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Landet i sorg efter kung Gustaf. - Se Yidare inuti numret.
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SIN SONSONS SON HANN KUNG GUSTAF
FA sAna I SIN FAMN
HOVFOTO: HARD

HUR KONUNGE,NSAG

PA DODEN
Han kinde dct allt tommare omkring sig' men
tanken pi. ett vila och pinyttfii'delse kunde
komma samtidigt, ga-v honom alltid trcist'
prin
sin tidrgaste-barndom hade kung
I'G,rsraf giorts fdrtrogen med dtnis'
tanken.I den lig det aldrig nigot.skrim'
rnandef<ir honom.AtminstoncInte under
st<irstadelen av hans liv. 1860-70'taleo
var nypietismensgenombrottsir och infrir vaiie auslutat minniskoliv utvecklade
nis&,tt makatrerkult. Det miitkliga
sis
"n

lo-"riohinctick bort Det skedrler samma
iunt tu. n'u tjinstgjorde som hans skrivrum. M:n det lig inte nigot minne av
el.rick. bara av wmod i hans skildring'
Vid sin konfirnation fick han en friga
o:l d<id:rl och svarade mycket siilvskin'
diet och finst ifrin inlirt: Dijdet ih bott'
einde hin' detu liv till ett f6t atdet
lriarc och ri\arc'
talade
Girna
konungeo
inte
on dodzn. Han
syotes vilja be'
hilla sin uppfatt'
ning om den fiir
sig sjilv, men rar
ging han var
niirvarande vid
en diidsbidd, vi'
sadehan en griP'
ande medkinsla
med dcn diiendc
Tre ginger i sitt

liv brtjt han nli:tan samman i rcrg inf<ir
d6den- Det var vid rr.odgrnsdtidsbidd, se'
dan vid den gode vinnen Pontus Qlirn'
strcjrnsdddslieer och till slut vid drott'
ruins Victorias. Vid alla iivriga tillfillen
v,rr-han hehiirskadsom alltid och in i det
sista min om att undetlitta allt ftir den
dciende.
Samtalen med den i allt si Positive
Nathan Siidcrblom gav kungen minga
nya synpunkt:r pi d<idel. Flerfaldiga
om
sinuer taladc han med rirkebiskopen
iodin. Efter var;e glng ftirklarade hrn.
att han fann nisot si fdrsonandei tanken
iFc'rr. r siJ.{ )

\cdcn: Dodens nrrh.t fi.t dzn Eanlc \ut:gctt of|n tiitnimtn' t.t
at' de solglizLste dodsfollo p,i sztntc itet uat nii ha's so'tsoa
s.i hdirigr r).{t.s bon. Fotot wsar {urgcn utd
rn'ns Grsizf-Adotf
n e d p r i n r c s s a nS i b y l l a o i d s i r r . . r t n .
*galLrngcr

I
nlry ryc\zt on.ott- ga I
bru{adc {ungcr
fur(anr.
siiga. Ildt s)ru hdn bcvista
sludstii'l'stcn Pj s.irc son'
uat
marcn 1941. Olqciut
c't
l'vrlolrcrdc Isaac Biet
r,c'rintie unn nll mci?sti.ct.
i{:nr
f,irru-'
xudstl,i,.sro
ndd. Rung.t sdl|an uno.r
S,irdbcs6ten.

ar att iu socialt htigre
man kom pi rangskalan
dess virre bedrevs kul'
ten. Smi bam skulle all'
tid helst nirvara vid
dcidsbiddarnai familjen,
det hiirde till att de
skulle se den dcida i
kistan och inom kunga'
huset.riar det mode att
samla pi fotografier av
dcida och hinga dem pi
sovrunlsveggarna. Dct
var under denna tid
kungen vixte upp. En
ging berittade han om
hur tydligt han kom
ihig hur det var nir
hans farmoder drottning

\
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Prins Wilhelm till sin far
Prins W;lhelrn skrev en nanligc olonventionell dikt till
sjn far vid ctr av kungens jubjleer. H:r etl brotrstycke
ur dikten.

Det blev fdr dis det enda av vikt
AIlt annat som kan en minniska pliga
med tirande cro rbland,
Det kom hos dig fcirst i andra hand
Du lirts,tsci om dct. rrin lndras hckyn.m:r
du alltid har tid xtt lyssnapi,
D i k a r rr l u s r t t ae n k v . r l ln i r d , . t . L v m m r r
och trckta och rirda son fi.
Du iir Gud ske lov c.j blott ett monst€r
som stclnilt i fcrnren. Du v:t vad du vill
Ditt sinne iigcr ett dppct fdnster
viint it rllt det n;inskligatill.
HO}..{SOM EN GAryC FOSTRADE VAR
Nr.8 (ONUNG
Ea rac(cr
sit\don.n

brld d1t drottni\
Victortl,
rc.lM bi;rjat lnlsa unod
dlaEe^.

