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J
ubileumsutställningens korta sommarsaga är för länge sedan slutad, 
dess byggnader äro borta. Om också poesien dröjer kvar kring 
den täcka näckrosdammen, sända de stolta minareterna dock icke 
längre sina strålande ljuskaskader ut över utställningsområdet och 

staden. Ett i orosfyllda tider planlagt, under stora svårigheter målmed
vetet utfört verk är fullgjort. Utställningen har som så många andra 
tilldragelser i livet gått att intaga sin plats i minnenas tempelgård.

Så låtom oss nu, när vi i den kulna vinterkvällen sitta framför 
den flammande brasan, mana fram för vår inre syn sol och sommar, 
den vita staden med sin dominerande minneshäll, sina kupoler och torn, 
sina springbrunnar och sin färgrika blomsterprakt. Vi vandra omkring 
på de stora gårdarna, vi gå in i hallarna. Vi erinras då om, hur 
det gamla Göteborg medelst djupa vallgravar och starka befästningar 
sökte skydda sig mot yttre fiender, vilka också trots upprepade för
sök under århundraden aldrig lyckades intaga staden, och vi se, huru 
fromma händer i trä och ädla metaller skapat konstverk för att där
med pryda kyrkor och helgedomar. Vi betrakta de primitiva verktyg, 
som hantverkaren på 1600-talet använde i sitt arbete. Vi kunna se 
honom sitta vid sitt arbetsbord, vi kunna följa honom genom det 
dåtida Göteborgs smala och dåligt upplysta gator på hans väg hem 
till sin enkla bostad. Så vandra vi vidare. Verktygen bli bättre, 
vi kunna tänka oss hans arbetsprodukt mera fulländad, hans levnads
villkor förbättrade, staden större och rikare. Vi kunna följa under
visningsväsendets framsteg och det kommunala livets utveckling och 
vi finna, huru äldre tiders små och oansenliga farkoster ersatts av 
våra dagars mäktiga oceanångare och huru den för staden och väst-
I • Göteborgs Jubileum 1923. ---- I ----



kusten så betydelsefulla fiskerinäringen numera bedrives med dyrbara 
redskap och från motordrivna båtar. Vi njuta av anblicken av glas
fabrikationens och bokhantverkets höga konstnärliga ståndpunkt i våra 
dagar och när vi så träda in i de stora exporthallarna, stå vi beund
rande inför den nutida svenska storindustrien i all dess storartade 
fulländning.

Och låtom oss då också rikta våra tankar på de män, som med 
frejdigt mod uppgjort planen till denna utställning och skapat den

samma.
»Zeus, giv släktet gosselynne, hoppfull hag och fantasi, 
Då är träldomsoket fallet, då är världen skön och fri»,

sjunger Viktor Rydberg i en av sina vackra dikter från Göteborgstiden. 
Och liksom dessa egenskaper utmärkte Gustaf II Adolf och de män, 
som jämte honom grundade Göteborg och även grundläde Sveriges 
storhetstid, så torde icke kunna förnekas, att de också varit att finna 
hos dem, som icke bävat tillbaka för svårigheterna i det nu lyckligt 
utförda verket. Det är lätt för den, som går bland vajande åkerfält, 
att le åt odlarens tveksamhet. Och utan tvivel hava många av dem, 
som under de minnesvärda sommardagarna vandrat omkring på utställ
ningen, icke för sig klargjort vad av arbete och möda, som ned
lagts på densamma.

Och låtom oss slutligen återkalla i vårt minne de personer av såväl 
svensk som utländsk nationalitet, som under jubileumssommaren hedrat 
vår stad och utställningen med sitt besök.

Göteborg i oktober 1924.
KARL Westin.

sp —urge ware- -.- 2 71 -L... ..5”—-"--t — semt., — 4 --=-



FÖRBEREDANDE ARBETEN FÖR HÖGTIDLIGHÅL
LANDET AV 300-ÅRSMINNET AV GÖTEBORGS 

STADS GRUNDLÄGGNING.

Sedan dåvarande ordföranden i Göteborgs stadsfullmäktige grosshandlaren 
Axel Carlander i en den 21 januari 1915 dagtecknad motion framhållit, 

att 300-årsminnet av en så viktig tilldragelse som stadens grundläggning, vilken 
torde få anses hava ägt rum ettdera av åren 1618, 1619 eller 1621, icke borde 
gå obemärkt förbi, beslöto stadsfullmäktige, att en beredning skulle tillsättas 
med uppdrag att inkomma med yttrande och förslag beträffande tiden för detta 
300-arsminnes högtidlighållande och de åtgärder, som med anledning därav 
borde vidtagas. Denna beredning skulle bestå av nio personer, av vilka sta
dens magistrat berättigades utse två.

Till ledamöter i denna beredning — den s. k. jubileumsberedningen — valdes 
av stadsfullmäktige grosshandlarne Axel Carlander och Gustaf Boman, kamre
raren Herman Lindholm, advokaten Henrik Almstrand, professorn Wilhelm 
Lundström, konsuln Carl Aug. Kjellberg och redaktören Carl Ramberg samt 
av magistraten justitieborgmästaren Erik Trana och handels- och politiborg- 
mästaren Peter Lamberg med rådmannen Helmer Sundstedt som suppleant.

Beredningens sammansättning undergick sedermera de förändringar, att i 
stället för borgmästaren Trana, som avsagt sig, invaldes rådmannen Sundstedt 
med rådmannen J. Borrie som suppleant och att, sedan redaktören Ramberg 
avlidit och professorn Lundström begärt sitt entledigande, i deras ställe till 
ledamöter utsagos fil. doktorn Sigurd Hansson och lektorn A. B. Öberg.

Pa beredningens förslag beslöto stadsfullmäktige den 25 november 1915, att 
staden skulle högtidlighålla 300-årsminnet av dess grundläggning genom anord
nande av en utställning år 1921, vilken i överensstämmelse med motionärens 
förslag skulle hava karaktären av en minnesutställning, närmast för Göteborg, 
vilken borde söka giva en bild av stadens såväl gångna som nuvarande liv på 
olika områden. Å utställningen skulle därjämte inom ramen av historiska
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GÖTEBORGS JUBILEUM 1923

serier västsvenskt hantverk och västsvensk industri representeras och en skan
dinavisk konstutställning och en utlandssvensk utställning anordnas.

För verkställande av de åtgärder, som erfordrades för utställningens anord
nande, tillsatte stadsfullmäktige den 15 juni 1916 på beredningens förslag en 
särskild styrelse, som skulle bestå av aderton personer, med bemyndigande att 
vid utförandet av sitt uppdrag uppdela sig på olika avdelningar, i vilka sty
relsen ägde invälja även personer, som ej tillhörde densamma.

Till ledamöter av denna styrelse utsågos stadsfullmäktiges ordförande herr 
Axel Carlander, handels- och politiborgmästaren Peter Lamberg, rådmannen 
Helmer Sundstedt, stadsfullmäktiges ledamöter kamreraren Herman Lindholm, 
överläraren Joh. Ohlander, direktören Karl Gutke, fil. doktorn Sigurd Hansson, 
grosshandlaren Hjalmar Wijk, professorn Wilhelm Lundström och direktören 
Hugo Hammar, konsuln Carl Aug. Kjellberg, fil. doktorn Gustaf Ekman, 
kammarherren Carl Lagerberg, direktören C. W. Persson, skeppsredaren Wer
ner Lundqvist, förste stadsläkaren K. J. Gezelius, förste stadsingenjören A. 
Lilienberg och museiintendenten Axel Nilsson.

Borgmästaren Lamberg avsade sig sedermera ledamotskapet i styrelsen och 
i hans ställe invaldes den 13 juni 1918 justitieborgmästaren Bernhard Lindberg.

Under förarbetena för utställningen visade sig emellertid, att de av världs
kriget orsakade svårigheterna inom byggnadsväsendet och på andra områden 
nödvändiggjorde en begränsning av utställningens omfattning och ett framflyt
tande av tidpunkten för densamma, varför stadsfullmäktige på styrelsens hem
ställan den 14 november 1918 beslöto att med bibehållande i huvudsak av 
utställningens karaktär av minnesutställning framflytta tidpunkten för densamma 
till år 1923.

Vi stå nu inför ett viktigt skede i utställningens förhistoria. Den lilla plan
tan var bestämd att växa ut till ett stort träd.

Såväl herr Axel Carlander i sin motion som beredningen i sitt till stadsfull
mäktige avgivna betänkande hade av anförda skäl icke ansett lämpligt, att med 
minnesutställningen förbundes en industriutställning i vanlig mening. Under 
de år, som sedan dess förflutit, hade förhållandena i viss mån ändrats. Bland 
utställningens ledande män började den åsikten mer och mer göra sig gällande, 
att det skulle vara lämpligt att utvidga de beslutade utställningarna av väst
svenskt hantverk och västsvensk industri till att jämväl omfatta industrier, som 
letts från Göteborg eller däröver haft sin export. Och när så utställningens
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FÖRBEREDANDE ARBETEN 

styrelse från Svenska slöjdföreningen fick mottaga en framställning, att till 
minnesutställningen måtte anknytas en utställning av modernt svenskt konst
hantverk och modern svensk konstindustri, samt det visade sig, att Sveriges 
allmänna exportförening och Sveriges industriförbund såsom representativa 
centralsammanslutningar för exportintressena i landet ävensom framstående 
enskilda affärs- och industrimän med stort intresse omfattade planerna på att 
även en industriutställning anordnades, beslöto stadsfullmäktige den 25 oktober 
1919 på framställning av styrelsen att i programmet för utställningen jämväl 
upptaga en allmän svensk avdelning för konsthantverk och konstindustri och 
en allmän svensk avdelning för exportartiklar.

Styrelsen utgjordes vid denna tidpunkt av nitton medlemmar, sedan skepps
redaren Dan Broström den 6 februari 1919 även invalts såsom styrelseledamot. 
Genom ovannämnda beslut hade emellertid utställningens intressesfär kommit 
att omfatta hela landet och det ansågs därför önskvärt, att genom utökande 
av antalet ledamöter i styrelsen bereda plats däri för de rikssammanslutningar, 
som voro närmast intresserade av de nya utställningsavdelningarna. På för
slag av styrelsen beslöto därför stadsfullmäktige den 22 december 1919, att 
antalet styrelseledamöter skulle utgöra trettiosex, av vilka stadsfullmäktige 
skulle utse tjugofyra eller fem utöver de redan valda, och de ovannämnda 
rikssammanslutningarna tolv, därav Svenska slöjdföreningen två, Sveriges all
männa exportförening fyra och Sveriges industriförbund sex.

Stadsfullmäktige valde därpa till ledamöter i styrelsen landshövdingen Oscar 
von Sydow, stadsfullmäktiges dåvarande ordförande herr K. G. Karlsson samt 
stadsfullmäktiges ledamöter herrar Henrik Almstrand, Axel A. Dahlström och 
D. O. Silfverstolpe.

Svenska slöjdföreningen utsåg till styrelseledamöter generaldirektören Carl 
Möller och museiintendenten Erik Wettergren, Sveriges allmänna exportför

ening envoyén Herman Lagercrantz, konsuln Carl Ekman, direktören Erik 
Nyländer och direktören Arthur Thiel samt Sveriges industriförbund kabinetts- 
kammarherren Berndt Hay, direktören J. S. Edström, översten A. Hultkrantz, 
direktören friherre J. Mannerheim samt generalkonsulerna Joseph Sachs och 
O. A. Söderberg.

Under år 1922 undergick styrelsen förändring i sin sammansättning så till 
vida, att genom tid efter annan skedda kompletteringsval i stället för herrar 
Sigurd Hansson, K. J, Gezelius och Karl Gutke, vilka anhållit om entledi-
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gande, invaldes handlanden Karl Erik Hasselblad, överingenjören i Järnkontoret 
Axel Wahlberg och disponenten Chr. Storjohann. Någon ersättare för kammar
herren Carl Lagerberg, som på sommaren avlidit, utsågs däremot icke.

H. M. Konungen hade täckts ataga sig att vara utställningens höge beskyd
dare och H. K. H. Kronprinsen att vara styrelsens hedersordförande.

Till ordförande i styrelsen utsågos landshövdingen Oscar von Sydow och 
grosshandlaren Axel Carlander samt till vice ordförande kabinettskammarherren 
Berndt Hay, envoyén Herman Lagercrantz, kamreraren Herman Lindholm och 
generaldirektören Carl Möller.

Då denna styrelse, som var sammansatt av ett så stort antal på skilda orter 
bosatta personer, icke kunde sammankallas annat än undantagsvis för avgö
rande av särskilt viktiga ärenden, tillsattes av styrelsen ett förvaltningsutskott, 
vilket fick till uppgift det egentliga arbetet med utställningens anordnande och 
förvaltning. I ill medlemmar av detta utskott utsågos styrelseledamöterna 
herrar Axel Carlander, Gustaf Ekman, Hugo Hammar, Albert Lilienberg, Bern
hard Lindberg, Herman Lindholm, Axel Nilsson, Arthur Thiel och Hjalmar 
Wijk ävensom jur. utr. doktorn Joh. C. Lembke.

Det var emellertid icke endast i Sverige bosatta personer, som voro verk
samma för utställningen. Även svenskar å främmande orter och personer av 
utländsk nationalitet nedlade ett intresserat och uppoffrande arbete för den
samma. Dessa senares uppgift gick huvudsakligen ut på att göra utställningen 
känd i vida kretsar i utlandet och att verka för, att såväl enskilda personer 
besökte densamma som också att kongresser och andra sammanslutningar under 
sommaren stämde möte i Göteborg. Ett synnerligen energiskt och framgångs
rikt arbete härför utfördes av de svenska beskickningarna och generalkonsu- 
laten i utlandet. Under deras ledning bildades i nästan alla länder s. k. propa
gandakommittéer, bestående av personer i framskjuten och ledande ställning. 
Dessa kommittéer fyllde en mycket viktig mission och deras verksamhet blev 
av stor betydelse för resandeströmmen till utställningen. Propagandakommit
téernas sammansättning och verksamhet liksom också de enskilda personers 
arbete, som i utlandet verkat för utställningen, kommer att bliva föremål för 
närmare behandling i en annan av utställningens skrifter.
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MARSKALKS- OCH MOTTAGNINGSBYRÅERNAS 
ORGANISATION OCH UPPGIFT.

E
mellertid började nu den tid närma sig, då 300-årsminnet av stadens 
grundläggning skulle firas. Och då jubileumsutställningens öppnande 
var avsett att ingå såsom ett led i de högtidligheter, som i samband därmed 

skulle äga rum, beslöto beredningen och förvaltningsutskottet att tillsätta en 
gemensam delegation för uppgörande av ett program för dessa högtidligheter. 
Till delegerade utsagos herrar Axel Carlander, Herman Lindholm, Carl Aug. 
Kjellberg, A. B. Öberg och Albert Lilienberg, varjämte dessa delegerade be
myndigades, att om och i den omfattning, de så funne lämpligt, med sig 
adjungera andra personer vid uppdragets utförande.

Denna kommitté uppgjorde därpå ett detaljerat program för jubileumshög- 
tidligheterna, som bestämdes att äga rum den 8 maj 1923. Sedan detta 
program i huvudsak godkänts, erhöll beredningen av stadsfullmäktige i upp
drag att i samråd med utställningens styrelse vidtaga de åtgärder, som erford
rades för programmets genomförande. Dessutom uppdrogs åt beredningen att 
uppgöra förslag till stadens inbjudningar till jubileumshögtidligheterna samt att 
vidtaga nödiga anordningar och åtgärder för stadens representation vid de 
kongresser och möten, som under utställningstiden komme att hållas i Göte
borg.

Med anledning härav tillsattes ett för beredningen och förvaltningsutskottet 
gemensamt utskott, som skulle uppgöra en förteckning över de personer, som 
skulle inbjudas till jubileumshögtidligheterna och utställningens öppnande. Till 
ledamöter i detta utskott, som benämndes jubileumskommittén, utsågos gross
handlaren Axel Carlander, professorn Helge Almqvist, rådmannen J. Borrie, 
advokaten Henrik Almstrand, notarien Erik Mellgren, direktören P. O. Wige- 
lius samt utställningens generalkommissarie intendenten Harald Adelsohn och 
generalsekreterare kaptenen Henning Beyer.

