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iirii iir nigot alldelessirdeles.Det kom vi mycket snart underfund med. Vid den ftirsta bekantskaoenmed vlstkustens
kungliga badort slSr en ganskatypisk sommarristesseemot besdkaren. Man m6ter ett litet samh?illesbaksida, Det ir jiirnvlgsstarionen. Banan ut till. havet lr slut hir och der ir ett trikigt
och intetsi.gandeslut med en ful station omgiven av en myckenhet
grus. En och annan villa skymtar pl lingt hill vid nlgon havsvik som ser grund ut, och den aspektenl8ter en itminstone ana
havetsnlrhet, Det dr tomt omkring oss, Inget folk kommer med
virt tig och inget stadsbudvisar sig. Man klnner sig kompletr
iivergiven, dir man traskar miidosamt fram iiver det besviirliga
gruset. Det visar sig dock mycket snart att man fick riklig liin
fiir miidan. Sirii visade sin framsida!
Det var en betagandesyn som miitte oss med det tippna vida
havet som en fond mot den rika vegetationen.Men i den hir nya
miljiin som tilltalade oss i si hdg grad med sin friskhet, stod vi
bara och stirrade p3. nigra fiiremil. Framfijr oss vid en trappa,
som ledde upp till horelletsvestibul, stod en hel uppsd.ttningfiir
en filmexpedition i vir egenstil, kasettlidor, stativ och strilkastare o. s. v. Fotograf Giista Roosling, som den hlr gengen var
kungafilmare, gav mig en talande blick.
- Hir du, hlr osar det hett - det nr konkurrenter och dom
kanske har fitt lov att filma, dom!
Han hade'anleilning att vara bekymrad. Och det hade jag
ocksl. Fiir fdrsta gingen var.vi si att siga ute olovandes. Vi
hade fitt order att ge oss i vlg till Siirii pi vinst och fiirlust.
Kungen levde helt som privatman pi Sirii utan hov, och fiiljaktligen stillde det sig ganska svirt att underhandla om ett filmreportage. Hans vinner, som hir vakade iiver hans frid, skulle
1l -

Kangen komme'.

t6t

N?ir han kom ventade Sar6demernaoch nego djupt'

sikert stilla sig avvisande,ty kungen ville vara i fred sin semesterminad. Var det nu tvi f ilmuppsiittningar som skulle f(irs6ka
reportage,di skulle det bli allt annat iin lugn. Vi vissteatt Svensk
Filmindustri girni iinskade Sirijbilder, d?irfiir att dessarkiv hittills saknat sidana. Qet var verkligen en besvirlig historia med
den dir konkuirenten,
att
Vi gick fiirbi kamerabagaget
,som katten vid grtiten fiir
upptiicka nigot firmamirke, men utan att finne nigot. Men vi
behiivde inte grubbla l?inge,ty pliitsligt stod kungens filmande
kammartjlnare Eengtssonframfijr oss i siillskap med en yrkesfotograf som specialiseratsig pi firg. Hir skulle fiirgfilmas och
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ffir

Kungen var i god form
och speladeintensivr.

Vi tackadekungen och han log hjirtligt lt oss.

Alla logo, och frln dct tigonblicket iippnades alla portar pi vid gavel.

alla arrangemangvar redan vidtagna, Fiil.jandedag gav kungens
viirdfolk, kabinetrskammarherreoch fru James Keiller pi Villa
Giivik, sior middag och den sLulle fiirevigas i flrg.'
Ridin gick ner. Vi fijrstod mer In vil att der inr€ skulle tilllitas, att vi lade ossi leken. Det skulle sikert bli allt fiir besv?irande med tvi fotografer i arbete under middagen. Vi gjorde i
alla fall alla tlnkbara framstijtar si fiirsiktiga och diplomatiska
som .miijligt men med negativr resultat. Det var med dystra
sinnenoch tungastegsomvi limnade Villa Gtivik, sedankungens
virdinna dir, fru kabinenskammarherreKeiller, meddelat oss,
att vi hade kommit oligligt dirigenom att det redan.-var tn
filmare anmild.
Vi satt och grubblade pl hotellet. Det hade en glasveranda
utat haver till, men det var si mycket hlckar, buskar och trid,
att bara en och annan blinande vattenflick skymtade hiir och
dir. Nedanfiir verandanpi andra sidan vigen lig tennisbanorna,
dir kungen speladevarje dag. Giista Roosling slg trumpen ut
dir han satt tankfull och putade med llpparna, medan han
fixerade ett par unga Slrtiskdnheter, som pladdrade med varandra nedanfiir fiinsrret. Det var faktiskt synd om honom. Dct
h?ir skulle vara hans fiirsta stora kungareportageoch si slg det
ut som om det hela skulle gi upp i riik. Vi var ensammapi den
linga matsalsverandan,
och tomhetenruni omkring osskunde inte
vara tommare.Vi knnde ingen miinniska.Vi hade ingen miijlighet
art komma i kontakt med kungen. Och till rlga pi allt kiirde en
lastbil fram, pl vilken man lastade kammartjlnare Bengtssons
filmutrustning. Den kiirde i viig och fijrsvann bort rnot Villa
Gijvik. Ute i hotellhallen stod all vir utrustning outnyttjad och
uppstaplad, och frin vanenda fijremEl - kameraetuier,stativ,
r6t

