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Voisin och att jag var mycket stolt och glad iJver den. Jag gjorde
fl-era resor med den och den fungerade ju f6rtr6ffl-igt och den enda
nackdelen den hade el1er en av dem i al-l-a faLl- den al-lvarl-igaste det
var att den var dragig'octr kal-L. Det fanns ingen uppvtirmning i
den och fbnstren och ddrrarna h6l-1 inte tett. Det gjorde de inte
heller pA andra 6 bil"ar f6r den delen men det var kanske ett litet
sv&rt fal-l och d6.r jag s& i slutet pA L928 blev allvarligt sjuk
sE var det bilen som fick skul-den. Jag kom trem fr8n ett regements-
mdte i Str?ingn6s pe Sbrml-tinningarna octr OE nade jag n?ira pA 4Zo

feber och flck vackert gA octr ldgga mig i sH.ng. Det visade sig
att bakgrunden var a11varlig. Jag hade fatt en skada p& xf min
hdgra I-unga och det gdJ-l-de Livet sA Jag togs in p& Roman?is san&-
torium. Det var Ju mycket sorgligt. Men jag hade ju att se till-
baks p& flera intressanta och l-iirorika resor. Denmest intressanta
och llingsta resan jag gjorde den ftiretog jag tiLl-sammans med

min svEger Ake Wickman och min gamle v6n Bror lrdartin. Resan
strHckte sig 6ver Danmark och TyskLand tiLl- Frankrike. DiirifrEn
til-L Sctrweiz, sedan Ital-ien, 6"terrike n Tjeekosl-ovakien octr sedan
tillbaka tiver tyskLand til-1- Rdnninge igen. Jag kommer ti11- och
med th$g t vilken dag jag gav mig iviig. Det var den 21- mal L927,
det var min l2-&rsdag och just den dagen s& I-andade Charles Lindberg
p& Paris flygplats rned sin Spirit of St. Luis. Vi- hann pA den fbrsta
resdagen til-1 Jtinkdping och d5.r firade Xtf-rd" tv& begivenheterna
med en l-iten middag sorn blev ganska god H.ven rH.tt l"&ngvarig och
det kommer jae ihEg dnnu idag r6tt trbtta gossar som fortsatte
ner mot stider.NHVi passerade Libge fl-ck vi meddelande om att
Drottning Astrid nedkommit med en soor Det var ju en potentiell-
mtijlighet att rtnir motivera en firning men nAgon s6dan blev inte
utav, Den sparsamme octr f6rsttndige Martin avstyrde detta.
I Paris m6tte oss Peder Clason som s16t sig ti11 ressiillskapet.
Vi stannade en vecka i den underbara staden och levde ett h5rligt
boheml-iv. Jag hade en hel del bekanta frAn tidigare Parisresor
s& det blev minsann inga l-ongdrer. Vi sm61te in i den f.ill-a
svenska konstnlirskretsen och det var ju inga trAkiga m6nniskor"
Som vanJ-igt gick vi p5 musder. Mona Lisa gdr jaealltid * min
reverens fiir nd.r jag 6r i Paris och gJorde det givetvis 6ven denna

O -1.. ..ging. Fiir dvrigt f6Ljde vi den vanli-ga rutinen. Sent upp om rnOr-
gonennkaffe oc?r en croissant pA n2irmsta caf6, lunetr pA ntgon l-iten
restaurant som x rekommenderas av erfarna Parissvenskar, middag p&

nEgot annat stiill-e av liknando slag. Det var minsamn inget stbrre
problem att hitta pA ett stlil-La att bedriva aftonen som ofta 61 L&ng
i Paris. Man trinner mAnga stdlLen om man bjuder til-1" l-itet ocksA f6r
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den del-en. Knepet var emellertid redan p& den tiden att undgA
st?iIl-en att undge stdlLen som inte var tiverhopade av amerikaner
octr nordbor. De smZil-te s& att stiga inte in i mil-J6n. Det fanns
r?itt mAnga fl-ickor fr&n min bekantskapskrets som studerade spr&k
i Paris octr de h61l- vi naturligtvis tillsammans med uppenbarl-igen
til-1 6msesidig bel&tenhet.
fxfurisxriirir
Det var inte sista g&ngen jag besdkte Paris. Jag begagnade vaeje
til1-fZil-le att fa gdra en l-iten tur dit och jag 6r l-yckl-ig f6r det
d?irfbr att Paris bl-ev inte riktigt sig sjtiLv efter det kriget fdr
den som har uppl-evt tiden fdre fdrsta vdrldskriget s& var det det-
samma som den skill-nad de mdrkte mellan tlden f6re det fdrsta
vdrldskriget och meI-lankrigstiden var hdgst betydl-igt och det var
mycket av gemyt och vdrme och av stadens charm som redan dE, gick
ftirl-orad.

Martin octr min svAger reste till-baka hem ndr Peder Clason och jag
begav oss sdderut, Vi hade tur med vd.dret, Bilen spann vackert
den hade klarat sig utan pl-&tskador i Paris. Jag hade bestiimt
mig fdr att vara mycket f6rsiktig och undvika boulevarderna framfdr
aLlt Chanselysee, men av okiind orsak var jag 6ndA d6r en gAng och
kastade mig in i vimlet. Det 6r svArt att komma fr&n den ena sidan
t av Paris till- den andra utan att r&ka ut fdr att komma in i denna
hdxkittel. Det var nu lnte s6 farl"igt su det sAg ut.
6.r vlirre 6n Parls var dt nEi.r det giiiLer trafik.

Stockholm idag

Peder var en utm6.rkt reskamrat i al-la avseenden. Han var vtilbevandrad
i Frankrike, Han vfisste mycket om konst och arkitektur och blev en
f6rtrH.ffl-ig ciceron. Arkitekten i hans generation hade taglt tid pA
sig * ntir de studerade sltt yrke och cyklat kring bAde i Frankrike
Ital-ien och nSgra var vdl- ocks& i GrekLand och sAdan l-?irdom sitter
i. Vi tog kvarter i Lyon. Vi kom sent dit. Vi sl-ank in pA en
pyttel-iten restaurant d6r man just skulle st5nga och l"ftne och krdgaren
var ensamma. Vi b1ev i al-1a fall r*tdigt vdnligt ombedda att stiga
in och vi tycks ha gJort ett gott intryck U&da tv5. och den middag vi
bJbds pE trar Jag: lett att dra rnlg til-I- minnes. Det var hummer octr
ockr ................ d[r vi hade lunch. Det 6r en nnycket gammal- stad
med minnen frE,n romartiden. Den ligger vid Rhen-Rhone kanalen och
ddr finna en katedral fr8n l-ooo-tal-et, vi et lunch dlir och jag
fick fdr fdrsta gtngen se en matrdtt som heter .. . . . ...... .i.la mode



Niir jag nu sdtter mig ned att skriva n8got om mina minnen

fr&n g&ngna dagar i st811et fdr at,t spara diirmed ti1l Elderns
hdst, gdr jag det av fdljande skiil. Ingen vet sina dagars
tal, och det kan sitkert vara av intresse fdr de niirmaste
efterkommande att veta en smula om hur sliikten levde frin
1800-talets sista ir och nSgra &rtionden fram&t i tiden.
Ett visst personhj-storiskt, kanske tiven kulturhistoriskt
intresse kan det mdjligen ockst f3, om dessa rader sparas
och kommer i hlinderna p5 nEgon forskare, som s6ker detaljer
om den tid, som hiir ber6rs.