Då det för minneshögtidligheterna och utställningens öppnande uppgjorda 
programmet och de festligheter under sommaren, vid vilka staden hade att
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utöva värdskap, krävde omfattande anordningar, utsagos direktören P. O. Wige- 
lius och majoren Arthur Wilkens att i egenskap av övermarskalkar och cere
monimästare arrangera stadens festligheter och överhuvud ombesörja och över
vaka de av jubileumsberedningen beslutade anordningarna i samband därmed. 
Pa den av dem inrättade marskalksbyrån rådde under hela sommaren den 
livligaste verksamhet.

fill Göteborg väntades därjämte under sommaren många besökande av 
utländsk nationalitet. En hel del av de ovannämnda kongresserna voro av 
internationell karaktär, världspressen hade av staden erhållit inbjudan att besöka 
utställningen och flera utländska flottor hitväntades, varjämte många enskilda 
utlänningar, av vilka flera innehade officiell ställning, hade anmält sin ankomst. 
För att bereda dessa ett värdigt mottagande och vara dem till tjänst med råd 
och upplysningar, där så erfordrades, beslöts upprättande av en mottagnings- 
byrå för dessa främlingar. Till chef för densamma utsågs bankdirektören Karl 
Westin, som erhöll i uppdrag att organisera byrån. Då många resande vän
tades från Spanien och de' spansktalande länderna i Sydamerika, anställdes hr 
Gustaf Franchell, som fullkomligt behärskade spanska språket. 1 Finland hade 
den därstädes bildade propagandakommittén bedrivit ett synnerligen intresserat 
och framgångsrikt arbete för att väcka uppmärksamheten på utställningen med 
resultat, att besökande från sistnämnda land i stort antal hitväntades. Då 
många av dessa icke kunde annat språk än finska, engagerades även fröken 
Ingrid Laukkonen, som var fullt hemma i såväl finska som ryska. I mottag- 
ningschefens uppdrag ingick även anordnandet av de festligheter, som utställ- 
ningsstyrelsen skulle giva med anledning av sommarens främlingsbesök.

Därjämte antogos språkkunniga tolkar för att vid behov stå besökande främ
lingar, som ej voro mäktiga svenska språket, till tjänst som vägvisare på utställ
ningen och i staden och dess omgivningar. Å utställningen och hotellen även
som å järnvägsstationer och vid ångbåtarnas tilläggsplatser uppsattes genom 
mottagningsbyråns försorg på olika språk avfattade anslag om byrån och 
tolkarna.

För att vara byrån behjälpliga vid mottagandet av utlänningar, som vid 
kongresser, flottbesök och liknande tillfällen i större antal samtidigt komme att 
infinna sig, bildades mottagningskommittéer för en del länder, bestående av 
dessa främlingars landsmän eller för de olika länderna särskilt intresserade per
soner. Inom dessa kommittéer tillsattes därjämte arbetsutskott för vidtagande
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av förberedande eller andra åtgärder, som icke erfordrade, att kommittén i 

dess helhet sammankallades.
Dessa kommittéer bestodo av följande personer:

FÖRTECKNING ÖVER MEDLEMMARNA 1 DANSKA MOTTAGNINGS
KOMMITTÉN.

Direktören och fru Wilh. Aagesen. 
Generalkommissarien Harald Adelsohn. 
Direktören och fru H. Andresen. 
Dekorationsmålaren och fru Jens An

dresen.
Generalsekreteraren Henning Beyer. 
Skeppsmäklaren och fru David Blidberg. 
Telegrafkommissarien och fruR. C. Black. 
Ingenjören och fru V. C. Bülow. 
Fröken Dolly Bülow.
Herr och fru G. H. Börjesson. 
Telegrafdirektören och fru F. W. CHRI- 

STIANSEN.
Rådmannen och fru Per Dalén. 
Direktören och fru O. Dencker. 
Grosshandlaren och fru Carl Flach. 
Grosshandlaren och fru J. Gertz. 
Direktören och fru Oscar Gyllenhammar. 
Grosshandlaren och fru A. Hansen. 
Grosshandlaren och fru Harald Hansen. 
Grosshandlaren och fru Wilh. Henriques. 
Herr och fru Alb. Hedquist. 
Konsuln och fru Holger Holm. 
Konsulinnan Aug. Holm. 
Direktören och fru Thorb. Holm. 
Fröken Jepsen.

Presskommissarien Torsten Karling. 
Ingenjören och fru Arvid Lignell. 
Direktören och fru Ivar Lignell. 
Grosshandlaren och fru Viggo Lund. 
Direktören och fru Bror Lundquist. 
Telegrafkommissarien och fru N. Lyngby. 
Ombudsmannen och fru Erik Löfgren. 
Fru Henriette Magnus. 
Disponenten och fru M. C. Möller. 
Grosshandlaren och fru A. C. Nielsen. 
Grosshandlaren H. Nielsen. 
Prokuristen och fru Povl Nielsen. 
Direktören och fru R. Petersen. 
Direktören och fru Sophus Petersen. 
Intendenten G. F. L. Sarauw. 
Fröken Thea Schubert.
Direktören och fru Falk Simon. 
Telegrafkommissarien C. Sinding. 
Konsulatssekreteraren A. Sjöstedt. 
Direktören och fru P. O. Stokkebye. 
Direktören och fru Erik Thorsell. 
Bankdirektören Karl Westin. 
Redaktören och fru H. Wigert-Lund- 

ström.
Direktören J. A. Wolff.
Direktören och fru Pontus Wolff.

Kommitténs styrelse:

Direktören P. O. Stokkebye, ordf. Konsuln Holger Holm, v. ordf.
Ingenjören V. C. Bülow, v. ordf.

Arbetsutskottet:

Konsuln Holger Holm, ordf.
Ingenjören V. C. Bülow, v. ordf.
Fabrikören Joh. Gertz, sekr.
Fru Wilhelm Henriques.

Ombudsmannen

Fru G. H. Börjesson.
Fru Fanny Lundquist.
Fru H. Wigert-Lundström.
Bankdirektören Karl Westin 

Erik Löfgren.
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FORTECKNING OVER MEDLEMMARNA I FINLÄNDSKA MOTTAG
NINGSKOMMITTÉN.

Generalkommissarien Harald Adelsohn. 
Skeppsredaren och fru Ossian Ahren

berg.
Herr Bernhard Andersson.
Generalsekreteraren och fru Henning 

Beyer.
Polisdomaren och fru Ivar Berger. 
Redaktören Ejnar Fors Bergström. 
Arkitekten och fru Arvid Bjerke. 
Amanuensen LEO Bonsdorff. 
Kaptenen och fru Wilhelm Bille. 
Direktoren och fru Gustaf Borin. 
Ingenjören Eklund.
Direktoren och fru Erland Erlandson. 
Ingenjören William FAGERSTRÖM. 

Ombudsmannen och fru Ragnar Fleege. 
Herr och fru Fr. Finnilä.
Konsuln och fru Algot Friman. 
Direktoren och fru Gösta FRÆNCKEL. 
Löjtnanten Claes Grill.
Rektorn och fru Erik Hallgren. 
Doktorn och fru J. Hirvonen. 
Kaptenen och fru E. Hård af Segerstad. 
Grosshandlaren Arthur Hackzelius. 
Fröken Frida Hackzelius. 
Konsuln och fru Arvid Jansson. 
Direktoren och fru Axel Jonsson j:r. 
Professorn och fru L. A. JäGERskiöld. 
Presskommissarien och fru Torsten KAR- 

LING.

Fil. licentiaten Hans Kristoffersson. 
Direktoren och fru Axel Lagergren. 
Professorn och fru Fredr. Lamm.

Artisten och fru Alex. LANGLET. 
Fröken Elsa Lantto.
Konsuln och fru Otto Lesslie. 
Banktjänstemannen Carl Gust. Lind

qvist.
Direktoren och fru Erik Ljunggren. 
Folkskoleinspektören och fru Bruno 

Lundgren.
Professorn och fru Wilh. Lundström. 
Distriktschefen och fru G. E. LÖFMARCK. 
Kaptenen Gustaf Murray.
Friherren och frih:n Erland NORDEN- 

SKIÖLD.
Professorn och fru Otto NORDENSKjÖLD. 
Fröken Tilly Neovius.
Lektorn och fru Hj. Nilsson. 
Direktoren och fru Runar Olsson-Seffer. 
Direktoren och fru Vidar Oluurs. 
Kyrkoherden och fru Per Pehrsson. 
Professorn och fru Axel L. Romdahl. 
Konsuln och fru Sven Sanne. 
Professorn och fru T. SEGERSTEDT. 
Professorn och fru Carl Skottsberg. 
Kontorschefen och fru Gösta Ullman. 
Redaktören Kurt Walles. 
Redaktören och fru H. WIGERT-LUND- 

ström.
Kaptenen Sven Wijkman.
Direktoren och fru Th. Wijkander. 
Professorskan Majken Wijkander. 
Bankdirektören Karl Westin.
Ordf, i Chalmers Högre avd. Elevkår 

Helmer Karlsson.

Kommitténs styrelse:

Professorn L. A. Jägerskiöld, ordf. Konsuln Algot Friman, v. ordf. 
Konsuln Otto Lesslie, sefer.

A rbeisnisko t tet :

Konsuln Algot Friman, ordf. 
Konsuln Otto Lesslie, sehr. 
Kaptenen S. Wijkman.

Fru Gösta FRÆNCKEL.
Fru Inga Skottsberg.
Bankdirektören Karl Westin.
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FÖRTECKNING ÖVER MEDLEMMARNA 1 FRANSK-BELGISKA MOT
TAGNINGSKOMMITTÉN.

Generalkommissarien Harald Adelsohn.
Rektorn Axel Ahlström.
Doktorn och fru H. Allard.
Fröken Elisabeth Allard.
Fröken Ingrid Allard. 
Direktören och fru Claes Andersson.
Lektorn och fru Ernst Bendz. 
Generalsekreteraren och fru Henning 

Beyer.
Herr och fru Robert Beyer. 
Docenten och fru Gunnar Biller.
Fröken Maja Carlander. 
Bankkamreraren och fru F. E. Colli-

ander.
Fröken Madeleine Colli and er. 
Grosshandlaren och fru Emil COLLIN.
Konsuln och fru Carl Ekman.
Fröken Birgit Ekman.
Konsuln och fru Jean O. Erikson.
Direktören och fru Erland ERLANDSON. 
Bankdirektören och fru Axel Fromell.
Herr Ernst Grönvall.
Herr och fru A. G. Göransson.
Herr och fru C. A. Heijl.
Doktorn och fru Gustaf Heüman. 
Doktorn och fru James Hindmarsh.
Fröken Solveig Hindmarsh. 
Överstelöjtnanten och fru Arvid Hjortz- 

berg.
Direktören och fru Harald Holmberg. 
Direktören Emil Hüttner.
Herr och fru B. A. Häggh.
Herr Marc. Isacsson.
Herr och fru E. JONELL.

Direktören och fru Axel Jonsson j:r. 
Konsuln och fru C. O. Kjellberg. 
Presskommissarien Torsten Karling. 
Konsuln och fru Carl Kindahl. 
Fröken Greta Kindahl.
Fröken Thyra Kullgren. 
Doktorn och fru Adolf Kuylenstierna. 
Fröken Madeleine Kuylenstierna. 
Konsuln och fru Joseph Källman. 
Fröken Märta Lofgren.
Konsuln och fru Anders Mellgren. 
Direktören och fru Herbert Metcalfe. 
Friherren och frih:n Erland NORDEN 

SKIÖLD.

Professorn och fru Otto NORDENSKjÖLD 
Fröken Suzanne Pillet.
Fröken Jeanne Pillet. 
Dispaschören och fru Conrad PINEUS. 
Fröken Ingeborg Pineus. 
Överdirektören Björn Prytz.
Lektorn Emil Rodiie. 
Bankdirektören och fru Erik Rödjer. 
Direktören och fru Hugo Selander. 
Fröken Alice de Serves. 
Majoren och fru Carl Springhorn. 
Konsuln och fru Fritz Sternhagen. 
Fröken Greta Sternhagen. 
Kaptenen och fru E. F. Thorell. 
Ingenjören och fru I. L. Wall. 
Bankdirektören och fru Karl Westin. 
Professorn Johan Vising.
Fröken Ingeborg Vising.
Doktorn och fru Bertil Wijk.
Fröken Margit Wijk.

Fröken Sigrid Wijk.

Kommitténs styrelse:

Professorn Johan Vising, ord/. Konsuln F. Sternhagen, v. »id/
Konsuln A. Mellgren, v. ordf. Herr H. Selander, sefa.

Arbetsutskottet :

Konsuln A. Mellgren*, ordf. Bankdirektören K. Westin, c. ordf.
Konsuln F. Sternhagen, y. ordf. Docenten G. BILLER, see,.
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Friherren E. Nordenskiöld.
Herr C. A. Heijl.
Herr Rob. Beyer.
Friherren Carl af Ugglas. 
Fru Sternhagen.

Fru Mellgren.
Fru Rödjer.
Fru Kuylenstierna.
Fru Hindmarsh.
Fru Carl Ekman.

FÖRTECKNING ÖVER MEDLEMMARNA I HOLLÄNDSKA MOTTAG- 
NINGSKOMMITTÉN.

Generalkommissarien Harald Adelsohn. 
Professorn och fru Helge Almqvist. 
Bankdirektören och fru RagnarAndréen. 
Konsulatssekreteraren och fru Jan APPEL- 

bom.
Generalsekreteraren och fru Henning 

Beyer.
Fru Ellike Capel.
Grosshandlaren och fru Jules Cohen. 
Direktören och fru Olof Frick. 
Direktören och fru Dan van Ginhoven. 
Herr och fru Joz van Ginhoven. 
Direktören Elof Hansson. 
Direktören och fru Herman Hoogland.

Kyrkoherden Th. van Heugten. 
Direktören och fru Axel Jonsson j:r. 
Professorn och fru B. Karlgren. 
Presskommissarien och fru Torsten KAR-

LING.

Doktorn och fru Walter Kaudern.
Pastorn George Kuypers.
Herr Ivan Lindberg.
Direktören och fru Vidar Olburs. 
Stadsrevisorn och fru Axel Ramm. 
Konsuln och fru Ernst Roberg. 
Konsuln och fru Fritz Sternhagen. 
Kaptenen och fru Olof Traung. 
Bankdirektören och fru Karl Westin.

Kommitténs styrelse:

Professorn Helge Almquist, ordf. Konsuln Ernst Roberg, v. ordf.
Herr Jan Appelbom, sekr.

Arbetsutskottet:

Konsuln Ernst Roberg, ordf. 
Bankdirektören Karl Westin, v. ordj. 
Herr Jan Appelbom, sekr.

Herr och fru Dan van Ginhoven.
Fru Ellike Capel.
Herr Ivan Lindberg.

FORTECKNING ÖVER MEDLEMMARNA I ITALIENSKA MOTTAG
NINGSKOMMITTÉN.

Generalkommissarien Harald Adelsohn. 
Doktorn och fru John E. Arfwedsson. 
Fröken Ebba Atterbom.
Generalsekreteraren och fru Henning 

Beyer.
Presskommissarien och fru Torsten KAR-

ling.

Konsuln och fru Carl Ekman.
Kabinettskammarherren och fru James 

Keiller.
Konsuln och fru C. O. Kjellberg.
Herr och fru Ferruccio Martellucci.
Kaptenen och fru E. F. Thorell.
Bankdirektören och fru Karl Westin.
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Kommitténs styrelse:

Kabinettskammarherren J. KEILLER, ord.J. Konsuln Carl Ekman, ». ordj. 
Bankdirektören Karl Westin, v. ordf.

FÖRTECKNING ÖVER MEDLEMMARNA I JAPANSKA MOTTAGNINGS
KOMMITTÉN.

Generalkommissarien Harald Adelsohn.
Generalsekreteraren och fru Henning

Beyer.
Direktören och fru GUSTAF Borin.
Skeppsredaren och fru Dan Broström.
Konsuln och fru Carl Ekman.
Herr Elof Hansson.
Direktören och fru Axel Jonsson j:r.
Presskommissarien och fru Torsten KAR-

LING.