kassettli.dor,strilkastare -

lyste ett vitt.mlrke S.F. Det ropade

till oss: Gijr nigot fdr tusan!
Skymningenkorir smygandeoch kvdllen siinkte sig mjukt iiver
Sirti; Vi satt kyar och tankte. Vi fiiljde med den kungliga middagen i vir fantasi och.vi slg f?irgfilmarna framfiir os i fullt
arbete. Yi hade inte mycket att slga varandra den kvillen. Vi
hade erfarit att kungen skyddadesav ett Gtiteborgshovvida
svirare att dvervinna in de Xlskvlirda uppvaktande herrarna och
damernapi Stockholmssiott, och ciet iramstoci aiit tydligare fiir
oss,att vi stod med vira vapen infiir en ointaglig bunker.
Friiken Selma som serveradeoss kunde konsten att giira oss
Ln_odliisa.Hon var meddelsamoch visste berltta, att det sikert
aldrig skulle lyckas oss,att fi filma kungen. Sjilv var hon en
gammal hitservitris, som arbetadeh5r dirftir atr kriget praktiskt
taget hade stlngt Gtiieborgshamn. Hon brukade serverautefter
Sydamerikaskust, i Medelhavet,i Indiska oc€anen-

ja, till och

med vid Nordkap, men nu fick hon niija sig med det lilla
anspriksltisahotellet i Sirii.
- Jag kan Gdteborg, jag -

sade hon -

bide utanrill och

innantill, och hlr pi Sirii var jag fiir mer iin fyrtio ir sedan,di
kungen var kronprins och kom hit och invigde den dir nya tennisbanan som Keiller byggt. Och gamle hung Oscar kom hit
nistan varenda sommar med Drott,

Hir

ir bara griddan av

Giiteborg och dom vet vad dom vill. Vill dom inte att ni ska
filma si kommer ni aldrig att fE filma - dom gEr inte att dndri
pi. S?ijerdom en sak si ir det sagt. Och ir inte herrarna med i
kvill si kommerni aldrig med,
. -

Ja, men det finns viil en kung ocksi -
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och han kanske
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varma vida rock och Lonvrrsera.te.
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Ibland s;tt han linga stunder innc i bilcn och bara skrev och skrev.

KabinettskammarherrcKciller v.r alltid cn omtinksam vArd.

vill -

genmllte jag f,iir att llta en liten strile av hopp lysa ned

6ver oss.
-

Ni kommer aldrig att t& tr:iffa honom. Det Lr en mur

omkring honom, och den kan ingen vanlig diidlig tringa igenom.
Gi ner pi tennisbanani morron ska ni sjilva fi se. D?ir ir dom
allesammen.Keillrar, Bostriimmar,Villerdingar, Lyonar, Wijkar,
Markar, Jonsstiner,Seatonar,Prytzar. Namnen trillade som irter
ur henneoch de riktigt studsademor virr bord, mot vilket hon
lutade sig. Hon drog en hel rad namn ytterligare, men rillade
med en snck. - En del av dem ir vll dija nu men det ir ingifte
pi ingifte si dom lr sli.kt allesammanoch pengarna lr kvar.
t68

+

mina ninJises d&, skrek hon till. St var en exlrloderande
stans lingt diirute till havs som accentueradehennes.respekt.fiir
- \ !