Jag tror vidare, att man i sin mannakrafts dagar kan

ge en allsidiqare bild av vad man upplevat medan linnu minnet
Hr friskt. Samlandet med det fdrflutna f6rsummas kraftigaret
och man har linnu inte fallit offer f6r en ben6genhet att 13ta

en fdrsonande sl6ja d61ja sorger och ledsamheter.
Sist men inte minst har jag l&tit det skiilet talar att

linnu personer tir i livetr Sorl kiinde mig under mina fdrsta
3,r. De iir gamla nu. Jag har inte lSnge kvar det st6det
fdr mitt minne.

Naturligtvis har jag, som mSnga andra, skrivit dagbok.

Jag tror, att det ligger en smula fbrnuft i att b6rja
med att skriva om sina minnen innan man blir gammal och tar
tiIl skrivandet, d&irfdr att man inte har ntgot annat att
gdra. Redan i det att man gdr n&got fdr att tiden att gi
ligger ju ett tillbakasl;jutande av det som borde vara huvud-

saken.
Ar man lycklig nog att bli gammal och att fA beh&lla

sina sjiilsfdrmdgenheter intakta, kan man ju roa sig med

att ta sina skriverier frin tidigare &r i kritiskt betrak-
tande. Jag tror emellertid, att man ger den biista bilden
av sig sjHlv, ndr man iinnu iir i fuIl verksamhet, om man

efter egen fattig fdrmiga fdrs6ker m81a bilden av sitt liv.
Den intelligente efterkommande som mdjligen lliser en sidan
levnadsteckning skymtar siikert trots formens bristerr f6rsdk
till sk6nm8lning eller falsk blygsamhet n8got av den skri-
vandes person, och det kanske dr det stdrsta viirdet han fEr
utr niir han lliser om en massa hlindelser, varav en privat-
persons liv dr uppfyllt.
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Pa sa sAtt f5r subjektiviteten ett viirde. PA dldre Er

kan man fdrvlirva en viss objektivitet; de skrattar man allt-
gfter ldggning i lHmplig tonart Et de yttre och inre kon-
flikter man en g8ng sE intensivt har upplevt.

NHr minnet trubbas av fdrlorar konturerna sin skiirpa.
Och minnet fdrlindras pa olika siitt. Det 5r v51 ganska

allmlinmiinskligt, att man kommer ihtg det som man tycker om

att komma ih8g. Pessimisten gldmmer inte fdrargelserna och

muntergdken l5gger de glada upplevelserna pi minnet.
Ner jag nu har antagit, en arbetshypotes iir jag natur-

Iigtvis angeliigen att flnna sA m&nga skHl som m6jllqt att
st6dja den. Jag iir emellertid inte blind f6r att en mot-
satt st&nd.punkt kan fdrsvaras. Ett annat gott skdl f6re-
faller mig mera det, att man under den verksantma delen av

sitt liv starkare erfar sambandet med det fdrflutna iin niir
man sl5ppt taget och let,tt livet gE sig f6rb1. Mera adekvat
skulle detta viil kunna uttryckas s&, att man dE iinnu har
ntijlighe:ten tiIl metafysiskt t?inkande.

Om riktigheten av detta mitt resonemang mE meningarna
vara delade. Ofr&nkomligt iir emellertid det faktum att fdr
vart 5r som gir blir det stdd f6r minnetr man har av gamla

vEnner, svagiare. De gEr bort den ena efter den andra, och

man blir alltmer hlinvisad till sLtt gget minne eller i blista
fall sina dagbdcker, om man har n8gra.

Det li$ger min natur emot att binda mig av en sEdan

efterhlingsen vanar sorl dagbokskrivande. Ftiljaktligen har
jag ingen, utom resultaten av sporadiska f6rs6k att bemEstra

min motvilja. Mina dagliga tjlinsteanteckningar ger mig inte
mycken ledning i den framst5llning jag hlir skall fdrs6ka mig

p3.
Niir jag allts8 efter dessa inledande spekulationer

6vergSr till iimnet litar jag t,ill fdrutom mitt eget minnet

ber5ttelser av de gamla i min omgivning plus kiillor som jag
hoppas pi min goda tur att finna under arbetets gEng.
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Jag tror det ar tast fdr mig att vdlja en ganska tradi-
tionell form fdr min framstlillning. Hade mitt hittills-
varande liv varit dramatiskt och ?iventyrsfyllt, eller hade
jag levat t eller niira nEgot av tidens stormcentra kanske
det hade passat sig med en mera ansprdksfull litterEir
gestaltning. Nu Lror jag, att en mera stillsam stil blittre
harmonierar med den bild jag viIl teckna.

Jag har ju, 6ven om jag inte helt skonats frin olycks-
6den, levt ett ganska lugnt och ofarligt liv pE det hela
taget; p8 det hela taget har jag haft tur med vad jag tagit
mig f6r, men turen har Lnte varit sensationell, den heIIer.
Jag har levat i frid med mig sj6tv, n&gotsEniir, inga stora
id6er har fSngat mig och f6rorsakat nEgra sjHlskriser. Jag

har visserllgen sett en hel del i mina dagar och kanske
ocksE upplevat en del, men jag kan icke finna, att nSgot

intryck eller n8gon upplevelse blivit tl11 en v5ndpunkt
i mitt liv.

Jag ndmner detta fdr att fdrklara frEnvaron av littertira
h6jdpunkter i framstiillningen, fdr att tala med Falstaff
som 'en inledning och varning t,ill lH.sarenn.
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Niir jag fdddes, var min fader AxeI en ung ingenj6r
i den grafiska branschen. Han hade lyckats att med en

vitlvillig morbrors hjelp och tack vare egen energi skaffa
sig en s8 god utbildning i facket att han riiknade med

befordran. Den kom ocksa. Egentligen var Pappa frSn

bdrjan kemist och hade avlagt en liigre ingenjdrsexamen

i Norrk$ping, men han kom aldrig att ens f6r n&qon kortare
tid iigna sig &t den kemiska industrin. Just p3. 8o-talet
borjade det r6ra p3 sig inom tryckeritekniken. vad som

numera kallas fotokemi.n, tog just. sina f$rsta steg ut i
praktiken. Min fader hade fdrst8tt vilka utvecklingsm6j-
ligheter, som inom detta omr&de skulle kunna 6ppna sig.
Med en reskassa om 1.500 kronor begav han sig alltst
titl Tyskland diir han bl a i Leigzig studerade vid lliro-
och fdrsdksanstalten f6r de grafiska yrkena, som redan d&

har anseende som den blista skolan vid sidan av motsvarande

institutet i Wien.