Professorn och fru B. Karlgren.
Kabinettskammarherren och fru James 

Keiller.
Konsuln och fru C. O. Kjellberg.
Direktören och fru Olof Kjellström.
Bankdirektören och fru Herman MANN-

HEIMER.
Överdirektören Björn Prytz.
Bankdirektören och fru Karl Westin.
Jur. Doktorn och fru Bertil Wijk.

Kommitténs styrelse:

Skeppsredaren Dan Broström, ordf. Konsuln C. O. Kjellberg, v. ordf.
Bankdirektören Karl Westin, v. ordf.

FÖRTECKNING ÖVER MEDLEMMARNA I NORSKA MOTTAGNINGS
KOMMITTÉN.

Generalkommissarien Harald Adelsohn. 
Fru Disponent Knut Albrechtson.
Fru Arkitekt Robert A:son Arelius. 
Grosshandlaren och fru Christian Berner. 
Generalsekreteraren Henning Beyer. 
Konsuln och fru Paul Burchardt. 
Presskommissarien Torsten Karling. 
Fröken Nancy Clausen. 
Konsuln och fru Jean O. Eriksson. 
Konsuln och fru Ivar Fallenius. 
Direktören och fru R. Martens-Fougner. 
Doktorinnan James Hindmarsh. 
Hovjuveleraren och fru Peter Hjorth. 
Ingenjören Haavimb. 
Direktören och fru Gerhard M. Jensen. 
Fru Kate Keiller. 
Borgmästaren P. Lamberg. 
Fröken Tekla Lamberg. 
Fröken Gullan Lamberg.

Fröken Ella Lossius.
Fröken Sophie Lossius. 
Ingenjören och fru Kjell Lund. 
Fru Ingeborg Mark.
Fru Eva Mellén.
Fru Otto Nordenskjöld.
Fru Nils Norling. 
Disponenten och fru Olaf Olsen. 
Direktören och fru Niels Parelius. 
Fru Dagny Pineus.
Professorn och fru Torgny Segerstedt. 
Direktören och fru Adolph Solbu. 
Grosshandlaren och fru M. D. Sörvik. 
Grosshandlaren Knud D. Sörvik. 
Grosshandlaren och fru Leif Sörvik. 
Fru Gudrun Torsell.
Friherren och frih:n Evald Uggla. 
Bankdirektören Karl Westin. 
Fru Helga Wikström.
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Kommitténs styrelse:

Konsuln PAUL BURCHARDT, ordj. Konsuln Jean O. Eriksson, v. ordf.
Direktören Adolph Solbu, v. ordf. Direktören R. Martens Fougner, sehr.

A rbetsutskottel:

Konsuln Jean O. Eriksson, ordf.
Konsuln Ivar Fallenius, v. ordf.
Bankdirektören Karl Westin, v. ordf.
Direktören R. Martens Fougner, sehr.

Fru Konsul J. O. Erikson.
Fru Professor O. Nordenskjöld
Fru Dagny Pineus.
Fru Ingeborg Mark.

FÖRTECKNING ÖVER MEDLEMMARNA ISPANSK-SYDAMERIKAN SKA 
MOTTAGNINGSKOMMITTÉN.

Generalkommissarien Harald Adelsohn.
Fröken Almqvist.
Konsuln J. P. Andersson. 
Generalsekreteraren Henning Beyer.
Herr Ernst Bjerke. 
Disponenten Erling Braathen. 
Kaptenen och fru Harry Bratt. 
Konsuln Thorsten Brunius. 
Konsuln och fru A. Bräutigam.
Herr Dan Carlsson. 
Fru Signe Carlström. 
Generalkonsuln och fru Raul Cousino. 
Herr och fru Hilmer Deijenberg. 
Konsuln och fru Ivar Fallenius. 
Konsuln och fru Olof Forsblad.
Herr Gust. C. Franchell.
Herr ELOF Hansson. 
Konsuln Wilhelm Hartman. 
Doktorinnan Maja Hindmarsh.
Herr Erik Hultgren. 
Konsuln och fru Sven Hylander.

Presskommissarien Torsten Karling.
Konsuln Carl Kindahl.
Herr Ragnar Lev ander. 
Herr Leonardo Nilsson. 
Friherren och frih:n Erland Norden

skiöld. 
Professorn Otto Nordenskjöld.
Konsuln Carl Lyon. 
Direktören och fru Runar OLSSON-SEFFER.
Överdirektören Björn Prytz. 
Grosshandlaren Thure N. Richman. 
Generalkonsuln och fru Gustaf Sand

ström.
Konsuln Rafael Lopez y Santonja.
Konsuln Odon Sarmento.
Konsuln Santiago Suarez.
Fröken Anita Sundberg.
Konsuln Hugo Strömberg.
Konsuln C. G. Weinberg. 
Bankdirektören Karl Westin. 
Professorn Johan Vising.

Kommitténs styrelse:

Professorn Johan Vising, ordf. Friherren Erland Nordenskiöld, v. ordj.
Herr Gust. C. Franchell, sehr.

Arbetsutskottet:

Friherren Erland Nordenskiöld, ordj.
Konsuln Rafael Lopez y Santonja, y. ordf. 
Bankdirektören Karl Westin, v. ordf.

Herr Ragnar

Herr Gustaf C. Franchell, sekt.
Fröken Anita Sundberg.
Herr Hilmer Deijenberg.
Levander.
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FÖRTECKNING ÖVER MEDLEMMARNA I TJECKOSLOVAKISKA MOT
TAGNINGSKOMMITTÉN.

Generalkommissarien Harald Adelsohn. 
Löjtnanten och fru Max Andell. 
Generalsekreteraren Henning Beyer. 
Herr och fru Robert Beyer.
Herr och fru Leopold Englund.
Ingenjören och fru Karl Erik Hassel

blad.

Presskommissarien Torsten Karling.
Direktören och fru J. H. Nyman.
Överdirektören Björn Prytz.
Konsuln och fru Gustaf Sjödahl.
Herr Hakon Sjödahl.
Ingenjören och fru Karl Stenberg.
Bankdirektören Karl Westin.

Kommitténs styrelse:
Konsuln Gustaf Sjödahl, ordf. Bankdirektören Karl Westin, v. ordf.

FÖRTECKNING ÖVER MEDLEMMARNA I TYSKA MOTTAGNINGS
KOMMITTÉN.

Generalkommissarien Harald Adelsohn. 
Skeppsredaren och fru Ossian AHREN- 

BERG.
Grosshandlaren och fru Aron ALBREKT- 

son.
Konsuln och fru Th. Alpen.
Arkitekten och fru Karl M. Bengtson. 
Generalsekreteraren och fru Henning 

Beyer.
Handlanden och fru W. Delfs.
Doktorn och fru Gustaf Ekman. 
Direktören och fru Axel Eggers.
Fröken K. FJETTERSTRÖM.
Doktorn och fru Ernst Fischer. 
Direktören och fru P. Fitger. 
Löjtnanten och fru Gösta Fraenckel. 
Kapellmästaren och fru L.-Erik Hafgren. 
Docenten och fru Sven Helander. 
Handlanden och fru Ernst Hennig. 
Överstelöjtnanten och fru Arvid Hjortz- 

berg.
Lektorn och fru Emil Hägg.
Fru Henni Heyman.
Professorn och fru Malte Jacobson.
Direktören och fru Fredr. Kanold.

Gymn.-dir.

Presskommissarien Torsten Karling.
Konsuln och fru Th. Köster.
Jur. Dr. och fru Joh. C. Lembke.
Konsuln och fru Bernhard Lindelöf. 
Doktorn H. Loeb.
Direktören och fru Chr. Luchman.
Direktören och fru Arvid Mark. 
Konsuln och fru W. Maenss. 
Professorn och fru Ernst Nachmanson. 
Professorn och fru Otto Nordenskjöld.
Stadsrevisorn och fru Axel Ramm. 
Professorn och fru Axel L. Romdahl. 
Handlanden och fru Hugo Schramm. 
Arkitekten och fru Otto Schulz. 
Konsuln och fru Carl Schwabe. 
Konsuln Hugo Strömberg. 
Friherrinnan Hilda Sparre. 
Fabriksidkaren och fru H. Thomsen. 
Pastorn och fru Th. Tiedje. 
Professorn och fru Elis Wadstein. 
Bankdirektören Karl Westin.
Greven och grevinnan W. von Vitzthum.
Redaktören och fru Hakon Wigert- 

Lundström.
Direktören och fru Wald. Zachrisson. 

V. F. Åberg.

Kommitténs styrelse:
Professorn Elis Wadstein, ordf. Konsuln Th. Köster, v. ordf.
Doktorn G. Ekman, v. ordf. Professorn A. Romdahl, v. ordf.
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A rbetsutskottet:
Professorn A. Romdahl, ordf. 
Konsuln B. Lindelöf, v. ordf.

Arkitekten K. M. Bengtson.

Bankdirektören K. Westin, v. ordf.
Docenten S. Helander, sekr. 
Fru Henni Heyman.

Konsuln Th. Köster.
Konsuln W. Maenss.
Konsuln C. Schwabe. 
Arkitekten O. Schulz

Pastorn Th. Tiedje.

Vad England beträffar bildades ingen särskild mottagningskommitté för detta 
land, utan i stället träffades den anordningen, att medlemmarne i den synner
ligen livskraftiga Anglo-Swedish Society i Göteborg konstituerade sig som 
mottagningskommitté. Föreningens verkställande utskott, som bestod av bank
direktören George Dickson, ordförande, landshövdingskan Mary von Sydow, 
rev. C. H. R. Baldwin, sekreterare, generalkonsuln A. W. Woodhouse, bank
kamreraren F. E. Colliander, skattmästare, doktorn G. E. Fuhrken samt herrar 
H. M. Briggs, G. Greene, W. Millar och Axel Ramm, kompletterades emel
lertid med följande representanter för utställningen nämligen: generalkommis
sarien Adelsohn, generalsekreteraren Beyer, presskommissarien Karling och 
bankdirektören Westin.

För mottagandet av resande från Finland hade på initiativ av Sveriges 
minister i Helsingfors Henning Elmquist även i Stockholm bildats en stor och 
representativ mottagningskommitté, bestående av följande medlemmar: general
majoren Ernst Linder, ordförande, auditören J. Nordin, sekreterare, byråchefen 
i Järnvägsstyrelsen N. Ahlberg, generaldirektören och chefen för Skolöversty
relsen B. Bergquist, godsägaren greve C. Bernadotte av Visborg, Stockholms 
stadsfullmäktiges ordförande rådmannen Allan Cederborg, legationsrådet E. Bore- 
nius, legationssekreteraren O. A. Hedenberg, bankdirektören Gustaf Lager
crantz, skriftställaren Carl G. Laurin, direktören i Sveriges Allmänna Lant
brukssällskap J. G. Leufvén, stadsfullmäktiges f. d. ordförande direktören G. 
Magnusson, kaptenen H. Malmberg, friherre J. Mannerheim, borgarrådet C. 
H. F. Meurling, direktören Sven Palme, byråchefen S. Ribbing, kommendanten 
friherre C. Rosenblad, greve Schwerin, redaktören H. Sohlman, greve Louis 
Sparre, godsägaren greve N. Wachtmeister och byråchefen i Lantbruksstyrelsen 

G. von Zweigbergk.
De båda svenska kommittéerna hade ett intimt och angenämt samarbete 

med den finländska propagandakommitténs ledande män, däribland särskilt 
vice häradshövdingen Hjalmar Procopé. Utställningen hade också att glädja
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MARSKALKS- OCH MOTTAGNINGSBYRÅERNA 

sig åt besök av ett mycket stort antal resande från Finland liksom också från 
de andra skandinaviska länderna.

På ett tidigt stadium hade vår beskickning i Washington gjort framställ
ning om, att åtgärder borde här hemma vidtagas för att i möjligaste utsträck
ning intressera amerikaner av svensk härstamning att under utställningssom- 
maren besöka Göteborg och Sverige. Denna framställning omfattades med 
livligt intresse och ledde till, att utställningens förvaltningsutskott uppdrog åt 
en delegation att utreda frågan. Sedan denna delegation uppgjort ett förslag 
att under utställningstiden anordna en Sverige-Amerikavecka, tillsattes en kom
mitté — »Kommittén för Sverige-Amerikaveckan» —, som skulle taga sakens 
slutliga ordnande i sin hand. I denna kommitté utsågos till hedersordförande 
dåvarande statsministern Hjalmar Branting, amerikanske ministern Ira Nelson 
Morris och Sveriges minister i Washington Axel Wallenberg samt till ord
förande skeppsredaren Dan Broström, varjämte till ledamöter valdes: general
kommissarien Harald Adelsohn, advokaten Henrik Almstrand, professorn S. 
Arrhenius, överingenjören P. T. Berg, generalsekreteraren Henning Beyer, 
direktören Charles Dickson, direktören C. J. Ekman, generalkonsuln E. E. 
Ekstrand, fru Pauline Flach, ombudsmannen Ragnar Fleege, generaldirektören 
K. A. Fryxell, generaldirektören A. M. Granholm, professorn B. H. Grauers, 
rektorn Eric Hallgren, direktören Hugo Hammar, översten Axel Hultkrantz, 
förste legationssekreteraren Hallett Johnson, generaldirektören A. J. Juhlin, 
häradshövdingen C. E. Kinander, konsuln Carl Aug. Kjellberg, bankdirektören 
Jonas C:son Kjellberg, konsuln C. H. K. Krogh, envoyén H. L. F. Lager
crantz, direktören Axel H. Lagergren, borgmästaren Peter Lamberg, jur. utr. 
doktorn Joh. C. Lembke, borgmästaren Bernhard Lindberg, banktjänstemannen 
H. Lindeskog, kamreraren H. Lindholm, professorn Vilh. Lundström, bank
direktören H. Mannheimer, fil. doktorn Adrian Molin, generalkonsuln Dominic 
Murphy, museiintendenten friherre Erland Nordenskiöld, professorn Otto Nor- 
denskjöld, direktören Erik Nylander, direktören Vidar Olburs, kyrkoherden 
Per Pehrsson, fru Ruth Randall-Edström, redaktören E. B. Rinman, biskopen 
E. H. Rodhe, generaldirektören S. L. H. Rydin, brukspatronen Carl Sahlin, 
landshövdingen M. R. Sahlin, registratorn Harald Salomon, konsuln Walter 
Sholes, professorn Carl Skottsberg, professorn Otto Sylwan, ärkebiskopen 
Nathan Söderblom och överingenjören A. F. Wahlberg, varjämte herr Erik 
Swarding tjänstgjorde som kommitténs sekreterare.

2. Göteborgs Yubileu» 1923. — 17 —
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Därjämte valdes ett arbetsutskott, bestående av skeppsredaren Dan Broström, 
ordförande, generalkommissarien Harald Adelsohn, generalsekreteraren Henning 
Beyer, direktören Hugo Hammar och professorn Carl Skottsberg med herr 
Erik Swartling som sekreterare, vilka utarbetade ett detaljerat program för 
denna Sverige-Amerikavecka, som skulle förläggas till tiden 29 juni 4 juli.

Vi återkomma sedermera till en närmare redogörelse för denna vecka.

Enligt det ursprungligen uppgjorda programmet skulle jubileumshögtidlig- 
heterna äga rum den 8 maj. Häri vidtogs emellertid senare den förändringen, 
att de skulle uppdelas på två dagar, den 7 och 8 maj, varvid mottagningen 
av de inbjudna skulle förläggas till den första av dessa dagar.

Det slutligen fastställda programmet lydde sålunda:

Den 7 maj.

Kl. 10.30 f. m.
Kl. i e. m.
Kl. 7.30 e. m.

Kl. 7—7.15 f- m.
Kl. 8 f. m.

Kl. 9.30—10.15 f. m.

Kl. 10.30 f. m.

Kl. 10.45 f. m.

Kl. ii f. m.

Kl. 11.45 f- m.
Kl. 12.40 e. m.

Visning av utställningen för pressen.
Stadens mottagning å Börsen av särskilt inbjudna.
Festföreställning å Stora Teatern.

Den 8 maj.