det magnifika Giiteborg. Hela hotellet skakade och ftjnsterrutorna klirrade dramatiskt. Det var ett chockerandetigonblick.
Samtidigt som hon fdrkrossadeoss,blev vi bida friimlingar frin
det avligsna lugna Stockholm uppskrimda av,det miktiga dinet,
som vrilade sitt hemskavistkustsprik i miirkret. Vi blev alltm6r
ensamma.Det var en sidan stlmning som skulle ha tvingat
Gustaf Boge att gnola >Oh du min lilla. Marquita . . .>l Men
Giista Rooslinggnolad; inre. FIan baia satt och tittade ut i mtirkret. Jag tri;srade honom med att der komm€r en.dag.i moigon
ocks5, Jag lade upp en krigsplan i smitt och muntrade upp honom, och ert iigonblick lyste det rill hoppfullt i hans ii$on - en
glimt av gliid.ie-

men si sjiink han ihop, triiffid som av err Slag

och begravdesitt ansikte i sina hinder. Jag uppfattade hur han
stdnade till och viskade: - Nu kommer hon igen!
Och Selma kom. Hon satte ned en skil med tingriikor pi
bordet och dekreterade.- Det blir regn i morrn. Det sa jag redan
i gir. En si'n hir gammal sjtijungfru kinner det i kroppen och nu sa dom det i radion. Och btirjar det regna hir, di slutar
det aldrig. En ging i Alexandria fiirrestenregna det, si biren htjll
pi atr sjunka och da hdll det pi i fjorton dar. Slrti ligger inte
lingr efter ska jag siija.
-

Nu tror jag att jag ska g& upp och ligga mig, svaradeRoos-

ling fiirstriitt.
- Det 5r knappast nin idi fiir heriarna har tian och elvan,
hiirde jag och dom rummen ligger lingst bort ovanfijr musiken.
- Men dom spelarju inte, inflikade jag.
-

Inte nu nej -

men vinta bara nir ungdomen har biirjat
I

'6g'

vakna. Dl kommer dom och det bruhar vara vid det hir laget
och det lr inge vidare fiir det er si fuktigt hlr sl pianot ir jimt
ostlmt.
Nu var det nattsvarr ute. Himlen var molnbetickt, och olyckskorpen Selma fladdrade i vig bortiiver golvet, Hon gick som om
det vore pi dicket av nigon av hennesminga stolta Giiteborgsskepp. Det var faktiskt nagot arr sjiiging iiver henne. Man kunde
tro att man var ombord pl en bit. Roosling tittade pi mig och
jag sig att han tinkte pi regnet. Jag tlnkte pi pianot,
-

Tiink att.iara ute pi havet i storm med ett leende- med Selma!

sadehan och tillade

Nir vi vaknade sken solen. Det var lugnt och stilla ute, och
en klarbli himmel lyste iiver oss. Vi hade lagt osstidigt och sovit
hela natten och vi kinde oss ganska vil till mods, Havsluften
striimmadein till ossmed sin doft av sl.lta och ting.
Det drdjde inte ldnge fiirrin vi efter virt morgonkaffe hade
lokaliserat oss i det lilla samhiillet och framfiir allt koncentrerar
oss pi de kungliga platserna. Roosling mlste fi ett begreppom
ljusfiirhillandena. Villa Gdvik skiirsk&dades
och vi konstateradc,
att det vita huset var'ett tacksamt filmobjekt, diir det l5g i en
havsvik inbiiddat under stora trldkronor. Badhuset,dir kungen
tog sitt lrallbad klockan tolv vtje

dag, sig inbjudande ut med

sina solblnkar och klippor, Pi tennisplanenvar ljusfOrhillandena
idealiska,Allt var siledes gott och vil och allteftersom vi upplevde de olika miljiierna i denna idyll, stod det klart fiir oss att
hlr miste filmds! Rooslinggick stiirkt i sjilen hem till hotellet och
sig iiver sin kamera och laddade den, medan jag rekognoscerade.
Dl.jag utforskade vira miijligheter framstod det allt tydligare,
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General Cadd miirte konuncen
'Lioci frmiljen Keitlcr vjd

Uppe vid husersddrr ner virdinnaDdjupr ft;r den hi;si.r:istcn,
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att fritken Selmavarit en sanningsslgerska.Overallt ett elskv;rt
och beklagandenej. Man ml.ste respekteradessavinner till kungen som sig en uppgift i att skydda honom fiir vem det vara
minde, nlr han nu intligen under en enda minad kunde leva i
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ost6r! lugn som privatman och vila ut.
Minutema kriip fram mot tennistimmen. Niir klockan slog
tre, kom kungen. De vitkl?idda damerna, som vintade, nego
djupt fiir inajestitet, och de gamla herrarna i sina ljusa somrnar-