Efter hemkomsten 189. fick min fader anstiillnlng vid
Generalstabens Litografiska Anstaltr vars chef och ligare

var dSvarande ingenjdren Algernon Bdrsell. Vid den tid'-
punkt det hiir iir frSga om, d v s nlir jag fdddes hade min

fader till uppgift att leda arbetet p& den fotografiska
ate1j6n. Hans 16n var o... kr i mSnaden och det rlickte
tilI och en smula blev t o m 6ver. Det skulle ej vara

till mycken ledningr oR jag r5knade om vad denna minadsl6n

i dag iir viird. Inte bara, att just nu under ridande krigs-
fdrh&llanden kronans viirde underkastas hastigare vlixlingar.
Livsformen var d3 s& olika mot nu, att jdmfdrelsen inte
&terspeglas av en enstaka siffra. Not av att en liten
familj med ett barn kunde leva blygsamt men sorgfritt pE

.... kr i m&naden, hyra sig ett lltet sommarstiiller s€

giister i sitt hus och ddrtill tillfredsstiilla sitt bild-
ningsbehov. Och som sagt iinda8' fa litet 6ver'
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Jag har antedning f6rmoda, att det
vanligheten, att en ung man tog sE viil
som min fader, och jag dr siiker p& att
hans krets som sE energiskt arbetade pE
villkor.

inte hdrde till
vara p& sina slantar
det var ganska fA i
att fdrbiittra sina

Det ligger niira till hands att forska efter, varifrin
hans goda arvsanlag kommit. Min farfar var affiirsman, som
efter konditioner (?) pE flera afflirskontor bl a i Giivle
hamnade som handlande i Karranda i vHrmland ntira norska
gritnsen. DHr fdddes min fader. Jag tror, att det var
mina farmor, som hade hand om affiirsfdrstindet. Hon hette
Laura Bies€rt och var syster till den sedermera vlilk5nde
riksdagsmannen och brukspatronen pa Tdcksfors och Lennarts-
fors Johan Nik1as Bies6rt.

Ivlin farmor dog emellertid ung, hon dveranstriingde sig
troli.gen. Enligt kyrkboken var dddsorsaken lungsot. sam-
tidigt med henne begrovs en riten bror till min fader. Jag
har inte unders6kt orsaken till att farfar liimnade Karlanda
men troligen gick affiiren omkull.

Farfar gifte sA sm8ninge- om sj.g med .. .. .. o. .. ... till
Mora glistgivareg&rd, som pE den tlden var en inkomstbringande
affiirr dE ti11 viirdshuset h6rde en stor brannvinsutskiinkning.
Min fader kom alltsa till Mora.

Nlir han kom till den ildern sattes han i skola i Falun.
Enligt egna, delvis dokumenterade uppgifter, van han inget
ljus i skolan. p3 bristande fattningsg&vor kan det inte
ha berott utan snarare p3 de rika tillferren tllt angeniima
fdrstrdelser som Falun gav en uppfinningsrik yngling pi den
tiden. sitt glada hum6r fick han alldeles siikert i arv av
farfar, som beskrivs som ovanligt vlil utrustad i det hiin-
seendet. Farfar hade dessutom en vacker r6st och spelade
bra fiol. som han dessutom s8g ovanligt bra ut, blev han,
m6jligen tirl sitt eget f6rddrv, en omtyckt siirrskapsbroder.



Farmor dog

som viirdshusvlird
emellertid
till Mora.
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ung. Farfar gifte orn sig och kom

rear----f,apferinter
Sisla egenskapen llim-

nade han inte i arv 3t sin son.
Farfars slitt att skdta affiirer gjorde, att min fader

sitt ekonomiska st6d fr8n hemmetvid ao.. 8rs &lder fdrlorade
sedan hans styvmor ddtt.

Varken mj-n farfar, min farfarsfar Lars CarI Lagrelius
eller min farfars farfar hade fett mycket st6d av sina fdr-
iildrar, de heller.

Anders far, om vilken man inte vet mycket mer iin att
han var torpare under Slagg&rda i Skultuna dog redan innan
sonen f6ddes, sjiilv dog han vid 43 8rs 5lderr som v. pastor
f (uLbg. Aldste sonen, som var Lars Carlr var di endast
13 tr och han i sin tur dog redan nHr han var 32 &r gammal,

enligt traditionen av slag under iimbetsut6vning. Han var
komminister i Bjurs&s.

Jag har fdrsdkt att gdra mig en bild av Anders och

Lars Carl med st6d av tillglingliga dokumentr men det har
lyckats mig :il ytterst, ringa m5.n.

Det enda s5kra f6refaller vara, att Anders varit en

god ekonom och Lars CarI en glad slarv. Det finns inte
sE mycltet skrj-vet om enkla lantpriister. Det iir ju d&rf6r
inte omdjligt, att Lars Carl besatt goda egenskaperr som

en q&ng atevistisk skola visad sig igen.
Om spinnsidan vet man givetvis lind8 mindre. Farfars-

mor liir ha varit mycket vacker, vilket iir sv&rt att tro.
Gumman levde niimligen s6 lEnge, att hon blev fotograferad;
pi fotografiet Zir hon anskrlimlig. Men stdana fdrlindringar
till det yttre har man ju hdrt talas om.

PE denna lilla tillbakabllck har ieg inte velat grunda

n8gra tSngtg&ende reflbktioner. Jag inskriinker mig titl
fdrmodandet, att min fader fick sin blick f6r ekonomiska

ting fr&n sin moders sida, sitt glada sinne och sin an-
spr8ksl$shet fr&n sin fiidernesllikt, som sE liinge man kan

f6lja den levt under mycket sm& f6rh8llanden.
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Min moder var norrkdpingsflicka. Hon hette Alma

dstergren innan hon 1893 gifte sig med min fader. SEviiI
pE f?idernet och mddernet hdrstammade hon fr8n gamla viivar-
och fiirqarsliikter. Vid tiden fdr Lndustrialismens genom-

brott hade medlemmar av b8da sl€ikterna n&tt stort vSlst8nd.
Morfars far, som var en av de mest aktade borgarna i

Norrkdping, var efter tidens fdrhillanden t o m rik.
Olyckliga omstilndigheter bl a de sv8ra ekonomLska

kriserna under 1800-talets senare del hade visserligen
avsevitrt reducerat tillginqarna f6r min morfar, men min

moders hem var dndi burget, Min moder levde hela sin ungdom

ett lugnt och kringg5rdat liv. Min morfar levde Hnda till
1913 och mormor dog 1916, jag kommer diirfdr ihtg dem bida
mycket v8l.