Klockringning i stadens kyrkor.
Det kungliga tåget anländer.
Svensk lösen skjutes.
Te Deum i stadens kyrkor. I Domkyrkan reserveras plats 

för de kungliga och särskilt inbjudna gäster.
Samling å Börsen: stadsfullmäktige, magistraten, drätselkam

maren och av staden inbjudna.
Den kungliga cortègen avgår från residenset till Gustaf 

Adolfs torg. I cortègen deltagande samlas å residenset.
Minnesfest å Gustaf Adolfs torg:

1) Vid H. M. Konungens ankomst spelas kungssången.
2) Första delen av Stenhammars Jubileumskantat: »Till 

Minnet» utföres.
3) Tal för staden och dess grundläggare.
4) Kransar nedläggas vid Gustaf Adolfs staty av stadsfull

mäktiges ordförande och borgmästaren.
5) H. M. Konungen har uttryckt sin önskan att jämväl 

nedlägga en krans.
Därefter sjunges »Du gamla, Du fria».
Klädsel: stor parad eller civil högtidsdräkt.

Den kungliga cortègen återvänder till residenset.
Den kungliga cortègen avgår till jubileumsutställningen.

— 18 —
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Kl. i e. m.

Kl. 1.40 e. m.
Kl. 2 e. m.
Kl. 5.30 e. m.
Kl. 8—ii e. m.

Utställningens högtidliga öppnande.
Klädsel : stor parad eller civil högtidsdräkt.
Landshövdingen hälsar H. M. Konungen. Stadsfullmäktiges 

ordförande talar.
H. M. Konungen förklarar jubileumsutställningen öppnad. 
Andra delen av jubileumskantaten: »Till Löftet» utföres. 
H. M. Konungen gör en mindre rond å utställningsområdet. 
Lunch intages å huvudrestauranten.
Historiskt festtåg genom staden.
Middag intages å huvudrestauranten.
Klädsel: civil högtidsdräkt.

Inbjudningen till H. M. Konungen och den kungliga familjens medlemmar 
att bevista jubileumshögtidligheterna hade vid personlig uppvaktning hos Hans 
Majestät, H. K. H. Kronprinsen och H. K. H. Prins Carl framförts av lands
hövdingen von Sydow, grosshandlaren Carlander, borgmästaren Lindberg och 
generalkommissarien Adelsohn.

Inbjudningarna i övrigt till dessa högtidligheter utfärdades i stadens namn 
av stadsfullmäktiges ordförande och utsändandet ombesörjdes av marskalksbyrån, 
där under tiden närmast före den 7 maj en feberaktig verksamhet rådde. Till 
deltagande i högtidligheterna inbjödos regeringens samtliga ledamöter, riks
marskalken, riksdagens talmän och vice talmän, f. justitierådet Hellner, kabi
nettssekreteraren samt statssekreterare och expeditionschefer, överståthållaren, 
hämmande staters beskickningschefer och konsulära representanter i Göteborg, 
svenska envoyéer och generalkonsuler i utlandet, danska, norska och finska 
stats- och kultusministrarna, museichefer och chefer för konstakademier i Dan
mark, Norge och F inland, representanter för Kristiania, Köpenhamn, Helsing
fors, Amsterdam, London, Edinburgh, Lübeck, Rouen och Reykjavik, universi
tetskanslern, ärkebiskopen och biskoparna i Göteborgs och Skara stift, armé- 
fördelningschefen i IILdje fördelningen med Stabschef, översten för Göta Artil
leriregemente med regementskvartermästare, befälhavaren på Älvsborgs fästning 
med adjutant, befälhavaren för Göteborgs örlogsdepå med adjutant, fortifika- 
tionsbefälhavaren, landshövdingarna i Hallands, Älvsborgs, Skaraborgs, Värm
lands och Örebro län, generaldirektörer och överdirektörer, riksheraldikern, 
riksarkivarien, riksantikvarien, riksbibliotekarien, Ingeniörsvetenskapsakademiens 
preses och direktör, Vetenskaps- och Vitterhetssamhällets ordförande och sek
reterare, Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens preses, Nationalmusei 
chef, Nordiska museets nämnd, representanter för västsvenska ortsmuséer,
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handelskamrarna i riket, Göteborgs Högskolas styrelse och professorer, Chal
mers Tekniska Instituts styrelse och professorer, representanter for universitet, 
högskolor, Tekniska Högskolan och Skogshögskolan, folkskoleinspektören och 
överlärare vid Göteborgs folkskolor, ledamöterna av domkapitlet i Göteborg 
och konsistorienotarien, Göteborgs stads kyrkoherdar, rektorer för läroverken 
i Göteborg, Handelsinstitutets styrelse och rektor, fullmäktige för Järnkontoret, 
styrelserna för Sveriges Industriförbund, Sveriges Allmänna Exportförening, 
Järnverksföreningen, Svenska Bryggareföreningen, Svenska Cellulosaforenmgen, 
Svenska Pappersbruksföreningen, Svenska Trämasseföreningen, Svenska Trä
varuexportföreningen och Sveriges Elektroindustriförening, Svenska Bankför
eningens ordförande, ordföranden, generalsekreteraren, skattmästaren och arki
tekten vid Baltiska utställningen 1914, generalkommissarien och generalsekrete
raren vid jubileumsutställningen i Kristiania 1914, Stadshistoriska institutets 
styrelse, Svenska stadsförbundets ordförande, direktör och sekreterare, Svenska 
Sångarförbundets styrelse, representanter för The British Empire Exhibition 1924, 
chefen för Tivoli i Köpenhamn, representanter för samtliga Sveriges städer, Göte- 
borgs stadsfullmäktige, ledamöter i magistraten, rådstuvurätten och drätselkam
maren i Göteborg, samtliga styrelse-, utskotts- och kommittéledamöter för jubile
umsutställningen, utländska propagandakommittéernas ledamöter, styrelserna för 
sidoordnade utställningar, nämligen 22:dra allmänna svenska lantbruksmötet, 
Internationella automobilutställningen, Internationella luftfartsutställningen, 5ite 
nordiska trädgårdsutställningen och Internationella stadsbyggnadsutställningen, 
styrelserna för Sveriges Idrottsspel, Sverige-Amerikaveckan och Svenska Riks- 
varumässan, cheferna för statens verk och inrättningar i Göteborg, Göteborgs 
styrelser och ledande tjänstemän, representanter för den in- och utländska 
pressen, jubileumsutställningens gynnare och vänner samt samtliga funktionärer.

Och låtom oss nu övergå till att i korthet skildra de viktigare tilldragelserna 
under sommaren, som stodo i samband med firandet av 300-årsminnet av 
Göteborgs stads grundläggning och jubileumsutställningen 1923.
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HÖGTIDLIGHETERNA DEN 7 MAJ.

MOTTAGNINGEN Å BÖRSEN OCH ÖVERLÄMNANDET AV 

JUBILEUMSSTANDARET.

Den 7 maj var huvudsakligen ägnad åt det högtidliga mottagandet i Börsens 
festivitetslokaler av de svenska och utländska gäster, som härtill mottagit 
särskild inbjudan. Därvid skulle också till Göteborgs stad överlämnas ett jubi- 

leumsstandar, som åstadkommits genom frivilliga bidrag av Göteborgs kvinnor.
Till denna mottagning hade av stadsfullmäktige och magistraten inbjudits 

regeringens ledamöter, landshövdingen, landssekreteraren och landskamreraren 
i länet, biskopen i stiftet, riksdagens talmän och vice talmän, främmande mak
ters beskickningschefer, svenska envoyéer och generalkonsuler i utlandet, främ
mande makters konsuler i Göteborg, representanter för Sveriges samtliga städer 
samt för följande utländska städer: Köpenhamn, Kristiania, Helsingfors, Am
sterdam, London, Edinburgh, Lübeck, Rouen och Reyjkjavik, universitetskans
lern, representanter för universiteten i Uppsala och Lund, Göteborgs och 
Stockholms högskolor, Stockholms handelshögskola, Tekniska högskolan, Veten
skaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg, Vitterhets-, Historie- och Antikvitets
akademien, Handelskamrarna i riket, Svenska Slöjdföreningen, Stadshistoriska 
institutet, Svenska stadsförbundet, Sveriges allmänna exportförening, Sveriges 
industriförbund samt pressen.

Staden hade dagen till ära klätt sig i en rik flaggskrud. Blågula dukar 
vajade till fest och högtid från alla byggnader och på alla gator i stadens 
centralare delar. På börsbyggnadens fasad åt Gustaf Adolfs torg liksom å 
radhuset syntes en fana med Göteborgs stads vapen över blåvita strömmar 
och på ömse sidor om denna voro svenska flaggor hissade. Gustaf Adolfs- 
statyn var omgiven av en skog av flaggstänger, varifrån blåvita vimplar, Göte
borgs stads färger, fladdrade för vinden. Från tre mäktiga, på östra sidan av 
torget resta stänger, överst prydda med förgyllda treuddar och nedtill med sta
dens vapen, böljade jättestora flaggor, ovanför vilka blåvita band voro fästade.
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Kring kanalerna stodo rader av flaggstänger med blågula flaggor och blåvita 
vimplar. På Östra Hamngatan voro lyktstolparna prydda med en krans av 
vimplar och i Nya Allén hade de smyckats med blåvita rosetter med långa 
band. Kungsportsavenyen med en rad av väldiga dukar framför Stora Teatern, 
med sina många flaggor och anordningar för kvällsekläreringen erbjöd en fest
lig anblick. Och på den nyanlagda Götaplatsen, där entrén till utställningen 
var belägen, möttes ögat av ett böljande hav av blatt och gult, vari ett vackert 
och färgrikt avbrott gjordes av främmande länders flaggor, Danmarks, Norges 
och Finlands, som voro hissade framför den nya, vid ena sidan av Götaplatsen 
uppförda konsthallen och vilka utmärkte dessa länders där inrymda konstut
ställningar, samt amerikanska, engelska, franska, tyska, holländska, belgiska, 
schweiziska och spanska, som vajade över dessa nationers vid samma sida 
belägna samlingslokaler.

På gatorna rådde ett rörligt liv. Förutom stadens egna invånare och resande 
från andra orter i Sverige syntes i folkvimlet i stort antal utlänningar, som hit- 
kommit för utställningens öppnande eller som infunnit sig att deltaga i dagens 
mottagning. Med ångaren Stockholm, som på morgonen inlöpte i hamnen, 
medföljde omkring trehundra passagerare, bland vilka märktes den 84-årige 
f. amerikanske ministern W. W. Thomas, välkänd för äldre göteborgare från 
den tid, han var amerikansk konsul i Göteborg.

Några av de utlänningar, som voro inbjudna såsom Göteborgs stads gäster, 
hade redan tidigare anlänt. Den 4 maj ankom representanten för Lord 
Provost of Edinburgh, Senior Magistrate of Edinburgh Bailie Matthew White, 
åtföljd av sin dotter och Mr. Frank William Keddie, Principal City Officer, 
och den 6 maj anlände borgmästaren i Amsterdam Dr. W. de Vlugt med 
byråchefen Siegfried Jacob van Lier. Den 7 maj på morgonen ankommo 
representanterna för Londons Lord Mayor Colonel Sir 1. Vansittart Bowater, 
för London County Council Vice Chairman of the Council H. V. Rowe, som 
åtföljdes av sin fru, för Lübeck Präsident des Senates Dr. Neumann, för Köpen
hamn Formanden for Kobenhavns Borgerrepräsentation f. statsrådet Th. Stauning, 
för Kristiania Formandsskapets ordförande bankchef B. With, för Helsingfors 
stadsfullmäktiges ordförande Dr. Leo Ehrnrooth och för Reykjavik isländske 
ministern i Köpenhamn Sveinn Björnsson.

De inbjudna samlades å Börsen kl. 1 e. m. I stora börssalen var på lång
väggen mot Gustaf Adolfs torg placerad en blåklädd estrad med talarstol,
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varöver rests en heraldiskt ornerad baldakin i Göteborgs stads färger och med 
stadens vapen. Till höger om denna estrad togo stadsfullmäktige plats och 
till vänster om densamma magistratens ledamöter. I en halvcirkel framför 
talarstolen placerade sig de inbjudna. Där syntes av regeringens ledamöter 
statsråden Birger Ekeberg, Sven Lübeck och Erik Stridsberg, landshövdingen 
Oscar von Sydow, landskamreraren Esaias Centerwall och landssekreteraren Ernst 
Thorin, vice talmannen i riksdagens första kammare grosshandlaren Herman 
Lamm, diplomatiska kårens nästan mangrant samlade ledamöter med sin doyen 
franske ministern Louis Delavaud i spetsen, nämligen ministrarna för Polen 
Sigismond Michalowski, Danmark Herluf Zahle, Portugal greve de Martens 
Ferräo, Finland Werner Söderhjelm, Storbritannien och Irland Sir Colville 
Barclay, Nederländerna baron Sweerts de Landas Wyborgh, Belgien Paul May, 
Tyska riket Rudolf Nadolny, Rumänien Michel Pacliano, Japan Ryotaro Hata, 
Tjeckoslovakiet Vladimir Radimskÿ, Argentina Jacobo F. Peuser, Schweiz 
Henri Schreiber, Ungern baron Julius Bornemisza de Kåszon, Norge Johan 
Herman Wollebæk, Spanien greve de Torata, Mexiko Julio Madero, Kina Tai 
Tch’enne Linne och Italien Alberto Martin-Franklin samt chargés d’affaires för 
Cuba Ricardo Herrera y Guiral, Chile Carl Alfred Schönmeyr, Brasilien Arthur 
dos Guimaraes-Bastos, Estland Oskar Öpik, Litauen Jurgis Savickis och Ame
rikas Förenta Stater Hallett Johnson, svenska envoyéerna friherre H. J. Beck- 
Friis i Köpenhamn, H. Elmquist i Helsingfors, A. J. P. Adlercreutz i Haag, 
friherre E. K. Palmstierna i London och Thorvald Höjer i Kristiania, de främ
mande makternas konsuler i Göteborg, de ovannämnda representanterna för 
de utländska städerna, universitetskanslern Carl Swartz, Uppsala universitets 
rector magnificus professor Ludvig Stavenow, Lunds universitets prorektor 
professor Axel Moberg, Göteborgs högskolas rektor och prorektor professo
rerna Otto Sylwan och Otto Nordenskjöld, Stockholms högskolas rektor pro
fessor Ivar Bendixon, Tekniska högskolans rektor professor H. Pleijel och ord
föranden i Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg rektor Axel Ahlström.

Vidare märktes ordförandena i handelskamrarna i Göteborg konsul Carl 
Aug. Kjellberg, i Karlstad konsul Arvid Jansson och i Gävle disponenten I . 
A. Magnusson, för Örebro och Västmanlands län disponenten Gustaf Aker- 
holm, i Smålands och Blekinge handelskammare direktören A. O. E. Roempke, 
i Skånes handelskammare bankdirektören Ragnar Trägårdh, i Västergötlands 
och Norra Hallands handelskammare fabriksidkaren A. G. Bergengren och i
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Västernorrlands och Jämtlands läns handelskammare konsul E. A. Enhörning, 
Göteborgs stadsfullmäktiges sekreterare vice häradshövdingen Fredr. Hegardt, 
vice ordförandena i jubileumsutställningens styrelse kabinettskammarherren Berndt 
Hay och envoyén Herman Lagercrantz samt ledamöterna i samma styrelse 
direktören J. S. Edström och generalkonsulerna Joseph Sachs och O. A. Söder
berg, representanterna för Svenska slöjdföreningen rektor Thor Thorén, Svenska 
stadsförbundet och Stadshistoriska institutet direktören Helge Lindholm och 
förste sekreteraren Henning Karlsson, Sveriges allmänna exportförening direk
tören Erik Nylander och Sveriges industriförbund vice häradshövdingen E. Wehtje. 
Därjämte märktes representanter för den in- och utländska pressen och de länsvis 
sittande representanterna för nästan samtliga Sveriges städer, nämligen för:

Alingsås ...... v. häradshövdingen Carl
Almgren

Arboga......... direktören L. Blume
Arvika ......... direktören Per Andersson
Askersund ... disponenten W. Lindberg
Borgholm...... doktorn J. Wilner
Borås............. fabriksidkaren Sven Sand- 

wall
Djursholm ... v. häradshövdingen G. von

Heideken
Eksjö............. regementsläkaren John Ny

ström
Enköping...... f. läroverksadjunkten O. J.