'il
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vistar bugadesirligt I la I'ancien rigime. Vi fiirstod, art her var
det i alla fall ett hov. Frin det iigonblick kungen uppenbarade
sig inriktade sig allas uppmiirksamhetpi hans person. Han tog

t

av sig sin kavaj och biirjade spela, och hlr satt man nu iterigen
uppfylld av beundran ftjr hans vitalitet.
Roosling lig

litet avsidespi en griismatta i nlrheten av en

buske, som dolde hans kamera, Allting var klart. Sjiilv gled jag
pi b?inkarnaallt nirmare och nirmare milet - kungenskavajl
Den lig liingst framme vid entrin till banan och omkring den
satt alla som Selma hade dknat upp Prytzar, Jonsiiner,
Keillrar och allt vad de nu hette. Dit ned till entr6n ville jag
komma. Det var en splnnande timme. Det gick lingsary' men
sikert. Medan man fdljde kungensspel konverserademan. Man
bytte plats och slog sig ned nirmare varandra. Det var.en gemytlig stimning och p& mig som frimling verkadehela ftirsamlingen
vara en enda stor familj, Si snart nigon flyaade pi sig flyttade
jag efter. Det g?illdebara att se obesvirad ut. Till slut satt jag
pi blnken bakom kungenskavaj.
En gammal herre satt och berittade en historia om kungen
och jag kunde inte undgi att hiira den. Han hade jagat fiir
minga herranslr sedanmed kungen,di dennevar kronprins. Den

l

gingen hade man fitt eg i cn bjiSrnsom lig i sitt ide. Bjtirnen
blev vlckt och kom ut. Bliindad av ljuser gick han uppritt med
ramarna streckta 6ver sirt huvud rakr mor kronprinsen. Det sig
ganskaotickt ut ett slag,sadeden gamleherrn. Men kronprinsen
tog det mycket lugnt. Han tog fram sin pinceni, torkade den
med sin nisduk och knep fast den pi nisan - siktade och skijt
i sista dgonblicketoch fillde bjiissen. Medan jag tjuvlyssnadepi
historien, satt jag och sig pi kungen och jag tiinkte att sldan
har han nog varit i hela sitt liv. I mEnga spinnande iigonblick
har han sikert lugnt torkat sin pincen€fijr att seklarare.
Di han kom fiir an ta pi sig kavajen, fick han syn pi mig.
- Goddag - jag h6rde i gir, att du kommit hit, Ar det Boge
du har med?
- N.j - Ers Majestit -

det ir Giista Roosling.

-

Kom och sitt h?ir fir jag hiira, vad det lr friga om.

Han slog sig ned och tinde en cigarrett. Jag berittade att vi
' kommit pi vinst och fiirlust. SvenskFilmindustri hade inte nigot
Serd'reportage,och nu i sommar ville man f6rs6ka fylla denna
lucka. Det var sjiilvfallet, att vi inte skulle ta en meter utan
'

tillstind, och Svensk Filmindustri, som vid si minga tillf?illen
m6tts av stor fiirstielse, ville naturligtvis inte pi minsta sltt
Vi var ocks5.fullt bereddapi att
stiira under semesterveckorna.
resa tillbaka utan nigra bilder.
-

Men vad skulle du filrna? frigade kungen.

-

Hela miljiin, Ers Majestlt. Tennis, promenader,de gamla

villoma. Det lr en fin och siregenstimning hir.
- Mig st6'r du inte, fdr jag gdr bara, vad jag brukar giira.
Han satt tyst en stund. Jag kiinde hundratals iigon i nacken.
Pldaligt v?indekungensig om till de nirmaste och gav besked.

- Han fir filma. .
Och sekundenefterit kom Roosling. Jag behiivde bara blinka
it honom. Glidjen lyste ur hans vitt uppsplrrade iigon. Kameran
var laddad. Vi tackadekungen och han log hjirtligt it oss. Alla
logo, och frin det 6gonblicketiippnadesalla portar pi vid gavel.
Alla vira bekymmer om kammartjlnaren, som filmade, skiits ut
ur vArt medvetande. Vi slg de bida fiirgfilmama, men vi behtivde aldrig gi i vigen fiir varandra.
Varje dag precis pl slaget tre kom kungen i sin bil till tennisbanan och dlrifrln

fingo vi nlgra utmirkta snapshotsfrln olika

matcher. Kungen var i god form och speladi intensivt med Siirtiungdomarna,och mellan matcherna satt han i sin llnga varma
vita rock och konverserade.Herrskapet Keiller ltfiiljde alltid sin
hiiga giist och kabinettskammarherrenvar .alltid en omtinksam
vlrd. N2ir kungen Lom till planen viintade Slriidamerna och nego
djupt och nir han liinnade den, kom autografjigarna. Kungen
nekade aldrig att skriva sin autograf och ibland satt han lAnga
stunderinne i bilen och bara skrev och skrev. Pojkarna och flickorna bockade och nego a'r tacksamhetoch i allmiinhet fick de
ocksl ett vinligt ord med p& viigen av den snille kungen.'
En dag vid tennisbananfick kungen plhilsninlv

tv&hundra-

femtio gamla frln kyrkoherde Bdensfiirsamling i G6teb6rg, Den
aktive hyrkoherden var sjilv med och fick ett pltagligt hjirtligc handslagav kungen, En liten gumma iiverldmnadeblommor
till hungen,som underhiill sig med de gamla. FIan tackade henne
och pratade med'henne.
- Jag tycker jag kinner igen mor, sade,kungen.
-