Morfar hade liimnat flidernas yrke och vpr fl& jqg, gjorde
mirt intriide p& arenan disponent fdr ett b$@fffft""
var en ovanligt viinsdll mEinniska med. en utpriiglat humoris-
tisk syn pE livet. Han hade ett gott huvud men samtidigt
ett huvud fdr sig. En strtng konservatism hade han genom

uppfostran fdrviirvat, och tidens sociala utveckling s8g han

med synnerligen oblida 6gon. Hans ordentlighet var lEngt
driven, och d.en dominerade p& det ekonomiska omr8det. om

jag skulle ge ett negativt omddme vore det, att morfar
saknade fdretagsamhet i ganska h6g grad; troligen hade

hans ekonomiska olyckor gjort honom s5 f6rsiktig' N89on

dominerande person var han inte och det ville han heller
absolut inte vara. Off,entligt framtrtidande ans8g han siikert
t o m suspekt.

Mormor tillhdrde itven de stilla i landet. Hon var
Eksjdflicka och hade tidigt blivit fdriildralds. Det hade

blivit hennes lott att efter sitt trettonde 3r iita andras

br6d, ocnhPi-ct< sin uppfostran I en mycket tr&ng milj6, som

satte sin priigel pi henne fdr livet.
Hon hade myeket sv8rt att komma ur de invanda tanke-

g&ngarna. Men mormor hade m5nga goda sidor ocksE, hon

skdtte sitt hus med ordning och reda och h6l1 ett 6ga pE
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hela sin omgivning. B&de morfar och mormor var nog riitt
typiska f6r sin tids borgerlighet i en medelstor svensk
stad, diir respektabiliteten kom friimst och intellektua-
lismen hade lltet sv&rt att gdra sig giillande.

I den mi1j6n pE gott och mindre gott, fast alltid
respektabelt, hade min moder vtixt uppr och diir togs min
fader med vederbdrlig misstrogenhet emot.

Som framg8r av d.en lilla Eterblicken hade mina f6r-
iildrar v5xt upp under mycket olika f6rh5llanden. De 6.r

ockst ttll sin personliga l5ggning varandra olika, men

gemensamt har de, iiven om det vLsar sig i olika formert
sin redbarhet och flit och m8nga andra goda egenskaper,
som jag med sonlig vdrdnad skall fdrs6ka ge riittvisa At
i det fdljande.

Jag S.terviinder emellertid ttll mig sjdlv i huset vid
Tegn6rgatan. Jag var stor och tjock. Jag vligde 4 kg1 ndr
jag f6ddes. Detta och min aptit ddrtill h611 pE att ta
livet av mj-n lilla spensliga mantma.

Skrek gjorde jag ocks&, dels av hdgst naturllga orsaker,
dels diirf6r att jag hade niisselutslag. De skulle f 6 pl8ga
mig hela min skoltid. Pe det hela fungerade jag nog dnd&
till bel8tenhet och beredde f6ljaktligen inte mina f6riildrar
nigra stdrre beklmmer iin den fdrstfddde 96r genom att stZilla
dem inf6r en massa nya problem. Skulle jag ber6tta n8got
orrlr vad jag tog mig till under de fdrsta Eren, vore det
siikert inte grycket olikt andra barns infall. Nog av att jag
var mycket verksam och att mj-na ingenjdrsanlag enligt viil-
villiga bed6mare tidlgt visade sig. Jag kommer sjHlv ih8g
ett vattenhjul, hopkn8pat av spik och en tr8drulle, som jag
fick sE mycket berdm fdr att jag ldnge invaggade mig i en

behaglig klinsla av sjiilvtillrlicklighet.
Det iir lett att bedra sig, nlir man fdrsdker f,orska

ef ter sitt f lirska minne, diirf tir att man fdrvlixlar det sE

lett med berlittelser, som man hdrt om sig sjdlv om och om

igen. Som treiring kommer jag emeltertid ih8g, det tir jag
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nestan siiker p3, att jag med fdrdldrarna och v8r jungfru
Tek1a, som kom i familjen niir jag var tv5. Er, var ute vid
Sandhamn p5 utflykt.

DHr s&g jag en leksakssegelbtt liggande pE en soffa.
Den ville jaq ta med mig hem. Tekla gav mig dE en orien-
tering i liganderiittens princip. Det mSste hon ha gjort
p6 ett begripligt och bra siitt eftersom jag b&de kommer

ih8g det och riittat mig d5refter i fortsdttningen.

Karlaviiqen 34

Vi flyttade till Karlaviigen 34 5r 19.. och jag var dE

o.. 3r. Det var visserligen en utkant av staden, men 6ster-
malm ans8gs dA som nu vara en fin stadsdel och ldget vid
Karlaplan var fritt och trevligt. Fdr oss barn hade det
stora fdrdelar. Vi kunde siitta p5 oss skidorna och Eka

riitt ut pE Ladug8rdsgiirde. Mitt emot 13g Veterindrinstitutet
inom ett stort inh5gnat omr5de. Direkt6ren Lundgrens barn
var v5ra viinnerf i deras trZidg8rd hade vi stora m6jligheter
att r6ra pi oss. Stadsbarn av v8.r sort nafof 6 inte sE stora
pretentioner i den vdgen. Det var nog sv8rare att vara barn
de iin nu; det var mycket man i.nte fick eller inte tordes
g6ra. MOjlighelerna kunde alltsE inte ttll fullo utnyttjas.
Kanske man kunde riikna med en viss fdrsttelse fr8n fdriildrar-
nas sida, men det fanns mtnga iakttagare, som hade bestiimd
uppfattning om, hur herrskapsbarn skulle uppfdra sig. Bland
dem var portvaktsgurnman Matilda friimst att ta med i beriik-
ningen. Hon hade dgonen med si<l och skvallrade. Egendomligt
nog gav vi henne inte igen, men det fanns andra ungar i huset
som gjorde. Det gjorde de sE samvetsgrannt, att vl tyckte
att det riickte.

Innan jag liimnar de yttre omgivningarna, skall jag kanske
siiga ett par ord till om hur Karlaplan stg ut, niir vi f lyttade
dit. Den norra sidan var iinnu inte bebyggd med hyreshus,
utan diir 13g som nEmnt Veteriniirinstitutet. Ladug8rdsgdrde
var helt obebyggt. Dit ledde en viig genom den gamla tullen.
De gamla husen, bekanta fr8n Strindbergs trRdda rummet" fanns
kvar diir, liksom nigra gamla tobakslador och Kungl Teaterns
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kulissmagasin, ett stort rdtt tr5husr 8v eldfarlig beskaffen-
het. Mellan tullen och Veteriniirinstitutet f&g fullkomligt
of6rmedlat ett fult hus ute pE plan, 6 S'*,.