Olsson
Eskilstuna...... direktören Gustaf Hök 
Eslöv............. fabriksägaren Alb. Sahlin
Falkenberg ... herr John Lundberg
Falköping...... borgmästaren Sigurd Koch
Falun............. direktören O. Herdin
Filipstad ...... bankdirektören D. Frankel
Gefle ............  direktören Knut Bergsten
Grenna......... häradsskrivaren E. Wet- 

terling
Halmstad...... direktören P. Bengtsson
Hedemora ... grosshandlaren Emil Bjur-

ström
Hjo................ herr Carl Settergren
Hudiksvall ... bankdirektören Hugo Hall

gren
Huskvarna ... kamreraren Karl Ljung

ström
Hvetlanda ... grosshandlaren Conrad 

Adlers

Hälsingborg... överläraren Hj. Forsberg
Härnösand ... med. doktorn Fritz Kaijser
Hässleholm ... landsfiskalen Oscar Stjern- 

dahl
Jönköping...... hovrättsrådet Alb. Nordin
Kalmar......... v. konsuln John Jeanson
Karlshamn ... tullkontrollören S. August

Svensson
Karlskrona ... regementspastorn E. A. 

Collén
Karlstad ...... doktorn Per Clarholm
Katrineholm... riksdagsmannen A.J.Bärg
Kristianstad... grosshandlaren B. J. Jöns

son
Kristinehamn, doktorn Erik Brydolf 
Kungsbacka... landsfiskalen Werner Lar

son
Kungälv ...... prosten B. M. Bergfelt
Köping......... direktören Gustav Barck-

man
Laholm......... grosshandlaren C. L. Lund

gren
Landskrona ... folkskolläraren O. H. Wal- 

dén
Lidköping ... revisionssekreteraren W.

Zethelius
Lindesberg ... fabrikören C. G. Johansson 
Linköping.....  doktorn Carl Sederblad 
Ludvika......... häradshövdingen Carl Roth 
Luleå............. borgmästaren E. A. Fa

gerlin
Lund............. rektorn Harald Körner
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Lysekil ......... kontraktsprosten Fritz
Lüsch

Malmö ......... riksdagsmannen Nils Pers
son och 

häradshövdingen Ivar 
Öhman

Mariestad...... doktorn Carl Froste
Marstrand...... direktören Bertil Egnell
Mjölby ......... f. riksdagsmannen Carl

Gustafson
Motala ......... häradshövdingen Fredrik

Törner
Mölndal ...... handlanden Th. Nilsson
Nora ............  boktryckaren Julius Kri

stiansson
Norrköping ... snickaremästaren Nils Sjö

ström
Norrtälje ...... häradshövdingen Ernst 

Löfgren
Nyköping...... bankdirektören Carl We

lander
Nässjö ......... riksdagsmannen Erik Fast
Oskarshamn... bankdirektören A. E.

Schyller
Ronneby ...... med. doktorn S. V. Rietz
Sala ............  häradshövdingen Anton

Wetterling
Simrishamn ... v. häradshövdingen A.

Bergengren
Skara............  bankdirektören Tor Berg

qvist
Skellefteå...... jägmästaren Herman An

dersson
Skenninge...... kassören K. A. Pettersson
Skövde .........  häradshövdingen friherre

Lave Beck-Friis
Sollefteå ...... herr Georg Clarin 
Stockholm ... direktören Allan Ceder- 

borg 
ledamoten av försäkrings- 

rådet Knut Abel Teng- 
dahl 

professorn Gösta Bagge

Strömstad.... häradshövdingen B. Hell- 
born

Sundsvall...... bankdirektörenE.Berggren
Säter ............  borgmästaren Gustaf Win-

quist
Söderköping... bankdirektören Axel Ferb 
Sölvesborg ... apotekaren Knut Hamberg 
Tidaholm...... disponenten Gunnar Mell- 

gren
Tranås    fabrikören B. E. Gelotte 
Trelleborg ... häradshövdingen F. Malm

ros
Trollhättan ... kontraktsprosten Aug.

Stenström
Trosa............  direktören Eduard Hag

berg
Uddevalla...... bankdirektören John Bark
Ulricehamn ... bankkamreraren Viktor

Fagrell
Umeå............. rektorn N. H. Nyman
Uppsala......... professorn Ulrich Quensel
Vadstena ...... fältläkaren C. Vahlquist
Varberg......... trafikchefen L. O. Collin
Vimmerby ... borgmästaren Ragnar Ode

vall
Visby............ överstelöjtnanten Carl 

Bolin
Vänersborg ... stadsläkaren dr. Hugo 

Jennische
Värnamo ...... bankdirektören Fredr. 

Fritzén
Västervik...... bankdirektören Josef Vic- 

torin
Västerås ...... domprosten Fr. Fàhræus
Växiö............. herr Alfred Fonnander 
Ystad............  v. konsuln E. A. Borg 
Åmål............. herr C. H. Hesselbom
Ängelholm ... herr A. Lindeberg 
Örebro ......... grosshandlaren John Lund

mark
Öregrund...... direktören Karl Storm 
Östersund...... 1 :ste trafikinspektören

Fredrik Johansson

På vardera sidan av estraden hade övermarskalkarna direktören Wigelius 
och majoren Wilkens, den förre med en marskalksstav i handen, samt mottag- 
ningschefen bankdirektören Westin tagit plats.
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Sedan stadsfullmäktiges ordförande herr Axel Carlander bestigit talarstolen, 
spelade musiken upp kröningsmarschen ur Profeten och in tågade en deputa
tion av Göteborgs damer med fru Mary von Sydow i spetsen, vilka å Göte
borgs kvinnors vägnar skulle överlämna jubileumsstandaret. Det praktfulla 
standaret av blått siden, med Gustaf II Adolfs krönta namnchiffer på stång
spetsen och rikt sömmat i guld och silver, var på framsidan prytt med Göte
borgs stads återupptagna gamla vapen, efter förebild av ett Gustaf II Adolfs 
sigill från 1624, och smyckat med små kronor i guld och på baksidan med 
kronor i blått. Standaret bars av fröken Karin Karling.1

i framtiden skall bliva sina bästa traditioner trogen. Känslan för hemstadens blomstring 
och trevnad, en strävan att i onda som goda tider bevara och stärka medborgarandan bör 
icke minst under jubileumsåret finnas hos alla som en god föresats. Göteborgs kvinnor 
kunna enligt vår mening finna en vacker symbol för denna känsla och strävan, om de efter råd 
och lägenhet vilja bidraga till ett standar med stadens vapen, avsett att såsom gåva över
lämnas åt denna och att bliva ett varaktigt minne av jubileumsårets händelser. I detta 
syfte rikta vi en vädjan till dem alla att teckna bidrag till den summa, som behöves för 
tankens förverkligande.

Sedan deputationen stannat framför talarstolen, höll fru von Sydow följande tal :

»Herr Ordf örande !

Det har blivit mig förunnat att i dag från Göteborgs kvinnor få framföra 
en hälsning till deras stad.

I alla tider ha kvinnorna här med intresse och kärlek arbetat för samhällets 
bästa. Fordom fingo de verka mera i det tysta, till lindrande av lidande och

1 För åstadkommande av de för detta standar erforderliga medlen hade följande upprop 
utfärdats :

UPPROP.
Inför stadens 300-årsjubileum hava alla dess innebyggare anledning att ägna en tanke åt 

vad som kan giva detta en värdig och festlig prägel och att vad som är viktigare — 
söka att giva uttryck åt vår samhörighet med gångna tider, åt våra förhoppningar att staden
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nöd. Nu, då staden firar 300-årsminnet av sin tillblivelse, ha de ock att jämte 
männen rådslå och besluta om dess öden.

Den lokalpatriotiska känslan, alltid varm, har fördjupats av ansvaret. För 
denna känsla ha vi velat finna en sinnebild. Vi ha velat att den gåva, som 
här frambäres, skulle vara helgad åt minnet av det förflutna och jämväl giva 
uttryck åt våra förhoppningar för framtiden. Och vår innerliga önskan är, att 
detta standar måtte bliva ett verkligt samlingens tecken, kring sig förenande 
göteborgska män och kvinnor, fyllda av den allmänanda, som varit stadens 
styrka alltifrån de länge sedan svunna tider, då detta vapen först gavs form.

Tradition och personlig känsla knyta mig så fast till Göteborg, att det är 
med särskild glädje jag nu fullgör givarinnornas uppdrag och till staden, i Eder 
person, överlämnar vår gemensamma gåva.»

Herr Carlander besvarade detta tal med följande ord:
■»Fru von Sydow! Mina damer!
För den vackra gåva, som genom Eder överlämnats till staden, såväl som 

för de vackra ord, som beledsagat densamma, ber jag genom Eder, fru von 
Sydow, till kvinnorna i vår stad få betyga stadens varma tacksamhet.

Detta vackra standar återger den form av stadens vapen, som stadsfullmäk
tige nyligen beslutat återupptaga, efter sigill som förekomma på handlingar 
från åren närmast efter stadens grundande.

Det knyter därmed samman länge förgångna tider med nutiden. Det utgör 
en påminnelse om att kvinnornas gärning och deras betydelse för vår stad 
icke varit mindre förr än nu, fastän den icke så ofta framträdde i historiens 
ljus. Men det utgör också en påminnelse om den likställighet med männen 
kvinnorna i oss närliggande tid uppnått i fråga om allmänna angelägenheter.

Må detta standar både för vår egen och kommande generationer utgöra en 
maning att bevara stadens vapensköld fläckfri, en ständigt återkommande på
minnelse om att samhällets, att Göteborgs stads intressen gå före partiernas, 
klassernas, de enskildas intressen.

Må detta standar, som jag härmed på stadens vägnar mottager, därjämte 
utgöra en för kommande århundraden förblivande erinran om det 300-års minne 
vi i dessa dagar högtidlighålla. »

Standaret placerades därefter till höger om talarstolen och damerna intogo 
de för dem reserverade platserna.

Herr Carlander tog därefter åter till orda och höll å Göteborgs stads väg
nar följande anförande:

»Ers Excellenser, Mina Damer och Herrar!
Då den tid började nalkas, då 300 år förflutit från den nuvarande staden 

Göteborgs grundläggning, stod det klart för oss, att 300-årsminnet av en —
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icke blott för staden utan vi ha väl rätt att säga för hela landet — så viktig 
tilldragelse icke kunde eller borde gå obemärkt förbi, och redan år 1915 beslöts, 
att en utställning skulle ingå som ett led i högtidlighållandet av detta minne.

Någon tvekan kunde råda om vilket år, som skulle betraktas som Göteborgs 
födelseår, men närmast till hands låg att som sådant betrakta det ar, 1621, då 
definitiva privilegier av Konung Gustaf Adolf utfärdades för den nya staden, 
och så blev också från början bestämt. De svårigheter, som det långvariga 
kriget och dess efterverkningar medförde, föranledde emellertid, särskilt med 
hänsyn till den planerade utställningen, att tiden för minnets högtidlighållande 
framflyttades till 1923, och som dag bestämdes den 8 maj, då utställningen öppnas.

Alla till stadens jubileumsfestligheter under morgondagen inbjudna gäster 
äro naturligtvis lika välkomna, men med hänsyn till det starkt sammanträngda 
programmet för morgondagen har det legat oss om hjärtat att få ett tillfälle 
att redan i dag fa mottaga och rikta en särskild välkomsthälsning till dem av 
våra gäster, som komma som de svenska statsmakternas representanter, utländ
ska makters representanter, till de officiella representanterna för svenska 
och utländska städer, för universitet, högskolor och lärda samfund och i 
övrigt dem, som komma som representanter för officiella institutioner och 
korporationer. Det är för staden en ära och glädje, att så många behagat 
hörsamma denna vår inbjudning.

Främst anhåller jag få framföra stadens hälsning till de svenska statsmak
terna, till de närvarande representanterna för K. Maj:ts regering och Riksdagen, 
statsråden Ekeberg, Lübeck och Stridsberg samt Första kammarens vice tal
man herr Lamm, vilka gjort staden äran infinna sig här i dag.

Väl hava vi icke kunnat ifrågasätta direkta statsanslag för vår utställning, 
men förmåner av annat slag hava av K. Maj:ts regering i betydande utsträck
ning beviljats. Under den långa tid, som förarbetena för denna minnesfest 
och särskilt den därmed förbundna jubileumsutställningen pågått, eller alltsedan 
1915, hava emellertid stadens myndigheter haft anledning hänvända sig till 
K. Maj:ts regering med mångahanda framställningar i olika syften. Medlem
marna av regeringen hava under denna langa tid växlat, men oföränderligt 
detsamma har varit det tillmötesgående och den välvilja staden och dess ut
ställning rönt både från K. Maj:ts regering och densamma underlydande de
partement, från svenska ministrar och andra Sveriges representanter i utlandet, 
som nedlagt mycket arbete på att göra utställningen känd i utlandet, från 
centrala ämbetsverk och andra statens organ.

Hos härvarande länsstyrelse ha vi haft förmånen av ett ovärderligt stöd i 
våra strävanden. Särskilt till Herr Landshövdingen i Göteborgs och Bohus län, 
som ägnat så varmt intresse åt utställningen och nedlagt så mycket arbete för 
densamma, är det mig kärt fa begagna detta tillfälle att frambära stadens tack-
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samhet för det kraftiga sätt, varpå han i detta liksom i alla andra avseenden 
städse främjat stadens bästa».

Talaren vände sig därefter särskilt till de närvarande representanterna för 
främmande stater i följande ord:

»Nous avons la joie de voir assemblés ici presque tous les ministres étrangers 
accrédités auprès de la Cour de Suède avec leur doyen, M. Delavaud, ainsi 
que les consuls des pays étrangers de notre ville. Je tiens à vous exprimer, 
Messieurs, de la part de la ville, notre reconnaissance pour l'honneur que vous 
nous avez fait en voulant bien assister à la célébration de cette fête tricentenaire.

L’exposition de jubilé qui ouvrira ses portes demain est exclusivement 
suédoise, à l’exception de l'exposition des beaux-arts qui est Scandinave. Cette 
exposition est formée d’éléments destinés à montrer le développement de la 
culture suédoise — et tout particulièrement dans la partie occidentale de notre 
pays — depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Malgré son carac
tère national, nous espérons cependant quelle pourra attirer l’intérêt même des 
visiteurs étrangers.

Il y a pourtant une partie de l’exposition qui s’adresse spécialement à 
l’étranger, c’est l’exposition d’exportation, cette partie est d’autant plus motivée 
que notre ville est le premier port d’exportation de la Suède. Cette partie 
manquerait son but, si elle ne réussissait pas à éveiller l’intérêt de l’étranger. 
Nous espérons que vous, Messieurs les représentants des puissances étrangères, 
vous aurez une impression favorable du niveau auquel est arrivée l’industrie 
suédoise, et que vous trouverez quelle a de bonnes chances de succès dans 
l’échange international de marchandises.

Messieurs, au nom de notre ville, je vous souhaite à tous très cordialement 
la bienvenue.»

Riktande sig till Amsterdams närvarande representant fortsatte talaren:
»We feel greatly honoured by the presence here of representatives of some 

foreign cities who have played an important part in the development of Gothen
burg. If among these I address myself first to Amsterdam, it is on account 
of the active cooperation of citizens of Amsterdam already in the planning and 
foundation of our city.

Already when the nearest predecessor of Gothenburg, the town of the same 
name was founded by King Carl IX on the island of Hisingen, though soon 
destroyed, the King invited Dutch merchants and others to settle there. When 
King Gustavus Adolphus decided to found a new city on its present site he 
entered in renewed and successful negotiations with prominent Dutch people 
to take part in the work. The town was planned on Dutch models with canals, 
of which some remain. The importance attached to this Dutch settlement may
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be inferred from the fact that the royal letter of privileges, prescribes that records 
of the town, verdicts etc. should be worded in both the Swedish and the Dutch 
language and that therefore the city was ordered to have two Syndici or se
cretaries, one Swedish and the other a man proficient in the Dutch language. 
The first »burggreve» or President of the town was a Dutchman, Jacob van 
Dyck, — the same family name as the famous Dutch painter. In view of the 
prominent part Dutch people and especially citizens of Amsterdam have played 
in the foundation of our city, it is only natural that we should have been 
sorry not to see that city represented at our tercentenary festival. We feel 
pleased and honoured that Amsterdam has sent here as its representation the 
Burgomaster of Amsterdam, Heer W. de Vlugt.»