Ja -

de va allt ja som liimna fram blommera till kungen

fijrre lie ockst, nir vi var hdr.

- Ja - de va.ll! ja sonrliimna fram blommera rill kungen fiirre ire orkst -

jag inre, arr jrt
- Ja, lyckre
naftenrsadekungen.

L;ndc rs€n

; J a , i a h r r i n t e r i r e- . i k d p e m e j e n n y
natt varrendaer he,ler

'-

Ja - tyckte jag inte, att jag klnde igen hatten.
Ja\ jt har vil inte rl te t kiipe mej en ny hatt vartenda ir

heller, svarade gumman rappt. Kungen skrattade hjirtligt

it

hennessvar.
;
- Ja ga'n allt ja, sa gumman till kyrkoherden. De gamla
.visstesedanmlnga fdregiende besiik i Sirti, att kungen var en
'herre som man kunde skimta med.
Det ir angenima dagar. Vi hinner inte igna frtiken Selma pi
hotellet ens en tanke. Nlr \on kommer med sina olycksprofetior
tar vi emot hennemed ett iiverligset lugn och sl.gerfiirstrtitt vlra
jasi och jaha. Tiden flyger i vlg. Roosling ir i farten med kameran. Vi har inte ling tid pl oss, ty kungen skall till Blstad,
'
Orn siindagarnagir kungen i kyrkan och de fijljer vf med. Det
lilla iemplet 6r fyllt till sista plats och hela den siirbska gtiteborgsaristokratien,som skinkt kyrkan it samhillet, har slutit upp
omkring konungen framme vid koret. Jag sitter pi sista biinken
och htir kameran surra nlgonstansinne i kyrkan, men jag kan inte
f6rsti var.Roosling Ir.

Han mitte vara inne i sakristian. Nu

drinker oigelmusiken ljudet frin

kameran, och fiirsamlingen

stimmer upp den fiirsta psalmen. Jag tiinker pi Roosling. Hans
kortfilm "Julotta" har skinkt honom mycken och viilfiirtjiint
beriimmelse.Den ir en av vEr kortfilmsproduktions p?irlor. Vi
kamrater brukar sklmta med honom fiir hans kyrkliga bildintresse.Varje vacker kyrka tinder hans filmatiska fantasi och han
blir eld och ligor. Nu borde han vil vara i sitt lsse, nlr han fir
filma hirinne. Pliitsligt ftr jag syn pt honom. Han mttte vara
vild och galen. Han stir uppe pi predikstolen. Med sin hiiga
panna och uppitstrukna hir ser han ut som en ung prist. Det
hela tar bara nigra sekunder. Han lyfter kameran och lSter den
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Kyrkoherden var med sjnlv och fick ctr pitagligt

hjnrtligt handslag av

kungen.

Om sdnd.rgarnrgir Lungen ikyrkan.

glida iiver fiirsamlingen och si fiirsvinner han pl ett iigonblick.

i

Det kanske inte var si minga som mirkte honom, ty alla tittade

l

efter texten i psalmbiickerna,men fiir mig var de fE, sekunderna
mer in tillriickliga.
- Att du vigade, sadejag till honom efter gudstjinsten.
- Det fanns inte en kotte dir och jag kunde inte sta emot.
Nlr jag sig trappan dit upp och diirren till predikstolenoch ingen
som hindrade mig si blev j^g - j^, du ftirstir.
. -

Ja',jag fiirstlr mer iin vll Ah, en sE'n bild se'n!

och det gick ju bra,

'

Senaresammadag far vi med kungen till Aby travbana utanfiir
' Giiteborg.
Tusentalsminniskor vintade pi kungen och di han
uppenbaradesig i sin l5nga nlstan fotsida tiverrock, miittes han
av en applidstorm. Hela travbanan appliderade majestitet.
.-Under sin vig upp mot den kungliga ldktaren hann han uppfatta
nigra bekanta ansikten i folkmiingden, och vil uppkommen till