Diir bodde en skolkamrat, som hette Gerhard Carlstr6m.
Honom avundades jag intensivt. Hans paPpa var vid hofkapellet
s& han fick sitta pt fdrsta b5nk pt operan si ofta han ville.
Det var inte konstnjutningen jag avundades honomr den hade

jag inte f6rst&nd p&, utan den fina platsen och den person-
liga frlheten och att f& vara uppe 15nge.

KarLaplan var inte stenlagd utan mekadamiserad, varmed

menades att den befann sig nEra urtLllsttndet.
Det fanns absolut ingen mdjlighet att komma sny99 6ver

frtn ena till andra sidan, ndr det regnat en tid. Nutidens
Stockholmare har slikert svirt att f6restiilla slg de strapatser
en kort promenad i sekelskiftets stad kunde medfdra.
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OIU NORRKoPTNG

Min mamma var f6dd i Norrkdping. Hennes far hette FransHjalmar bstergren och tirrhdrde en gammar Norrkdpings_ ochdstgdtaslakt. Den fdrste med namnet var tirr yrket trid_kllppare pt messingsbruket i staden. sonen brev skriiddare_mlistare. om dessa tva rir ut'ver namnen intet kiint.
skrdddarens son Anders Fredrik kom emerlertid att brien betydande och vdlkrind man I Norrkdplng. Han drev kliides_tillverkning av betydande omfattning, ti11 att b6rja medenligt vedertagna hantverksmiissiga former. Han torde hasysselsatt ett hundratal personer innan han avvecklade

sitt fdretag f6r att 13ta det uppga i Drags bolag dE lndu_strialismen gjorde sitt int&g i den norrkdpingska texti,r_industrin.
Anders Fredrik torde ha bedrlvit andra ekonomiska

aktiviteter. Kiint tir, att han var en av initlativtagarna
till Norrkdpings Enskilda Bank.

Han gifte sig med en Norrkdpingsflicka, wllhelmina
carolina sofia Hoffstedt, dotter tirr en annan krlides_
makare,p

Gartin chrlstoffer Hoffstedt, vars far invandrat,
troligen fran pommern. svlirmodern hette Anna Justi.na
spaak och var av gammal ansedd familj. Martin chrlstoffer
hade gird vid samtalstorget i Norrk6ping, dtir han stviil
bodde som drev sr-n verksamhet. Huset finnes kvar och iigsnu av Konsum.

Tack vare fil dr Helmfrid, som skrivit sln doktorsav_
handling om gSrden St8thdgar*bn gfing i Hoffstedts iigo, harvi mdjlighet att g6ra oss en uppfattning om denne man.
Han fdrefalrer ha haft ett riitt h&rdhiint handrag I affiirer.Affiirer av orika slag syns ha intresserat honom, kanske
mest tomt- och husaffiirer. r dessa senare dertog riven
hans sdner, och de"asa gjorde iiven sinsemerran och medfadern en del transaktioner.
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Frans Hjalmar, mln morfar, var son till Anders
Fredrik och Wilhelmina. Eftersom famlljen var mycket
vlilsituerad fick morfar en god afflirsutbildning. Av

ntgon anledning, som jag inte kiinner, tog han inte
studentexamen i likhet med sina jiimnEriga sliiktingar
utan fullbordade sina studier vid en handelsskola i
Liibeck. Hemkommen torde han, som det hette, ha kon-
dltionerat p6 en del kdpmanskontor och blev s& sm8-

ningom anstiilld vid Norrk0pings Mekaniska Verkstad.
Under en period skdtte han som inspektor gErden Ingelsta,
som fadern k6pt och diir modern bodde kvar efter dennes

d6d.
Han hade sin sista befattning som disponent fdr

Utsklinkningsbolaget i Norrkdping. Det kan m6jligen f6r-
v8na, att han med sitt p&bri icke iignade slg 3.t den fram-
&tg8ende textilindustrin. En fdrklaring kan vara, att
kusinen Lenning dominerade de f6retagr som famLljen hade

fdrbindelser med. Morfar var en snlill och timid person
och tyckte inte om Lenning, som kanske inte heller var
s& angeniim att ha att gdra med.

N8.gon afflirsman var han ju heller inte. Han var pE

det hela taget av en fdrsiktig lliggning och alldeles
slirskilt ndr det giillde ekonomi. Jag har anledning
fdrmoda, att han i sina unga Er, nlir det gdllde ekonomi,
i'f "I .

visade en de1 prov pE motsatsen och levde som en f6rm6gen
yngling anstEr, kllidde sig efter senaste mode, roade sig
i den m8n det var mdjligt i d.et lilla Norrkdping och foto-
graferade sig ofta.

Hans allm5nna fdrsiktighet berodde viil niirmast p&

uppfostran och pt medfddd ovilja mot kroppsanstritngningarf
redan att vistas p& landet, ddr det var smutsigt utomhus

uppviickte hans motvllja. Dessutom tyckte hanr att det
var f6r grdnt om somrarna. Att han lejde bort sin be-
viiringstjdnst, var f6rklar1igt. Tyvdrr vet jag sE litet
om mina morf6rtildrars ekonomi, man talade inte mycket om
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pengar i den familjen, inte just mer iin att man skulle
spara noga pA dem. Och det gjorde man. Vad jag vet lir,
att morfars tvE svSgrar inte levde efter denna princip
och att detta ledde till, att deras hustrurs arvslotter
snart tog slut och att de gjorde stora skulder diirdver.
Man skrev p3 papper difdrtiden, kanske mer Hn nu, morfar
gjorde det och kom dtirigenom under krisen p3 sjuttiotalets
bdrjan i svirigheter. Han m8ste instiilla sina betalningar
och bjuda ackord.. 15&, om jag minns rlitt. Tack vare den
tidens liberala lagstiftning innebar detta ingen katastrof,
eftersom man kunde "skriva 6ver" pengar pE sin hustru, men

det blev tydligen en varning f6r livet. N8gra ekonomiska
risker tog han inte mer.

I sin dagliga glirning vill jag fdrestiilla mig, att
morfar var duglig, samvetsgrann och ganska flitig.
Skrupuldst iirllg var han dessutom och hade de egenskaper,
som konstituerar en ganrmaldags, konservativ gentleman.

P3 grund av sitt angentima siitt, sin stilla humor

och ofdrargliga orginAlitet fick morfar m8nga viinner,
varav han gillade en del, t&lde flera och noga undvek
somliga.