Hr. Carlander vände sig så till de engelska och skotska representanterna:

»If not at the start at any rate at an early stage many English families 
began to settle here and probably in still greater number came the Scotch. 
Their commercial activities played an important part in the development of 
the city, and we may say that the city of Gothenburg owes much of its pro
sperity to the enterprise of Britons. Their presence also exercised a great in
fluence on the social and cultural life of the place, a fact which caused our town 
sometimes to be nicknamed »little London», — certainly a very small London.

It was only natural therefore that Gothenburg should entertain a sincere 
desire to see represented here on this occasion the great metropolis of the 
British Empire, the empire in which the sun never sets. Kindly responding 
to our invitation the previous Lord Mayor, Colonel Sir T. Vansittart Bowater 
has come here as representative of timehonoured City of London and the vice 
chairman of London County Council Mr. Rowe, as representative of Greater 
London. We feel greatly honoured by their presence.

It is interesting to note that the man that ranked highest among the mer
chants of the early days was a Scotchman, who settled here in the sixteen- 
twenties, Sir John Mac Lean, a member of the famous Scotch family of that 
name. He rendered great services to the city and to his adopted country. At 
the same time he was a staunch supporter of the Stuart cause as shown by 
the letters to him from King Charles II. Many other Scotch families have 
reached a prominent position in Gothenburg. I he connections between Scotch 
cities and Gothenburg have always been very lively. We are happy to be 
permitted to welcome here as guest the Senior Magistrate of Edinburgh, Bailie 
White, as representative of the beautiful capital of beautiful Scotland.»

Nästa hälsning ställdes till staden Lübecks närvarande representation: 
»Schon die Vorgänger von Gothenburg dürften in einem lebhaften Verkehr 

mit deutschen Städten gestanden haben, was auch durch die neulich von der
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Stadt veranstalteten Ausgrabungen bestätigt worden ist. Dieser Verkehr wurde 
noch lebhafter nach der Gründung der jetzigen Stadt.

Eine beträchtliche Anzahl der Einwohner der neuen Stadt waren deutscher 
Nationalität und mehrere von diesen gelangten zu einflussreichen Stellungen in 
der Stadtverwaltung wie auch in Handel und Handwerk.

Die häufige Anwendung der deutschen Sprache in der Kanzlei der Stadt ist 
bezeichnend für den Einfluss des deutschen Elements in der jungen Stadt und 
für die Bedeutung, die es für ihre Entwicklung gehabt hat.

Unter den deutschen Städten waren wohl die Verbindungen mit der Stadt 
Lübeck am lebhaftesten, an welcher uns auch sonst so viele historische Erinne
rungen knüpfen.

Es ist uns eine besondere Freude und Ehre die alte und ehrwürdige Freie 
und Hansestadt Lübeck hier durch den Präsident ihres Senates, Herrn Bürger
meister Dr. Neumann, vertreten zu sehen.»

Staden Rouen hade inbjudits som representant för franska städer, varom er
inrades i följande ord:

»La ville de Gothembourg fut fondée principalement pour servir les intérêts 
du commerce. Elle avait hérité de ses devancières des relations commerciales 
florissantes avec les villes hanséatiques. Bientôt elle en eut aussi avec des 
villes françaises, et les rapports de commerce si actifs qu’elle avait ainsi com
mencés et auxquels nous attachons tant de prix, sont de nos jours de la même 
importance pour notre commerce extérieur qu’ils l’ont été autrefois.

Bien naturellement, nous avons vivement désiré que les villes françaises se 
fassent aussi représenter quand notre ville célèbre le tricentenaire de sa fonda
tion et qu'elle inaugure en même temps une grande exposition. Il aurait été 
pour nous une grande joie et un honneur de saluer la vieille ville de Rouen 
comme représentant des villes françaises, Rouen, si riche en souvenirs, ancienne 
capitale de la province de la Normandie, dont le nom suffit pour rappeler les 
rapports qu'elle a avec les pays du Nord.

Malheureusement il n’a pas été possible de réaliser notre désir, ce que nous 
regrettons vivement.»

Återgående till svenska riktade talaren sig slutligen till de talrikt närvarande 

företrädarna för de skandinaviska huvudstäderna, övriga svenska städer, lärda 
samfund m. fl.:

»Det är med livlig tillfredsställelse vi hälsa representanter för våra skandi
naviska frändefolks huvudstäder. Till Köpenhamn och Kristiania är vägen kort 
och den befares flitigt, då våra kommunalmän och tjänstemän önska inhämta 
vilka erfarenheter och rön, som där gjorts i kommunala frågor. Vi ha med
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tacksamhet att erkänna det tillmötesgående, som därvid ständigt visats. Det 
skulle för oss inneburit en stor besvikelse, om vi icke fått se representerade 
vid detta tillfälle Danmarks och Norges huvudstäder, med vilka vi ha så liv
liga och vänskapliga förbindelser.

Medan kommunalförvaltningen i Köpenhamn och Kristiania företer vissa skilj
aktigheter jämförd med vår, finner man däremot, att kommunalförvaltningen i 
Helsingfors är ordnad på nästan identiskt samma sätt som i Göteborg och 
andra svenska städer. I detta som i så mycket annat se vi en påminnelse om 
de starka band, som förena oss med vårt gamla broderland Finland och dess 
huvudstad, som vi ha glädjen se här företrädd.

Det är oss synnerligen kärt att i Islands minister få hälsa en representant 
för Reykjavik, huvudstaden i det avlägsna, men oss dock så närstående landet 
i höga Norden, det land som för oss strålar i de urgamla sagornas skimmer.

I stadens namn beder jag Eder, mina Herrar, framföra dess tack till Edra 
resp, huvudstäder för att de velat hedra vår stad genom att låta sig represen
teras vid detta tillfälle.

300 år är ju icke någon så märkligt hög ålder för ett stadssamhälle. Visser
ligen har staden haft flera föregångare, vilkas tillvaro för långt tillbaka i tiden, 
men då Göteborgs stad till sitt jubileum inbjudit samtliga svenska städer, är 
det ej att betrakta som ett utslag av högfärd över dess uppnådda höga ålder. 
Åtskilliga av här representerade städer kunna ju se tillbaka på en mycket 
längre historia än Göteborg.

Men vi vågade tro, att då rikets andra stad högtidlighöll minnet av den 
nuvarande stadens grundläggning och därvid samtidigt öppnar sin jubileums
utställning — den största som hittills hållits i de skandinaviska länderna — vi 
dock skulle kunna påräkna intresse från våra systerstäder, vare sig äldre eller 
yngre. Då Sveriges städer med endast några få undantag gjort Göteborg 
den äran att låta representera sig vid detta tillfälle, visar detta, att vi ej 
missräknat oss. Göteborgs stad anhåller genom mig få hälsa sina systerstäder 
välkomna.

Med denna välkomsthälsning vända vi oss i främsta rummet till vår huvud
stad, som själv inom kort kommer att högtidlighålla ett betydelsefullt minne 
och därvid samtidigt inviger sitt stadshus, som väl för framtiden kommer att 
framstå som den främsta exponenten för den nutida svenska byggnadskonsten, 
och vars konstnärliga utsmyckning kommer att åskådliggöras i den vackra av
delning av utställningen, Stockholms stad anordnat.

Några särskilda hälsningsord ber jag även få rikta till våra västsvenska 
systerstäder.

Den äldre västsvenska kulturen företer vissa särdrag, som skiljer den från 
andra delar av landet, och de vetenskapliga kulturhistoriska forskningar, som
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företagits för utställningens räkning, ha företrädesvis omfattat denna kulturkrets. 
En hel del för denna belysande och intressanta föremål ha beredvilligt ställts 
till förfogande av våra västsvenska systerstäder och deras ortsmuséer. De 
västsvenska städernas äldre kultur är således på ett särskilt sätt företrädd på 
vår utställning, och detta har för oss utgjort en ytterligare anledning att önska 
se dem representerade vid vårt jubileum.

I den hälsning Göteborg ägnar övriga svenska städer ber jag få inbegripa 
Svenska Stadsförbundet, som gjort de svenska stadssamhällena så ovärderliga 
tjänster och som de väl nu knappast skulle kunna tänka sig kunna undvara, 
och även Stadshistoriska Institutet.

Den ställning Göteborg uppnått bland Sveriges städer är främst beroende 
på dess handel, sjöfart och industri; de utgöra dess livsnerv. Men den ma
teriella odling, som sålunda varit betingelsen för vår stads förkovran, den utgör 
på samma gång den grund, den jordmån, som den andliga kulturens finare 
blommor behöva för att utveckla sin fulla växtkraft och fägring.

Upprättandet av Göteborgs Gymnasium redan under de första decennierna 
av stadens tillvaro blev av betydelse icke blott för Göteborg utan också för 
angränsande delar av Väst-Sverige och visar, att man tidigt hade öppen blick 
för nödvändigheten att bereda tillfälle till ökad bildning.

Grundandet av Göteborgs Kongl. Vetenskaps-och Vitterhetssamhälle år 1778 
och Göteborgs Högskola i var egen tid vittnar om att intresse i vårt samhälle 
för vetenskaplig verksamhet och den högre andliga kulturen alltjämt varit levande.

Då Göteborg gar att högtidlighålla minnet av en historisk tilldragelse av 
den betydelse som stadens grundläggning utgör och samtidigt öppnar en ut
ställning, vars kulturhistoriska kärna är resultatet av många års vetenskaplig 
forskning och som vi våga tro till gagn för svensk vetenskap räddat från för
störelse en myckenhet av kulturhistoriskt material, vi skulle då svikit Göteborgs 
traditioner, om vi icke givit uttryck åt en livlig önskan att vid detta tillfälle 
se representerade de akademier, högskolor och lärda samfund, med Uppsala och 
Lunds ärevördiga universitet i spetsen, som äro de främsta bärarna av den 
vetenskapliga forskningen och utbildningen.

Herr Universitetskanslern, som inför de statliga myndigheterna företräder 
universiteten och högskolorna i Stockholm och Göteborg, ha vi äran se när- 
vara. I illika med honom hälsar jag på stadens vägnar Uppsala och Lunds 
Universitet, Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, Stockholms och 
Göteborgs Högskolor, Göteborgs Kongl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle, 
Stockholms Handelshögskola m. fl., som gjort Göteborg äran låta sig repre
senteras vid dess jubileum.

Främjandet av handel och näringar är ju ett starkt intresse för Göteborg — 
naturligt nog, då stadens välfärd är i så hög grad av dem beroende. En av
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de viktigaste delarna av den utställning, som i morgon öppnas, är också direkt 
inriktad på att främja vår utrikeshandel och avsättningen av den svenska indu
striens alster på utländska marknader. Det har därför givetvis legat oss om 
hjärtat att fa se representerade rikets handelskamrar, såsom av staten auktori- 
serade företrädare för dessa intressen, och främmande handelskammare i vårt 
land, vidare de sammanslutningar, som särskilt företräda industrien, exporthan
deln’ och konsthantverket, Sveriges Allmänna Exportförening, Sveriges Industri
förbund och Svenska Slöjdföreningen, vilka genom rätten att utse medlemmar 
i Jubileumsutställningens styrelse varit intimt förbundna med utställningen och 
kraftigt främjat densamma.

Till den välkomsthälsning, jag på stadens vägnar har äran bringa dem, fogar 
jag den önskan och förhoppningen, att de uppoffringar vårt lands industri på
tagit sig genom sitt deltagande i utställningen må bära riklig frukt.

Det offentliga ordets makt är stor. Utan pressens hjälp skulle en sådan ut
ställning, som den Göteborg i morgon öppnar, vara dömd att misslyckas. Vi 
ha också under förberedelsernas fortgång i hög grad tagit pressens välvilja i 
anspråk. Då jag slutligen men icke minst bringar representanterna för den in- 
och utländska pressen stadens välkomsthälsning, fogar jag härtill förhoppningen, 
att de skola finna de förhandsuttalanden de haft vänligheten göra beträffande 
den med stadens jubileum förbundna utställningen icke blott motsvarade utan 
till och med överträffade av den verklighet, som i morgon framträder.»

Herr Carlanders tal mottogs med långvariga bifallsyttringar.

Första svaret på välkomsthälsningarna framfördes av justitieministern BIRGER

Ekeberg, som yttrade:

» Göteborgs stadsfullmäktiges Herr ordf örande !
För de vänliga ord, Ni å staden Göteborgs vägnar riktat till regeringen och 

till statens här representerade centrala verk och myndigheter, beder jag fa 
framföra ett varmt och hjärtligt tack. Vad från statens sida gjorts för denna 
stad nu och tillförene är ej annat än en skyldig gärd av erkänsla för sta
dens rika och mäktiga insats i svensk kulturutveckling till gagn för allt Sveriges 
land. Det är, som hade något av den målmedvetna kraft och framsynthet, 
som utmärkte stadens store grundläggare, med den första grundstenen lagts 
ned liksom ett frö i jorden för att giva sin prägel åt stadens växt genom seklen. 
Det drag av storvulenhet, den goda och offervilliga medborgaranda, som detta 
samhälle tagit i arv från storhetstiden, har väl knappast någonsin fått så full- 
lödiga uttryck som i dessa dagar. Helt visst skall det sätt, varpå 300-årsminnet 
av stadens grundläggning nu hugfästes, sporra stadens egna söner och döttrar 
till fortsatt hängivet arbete för samhällets bästa, det skall ock verka som ett 
väckande och manande föredöme för hela vårt land och långt utanför dess gränser.
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Därför bringa vi i dag vår hyllning åt Eder stad, sådan den ligger här fram
för oss, svensk till sitt ursprung och sitt kynne, men med blicken öppen mot 
det fria Västerhavet.»

Därpå reste sig de främmande sändebudens doyen franske ministern DELAVAUD, 
som prisade »la belle ville de Gothembourg qui peut être citée en exemple 
pour son activité dans toutes les branches de la navigation, du commerce et 
de l’industrie». I fortsättningen av sitt anförande nämnde talaren »combien 
mes collègues et moi nous nous réjouissions de nous trouver dans le grand 
port suédois qui nous avait réservé un accueil à la fois grandiose et chaleureux 
et je prie d’exprimer mes voeux pour la ville de Gothembourg, pour son 
développement et sa prospérité à l’avenir».

Nästa talare var representanten för Londons Lord Mayor Sir T. Vansittart 
Bowater, som »thanked his Worship the Mayor of Gothenburg for his very 
cordial reception he had accorded to him as representing the Lord Mayor of 
the City of London and expressed the hope that the very friendly relations 
that existed between his country and Sweden, might continue to the advantage 
of both in perpetuity». Därefter omnämnde talaren »how pleased he was to 
see that Ladies of Gothenburg headed by the Wife of the Governor had taken 
such interest in the City and that they were present in such large numbers 
and had presented a banner on such an interesting occasion. He was ex
ceedingly pleased with the reception he received and he appreciated the enter
prise and initiative of Gothenburg in instituting the magnificent exhibition 
which he hoped would be a great and material benefit to Sweden.»

Representanten för Londons County Council Mr. H. V. Rowe »desired to 
convey the deep appreciation of the London County Council at being so 
kindly invited by the Municipal Council of Gothenburg to send a representa
tive to take part in the proceedings. He was glad to be the bearer of the felicita
tions and good wishes of his Council to the City and people of Gothenburg 
and Sweden and their earnest hope that the happy relations which had in the 
past existed between the two countries might for ever continue.»

Därefter framträdde staden Amsterdams borgmästare Dr W. de Vlugt och 
höll följande anförande:

»Allow me to thank you Mr. President, in the first place for your ama- 
bility in inviting me to be present at this assembly, and in the second place 
for the kind words you addressed to us, your guests.

It will not be necessary to tell you that I deem it an honour and a pri
vilege to be able to assist at these commemoration festivities as the repre
sentative of the corporation and of the citizens of Amsterdam.
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I am happy to avail myself of this opportunity to assure you that our city 
has very highly appreciated your wish that it should send a delegate to be 
present at your feast.

