdro,,
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SARO i maj. (Sv. D:s CiiteborSsred.) "Badgiisterna Jijrstr'ii
sig hiir som vid an(ha badorter,
lnen allt har e:i smali af viss
f6rnim,
stel hallnins, liksom
tnan anmerkt att damernas toiletter Yid denna badolt synas
tners pretibsa en hvad nddven.
dlSt er f6r lifvet i det Fri;na".
Ja, sA liid en beskrivning av livet pl serii 185?.sedan dess har
det mesta fairiindrats dock
icke Sdriis exklusiva karaktii!.
L) ckligtvis, kanske !i borde tillle88a. I hundrasex Ar har Serii
varit badort. Allt vad Sverige
haft av kent folk har vistatg
her. SA l'sr det ftirr och sA iir
det aUtlaml

..*!:..1':

3

' Sdriis t inlshrs sant Slol[bolcr,
b\ggd 1775, Siiros il,lsta l.'tg;;nal,
och sjalv er jas uptfitdd pa
Ser6. Dct fanns ju de, som avradde mjg fran dct som n:ir jag
fiir sex Ar sedan sfttte i geng,
sag ut att I'ara et.t tiskabelt fii
retag. IUcn i dag aDgrar jag mig
inte. Se.d har framti(len fijr sig
som badort, det Ar jall d\.ertyAad
om. lu€n man mlstc Datulligt\is
gora cn hcl dol fiir at! modcrna
m e n n i s k o r s k a l l ( r i \ . a s d a ir .
Det ar ju sl att folk miste
omhandertagas. Dct :ir jntc nrarnga turister som kan elicr \.ill
klara sig pe egeD h{nd.
De Diste hclt ehkeit ha en
dadda, om de ej skull tantrisas.
Hii! har nu gjorts cn hcl del,

IIit
korn kun8 Oscar f och
drottning
Joscfina
135?, her
vistades prins August och hans
gemAl, "faster
ThirOs€",
Karl
XV
tog extratlg
fr:tn Jarva
till
Qdteborg
och r.este dar.
ifren
i
hovstellets
ekipag.j
landsvesen till Serij.
Det 1,ar
18?1. Oscar 1I var liven han standiA gast !e Sard men fdredrog att bo ombord pt "Drott".
Och slutlgien har kung custaf
sA gott
som
varjc
sommar
sedan 52 Ar tillbaka
vistats
pd Siirit. Don
traditionen bryts
I dr till saraibornas stora ledsnad.

tnycket av morgondagens Sirii,
inte miDst sedan dircktiir llarry Keillcr
mcd frejdigtmod
ctablcrat sig sonr kiillarmastare
t)i iin. Det karrskc kan synas
cgendomliat att cu franrgangs.
Iik aflarsman, och d:irtill gijtellorgare, har tid och lust att
:igna sig at kriisrrens l.allo\.liga
yrke, men liirklaringen
liEger
dock nara till hands. Vi itverliimnar ordet At direktiiren-kallarmesta!en,

Kungl SAlat, som det retteliscn
borde heto, har sAlunda ett Jiirniimligt
Idrflutet.
Dess framtid
ligger i stiipslevcn, mcn sekert
: g. att gdteborgarna
r,Antar sig

krigsaren, sonr jag fick id6n att
sitka giira niAot {iir Sarii. AfIlircrna pa USA lllg ncre och
Di\Aot skullo nrln ju ha att p)ssl{ med. Min far, farfar och farfarsfar
har alla varit
slraibor

rnen atskilligt eterstar.Det gamla var(lshusethar iordningstallts
och kan ta emot 120 aester. Vi
hoDpas pA drsrattigheter och
tiink.r halla iiDpct .1rat runtPII ainskelistan starr vidare
en golfbana,nAgra ridh:istar och
cn fiskekutter av akla rAstkusttyp. sonr skullc kunna ta ut ba(la:istcrna pi fiskcturer bland
kobllarna,