-1

sin plats lit han kalla nigra damer till sig, med vilka han iilskvlrt honverseradeunder de olika loppen. Vi satt i nlrheten och
iakttog honom. Damerna var lyckliga 6,ver den kungliga bevigenheten,och kungen sjllv upphiirde icke en sekund att .var^
uppmnrksam och fiirekommande. Det hela var natudigtvis en
bagatell men den talade sitt tydliga gentlemannaspri.ktill oss,
Pi eftermiddagen,di kungen ltervint till Siirii, gav generalskan.
Gadd te. Kungen kom som alltid pi klockslaget. General Gadd
miitte kungen och familjen Keiller vid bilen och uppe vid
husets diirr neg virdinnan djupt fiir den htige gisten. I den
'

Gaddska villaq ridde en f6r Sirii mycket karakteristisk stemning. Generalskansfamilj bar namnet V/illerding och det var
hennesfijrildrar som en gEng i tiden byggt huset. Hos familjen
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Di han uppenbaradesig i sin linga nisun fosida iiverrock m6rres
han av en applldsrorm.

Vil uppkommenrill sin plats tdr han kalla nigra damer till sig.

I skymningen vinter virdinnan och giisterna pl kungen uppe pl terrassenned den vida
utstkten.

Villerding hade fiirr i viirlden gamle kung Oscar varit en ofta
sedd gist. De engelska gravyrerna, de engelska mahognymiiblerna och bordets magnifika engelskaplater berlttade om
giiteborgsfamiljen Willerdings intima

afflrsfiirbindelser

med

England. Det var ett Bemytligt och vardagligt te, och den behagliga sommarstimningenstiirdesendastav virt kameraarbete.Der
var varmt ute och gardinernafiir de vidtippna fiinstren riirde sig
knappast fiir vinddraget. Kungen berlttade, att han hlllit pl fel
histar och haft otur, men han skulle ta igen skadan vid tillfiille,
fiirslkrade han. Si gick de lugne dagarnai Sirti. De giiteborgska
r8o

familjerna hade under iren knutit varma vlnskapsband med
kungen, och hir levde han en semesrerminadi ordets verkliga
bemirkelse, omgiven av vinner, som bara var uppfyllda av en
tanke - att gdra livet angenemtfiir den gamle avhillne kungen.
En dag ger fru Helfrid Kempe middag fiir kungen i sin villa
ute vid hayct. I skymningenvlntar virdinnan och gisterna pl
kungen uppe pa terrassenmed den vida utsikten. Det Lr en stimningsfylld aftonstund med havet liggande spelelblbnkt bort mot
horisonten. Di tiden iir inne, iir det en glad kung, som fiir en
glad viirdinna till bordet. I den lilla matsalenfir vi tillf2ille att
ta nigra korta bilder, som ger ossinnu en sida av kungensvardag
p3' Siirii, Efter middagen avnjuter Hans Majestit sin mocka ute
pi terrassen.Vi filmar honom i kvlllsljrisct.
Varje dag itervinder vi till badhusetoch Villa Giivik. Det ?ir
tvi slkra utgingspunkter, varest vi alltid kan komma i kontakt
med kungen. Kabinettskammarherre och fru Keiller limnade
ilskvlrt

besked,s5.snart nigot slrskilt var planerat pi Giivik.

En dag filmade vi kungen pe Gitviks terrassutit havet till. Solen
gassademot villans vita murar och kungen njiit av virmen. Det
r'ar tidigt pi morgonen efter frukosten, och framfiir honom lig
en h6g tidningar som han gick igenom. Si biirjade kungen sin
semesterdag.
Uver Gijvik vilade ocksi denna karakteristiska slriistimning,
som anknyter till Giiteborgs historia. Framfiir huset hiingde en
gammal klocka somringt lr ut och ir in pi Giitaverken,diir kabinettskammarherreKeillers far var en mlktig man en ging i tiden,
och inne i huset fanns mycket fiirnimligt gods, som fiirts iiver
havenpi Ostindiska kompanietsfartyg. Frln en fiirlisr ostindienfarare hade man birgat trasigt kinaporslin i mlngd frin havs-
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botten och de hrossadebitarna lig nu som mosaik inbiddade i
hallens golv, Framfiir entrCn hade kungtn shrivit sitt namn pl
en berghlll och dir fanns alla &rtal inhuggna, som angav vilka
somrar kungen bott p& Giivik.
.- Kungen kom varje dag fiire lunch till kallbadhuset.. Han satt
. och soladeen stund dch sedenhastadehan sig frejdigt bakliinges
frin rappan i de kalla vigorna. Roosling var manetflngare vid
sidana tillfiillen, dl strtimmenfdrde mid sig alltfiir minga av de
'