HOl{ SOM FOSTRAR VAR NYE KRO}{PRTNS
Brldcn rogs t lille Carl Gruraf frllde trz tu och f6r
mcr tin nieon :.Jonfiiljd i vtilde^ tnrr.sr€7adrsig rlis!
lor |t clscdagst&tan.

FRAMTIDEN
- OCH DET VACKRA
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Han tinkte alltid pi sin maka
i r,an talar med den, som stitt kungen nirra
under st6rre delen av hans liv, ir det stiindigt

I

ett, som de alla iterkommer till: hans stora om.
tanke om drottniig Victoria under hennes siuk.
domsir. Genom pcrsonliga uppoffringar lxh fcirsakels:r riittadc han si gott sig g6ra lit sitt iiv
efter hennes,och fcir-.ciktestindigt grira tillvaron
si ljus och glad som mojiigt f<jr hcnne. Ocksi di
han var ute pi sina resor hade han alltid drott.
ningen i tankarna. Gr:ve von Rmen minns t. ex.
en ging, di kungen vunnit 30.000 guldfranc i
Mont: Carlo. Direkt d:irifrin for han tili Gcnua
och kiipte presenter
diribland underbara bro,
kadtyger- till drottningen, tiils hcla vinsten hade
gitt et. Att det inte hade blivit nigot over till
honom sjilv, tdnkte han inte pe Det kan man viil
kalh kunglig givmildhell

:,.

han de|. tid,, d,i
t;uet dc nitda

>Vanlig enkel mdnniska> - men kungen var
samtidigt den finaste, mest renhjirtlde karak'
tir mar kunde triffar. berittar kungerrs vinner hlr medels en mlngd smldrag.
>Jag ir iu annius si ensanr>, sa kungeh, nir
han kom pi sma glada, owungta bludoingar
hos virnner.
f-)eL fann-. ,n trd. di kurrq L;u"t.t. elada. v.lrm
vhlirr.rd,. folklighd vickt< fdninrng. I,r. r. o m.
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cho:kerade en smula, hur otroligt det iio kan lita
i vira dagar. 1890-taletsStockholm hade t. ex. svirt
att begripa. hur en blivande regent
kung Gustaf
var ju di, iinnu bara kronprr'ns - kunde tillita sig
oigot si >opassande>som att bilda en Lawntennis,
klubh, diir inte alla medlemrnarna var hiirr-tirde ur
ircigadelns toppar. Qch nir s:dan damer kom med
i klubben, ja. di kunde man pi minga hlll knap,
past lita bli att dpp3t visa sin hipnad.
Det var 50 unga h:rrar och damer, som stillde
upp rned sina racketar i den kungliga tennispavil'
jongen. Herrama var klidda i snaibyxade tennis'
kostymer och stirkkrage cch dan:erna i fotsida klolar
och hiighalsade blusar rred slips, det sistoiimnda ftir
aft fdrliina klidseln en eiss sportig touche. Minga
av d:ssa ,rr nu borta. Men kungenq tenni:p.rrtner
i minga ir. den nu ittioettiriga frc Mi;rtha Adler'
stnihle, f6dd von Oelreich, finns fortfarande kvar.
Och hon kinde kung Gustaf kanske biittre in de
flesta efter ctt mer iin J0,irigt kar ratskap inonl
tennisen.
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Ett

helt skip

med julklappar

frirr

kungen.

Det var 1896 som fru Adlerstrehle tillsammans
m3d sin min, r)umera avlidne ma_ior Einar Adler.
stri-hlc. kom in i klubben, och nigon giog i bdrjan

'-

f. u.: Vilia Gooi( p,i Sarc hos dt ga.nlo katu &'r..rnd
.\abrrretrs{arnraarherre
och ftu lmes Kciller un nder
nitsa irtionden [ungcn.r 1ul;he:n.Dat leudc hen full'
komiig. prtuadni ncd fintilj.n KeiIIer.
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T. h.: Htir ett 1i\tigt Ftitdt foto au Malestatet,
som hadc lart sis att \oppla an r cd sonnad. Det
rir ett av de anarrifotos.
son genzralsb,an E|len
Gadd Mnat Hl.snodtrn.