Snabbdlar pd Ciiteborg

.Jgssrorosnet
gao uFp stagcL
- Det ,!ar undct de vaastaI

I
I
I
I
I
I

Scdan hoppas j:rg kunna fi till
stAnd snabba sjijfairbindelsermcd
Giil.eboui.
S:iriibanan
kommer
viss€rligcn att modcrniseras, nar
dct nu blir, Inen ingenting g.ir
dock sommartid upp mot en sjti-

rcsa utf6r Zilven och lenas kustcn. Det klaAas sa ofta. och sekert nred ratta, att man her I
Srcr;gc g6r se lilet fiir friirnlinsars lrelnad. UtlanninRar kom.
Dlcr hit, Iockadc v allskijnsftir.
steStingar.. ll.lckcl o{ta blir d€

Nu har vi fAtt ett fint storltotell
i G6tebcrg, kanske kan de ett
mcd varsan hand moderniserat
Serii bli dess lampliga komple'
mcnt. Det er det jag avstg nar
jag 19{4 gick och blev kallarmiistare.
S?1 l.ir,gi herr Kcillcr. I{oPP- .
full heg och lantasi tlcks inte
fattas denne framgangsrike g6'
vardsteborgske "handlande'.
huset tjanade under kriget sonr
militattdrlaggning, ocl hur der
scdan sAg ut l<a|l nlan lett fiircstiills si8. Nu har det AterulPstatt i sin lorna tre\nad. NIan
r:iknnr nled att dct kommer att
turistatlraktion
bli en lerklig
eren vintertid, sarskilt sonr C6'
tebora knappast har nagra and_
re ut\'ardshus av hijg klass.

Eu marhligtsamhdlle
ctt hdFst cgendomligt
Dot:r
samhalle detta Se16, \'arken stad

ellar kopins utan lalt och slatt
en litcn tiitort om 5OOinlllnare
i hallandsockncnSl:iP. Iler finns
ett hundratal villor, dc flcsta
mycket ganla, men samtliga val
underhallna. Omkring 25 Iamil_
jer bor hiir lret runt och nar_
mare 125 om sonrmaren. F6rbin'
delserna med G6teborg ar inte
de b:ista, och utan bil klarar nran
sig knappast.
Men Seriibanan
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SAR6 i nlaJ. (S\'. D:s Giiteborxsred.) "lladBestern{r
fitrstrii
8ig har soDr Yid andra badorter,
tnen allt har eii smali af riss
fiirnam,
stcl h?lllning. liksom
tnan anmerkt att damerDes toilette. Yid denna badort synas
tnera pretiiisa en hrsd nijd,\'en.
dlgt er tirr lifvet i det 8r'iina".
Js, se litd en beskrivnins av llvet pa serii 185?. scdan dcss har
det mesta fiirAndrats
dock
ickc Sariis exklusiva
karakUir.
LJckligtvis, kanske vi borde till.
leg8a. I hundrasex dr har Slrii
varit
badort. Allt
vaal Srerige
haft av klint
folk har \.istats
hdr. Se var det fiirr och sA lia
det autjamt.

' Siirds tirdsbas santt Slol!bolct,
b1'ggd 1775, Siri)s ihlsta bt'ggnad.
och sjalv ar jas upt)tiidd Pa
Sarii. Dct fanns ju de, som avrAdde mig frln dot, som n:ir jag
f6r sex ir scdun satte i gtng,
seg ut att vala ett riskabelt fijretag. Mcn i dag angrar iag mig
tnte. Siirii har framtiden fiir sis
som badort, dct 5r jag 6\'ertygad
om. I{en man mtrste natJrligtvis
g6ra en hol del fdr att moderna
nranniskor skall triras der.
Det er ju sl att foll: marste
omhand€rtagas. Det ar inte nr,!nga turister som kan eller lill
klara sig pa egen hsnd.
De maste hclt enkelt ha cn
dadda, om de cj skall vanLrilas
Hii! hsr nu gjorts cn hcl del,