Kanske ser man fel, n5r man beddmer en tidigare
generation, hur mycket man bemddar sig om att vara riittvis,
men nog var den generationen ovanligt h&rt fastlist i de
vanor och fdrestiillningar de en gfng anlagt.

Morfar var i allt vHsentligt lik sin omgivning och
klagade som sig borde p3 nymodigheter som velocipeder, d.e

nya gula sptrvagnarna, vars vilda framfart sannolikt skulIe
reducera antalet inv8nare i staden ill m. Han var emellertid
&nd6' karl att inom de trfinga gr6nser den lokala etiketten
medgav utveckla sig tiIl ett lilskvlirt original.
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Niir jag tiinker tillbaka pA sm5 hiindelserr som stannat
i mitt minne, fdrstfir jag, niir jag sammanstliller dem, att
han giirna skulle ha velat gestalta sitt liv p3 ett annat
siittr orTl inte fdrhSllandena varit honom dvermliktiga och
om inte min mormor hade hellit honom i sE korta tyglar.
Mormor var sysslingbarn till morfar. Hon hette som

flicka Hoffstedt och tillhdrd.e sliiktens eksjdgren. .ti.ven

hon var av kliidesmakar- och fdrgaresl$kt. FdrHldrarna
dog t,idigt. Fadern var den enda, som omkom i samband

med den stora branden i Eksj6, dE hatva staden lades i
aska. Mathilda, sE hette min mormor fick d& ett hem hos
sin farmor, ett str5ngt fruntj-mmer. TtIl fdrmyndare hade
hon sin l5spriist Hedner i Asbyr €n gtng riksbekant fdr
sina vackra triidg8rdsanliiggningar vld prlista$Allet. Det
sades, att mormor framlevde sina unga dagar som en fattig
flicka, men bevarade fdrmyndarriikningar tyder icke pl, att
det var si iIla, snarare tvtirtom. Mormor var mycket vacker
som ungi niir hon lliste fdr priisten kallades hon Asby ros,
vilket knappast Er ett vackert namn p5 en vacker flicka.

Hon var statlig iiven p3 gamla dar, men hade ett miss-
bel&tet drag 6ver munnen, som delvis var medf6tt. Hur det
kom sig, att min fina morfar tog sin hustru frin "Getapulienj,
som ans5gs vara en ldjeviickande landsiinda, fdrstAr jag inte,
men det var kanske diirfdr, att de var s3 olika till s5ttet.
Det brukar fdrena hjlirtan lbland.

Jag iir rH.dd, att jag kommer att bli litet oriittvis,
niir jag talar om mormor. Hon var visserligen mycket sniill
mot mig, och gick t o m nSgon g&ng sE 15ngt, att hon f6r-
svarade mig, niir jag gjort n8got bus, men hon var totalt
humorl6s och fullstiindigt ointellektuell och si sm31j6g
hon ibland f6r oss barn, och det mlirkte vi. Olyckligtvis
reagerade hon pE ett synnerligen muntrande siitt, niir hon
utsattes fdr nSgot practical joke, och stdana fick hon
uppleva mEnga. Morfar var dtirvidlag l8ngt ifr8n oskyldig.

Men mormor hdll ordning p3 hus och pigor. Hemmet var
alltid pyntat, och hon s&g till, att inga l6s6ren bytte
plats.
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Mormors dagsprogram iindrades inte mycket under den tid
morfar och hon bodde i Norrkdpingi de kom senare att flytta
tilI Stockholm, vartill jag skall &terkomma. Ndr de dagliga
sysslorna ej tog hennes tid i ansprik, satt hon vid sitt
fdnster At Drottninggatan pE ett litet podium, fdnstret satt
hdgt uppr vid ett litet sybord, p3 vilket det stod en "sy-
klumpn. Medan hon sydde h611 hon ett vaksamt 6ga pi skval*...
lerspegeln. Hon var niimligen mycket nyfiken. Hon bestred
sjlilv energiskt, att s3 var faIlet, hon ville bara titta.
Mycket nytt sig hon vlil heller inte men slikert morfar med

klippen pS hans speciella s5tt under armen promenerande till-
sanmans med polismiistaren Mauritz Edelstam.

Litet senare hdrde hon Norrkdpings Tidningar falla ner
i brevlSdan och ytterligare litet senare hdrdes morfars foL-
steg. DA gick hon och 6ppnade.

Fdr att &tminstone fdr egen rlikning bryta monotonien
tog sig morfar or8det fdre att 13ta raka av sitt vackra
helskdgg fdr att se vilket intryck detta skulle gdra pE

mormor, niir han kom hem. Resultatet blev s& lyckat, att
han inte gldmde det i hela sitt liv. Mormor klinde inte
igen honom, utan smiillde igen ddrren mitt fdr niisan pA

honom.

Aven om min syster och jag lnte var bortskH.mda med

ndjen I v$ra yngre tr, led vi nog sv8rt av tristessen,
givetvis i synnerhet, om bes6ket drog ut p5 tiden. Jag

tror jag led vdrre lin min syster, hon hade anseende att
vara snEillare, n8got som medfdrde en del fdrdelar. Bnligt
vira begrepp gick vi sdndagskltidda var dag, med alla de

risker det medfdrde.
Jag vet att jag av pur leda gjorde dumheter, bI a

skar jaq pt f6reskrivet siitt min kalvkotlett vid kvlills-
maten och radade upp bitarna p& bordsduken fdr att det
skulle h5nda nfigot, och det gjorde det.

Jag l$rde mig ganska sent att vissla, men under ett
besdk hos morfar och mormor hade jag kommit pt knepet och

kom stolt in till morfar som satt vid sltt skrivbord, fdr
att demonstrera mitt kunnande. Morfar s5g sig omkrlng
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och sa3 Jag tyckte nyss, att jag satt i mitt rum, men jag
tycks ha kommit in L en driingstuga. Jag fick lova att
aldrig g6ra st mer. Om jag h611 mitt 16fte, hade jag att
fdrv5nta t0 6re vid avresan. Det var ett h8rt bud, men

E andra sidan var 10 6re pengar, si jag Sterupptog inte
visslandet f6rriin jag kommit pE tiget och utom h6rh8ll.
Den strlinghet man utsattes fdr p& den tlden kom en att
tro, att man var ett hoppldst faIl, som de Sldre var
sniilla mot pE grund av sin godhet. En tes, som aldrig
uttalades, men som man levde efter HndE, var att barn
var stygga. 'sjiilv var jag fullt dvertygad om, att jag
var mycket stygg. Nog f6rs6kte jag efter fattig f6rmtga
att uppfdra mig skickligt, men det ledde sEllan till n8got
positivt omddme.

