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MULTUM IN PARVO A LJUNGBERGSKA
STIFTELSEN

Vr t caivra Hahn-stad, som var barn eller mycket unga under
fcirsta vdrldskriget och lren nd.rmast efter, var ett privilegierat
sllkte. Jag t[nker mest pi oss, som bodde pi Vdster - speciellt
pi Ljungbergska Stiftelsen d. v. s. omridet kring Vapncivlgen
och Magnus Stenbocksvdgen. Obegrdnsat med frisk luft, gott orn
utrymme och massor av hemmagjorda lek- och idrottsplatser dlr
det nu 2ir t2it bebyggelse. Till allt detta hdrliga fanns grevinnan
Spens, allas vir dlskade tant Hedvig. Och bdst av allt. Hon var
mamma till Sigrid - min bistis genom skoliren. - Dessutom ha-
de Sigrid fyra brcider.

Hos grevinnan Spens samlades all traktens ungdom. Sjilv var
jag nog ddr mera dn hemma pi Eket. Men det var inte bara
Sigrids lekstuga och Valters kaniner och duvor och de stora
pojkarnas fotbollssparkning och slagsrnil - vi samlades ocksi
under mycket korrekta och ambitidsa former. Vem annan [n
tant Hedvig skulle kommit pi iddn att vi L3-L4-iringar skul-
le bilda en klubb, och den driptes till "Multum in parvo" d. v. s.
Mycket i litet. Bara namnet var lika underbart som sjdlva andan
i klubben. Sj2ilen i den var tant Hedvig och platsen var given.
Samling var mfi.ndag under terminerna i Spens' matsal.l Kl. 19.30
var kvd,llsmatens stekta potatis awerkad i de flesta hem och
filtet fritt frir andliga civningar till prick kl. Zt. Sjllvklart att
tant Hedvig var ordfcirande i diskussionerna. Jag kan dnnu
minnas stridens vigor kring debatten "Vad har betytt mest frir
m2inskligheten - svdrdet, plogen eller ordet?" Jag kan ocksl
efter snart 60 ir se och hci'ra lillebror Harry ,allvarlig dekla-
mera "Oh, Tannenbaum". Vi liiste dikter - nej, man dekla-
merade salvelsefullt pi den tiden - vi hrjll fciredrag och dis-
kussionsinledningar, spelade teater. Sing och musik. Tant Hedvig

1. I gamla Anneberg i hdrnet av Magnus Stenbocks vZig och Vapn6vligen.


