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var mycket musikalisk och en utscikt pianist. Fcirst alltid klassiskt.
Beethoven, Liszt, Mozart, Sibelius, Rdckte tiden till eller vi fick
den utcikad en stund skcits kanske matsalsbordet in mot vdggen
och det blev dans. Kanske vi fick sitta i salongen i hcirnsoffan
med gula sidendamasten. Det var hcigtidligt med milningarna
av anflderna i de gyllene ramarna.

De flesta av oss ldrde sig dansa efter tant Hedvigs musik. Det
var one-step och foxtrot till Ernst Rolfs revykupletter som "Mitt

svdrmeri" eller "Oh, Dolly", medan valserna, eller bostonvals
hette det visst, var mer romantiska som "Tusen rosor roda" eller
"Dina cigon lro eldar". Ldngre fram nlr det blev dags fcir stu-
dentbaler pi Tivoli och Laxcin var tant Hedvig den sjdl'r,skrivna
oavlcinade danspianisten och dven virt f<jrkldde. Man hade sidant
pfl den tiden.

Egentligen hade jag det ofcirtjdnt bra. Blyg och tafatt som jag

var, skulle jag blivit den verkliga panelhcinan om vi inte haft
"vira pojkar". Dit hcirde fcirst och frdmst Valter Spens. Si var

det alla hans kamrater som Scjlve \il7elin, Olle Appeltofft, John
'Wendt, Torsten'$?'ieslander, Spel-Olle. Si var det de mera spdn-

nande, som mer tillfiiliigt glstspelade i klubben, som Tottie Ktir-

ling och ibland ocks& Kurt Berger. Alla bodde i ndrheten.

Underligt att "vl.ra pojkar" var si stldade och knappast en

svor. Atminstone inte i flicksdllskap. Men jag har i alla fall ett

minne av att en av de tre stod pi Spens' traPPa och komparerade

fan. "Fan, fa-an och fa-en". Jag gjorde stor lycka i klassen med

sitatet.
Tdnk ndr man mcitte Krister pi Storgatan och han svepte

21' gymnasistmrissan. Kamraterna andades hipna: "Kdnner du

honom?" Varpi man nonchalant svarade: "Jag dansade med

honom i gir kvnil".
Flickorna i klubben var inte sl minga. Utom Sigrid och jag

var det egentligen bara klasskamraten Greta Idstrcim - den spor-

tiga kdcka - och ibland ocksi hennes vin Lillemor Lindblad.

Bida flickorna sjring gdrna och vackert till tant Hedvigs ackom-

panjemang.
Sedan fanns ju ocks& de "stora pojkarna". Kamraterna till

Allan och Rickard Spens ansigs egentligen fcir stora och fina



MULTUM IN PARVO A LIUNGBERCSKA STIFTELSEN I 1 7

fcir att vara rned i "smibarnsklubben". men de tittade in ibland
och dansade gdrna med Sigrid och Greta. Till "de stora" hdr-
de Axel N7ieslander, Ragnar Ehrenfeldt, Gcista Gustavsson, Karl
Axel Gyllehoff m. fl. och kanske altrra bdst - Rolf Persson och
Ingegerd Borre. Vilken hrigtid nlr man fick hora dem sjunga
och tante Hedvig spelal Och himmelskt - tdnk om man blev
uppbjuden av Rickard eller Axel \il7ieslander. Man var si blyg
att om man vigade tilltala dessa hciga herrar blev det nog "kan-

didaten".
I minnet sken solen alla sommardagar och alla dagar fon'i

och badade. Men innan avfd,rden kunde ske miste de stora brrider-
na fcjrst fi sin frukost. Det hrjrde till en systers plikter att passa
upp brciderna, itminstone de stora, som kanske rent av "tagit

studenten". Och det var ju inte att bara sli pi en knapp pi el-
spisen. - Men s5. trampade vi di ivdg till "Tillmans brygga"
(nu Simstadion) och dlr var badlivet i full ging. Vi flickor
hade vi,r grop och vira pojkar var pL betryggande avstind,
oftast pi sjdlva stenpiren utit vattnet. Eller kanske dndi hellre i
Stenbrottet. Det var ytterst opassande att en snudda vid tanken
pi. att bada tillsammans, men ingen kunde hindra att ens hjdrta

Grerinnan Hedtig Spens
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klappade hastigare nd.r Valter eller nigon av'Wieslandrarna gjor-
de ett stiligt hopp frin trampolinen. Det var ju i alla fall "vlra
pojkar".

Barndomens sommardagar hade allabll' himmel. Vi l[ste F2ilt-
skdrns Berdttelser och De tre musketcirerna och deklamerade
Fdnrik Stil och Froding. Man cyklade mil f<ir att plocka mask-
rosblad eller tigga kilblast till kaninerna. Men det fick inte vara
nigon sentimentalitet. De, d. v. s. kaninerna, gick till hushillet.
Liksom all den svamp och de bdr man plockade. Fci'r min fdrsta
kin pi 50 kronor en sommarminad i 17-18-irsildern kdpte
jag L kg. torkad frukt och Frridings samlade dikter i rosenuppla-
ga. Spis fcir kropp och sjZil.

Visst kunde det ligga "fyllehundar" i dikena. Men det var
"sndlla busar", som lig ddr och spelade kort. Sprit, ja. Jag vet
bestlmt att det varken fcjrekorn ol eller sprit pi vhra trd.f.f.ar.
Pojkarna smygrcikte vdl ibland. Kanske det kdndes "karlaktigt".
Man triffades utan tanke pi materiell f<irpldgnad. Det var inte
riverfl<jd av mat i nigons hem, men jag minns aldrig att man ta-
lade om mat eller dryck. Men vad jag ddremot minns lr kam-
raternas trddgirdar. I Spens' kcirsbdrstriid satt under sdsongen
nlstan alltid nigon pojk och spottade kdrnor pi en. Doften och
scitman av deras gula plommon innan man cyklade till skolan
soliga septembermorgnar. S7ieslanders pi Karlsro hade alla sor-
ters blrbuskar och i Hiigges trddglrd pi Ridhusgatan (nu P-
plats) fanns saftiga nerfallna peron. Rut Elvins augustipdron
finns kvar dn.

Skolkade vi frin skolan nlgon glrng? Jag kan inte minnas att
ens pojkarna nigon g?,ng andades om nigot sidant. Men nog
hdnde det att vi flickor, som var dF'liga i sing eller gymnastik
forscjkte smita. Men si kom pibud att alla skulle vara ntiwaran-
de och se eller lyssna pi karnraterna, och di fcjrsvann den huvud-
r.drken. Men annars ? Ja, dn i denna dag eller denna natt kan
jag kanna av det diliga samvetet. Den gingen. Den enda. Ndr
man en solig dag i oktober skolkade efter frukostrasten och for
och badade. Och aldrig var vattnet si salt och solen si skcin som
den dagen. For 60 ir sedan.

In ger Ingwarsson-Moberg