Det, fanns inga barn att leka med i Norrk6ping. Det
var ju n&irmast otur. Bekanta famlljer had.e inte barn i
v5r &lder Stminstone inga med lEmpliga manerer, utom dr
von Unges flickor. Ett fdrs6k frtn min sida, att skaffa
mig n&gra kamrater i sandh6gen vid S:t Olai kyrktorn slog
inte vlil ut. Jag hade slagit mig i slang med ett par ange-
na*a busungar och hade kul. Men dt kom flickorna von Unge

och fick se mig med mina nya v5nner. De fn6s och sa: om

du iir tillsammans med de diir f &r d.u inte vara med oss, var-
efter jag var helt isolerad.

Flickorna von Unge har senare beklagat intermezzot,
jag ftr numera vara tillsammans med dem.
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NHr jag 1902 kom in i Carlssons skola hade jag liist
hemma f6r en frdken ett 3r. Jag fick dlirfdr bdrja i 2za
fdrberedande. Orsaken, att jag lliste hemma var att jag
plEgades av niisselutslag och hade sv8rt f6r att sitta
stilla. Denna egenhet var nog dessutom konstitutionell.
Utslagen gick 6ver s3 sm8ninqom, men de pl8gade mig hela
skoltiden.

Ganska tankspridd var jag ocks& och mEste alltsom-
oftast v6ckas ur mina privata funderlngar. fnte att undra
p8 att det tog tid fdr mig att anpassa mig till den fdr
mig nya miljdn. Det hlinde en del'innan dess, bland annat
att jag av oskicklighet ramlade ur blinken.

Det var ocks5 en ny och f6r,mig frEimmande vlirldi man

kan inte sliga att den verkade gdstviinlig vid fdrsta piseen-
det.

Till skolhusets port kom man frSn Karlavligen 6ver den
lilla skolgS.rden in i skolhuset. En fdnsterlds g&ng ledde
t v till gymnastiksalen, t h tiIl en smal jiirntrappa, som

f6rde till klassrummen. Nii.rmast trappavsatsen 139 t h

f6rsta f6rberedandes rum. Dit gick man intei man umgicks
j-nte med g1ina.

Fdr att komma till mitt klassrum passerade man, om jag
minns riitt ett litet kansli, som t h hade d6rr till fdrsta
klass. 3:e fdrbered.ande lad i vinkeln mellan de tvi sist-
niimnda rummen. l,Iissminner jag mig inte, s& m8ste pojkarna
i 3:e fdrbered.ande ge tilI sitt klassrum genom antingen
Zt,a f6rberedandes eller 1:a klass rum. Den senare v5gen
torde ha undviki.ts av sEikerhetsskiil.

Jag har iinnu en bild av milj6n kvar i bakhuvudet. Jag
kan locka fram den ibland med st6d av nEgon association.

Allt var prydligt men mycket slitet, miirkt i synnerhet
i trappan. Inga tavlor, sivitt inte mitt minne svLker mlg,
inte ens linglarna fr8n Sixtinska madonnan. Biinkarna var
gamla och mycket obekvlima, inte alls sittriktiga. fnte
undra p5, att jag ramlade ur min pulpet i n&got ben&dat
dgonblick, de jag t.linkte djupt. Jag fdrsdkte gl6mma olyckan,
men blev p8mind om den av taktldsa miinniskor ganska liinge.
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Disciplinen var strling i Carlssons skola. Det fanns
inte mycket mdjlighet att manifestera sin egen siirpriigladel
individuella personlighet. Eftersom jag var ganska striingt
uppfostrad hemma, m6tte Set inga stdrre svirigheter fdr mig
att h8lla mig pi mattan, men fdr andra var det litet vdrre.

Den enda gfing, jag var inblandad i nEgot bus, klarade
jag mig med n8gon smidighet ur knipan. Det gdllde ryska
smdllare. Min medverkan var helt periferisk. Men upp-
fdrandebetyget var hotat. Hade detta sdnktsr orn 5n obetyd-
ligt, skulle m8let ha tagits upp pE hemmaplan och det var
viirre iin skamvr3n. Vt hade nHmligen "anmH.rkningsbok". I
den antecknades veckobetyg. Naturligtvis hade vi en hel
del ofog fdr oss, besynnerligt hade det varit annars.
81 a ritade vi ett kors pt ryggen med sn6 pi intet ont
anande kamrater och skrek "kato1Lk". Mina f6r5ldrar fick
reda p8 d.et och min fader dvertygade mig rlitt h&rdhiint
om at,t skdmtet var dumt.

Nu s& hlir ltngt efter5t kan jag inte pEminna mig, att
jag kdnde n&gon skriick fdr liirarinnor och liirare, inte ens

skriickblandad v6rdnad. Jag minns dem med tacksamhet; de

hade b8de vilja och fdrm8ga att plugga i oss ett grundldg-
gande vetande att bygga vidare pE.

VE"r rektor s8g vi inte ofta. Jag skulle trliffa honom

senare i Ostra ReaI, dHr han undervisade i matematik. tro-
ligen var han ganska omodern i sina metoder, det var de

andra llirarinnorna och liirarna ocks8, kanske iiven fdr sin
tid. Men faktum iir, att vad de lyckades s15 i mig har
suttit fast bdttre lin det vetande jag bibringades med

modernare metoder i den s k storskolan. Sedan jag blivit
lltet varm i kldderna gick det ganska bra fdr mig f6rsta
Eret redan.

V8r klassfdrestEnd.arinna, frdken ......., som jag sE

hiir efterEt fdrstSr,,m&ste ha varLt en god psykolog och
samtidigt god pedagog, lyckad.es med konst,stycket att ft
oss alla i klassen flyttade till 3:e f6rberedande. Detta
tillkdnnagavs vid avslutningen i m8lsmiins n5rvaro. Stor
glddje och tydligen n8gon dverraskningr som jag fdr min del
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inte kunde behiireka. Jag striickte upp handenl reste mig
och ropade: Rundblom ocks6?

En kamrat var fdr alltid borta den d.agen: Ivar Hermell-n.
Han dog i difteri. Klassen bevistade hans begravning. Det
var en ovanligt fin pojke. Hans ddd grep mig djupt.

Somrarna bodde familjen vid Skurusundet. Vi hiilsade
pE min morfar och mormor i Norrkdpingren sommar var vi p3
viistkusten och i Viirmland.