obehagliga djuren. Innan kungen kastade sig i vattnet, hade
Rdosling rensatomgivningen,ftirsedd med en stor hlv. Roosling
var inte ridd fiir maneter,men fiir krabbor. Han kunde inte tila
den tanhen att en hrabba kansheskulle kunna bita sig fast i hans
'

kiitt. Som stockholmarevar han inte alls van vid dem och nu
niir han fiir fijrsta gingen i sitt liv badade tillsammansmed dem
kinde han sig illa till mods. Men han upptriidde som en hjilte
infdr sin konung, di han fingade maneter i sin h&v. Det var en
syn vird att filmes, dE kungen stod uppe pi bryggan och pekade
ut maneter, medan Roosling med otrolig iver fingade dem,
-

.

Dir ir en -

och dlr -

och dir ir en till, sadekungen.
Bara dom inte kommer pl nej - men jag ska nog h t-a

dom borta, svaradeRoosling.
, . - Det ir ovanligt rirflnga.i dag. Det ir strdmmen, som fiir
1'
dom med sej hit. .
'Den d?ir var otAck. Roosling llit den glida in i sin hiv.
, . - Syns det minga si'na dZiruppifrln, Ers Majestiit? frigade
han.iingsligt.
,

-- Nej, nu lr det snart fritt vatten, Tack ska du ha.
Annu ett par stora svep och si kunde kungen kasta sig i.

Det nr en glad krrng som {iir cn glad virdinne
till bordet.

I c i e nl i l l . r n l s . r l e r f i v i r i l l i . i l l c . r r r
r.r ni!r,r kort.r t,ilJtr som gcr o*

s i , l . r . r v k u n s e n sv e r d i g p i
Sird.

Ifrer middagcn avnjutcr
nrocka ute pi terrassen.

Hans

Nlajestii! sin

Solen brlnde het iiver klippor och vatten. Yi hade iterigen
badat. Kungen hade kommit pi slagettolv och hiill nu p& aa kll
sig i sin badhyn efter badet. Roosling lig pi en klippa ut mot
havet. Det sig ut som om han somnat ifrin sin ridning i den
disiga virmen. Jag stod tyst vid hans sida. Vi var ensammai
badhuset. I handen htill jag en fin liten krabba. Jag lade ned
den f6rsiktigt pi

hans handduk och hoppades, att den skulle

krypa ncd och vandra ut pi

hans solbelysta kropp.

Han

mlrkte ingenting och jag gick ryst bort och satte mig pi en.b?ink.
Det driijde en god stund. Men pliitsligt kom det - ett skrik si
glllt att det skar genom den stilla varma sommaduften. Kungen
reageradeoch kom ut och undrade vad det var.
--.- Det var Roosling,Ers Majestit. Han lr si rldd f6r krabbor
och jag skrimde honom nied en,
-

Jasi, svarade kungen och skrattade, iir hln si r?idd fijr
krabbor.
-- Han ror att dom birs, Ers Majestdt.
-- Det gtir dom nog ocksi bara dom fir tag i honom.
l(ungen gick iter in i sin hytt och efter en stund var han fiirdig
'Si
octLlimnade oss.
snart kungen gitt blev jag utsatt fiir obeskrivliga hotelser av Roosling, som utlovade en fruktansvlrd
htmnd.
Det gich nigra dagar och vi filmade fdr full maskin. Slutligen
hade vi bara en dag kvar. Det var med vgd<ligt vemod, som vi
s&gkungenkomma ut ur sin hytt efter badet.Det var si3tagingen
vi rikade honom hir. Innan han gick, vlnde han sig om till oss.
-

I dvermorgonfar jag dll Bistad, si nu ir ni vil firdiga.

-

Ja, Ers Majestiit. Vi tinkte resa i morgon eftermiddag.
r
Ar du ndjd nu di?

-
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-

Ja, mycket.
Och du har viil fitt bra bilder?

-

Jag hoppasdet, Ers Majestit. Der har varit si tacksamt att
filma hir, svaradeRoosling.
-

Men det ddr du tog hd.romkvillen tror jag inte mycket pE.