IIit kom kung Oscar I och
droltning Josefinr 185?, har
vistades prins August och hans
gemll, "Iaster Th6rEse", Karl
Xlr tog extratag fr{n Jarva
tiU Qiiteborg och restc darifren
i
hovstallets ekipage
l&ndsvesen till S;irit. Det 1a.
18?1.Oscar II var even han standiS cast iA Sa.6 men f6redrog att bo ombord pt "Drott.'.
Och slutlgic[ hsr kung Gustaf
sl gott som y rjo sommnr
sedan 52 ar tillbaka Yistats
pa Siird. Den traditionen bryt.s
i dr till sariibornas stora ledsnad.
Kungl. Sarij, som det ratteligcn
5orde heta, har sAlunda ctt ftjrramligt Iitrflutet. Dess tramtiat
iigger i stiipsleven! men sekert
ir att g6teborgarna ventar sig

mt'cket av moraondagons Ser6,
;ntc minst se(hn direktiir llarry Keillcr
mcd frejdistmod
ctablcrat sig sonr liiillarmastare
pi tjn. Dct kanskc kan sylas
ei{cDdonlligt a(t cl1 fr:rnrgangs.
l.ik affarsman, oclt dertill gijt€borSare, har tid och lust att
:igne sig et krtigarens vallovliga
yrkc, mcn fiirkl:rringen liggcr
dock nara till hands. Vi iiverl:inlnar ordet {t direktdrcn-kiillarn)as1arcn.

SgsslolosfictgaD uFpslage
L

- Dct r r' undcr de va!.sta
krigsaren, som jag fick id6n att
sdka giira nigot Iijr SArii. AfIercrna pi USA lag ncrc och
nlgot skullc man ju ha att pyssla med. Min far, larlar och farfarslar

ha.

alta

varit

seritbor

rnen atskilligt Aterstar. Det gamla l'aralshuset har ioldningstellts
och kan ta emot 120 giister. Vi
och
hoppas pA arsr:ittigheter
hella iipprt trct runt.
tiink"r
Yidare
stAr
dnskelistan
Pl
en gollbana, negra ridhestar och
en fiskekutter av :iktt! \'dstkust_
typ, som skullc kunna ta ut bad'
bland
gastcrna Pa fiskcturer

SnabbdtarFd Ciiteborg

Scdan hopPas jaa kunna fi till
stand snabba sjij(6rbindelser med
kommer
Siiriibanan
Cijtebolg.
\isserligcn att nrodernise.as' na!
(let nu blir, men ingenting gar
dock sommartid upp mot en sj6'
resa utfitr alven och lengs kus_
ten. Dct klagas sa ofta, och se_
kert med ratta, att man har I
SveriBe siir sl litet fitr frimlingars Lrevnad. Utlanningar
kommer hit, lockade av allskdns fijr'
speglingar. IU]-ckct ofta blir de
besvikna dver svensk standard.

Nu har vi tAtt ett fint storhotell
i Cdteborg, kanske kan de ett
mcd varsa helrd moderniserat
Strii bli dess lemplisa komplenlent- Det ar det jag avslg nar
jag 1944 gick och blcv kallarme3tare.
Se l;r'at herr Kciller. l{oPP- .
fult hAg och fantasi tycks inte
fattas tlenne framaengsrike git_
vards_
teborgske "handlande"'
huset tjanade under ktiget sonl
militiirtiirlaggrring, och hur dar
scdan seg ut kan man latt fiire_
st:illa sig. Nu har det iteruPP'
sttrtt i sin lorna treenad Man
riiknnl nl€d att det kommer ati
bli en verklig turislattraktion
aYen vintertid, sarskilt sonr C6_
teborg knappast har nagra and_
ra ut|aralshus av-hdg klass
l

Eu n,arhligt samhiille
ett hdgst cgendomligt
Dct:ir
samhelle dettd Sar6, \'arken stad
ellcr kiiping utan rett och sliitt
en litcn tiitort om 500 invAnarc
i hallandsockncn Sl:iP. Her finns
ett hurclrtrtal villor, dc flcsta
nl'ckct gamlri, Dren samtliga vel
underhauna. Omkrina 25 famil'
jer bor hiir eret runt och ner'
mate 125 om sonrmaren' Fdrbin'
delserna med Giiteborg ar inte
de bilsta, och utan bil klarar man
siE knaPpast.
Mon Seriibanan
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