Jag berlittar detta, dZirfdr att ett par ytterst baga-
tellartade hiindelser, som har stannat i mitt minne 70 Er
iir fdrknlppade med dem. Inga dialekter iir viil sa smitt-
sanma som vlirmliindska och norrkdpingska. Niir jag i 3:e
fdrbered.ande skulle stava h6gt till ett svtrt ord, diir det
skulle vara ett "ii" r uppfattade den strtinga frdken Oscara
Petersson detta som 'rett', tog fram anteckningsboken och
konstaterade: fdrsta felet i 8r. Ot5nkbart att komma med

protest. Men det blev det sista felet den terminen. DHr

var det nog norrkdpingskan som sp6kade.
Det andra mi-nnet iir lika futilt, Vl gnodde uppfdr

trappan efter en rast under Iivllg konversation. Jag
mEtte ha stdtt till en fdrstaklassist, han sa emellertid
med en viirdighet den han sedermera skulle vidare utveckla,
ity han blev generalldjtnant: Du iir visst fr&n landet dul
Det tog djupt. Jag lir inte siiker p& om vi senare i livet
fick tillfelle att g6ra upp saken, men jag tror glirna det.

Mina tv8 si.sta 8r i Carlssons skola mEste ha varit
riitt monotona, eftersom jag minns sE litet av det som dE

h5nde mig. Jag m&ste ha varit ganska flitig, det gick bra
fdr mig och jag fick bra betyg, och kunskaper tillriickliga
f6r att komma in 1 bstermalm hdgre allmiinna realliiroverk.

I huvudiimnena hade vi gnuggats ordentligt, framfdr
allt i tyska av J H Stalin, som kunde konsten att s13 in
kursen med hjiilp av Hjorts grammatik och Calvagens liirobok.
Jag skulle gtirna vilja se den av Stalins gamla elever, som

gl6mt att "die Heg.ringe der Ostsee sind magerer als die
der Nordsee' eller Es regnetl Oa mtissen wir tun wie man in
Spanj-en tut. Was tut man dort? Wir miissen es regnen lassen.tt
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Vi var inte alls sportiga av oss. Fdr oss blev det
k6lk8kning pe rasterna frtn Floras kulle i Hurnleg8rden,
dEr de djiirvaste startade ldgst upp och vi andra liingre
ner. Pi mammas order ansldt jag mig till de fdrsiktiga.
Jag hade en s8dan dEr k5lke som var avsedd att sltta pE,
den hade en avrundad bakdel, var smal pE mitten och gr6n.
Den hade varit mammas. Jag hatade d.en: alla kamraterna
hade emellertid desto roligare Et den. Jag gldnmer aldrig
"l6vgrodan" W.

Som jag inlednlngsvis niimnde fanns det en glzmnastiksal
i skolan, dlir vi under befdl av en ldjtnant bedrev kropps-
dvningar n8gon timme i veckan. Det lir bara ldjtnanten
jag har minne EVo Redan ganska tidigt hade jag nog haft
p6 klinn, att t o m vuxna mdnniskor kunde vara ganska f6j-
ligar €n f6rbjuden tanke, men lOjtnanten befiiste den.

Vi skulle g5-vetvis 15ra oss att marschera i takt till
egen sEng. Ldjtnanten kunde singen trFru S6derstr6m, fru
Sdderstr6m och lilla mamsell Roos, och giv oss lltet soda-
vatten, sodavatten, punsch. Ivlen nEir han kommit sA ltngt ,
hejdade han sig: Nej 'punsch" kan vi inte sjunga hdr, vi
sjunger rrsnusI i stiillet.
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Mottagning hos friherrinnan Klinckonstr6m. MSnga m&Iar-
kladdar niirvarande, frdknarna Glticksman, Engstrdmr Stuart,
m ft de lildre ha bes6k av Algot Ruhe m fI litterilra herrar.

Fr6ken Glticksman ofdrsk:fund som vanligt. Hela familjen
pE d&ligt hum6r. Swan och jag f6rsdker sHtta fart, men

resultatet d&ligt. Thora l5ser upp egna dramer f6r en mer

eller mindre galen operas&ngare, som 5r glupsk vid sup6n.

Jag flirtar med polskan mtirkbart rnycket. Samtalet kretsar
hela tiden kring fredagens maskerad. Flickorna mycket fdr-
viintansf u1la.

Ig@.9,-
Bal hos Nystrdms med middag.
l'liddagen god, rddvin. tiIl desserten. Gunilla Kindberg
till bordet. Gunilla bdttre itn vanligt. D&ligt lirtkaffe
d:o cigaretter, inga cigarrer, ej heller sprit i n8gon form.
Jag liingtar tdrnligen snart hem. Flickorna slEtstrukna.
Mdrta flirtar med Axel Schard och liven i nEgon m&n med mlg

virviidret troligen orsaken.
Aker hem med Lilian Hardingr som var jiimfdrelsevis

trevlig men nigot skriinig.
P.S. Th6 pt Royal med Mdrta, Mammie. Axel Schard och en av

ynglingarna Sundstrdm. Proppar p& hemvtigen i Mammie st
mycket choklad hon orkar lita. Mammie sdt.

Eslss-3l.
Storart,ade f6rberedelser fdr kv5llens maskerad. Olle och

jag m8lar oss med otaliga sorters skdnhetsmedel. Vira drHk-

ter svarta pierroter. Olle med grdnt krts, grdna knappar,
kalott och strumpor, jag med motsvarande saker 1jusb13.
BEda var vi gulpudrade i ansiktet med lockar i pannan octt

vid 6ronen. Vi hiimtar v&ra damer, Alice Scharin och EIla
Lennartsson, samt Knut BergenstrSle i bil. Vi ltigger bort
titlarna fdr kv511en redan i bilen.

Anliinda finner vi stiimnlngen hos b&de slillskapet och

oss sjiilva fdr l$g, varf$r vi f6,r gi ned och supera i mat-

salen, dels fdr att sjlilva ne tillrack1ig initialhastighet,
dels f6r att viinta pi att, de andra kommer i gEng.

Sup6n animerad. Vi leker att det lir brdllopsmiddag
och vi, Olle och jag, gifter oss med v8ra respektivL
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damer. Knutte htller stsom pastor tal.
Vi gtr efter sup6n upp och dansar. Jag lir mLn dam

mycket trogen, sE liven Olle titl en bdrjan, tllls han
finner sitt 6de i Maja Bergs skepnad.

Jag sjiilv dr enligt fdresats relativt lugn och
kysser ej onddigtvis n8gra fllckor; efter vad jag kan
ptminna mig bara Olles klirlek och Putte Li1jeh66k, men

inte Alice.
Nachspiel pE Wilhelmsons atelj6.
OlIe sitter pE en stol och tittar pt Maja Berg niistan

hela fdrsta timmen, fdrsvinner sedan men tterfinnes i en
f6nsternisch i trappan f6rmodligen pussandes. Jag I samma

fdrehavande i en fdnsternisch en trappa liingre ned.
Vid 4-tiden g3r vi diirifr8n med avsikt att bege oss

hem men stannar pt viigen fdr att nkallna" i Olles biljard.
Damerna presenterar sig f6rst nu fdr varandra.