),{.ddt1i Hdns Maj.stdt tat tor sig du tro{anen p;
ea av de Siittiniddagar, son har stttc si start
rd.e
pd. Bland vtinnerna hih n'ndts han. (Anatnt'oto.)
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En av kungels kvinnliga v:inner sen uog,
domen: >FIan hitde det stora allvaret och den
hela gl:idjen. Si alltisenom
minniska.>

aa
r
av 20,talei spelade hon srsta gingen med kungen.
Mcrr hon stir iortfarand.. crlrgr kungcns cin:h,rn
kvar son: v ordforande i Kunqlrq,r Tennrskluhhtn.
Och kontaktcn ncd sin {orna pertner upp3hcjll
kungen in i det sista. Sorn crt rcirande exempel pi
kung Gustafs onvittnadc ninncsgodhet kan fru
Adl:rstrihle vis^ upp ett helt skip, dir hon samlat
alla julklappar hon firtt av kungen. Varjc iul sedan
lS99 har kungcrr k.'mrrt rhil.t hinnc nrcd nigon
Irt,:n vackcr .r::is.rk.;rskkopp.rr.papp..rsknrv.,rd,ir,r.
iryttigl saker till hushillct. . . ,Mer sista julen, di
han var sir triitt och kl:n, t;inkte jag, att nu sklll
b.rn vel kn;rppast skrcke nigor>,. siger tru AdL.r
strihl:. dir hon stir vid srrr unrka
"julklappsskip>
o Y " n . t . " r n i r n t i . a t t d c t r r i g r a t J a g a ri d r e y u l .
.,lton kirm ert pekct mcd ..n lorqusa;rdc kuddr, s,,m
kungen broderat sirilv, itfdljt iv det sedvanliga kor,
'vinlig julhllsning
tet m:d
till mamma,A.' M:rmma
A. var klubbens spcciella srnekna.r.n pi mig. och der
har kungen hellit fist vid ialia ir.
Visst har jag otalrga minnen av kungen>, ler
fn-r Adlerstrihle, di Husnoderrs medarbetare triffar henle i h:nncs vlckra, gammaldags hen pi
Sturegatan. >Mcl det rir barl si svirt att beriitta
d:m. Den son kiinde honom si v:ii sonr Jag! ver Ju1
hur litet hal tyckte om. att man talade om hononl
och betraktade honom som nlgot ftinncr rin aldra.
Kur-rg Gustaf villc hclt enLclt vara en vanlig m:inniska. Och fcr os! i tenniskiubbcn var han det fak,
(Furts .1 s,d a )
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T. h.: Det vac\tc rcnt ar: fiaprad. nat do.L,anIc fuon.

F7ins.fl tog med .i 5h t.'DtrtJrbb dndrd ,n hos4d.lns
it.d|.'nnat.
Det har forot gon'nd
Adlel.
ftu ,tAfthl
.tttihte i,n .1| ti/r u:rn. fr"n ..tcr.\t!(j
nrh tro,
hd' ol\fua,t l:rar lr dcr rrll Hu,rn.drrn

t.
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T. v.: H& syrs {ungar ha ca
tf.ulig FfAtstrrnA ned s'n onl/diffia
tn, tu,in
Jdcobsron. lddd &rc.
srr(;h. ( Anat ii,f oto.)
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Fd, r.st.n bi;r rillaggai crr han
.iuan uar cn charaa*. ua'd. Och
dlltid ont.rksanl
Er at hats ad.
jutartfrllnt h6 b.r;tzat tatt HL'.
noden: >las haie bht'r bpdcn pa
].?,der ,,n (ur3.n nen llur
da.
Ec^ lat innc ihad. ias ut tih .n
sr,rr io,Lrlntns och blcu r;ll nrtr
stor
|c<lsnad rel,f.getr dt
nnga
ttcrbud. KuaE i ldr d.i htlsa och
Irds!'de. on lag inte s{ulh (uana
t\ommt cn lc.ha s.nar. j $,ill.r.
Och inte mg ned dct. varle das
i cn lrcl vcc{ar t;d rinsdc mdn
j,in Slottcr orh fr;thdtdc rg on
'1!rt hdlsotillstdtrdJ>
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r. h.: Basarctna Fn Sdrii hdde
hosraions x d?/ {tngabesoftcn och
ot sai;llorc och nd
villir \6Fot.
a"^ dla sotter raror rln {urgcr
rrod ln!. srr uppbnngo. Da tat
l a r a l L r d p u s r r r b . : s r aI u n d r o r h
p'ovad. till och ned en da hw1d.
boaadcr sont t. et. dcnra mcxv
{an.r{a sfrihatt. 7iU prbli\.ns iubeil

I

J,
i .,i

q

t
I

N^LLT

trNKLARE
MED ARtrI\
blev det ztt ha kungen som

T:;,["]{"ffi

gtst, och det vat han glad over.