This wish, Mr. President, may be considered a proof that the bands with 
which history unites Gothenburg and Amsterdam are strong and solid still at 
the present day. This wish gives evidence of the friendly relations that exist 
between Sweden and the Netherlands, relations, the cordiality of which so 
clearly manifested itself on the occasion of Her Majesty the Queen of Holland s 
visit to your country and His Majesty the King of Sweden s journey to ours. 
The sincere sympathy which lies at the root of those friendly relations not 
only determines the spirit in which I deliver this speech in the name of my 
city, but also the special cordiality of our wish, on this jubilee, for the growth, 
the prosperity and the successful development of your beautiful city Gothen- 
burg.

It was the Corporation’s special wish, that on the occasion of this third 
centenary you should be presented with a gold medal offered by the City of 
Amsterdam in testimony of its sincere sympathy and friendship, and in my 
quality of Mayor representing the Corporation I deem it a favour to be given 
the opportunity to hand it over to you in person. I want to add the cordial 
wish that the relations between Gothenburg and Amsterdam may remain as 
friendly as they have been up till now, that the historical band which hitherto 
united us will in future keep its hold on the inhabitants of both cities.»

Borgmästaren de Vlugt överlämnade därpå till stadsfullmäktiges ordförande 
en vackert graverad medalj av guld, å vars ena sida lästes: »Amsterdam Aan 
de Stad Göteborg 1623—1923».

Presidenten i staden Lübecks senat, borgmästaren Neumann uppläste en i 
folioformat inbunden, i fraktur med utsirade anfanger tryckt adress, som han 
med följande ord överlämnade:

» Hochgeehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Herren!
Im Namen der freien und Hansestadt Lübeck habe ich für die Ehre zu 

danken, die unserer Stadt durch die gütige Einladung zur Jubiläumsfeier der 
Stadt Gotenburg zu teil geworden ist. Alles, was wir in Anlass dieser Gedenk
feier an Grüssen und guten Wünschen für die Jubilarin auf dem Herzen haben, 
haben wir in einer Adresse zusammengefasst, die zu überreichen ich mir erlau
ben werde, deren Verlesung mir jedoch zuvor gestattet sein möge.»

Adressen lydde sålunda:
»Von den frühesten Tagen, da lübische Seefahrer die nördlichen Meere durch

massen, gehörte die alte Küstenstadt Lödöse zu den Zielen ihrer Fahrt, und Goten-
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schiffe von dorther warfen ihre Anker auf der Travemünder Rehde. Schwedens 
Städte hiessen den blutsverwandten Kaufmann von der Deutschen Hanse in Markt 
und Mauern willkommen, und die Fürsten ihres Landes gönnten ihm vor anderen 
Freiheit und Schirm. Der Grösste vom Hause Wasa war es, der die Mündung 
des Göta-Elfs in ihrer Bedeutung als Tor und Bollwerk seines Landes erkannte 
und dort eine neue Stadt erstehen liess. Gustav Adolf, der Gründer Gotenburgs 
— er ist auch der Neubegründer evangelischer Freiheit in deutschen Landen. Wie 
in der schwedischen Heimat findet man sein Bild im protestantischen Deutschland 
allerwärts in Haus und Hütte wieder. Wenn heute unter den sieben Türmen von 
Lübeck Gottes Wort nach Luthers Lehre erschallt, so weiss sich die Stadt mit den 
Bürgern von Gotenburg einig im dankbaren Gedächtnis an den Mann, den sie als 
ihren Stadtgründer feiern. Darüber hinaus verbindet heute wie ehedem den deut
schen Hafenplatz am Ostseestrande, und die Schwedenstadt am Kattegatt der gleiche 
Geist: das in Wind und Wellen erprobte Wagen des strebenden Kaufmanns, dem 
die Fremde zur zweiten Heimat wird, und der die Vaterstadt mit dem Segen seiner 
Arbeit erfüllt. In diesem Geiste reicht heute die Freie und Hansestadt Lü
beck der schwedischen Schwester Gotenburg die Hand und bringt ihr 
treueste Wünsche zur Dreijahrhundertfeier. Seefahrt ist not! 

Lübeck, im Mai 1923.
Dir Präsident des Senates :

D. Dr. Neumann
Bürgermeister. »

För Köpenhamn talade riksdagsmannen Th. Stauning:

»Som Formand for Borgerrepræsentationen i Kobenhavn takker jeg for Indby- 
delsen og moder her med Hilsen til Naboen og Lykonskning i Anledning af Jubilæet.

Vi har med Glæde set den rige Udvikling af Hovedstaden Goteborg. Med 
Beundring har vi bemærket Væksten i Industri, Handel og Sofart, og uden 
Misundelse ser vi denne Udvikling, i Forvisning om at det er til Hæder og 
til Gavn for alle nordiske Folk.

Jeg udtaler paa den kobenhavnske Befolknings Vegne den Forhaabning, at 
den store Udstilling maa bidrage til at käste Glans saavel over Staden Gote
borg som over det Land, der huser denne Udstilling, og med Kobenhavns 
Lykonskning folger 0nsket om varigt og godt Naboskab.»

Såsom representant för Kristiania överlämnade bankchefen B. With en prakt
full adress i rött band samt yttrade därvid följande:

»Herr Ordförande i Göteborg.
Kristiania Formandskap ved sin ordförer har den ære paa Norges hoved- 

stads vegne at bringe Göteborg sin hilsen til byens 300 aars fest.
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Göteborg og Kristiania, to nabobyer av omirent samme störreise, har i de 
svundne aarhundreder kappes i handel, industri og skibsfart. Kanske bedre 
end de fleste andre kan derfor Kristianias borgere værdsætte det vidtskuende 
fremsyn, den utholdende flid, det opofrende borgersind Göteborgs indvaanere 
har lagt for dagen i arbeidet for byens utvikling. Ingen beundrer mere end 
Kristiania det resultat som er naadd. Göteborg, Sveriges förste sjöfartsby, 
landets aapne vindu mot vest, byen med den blomstrende handel og industri, 
den skjönne kunst og de præktige anlæg, de berömte skoler og læreanstalter.

Idet Kristiania by frembærer en hjertelig tak for at den har faat leilighet 
til at la sig repraesentere ved denne höitidelige anledning, uttrycker den de 
varmeste önsker for Göteborgs fremtid i haabet om, at de baand av venskap 
og sympati som forener de to byer og folk altid maa sluttes fastere.

Idet jeg, herr Ordförande, overbringer denne adresse fra Kristiania, maa jeg 
faa lov till at lægge til, at det er os nordmænd en stor glæde at faa anled
ning til at kunne lægge vore venskabelige fölelser overfor vore naboer i öst 
for dagen, fordi jeg vet, at vore gode önsker kommer helt fra hjertet og er 
opriktig ment.

Det svenske folk har altid staat höit og nydt respekt og tillid fra sine om- 
givelser, men aldrig har dette været tilfældet i höiere grad end nu. De van- 
skelige aar under krigen og dens efterdönninger har öket respekten og aktelsen 
for Sverige over hele den civiliserte verden, men intetsteds i större utstræk- 
ning end hos deres nærmeste naboer i vest.»

Adressen var av följande lydelse:
»Kristiania Formandskap

ved sin ordförer har den ære paa Norges hovedstads vegne at bringe Göteborg 
sin hilsen til byens 300 aars fest. Göteborg og Kristiania, to nabobyer av omirent 
samme störrelse, har i de svundne aarhundreder kappes i handel, industri og skibs
fart. Kanske bedre end de fleste andre kan derfor Kristianias borgere værdsætte 
det vidtskuende fremsyn, den utholdende flid, det opofrende borgersind Göteborgs 
indvaanere har lagt for dagen i arbeidet for byens utvikling. Ingen beundrer mere 
end Kristiania det resultat, som er naadd. Göteborg, Sveriges förste sjöfartsby, 
landets aapne vindu mot vest, byen med den blomstrende handel og industri, den 
skjönne kunst og de præktige anlæg, de berömte skoler og læreanstalter. I det 
Kristiania by frambærer en hjertelig tak for at den har faat leilighet til at la sig 
repræsentere ved denne höitidelige anledning, uttrykker den de varmeste önsker for 
Göteborgs fremtid i haabet om at de baand av venskap og sympati som forener 
de to byer og de to folk altid maa styrkes og festes.

Kristiania 7:de Mai 1923.



Borgmästaren i Amsterdam Dr. W. de Vlugt.
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Därpå framförde Senior Magistrate of Edinburgh BAILIE Matthew White en 
hälsning från den skotska huvudstaden :

»It is a very great honour and also a very great pleasure to me to be pre
sent on this interesting occasion, and to take part in the celebration of the 
Three hundredth Anniversary of the foundation of this famous City of Gothen
burg.

On behalf of the ancient and historic Capital of Scotland I extend to you 
our most cordial greetings and felicitations on this eventful day in the annals 
of your City, and at the same time take the opportunity of expressing the 
most kindly and friendly sentiments with which we in Scotland regard the 
Kingdom of Sweden, to which we are so closely united by ties of kinship as 
well as by commercial and industrial relationships.

It is a matter of history that there has been established for centuries a firm 
friendship between Sweden and Scotland based on mutual respect and esteem, 
fostered by a wide community of interests, and cemented and strengthened by that 
love of freedom and independence which is characteristic of the two peoples.

In many respects there is a great similarity between the two Countries. 
In history, religion, science, literature, and constitutional government, and parti
cularly in education there are many points of resemblance and numerous dis
tinguishing features.

We are all familiar with the stirring tales associated with Swedish history, 
and the romantic traditions of the famous Vikings of the North. The stories 
of the allconquering Sea-Kings have thrilled readers belonging to every Nation, 
whilst the glorious exploits of your Gustavus Adolphus, the founder of this 
City and the champion of the Protestant Cause of that period, have a special 
interest to all Scotsmen. You all know that under his banner a large number 
of Scottish soldiers were enrolled and took part in many brilliant victories 
under his gallant leadership, and many of whom perished with him at Lutzen 
on 6th November 1632, when the Swedish army achieved a glorious success 
in the 30 years war. The life of the great hero of that war, who was as 
unselfish as he was brave, and who was one of the most accomplished Kings 
of his period, has been a source of influence and inspiration, not only to 
Sweden but to other Countries, and this great City of Gothenburg does well 
to honour the memory of its famous founder. The Tercentenary of its founda
tion forms a happy occasion for the celebration of such an historic event.

It is very pleasing for Scotch people to know that at a very early stage 
after the foundation of Gothenburg Scottish families began to settle here in 
considerable numbers, and that their commercial activities and enterprise played 
no small part in the development and prosperity of the City, and I am here 
to-day to testify to that spirit of friendliness and good-feeling which has always
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characterised the relations between the two peoples and to say that last June 
it was a matter of great pleasure to the City of Edinburgh to have the oppor
tunity of extending to a number of Swedish Naval Officers, who were visiting 
Scotland, a very hearty welcome to Edinburgh.

In conclusion allow me to express the hope that in the future there will 
be the same close and friendly cooperation and intercourse between us as 
there has been in the past and that the cordial relations presently existing 
will not only be maintained but extended in even a higher degree.»

Nästa talare var ordföranden i stadsfullmäktige i Helsingfors doktor Leo EHRN- 
ROOTH, som yttrade:

»Såsom representant för Helsingfors stad ber jag härmed att få till Eder 
framföra Helsingfors Stadsfullmäktiges broderliga hälsning och vördsamma tack 
för den hedrande inbjudan till de högtidligheter, varmed Göteborgs stad firar 
300-årsminnet av sin grundläggning och öppnandet av den storartade jubileums
utställningen. Finlands huvudstad känner sig stolt och glad över att vid detta 
högtidliga tillfälle få vara representerad.

Inför denna församling är det väl knappast behövligt att erinra om i huru 
hög grad samhällsutvecklingen i Finland även efter den politiska skiljsmässan 
från det gamla moderlandet förblivit rotad på gammal, beprövad svensk grund, 
och detta gäller i full utsträckning jämväl på kommunalväsendets område. Den 
kommunala organisationen i Finlands städer har i allt väsentligt utvecklats 
enligt samma grundsatser, som följts i de svenska städerna, och därför hava ock 
de finländska stadssamhällena i så många avseenden kunnat draga nytta av de 
erfarenheter och lärdomar, som på det stadskommunala området vunnits i detta 
land. Icke minst inom Helsingfors stads förvaltning känner man sig stå i stor 
tacksamhetsskuld för många livgivande impulser från svenska städer, och detta 
gäller i betydande grad Göteborgs stad.

Till innevånarantalet representerande samma storlek har Helsingfors liksom 
Göteborg genom sitt läge anvisats att söka sin framtid sasom en handels-, 
industri- och sjöfartsstad. Med det största intresse har man fördenskull där
borta vid Finska vikens strand följt med det energiska och målmedvetna ar
bete, som av Eder stad utförts för befästandet av dess ställning såsom Sveriges 
förnämsta hamnstad. Edert epokgörande reformarbete på rusdryckshanterin- 
gens område har även för oss under långa tider varit en förebild, och Göte- 
borgs-systemet vann efterhand tillämpning ej endast i Helsingfors utan i alla 
Finlands städer. Det banbrytande arbete, som under senare år av Eder stad 
utförts på stadsplaneväsendets område, har inom Helsingfors kommunalförvalt
ning följts med det livligaste intresse och givit även oss nya uppslag och idéer. 
I detta sammanhang må emellertid med särskild värme betonas det vackra
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föredöme de ledande personligheterna i Göteborgs samhälle städse visat genom 
sin levande känsla för att det är någonting värt att offra tid och möda i oegen
nyttigt arbete för hemstadens väl, för dess utveckling och förkovran — i denna 
stad lever och verkar den gamla, goda borgarandan ännu med oförminskad kraft.

För allt vad Finlands huvudstad under årens lopp fått av Göteborgs sam
hälle lära och efterlikna framföra Helsingfors Stadsfullmäktige i dag genom 
mig till Eder uttrycken för sin aktning, beundran och tacksamhet jämte de upp
riktigaste önskningar om en fortsatt ärorik utveckling — staden själv och hela 
Sveriges rike till båtnad.»

Därpå överlämnade doktor EHRNROOTH en vackert textad adress i smakfullt 
band av följande lydelse:

»Till Göteborgs stad frambär Helsingfors stad härmed sin hälsning.
Under tre sekler har Göteborg, grundat till ett värn för Sveriges handel och 

sjöfart, med aldrig bruten kraft verkat för främjandet av näringarna, för underlät
tandet av det mellanfolkliga varuutbytet och för utvecklandet av samfärdseln över 
haven. På ett lysande sätt har Göteborg förverkligat den tanke, som föresvävat 
dess store grundläggare och härigenom har Göteborg framstått som ett manande 
föredöme för städerna i norden. Samtidigt ha stadens idoga och framåtsträvande 
medborgare förstått uppbygga sitt samhälles institutioner så att de i flera fall tjänat 
andra samhällen, ej minst vårt, till värdefull ledning vid arbetet för den egna kom
munens bästa.

Helsingfors, uppbyggt även det på en svensk konungs bud och för att tjäna 
nordisk handel och sjöfart i öster, har städse med beundran sett, huru den mäk
tiga nordiska sjöstaden i väster förmått fylla sin naturliga och historiska uppgift.

Helsingfors Stadsfullmäktige önska därför betyga Göteborgs stad sin vördnad, 
frambärande sina lyckönskningar till dagens minnesfest.

På Helsingfors Stadsfullmäktiges vägnar:
Leo Ehrnrooth.»

Islands minister i Köpenhamn SVEINN Björnsson talade därpå å staden Reykja
viks vägnar:

»Jeg bringet Hilsen og Lykönskning fra den yngste og mindste af Nordens 
Hovedstæder, Reykjavik.

Paa Island gaar Kendskabet til dette Sted meget langt tilbage i Tiderne. 
De isländske Sagaer, som beretter om vore Forfædres Liv og Færden for 
næsten 1000 Aar siden, nævner tit Gautland og Gautaelf, dels som Steder 
hvorfra nogle af Sagaernes Personer havde deres Oprindelse, dels som Steder 
der besögtes af Islændinge som rejste ud for att söge »Berömmelse og ud- 
videde Kundskaber».
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Vi folger paa Island den Dag i Dag med Interesse Udviklingen i vore nor
diske Frændelande og glæder os altid ved vore nordiske Frænders kremgang. 
Derfor takker jeg paa Reykjaviks Vegne for at man har villet se den repræ- 
senteret her i Dag, og udtaler samtidig et oprigtigt Önske om Lykke og Frem- 
gang for denne Stad, for denne vestlige Forpost for svensk Kultur og Fore- 
tagsomhed, som disse Dage giver saa smukke Beviser paa at befinder sig i 
en kraftig, levende Udvikling saavel kulturelt som kommercielt.