Det var ju ndstan miirkt, nir vi satt ute pi terrassenoch drack
kaffe efter middagen. Det kan viil inte bli nigot.
- Jo, j"g tog med en mycket kinslig filrn. Jag hoppasdet gitt
bra.
- Titta dir, sade kungen pldtsligt och pekade ned mot sjiibottnen. Vi spejademen s8'gingenting.--:- Ser ni inte, titta dir,
alldelesintill den diir t&ngnrvan.Och nu sig vi. Hon stod orijrlig dirnere. Det yar en ovanligt stor krabba fiir att vara sl
nira land.
- Det var en ba-baddare,stammadeRoosling av upphetsning
vid i.synenav det fruktade djuret.
- Kan du gi ner och ta upp den it mig? sadehungen medan
han gav mig en talande blich.
- D?i - d6.viger jag inte, Ers Majestiit. Roosling hade
reagerat blixtsnabbt vid blotta tanken och svaret korh med en
iiverq'gelse, som gjorde att kungen storskrettande gich sin viig
medan vi bida, nakna som Gud skapat oss, bugade oss djupt.
Ddrren hade knappt gitt i lls bakom kungen fdrrin jag fick mig
en t6'rn sa att jag fltig ut 6ver bryggan,och innan vattnet sliit sig
dver rnitt huvud hd'rdejag Roosling ropa efter mig: -

Diir fick

du fiir dina krabborl
Det ir innu en filmdag. Vi stir framfiir entrin till Villa G6vik
och vlntar besked om nigra ftirslag. Nigon kommer pliitsligt
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ijver den stora grusplanenframfiir huset. Det ir en liren gumma,
som ser ut precis si som en liten gumma i en sagobokskall se ut.
Framftir den stora villan stannar hon och ser r&dvill och bekymrad ut. Hon talar om fijr oss att hon miste f& tr?iffa kungen
och hon vet, att han bor hir. Hon framfiir sitt irende iven till
tjnnarna i huset.
Pi si vis fick vi en sista bildruta i vir kungasvit. Gumman
gav oss den, och utan att hon sjelv anade det satte hon punkt
fiir ett kungareportage.En scenrulladesupp som gjorde ett djupt
intryck pi alla de nirvarande. Det blev en sista tagning den sista
dagen. Ingen berittare i en kortfilm, ingen fotograf med kameran
laddad med film kan ge fufl rnttvisa &t sidana iigonblick. De
miste upplevas.
Det driijer en god stund och vi sti alla i vlntan. Nir kungen
kommer ut pi trappan sl&r gumman ihop hiinderna. - A di
kungen?slger hon.
- Ja, det ?ir det, Vad ir det mor vill?
Kungen b6jer sig spiirjandefram mot den fattiga gumman.
-

Ja kom hit ftir jag vessteatt kungen i sniill. Jag i iiver itti
ir och di i som kungen e ddt, Ja har allri sett en fdrr. Ja bor pl
Nye varvet i Giiteborg. Ja har kommit irina hit bara fiir att fi
tale mi kungen.
- Vad vill mor att jag skall gtira fiir nigonting?
- Jo, se di ii si, itt alle siinera mine i ute pi sjdn i ja n
ensam. A Gu vet nir di kommer tebaks.1i min pension I si
liten s& den inte. ricker te. Ja flar ju bare nire kroner E ja kan
inte leve pl de. A ja tankte att kungen kunne hjilpe mej.
- Jag ska se hur saken ligger till och mor ska nog fi nigon
hralP.
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Det Ir en liten gumma,.somser ut precis som en
tumma r en sagobokshall se ur,

Framfi;r den srora villan srannar hon och scr ridvill och
bekymrad ut.

Niir kungen kommer ut slir
s.unmrn ihop h;ndcrn.r. Ar rlu( LunSen) sj.r,:r hon.

Kungen b6jcr sig spdrjande franr
mot den larrga gumman.

- Jo, se d:l :i si irt..alle,siincr.
nlnc i ure Fn sjon n J:r n

- Jrg sk:r se hur sakenlig.eer
till och nror ska nog fi nigon
hj i l p .

-

Ja vessteatt kungen va minsklig I tacker'n sl varmt och
innerlitt,
Kungen klappade den gamla gumman pi areln di han sade
farvil till henne.
- Jag ska be en here hiir hjelpa mor och ta reda pl det dir
med pensionen,
- Tiink att kungen ville htire pi e gammel gumme. Kungen
vet ju inte vem ja ?i. Han har ju allri sett miij ftir - e fatti
gammelsjiimansiinke.
Gumman neg litet grand och bereddesig pl att gl, Efter nigra
steg vinde hon sig om och slg efter kungen, som fijrsvann in i
huset.- Di va snlillt av honom att hiire pe mij, som I gammel
I ensam.Vi ar gamle biigge tvi vi - Gu vilsigne honom - vr
triiffs d?ir iippe! Hon gjorde en talande itbiird mot himlen, och sedangick hon lingsamt sin ensammavlg.
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