'':ij:q?.,

Fler au udnnerftaberrittar'
ting ovanligt. JusL d.'n h;ir mats<dtln sig
ut .i hir ii dversittning. derr var natur
ligtvis avfa;tad pl franska):
Sn6reisbord
i g"16 med griin sis
riun'.^
| Buhons pl vrlt
J('FPa
i lorjirtskockspr-rre
Piggvar med hollandaises5s
L a m m s a d e lp i e n g € l s k t s a t t
Tinbai i Ia financiere
Pastej de Strassbourg nred ostron
Stekt rnpphi;ns m€d saliad
Haricots verts
Gel6 pi muskatdruvor
Blandad elass
Dessen

.,:1 , .
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Populariteten

pa Sii"6 fi&

en avigsida

berlttar grcvirrnan Greta Wachtneister.
>Vari.' dis nir kung:n vrd fvratidtn lim
n"J. i.'nnit. eller krocketplancn srod lolk
i kcj fcjr att fi hans autogral. Och d:ir satt
och skrev ut trettio -fyrtio nutokungen
os fru Anno Gnll var kuog Gustaf

En lugn srnnd vid tidnir'gen llunde oc\se uata bra udet Sdrijsonnttc^
hos vcinne'll'aalle snd tilht,ill^ttgar

neitai

-fleu tr,igengist
-somundersinaSircisurnrrr.
alla andra, son: v"rit Ncdan: Er r;knet slad nddae
C)chhon lan

det o,t<sdelre, er rerrnntar'la"/or rn tolt
virdinnor it kungen, intyga, att en ansnriksldsare. trevligare o.h mer undcr'
hilidodr si.t kunde m,rn intt tinska sig
>Det vir aldrig l6n't att stilla till med
nigun galamiddag med r'itternas ming
{,,1-dfcir-tungensskull>, torittar fru Crill.
>Innan kunien skulle komrna, utfirdades
alltid order, att det fick vara. hogst fyra
ritter till middagen. Helst ville kungen
ha en klar buljong, sjcitunga, nigon enkel
kdttritt och till efterriitt bir och frukt.>
De sista iren blev lcungen innu mer
iterhlllsam. >Kr.rngen ville nu inte ha
mer in. tvi riitter>, siger generalskan
Ellen Catld, som i .rnnal srmmanh;ng i
nurnret beriittai si mycket intrsssant per'
sonligt om kungen. >Nir jag i fjol>. fo*'
dtte; hon, >visade kungen matsedeln {<ir
t
en m.iddaqsom q:rvs fcir honoo cn ging
'Cud
h5rian av l900talet. utbrasthan,
skelov och tack att det inte ir si nu!'>
Pi den trdcn vd. ett tiotal r;ttcr ingcn
T. t.: Dct t'ar r(ont fr;r (tngcr 4n lagsa 4')
tary borda ud 1a{rurfll{te'na.Ha' are' h""
s;r en,rtaIrukosrhos cn ouers{ogua{tare

om aftnarna, medan den intelligenta och
uppslagsrikaviirdinnan srindigt kom nled
roliga och ovintade iiverraskoingar-Ibland
l:unde det vara fullstindigt bamsligaupp.
tig. Si kunde man bitta pi.att stoppa
upp dockor i mdnniskostorlek och gdmma
dem och sedandverraskadekungen nigon
av sina herrar iimt lutad mot det livliisa
kvinnof<iremilet.
En dam av annanliggning var grevin.
nan Gobriella Thon pi Skabersjii. Ho'n
och hennes rr,ake tillhrirde ocksi de mest
intima vinnerna. Grevirnan var en lugn
uh fdrbindlig natur, som.'isste hur ftiga
alltfiir mycken uppmirLsamhet behagar
denna virldens store. NiLr kungen kom
till Skabersjciblev han d'irf<ir inte hlliad
m3d stora arangemang utan vdrdinnan
tog emot honom De sammas'itt som vil,

*s..]
Krr'rgen pn cn\la hcm'mddagar hos vann$ pn Sa6. Out
hos {abinet*Kciller. Till onastcr lt* Alicc Kcilld och nll hi;gcr ln l1d5tc
kannarhcrrc
Catlstri;n f. Pnpp. Bild.n till h{ig€r: Krngdn och gcacrcisftan Ellcn GaJd-

grafer per dag. Han v3r si. hjdrtans snill.
Men nu i somrnarhade det sastsiflen att
han inte skulle besvirasmed det d,ir skri.
vandet och man respekterade uppma,
ningen. I stillet stod folk troget vid plaoen
f6r att se sin monark si mycLet som mcij'
list - och n;ir han for hem f<ir att dricka
siit te hurrade man. Dag efter dag samna
skidespel!>
En av kungens giitcborgsvinner
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var fru lyor, som har en fcimirn antik.
affir i sta&n. Hon s-iser till vir med.
arbetare:
rSedan jag l9l2 t\iffat Kung Gustaf
fcir fiirsta glngen, det var ute pi Sir<i,
har jag fiir varje 5r vid hans bes<jkddr,
ute alltmer bestyrktsimin uppfattning.
att han var dqn underbarasteminniska
jag ntgonsin lirt Linna. Hans omtanke
om andra, hans stora hlnsynsfullhet, hans
intressefijr det vardagligason: rcirde sig
kring honom, hans visens finhet gjorde
alltid liha starkt intryck pi mig. llan blev
en symb<ilsom tran visste skulle <iverleva
honom siiilv - men man hade indi svirt

att 6nka' sig att han
nigonsin skulle vara
borta f6r alltid.
Fdrsta veckan han
var pi Sirri 1949 kin,
de han sig ganska
klasslrg, Ir-en resten
av tiden var han vid
strllande vigiir. Tink
bara pi att han badade
fjorton ginger pi nigot
mer in tre veckorl Nir
han var pi S;rd ville
han vara privatmen,
niska, det fick inte
finnas nigra onridiga
kringligheter f<ir denoe
rnycket minsklige ko,
lung. Hil
var han
sportsmannenMr G. Dirfor var d€t si
litt att ha honom som gist. Ingenting behiivde vara mirkvirdigt, han trivdes si
gott med en naturlig omgivning.Man har
si minga ljusa minnen av honom frin
hans vistelseh:ir ute pi sitt kiir,a Sari;!
Vi visste aldrig vilket fu som sLulle bli
det sista, men vi visste att det skulle bli
mycket tomt efter denna underbara*1nnisla . .r

len som helst av de .rndra nirsiende
viinnerna, Ja, hon var se oaturlig, att
hon vid mxjestitets avresaal&ig gick ut
pi trappan och nrgande virkade avsked
di bilen rullade bort - en sed som ir
bruklig vid kr:ngabexik.Di man fcirebrid'
de henne detta en geng svande hon:
rKungen ir ju si nira vin till mig och
han vet att iag stir i fiinstret och tittar
efter honum.r

>Kungen vet iu att jag stir dir, inte
behiiver jag niga och vinka,>
De ildsta och iotjrnastebland kungens
kvrnnliga vanner var friherrinnan Qlga
von Platm och friherrinnan Anns TrcIle,
sedan under de senare iren si rninga
jimn:riga gitt bort. Friherrinnan von
Platen bruladC ofta s€ inte bara kungen
utan ocksi de iiwiga lungliga hos sig. I
all synnerhetvar hoD god vin med prino
Eugen. I det Platenskahemrret liinde sig
kung Gustaf fullstrindjgt hemna och ned
viirdinnan drog han ofta upp femtioiriga
rninnen <xh roliga upplevelser.Iriherrin'
nan von Platenhar trlffat kungen mycket
ofta pi resor i utlandet och mer in en
ging gjorde hon och hemes-rnan ressill,
skap med monarken.
Hemma hos friherrinnan Anna Trolle
di hon innu residerade som slottsfru pi
Trollenis var kungen varje hclat.D& jaga,
des det om dagarna och speladesbridge

Ktmgen om popularitet och skvillet.
Det var under ett av de m6rl€ste krigs.
iren. Pi en fest, dir kung Gustaf var
huvudpersonen,riirde sig saitalet som si
oftr i just de dagarnaking det allvarliga
virldsliget och sisterna kunde inte ditlia
sin uppriirda, nerv<isa sti.mning. En&st
kungen tycktes lika lugn och samladsom
alltid. .GrevinnanMeLto oon Roscn,maka
greve Eugane
till <iverceremonimistaren
von Rosen minrrs fortfaraode den fasta
tillf<irsikten i de ord, Lungen rikta& till
benne vid det tilt{illet: >Blott en dag, ett
cigonblicki s,inder.. ->
Kungen hade fdrmigan att srindigt be.
hilla fattningen, aldrig <ippetvrsasin oro,
vad som in hinde. Kanske var det bland
myck€t annat hans enorma behirslningskonst som gjorde honom till vad greve
oor Rosen vid ett samtal med Husrnodems medarbetarekalla&;>En riktig kung.
F<iddtill kung.r
(Fo.ts r iid. .1.)
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