Jeg haaber at den Kendsgerning, at »Gautar» kunde gaa til Island ligesaavel 
som Islændinge landede deres Skibe i Gautaelf for 1000 Aar siden, saa svær 
som Förbindelsen over Havene dengang var sammenlignet med nu, maa i 
Fremtiden virke opmuntrende paa at skabe nærmere Baand mellem denne 
Stad og Islands Hovedstad.

Jeg hilser og hylder Göteborgs Stad.»

Slutligen framförde Stockholms stadsfullmäktiges ordförande direktör Allan 
Cederborg å de svenska städernas samt Svenska Stadsförbundets vägnar följande 

hälsning:

»Då Göteborgs stad i dessa dagar hugfäster 300-årsminnet av stadens grund
läggning, har den velat hos sig samla representanter för Sveriges övriga städer 
och för det Svenska stadsförbundet. Enligt mig lämnat uppdrag ber jag att 
få, på dessa representanters vägnar, till Göteborgs stad uttala vår glädje över 
att få gästa Eder vid detta märkliga tillfälle och framföra våra lyckönskningar 
till det stolta minne, som firas.

Den Sveriges konung, som grundläde detta Göteborg och vars bild reser sig 
på torget därute, var skaparen av Sveriges Östersjövälde. Men för krigets 
värv glömde han ej fredens ; han insåg, att den nyvunna ställningen utåt måste 
motsvaras även av ökad inre styrka. I arv efter sin bistre fader tog han där
för omsorgen att förbättra rikets näringar och handel, att giva vår folkhushåll
ning nya och ökade krafttillflöden. Sveriges städer hava särskild anledning 
att med tacksamhet minnas hans vårdnad om stadsmannanäringarna, hans iver 
att för dem bereda nya knutpunkter. Rika frukter har denna hans gagneliga 
gärning burit för vårt land, men det största och mest bestående värdet är för
knippat med grundandet av Göteborg.

Älven, som flyter härigenom, är ju av naturen en huvudpulsåder för han
delsförbindelserna från och till landskapen kring Vänern med deras gruvor, 
skogar och andra rikedomar. Från dess mynning ligger fri färden i västerled, 
ut på de stora haven. Redan långt tillbaka i medeltiden hade därför handels
män och sjöfarande sökt sig boplatser efter älven. Men det svenska väldet 
satt den tiden trångt härnere; nära till älven gränsade danska och norska land
skap, och med deras befolkning rådde täta fejder. För denna ofred föllo de

— 44 —



Senior Magistrate of Edinburgh
BAILIE MATTHEW WHITE.



"T $2." Yin.

Ordföranden i stadsfullmäktige i Helsingfors 
Dr LEO Ehrnrooth,



Islands minister i Köpenhamn 
Sveinn Björnsson,



dMdMMMBARRE

; . - v

Stockholms stadsfullmäktiges ordförande 
direktören ALLAN CEDERBORG.



HÖGTIDLIGHETERNA DEN 7 MAJ 

små köpstäderna offer från tid till annan; så skedde med Gamla Lödöse och 
det nya; så skedde ock med Karl IX:s på Hisingen förlagda Göteborg. Först 
med skapandet här av det nya Göteborg och dess befästningar lyckades det 
vinna den nödiga tryggheten och därmed möjligheterna för fortbestånd och 
utveckling.

Lyckosam har denna utveckling varit för Göteborgs stad, lyckosam och gag- 
nelig för hela vårt land. Förvisso ha från tid till annan mött faror och svå
righeter av olika slag, men de hava övervunnits med mod och tålamod. Gö
teborg har blivit vad dess skapare avsåg, det västra Sveriges stora marknads- 
och stapelplats, Sveriges främsta uthamn för den stora sjöfarten — vår hu
vudstad i väster. Det har blivit det delvis på grund av sitt gynnade läge, 
men delvis och kanske än mer på grund av den idoga, målmedvetna strävan, 
den vidsynta företagsamhet, som av ålder präglat dess näringsliv.

Dessa goda egenskaper hava emellertid utmärkt icke blott den enskildes 
arbete för eget bästa, de hava i rikt mått ägnats även staden själv och dess 
intressen. Få städer hava i högre grad än Göteborg njutit förmånen av med
borgares oegennyttiga och oavlåtliga arbete för stadens förvaltning, fa torde 
ha mottagit rikare bevis på medborgares frikostighet för tillgodoseende av kom
munens sociala eller kulturella önskemål. Sedan gammalt framstå därför Göte
borgs stads förvaltning och dess kommunala institutioner såsom i många hän
seenden av förebildlig art.

A övriga svenska städers och Svenska stadsförbundets vägnar bringar jag 
Göteborgs stad vid dess jubileum vår varma och uppriktiga hyllning. Måtte 
det unnas Edra medborgare att framgent med samma klokhet och kraft som i 
gången tid driva sin fredliga id. Måtte hos dem leva kvar den kärlek till 
Eder stad, den allmänanda och den offervilja, som präglat gångna släkten. 
Då skall förvisso stadens framtid bliva den flydda lik, en tid av än rikare 
framgång och utveckling, till lycka och gagn för denna stad och dess folk 
men även för Sveriges land.»

Uppsala universitets rector magnificus professor Stavenow talade för de re
presenterade högskolorna:

•»Herr Stadsfullmäktiges Ordförande ! Mina damer och herrar!
Sveriges universitet och högskolor frambära genom oss, deras deputerade- 

sina varma och uppriktiga lyckönskningar till Göteborgs stad på dess hög" 
tidsdag. De trenne sekler, som förflutit, sedan denna stad grundlädes, utgöra 
ju efter världshistoriskt mått en ganska oansenlig tidrymd, men de omsluta 
denna stads hela historiska tillvaro och hava för densamma betytt en kraftig 
utveckling från den första oansenliga begynnelsen till det storslagna, av liv 
och verksamhet sjudande moderna stadssamhälle som Göteborg nu är. Denna
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utveckling betecknar otvivelaktigt ett av de främsta momenten i hela vårt lands 
materiella odlingsliv under dessa sekler. Såsom Sveriges främsta sjö- och 
handelsstad, ett av dess främsta industricentra och rikets till invånarantalet 
näst huvudstaden största samhälle kan Göteborg med stolthet och verklig till
fredsställelse högtidlighålla sitt 300-årsminne, och hela landet har anledning att 
deltaga i detta högtidlighållande och i önskningarna om en fortsatt lyckosam 
utveckling av stadens ekonomiska liv. Men Göteborg kan dessutom se till
baka på de mest betydelsefulla insatser i vårt lands andliga kulturliv, i dess 
vetenskap, dess konst och litteratur, likaväl som i dess folkbildningsarbete, dess 
humanitetssträvanden och sociala utjämningsarbete. Även i dessa hänseenden 
har Göteborg i rikaste mått motsvarat sin grundläggares den store konung 
Gustaf II Adolfs avsikter, i vilka omsorgen om vårt folks odlingsliv i alla dess 
skilda yttringar städse i lika mån ingick.

Det är för landets universitet och högskolor en stor tillfredsställelse att hava 
fått tillfälle att vid denna högtidsfest instämma i den allmänna tacksamhet och 
beundran, som Sveriges folk känner för detta samhälles trehundraåriga arbete 
och strävanden, och alldeles särskilt att betyga sin livliga erkänsla för vad 
Göteborgs stad uträttat även i den högre andliga odlingens tjänst. I de 
adresser, som vi härmed hava äran överlämna, giva våra kommitterade på olika 
sätt formulerade, till andemeningen identiska uttryck för denna erkänsla och 
för sina livliga förhoppningar om en lyckosam framtid för Göteborgs stad.»

Samtliga dessa anföranden hälsades med spontana och livliga applåder.
Därefter överlämnade professor Stavenow en adress från Uppsala universitet, 

varefter representanterna för Lunds universitet samt Stockholms högskola och 
I ekniska högskolan framträdde och överräckte adresser. Dessa, som voro 

inbundna i konstnärligt utförda band, voro av följande lydelse:
»Till Göteborgs Stad.
Når Göteborgs stad i dessa dagar högtidlighaller trehundraårsminnet av stadens 

grundläggning, kan den med skäl känna en rik tillfredsställelse över den stora 
insats, som det varit staden förunnat att under de gångna seklen göra i fosterlandets 
ekonomiska utveckling och i dess odlingsliv i övrigt. Med grundade förhoppningar 
om en lyckosam framtid kan Göteborgs stad vid detta tillfälle skåda kommande 
århundraden till mötes.

Uppsala universitet, som i Gustav II Adolf ser även sin främste välgörare och 
befrämjare, erinrar sig, att grundandet av det nya Göteborg skedde samtidigt med 
de stora reformer och de frikostiga donationer, medelst vilka Uppsala universitet 
av denne konung återupprättades. Detta vittnar om, hur levande och intimt pla
nerna till höjande av rikets ekonomiska välstand hos Gustav Adolf och hans män 
voro förbundna med den andliga odlingens främjande.
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Gustav Adolfs skapelse, det nya Göteborg, har blivit ett storslaget uttryck för 
den dådkraft och den vidsynta fosterlandskärlek, som utmärkte dess grundläggare. 
Uppsala universitet är förvissat därom att denna upphöjda anda även under kom
mande sekel skall besjäla Göteborgs stads medborgare och att Gustav Adolfs stolta 
stad i framtidens säkerligen allt mer intensiva, omfattande och sjudande ekono
miska och andliga liv skall med framgång hävda sin ställning och sina traditioner 
till stadens egen och hela fäderneslandets heder och förkovran.

Uppsala den 7 april 1923.

Å Uppsala Universitets vägnar:
Ludvig Stavenow.»

»Universitetet i Lund till Göteborgs Stad vid dess trehundraårsfest.
Göteborgs grundläggning var en stor gärning av en stor konung. Sverige öppnade 

sina portar mot väster, mot kulturländerna på andra sidan Nordsjön, mot världen 
bortom haven. Förbindelser knötos, varor och tankar byttes. Och främst vid 
utbytet stod, gynnat av sitt läge, Göteborg, främst att tillvarataga de nya, stora 
möjligheterna till gagn för sig och fosterlandet. Förutseende, handlingskraft, vid
synthet hade staden tagit i arv efter sin grundläggare, medborgaresinne och sam
hällsansvar föddes av allvarliga tider och allvarligt arbete. Och staden växte till i 
storlek, folkrikhet och välmåga.

Arbetsdagens id och damm skymde icke blicken för livets andliga värden, vär
den, för vilka inga statistikens siffror tillfyllest redovisa, men utan vilkas beak
tande intet samhälle rätt fyller sin uppgift. Om den vidsynthet, som i detta av
seende har präglat Göteborgs stad, som värmt dess ledande män till en offervil
lighet nästan utan like, om den vittnar högt och ärofullt Göteborgs andliga liv, 
dess sociala omsorger, dess vetenskapliga stiftelser och inrättningar, dess Högskola, 
bibliotek och museer, dess konstskatter och konstanstalter liksom också på sitt 
sätt — och glänsande — den utställning, med vilken staden firar sitt trehundra
årsminne.

Så star Göteborgs stad, när den nu dröjer inför de rika minnena från sin tre
hundraåriga tillvaro, i en kraftutveckling som aldrig förr och framtiden lockar 
med rika löften.

Må då minnena vördas och vårdas, må arbetet krönas av framgång, må framti
den infria sina löften!

Må Göteborgs stad i lyckosam utveckling alltfort förbliva vad den är — en 
föregångare och en förebild för svenska städer.

À Lunds Universitets vägnar:
Axel Moberg.

Lund i Maj 1923.»
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»Till Göteborgs Stad.
Trenne sekler hava svunnit sedan Göteborgs stad först inträdde i raden av Sve

riges köpstäder.
Framsprunget ur vår begynnande storhetstids strävan att öppna Sverige för vester- 

ländsk förbindelse på såväl den materiella som den andliga kulturens områden, 
har Göteborgs stad under de gångna århundradena med oförtröttadt nit och lysande 
framgång fyllt den med dess grundläggning förbundna uppgiften. För Stockholms 
Högskola, som i denna åt högtiden och minnet helgade stund till Göteborgs stad 
frambär sina varmaste och uppriktigaste lyckönskningar, ligger det framför allt om 
hjärtat att bringa i tacksam åtanke dess betydelsefulla insatser för vår andliga od
lings befrämjande och förkovran. Med storsinnad frikostighet har Göteborgs stad 
inom sig skapat stadigvarande hemvist för svensk vetenskap och konst. Intet svenskt 
kulturellt intresse har i Göteborgs stad saknat förståelsefull uppskattning och verk
samt understöd. Förvisso skall det kunna sägas, att Göteborgs stad och dess bor
gare givit Sveriges folk ett oförglömmeligt föredöme i aldrig svikande ansvarskänsla 
inför var andliga odlings värden och den höga plikten av deras utvecklande och 
fullkomnande.

Stockholm i maj 1923.

Ivar Bendixon.
Rektor för Stockholms Högskola.»

»Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
frambär härmed sin hyllning till Göteborgs Stad, som under en trehundraårig 

tillvaro lyckosamt förverkligat sin grundläggares tanke och gjort oskattbara insatser 
i svenskt näringsliv och svensk kultur. Må Göteborg alltfort växa i kraft och 
skönhet, ett föredöme genom medborgarnas allmänanda och offervilja, en fristad 
för ädel id och fredsäll möda, en fostrarinna av framsynt tanke och hugstor gärning.

För Lärarehollegiet :

Dess Rektor.»

Overmarskalken Wigelius, som presenterat dessa representanter allt efter som 
de framträdde, lämnade därpå de svenska städernas representanter tillfälle att 
framlämna sina adresser.

Början gjordes av direktör Cederborg, som frambar Stockholms stads ståt
liga adressbok. Därefter överlämnade de övriga städernas representanter, vilka 
länsvis uppropades, sina likaledes med vackra och smakfulla band försedda 
hyllningsadresser.
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Dessa lydde sålunda:

»Till Göteborgs Stadsfullmäktige,
Då Göteborg nu går att fira trehundraårsminnet av stadens grundläggning, vilja 

vi å huvudstadens vägnar till systerstaden vid Västerhavet framföra vår hälsning och 
hyllning. Under krigets brytningstider, fyllda av oro och nöd, men ock av händelser 
och beslut, avgörande för rikets framtida öden, infaller Göteborgs grundläggning. 
Århundraden hava sedan dess flutit hän, skiftande sol och skugga över vårt land, 
men alltjämt är Gustav II Adolfs stadsbyggargärning en levande kraft i svenskt 
samhällsliv. Icke på någon punkt har den burit frukter av mera beståndande värde 
än i den nya staden vid Göta älvs mynning, grundad för handeln i västerled, 
framgångsrik på grund av sitt läges naturliga fördelar och än mer genom sina in
byggares flit och företagsamhet kan Göteborgs stad med en lysande utställning av 
det fredliga arbetets frukter nu fira sitt trehundraårsjubileum. Vi lyckönska Göte
borg till dess ställning såsom en av stadsmannanäringarnas förnämsta huvudorter i 
vårt land. Vi lyckönska Göteborg till dess förebildliga resultat å det kommunala 
arbetets fält. Men framför allt bringa vi vår hyllning åt den dådkraftiga med
borgaranda och den vilja att offra omtanke och mödor för det egna samhällets väl
färd, som städse präglat Göteborgs kommunala självstyrelse och utgjort den fasta 
grundvalen för dess framgångar.

Stockholm den 3 april 1923.
För Stockholms stadsfullmäktige:

Allan Cederborg.
Stadsfullmäktiges ordförande. / YNGVE LARSSON.»

»Till Göteborgs Stad.
Vid högtidlighållandet av 300-årsminnet av Göteborgs stads grundläggning vill 

Jönköpings Stad, sedan århundraden i handelsförbindelse med rikets andra stapel
stad, härmed giva uttryck för sin hyllning och lyckönskan.

framsynt och målmedveten ledning, idogt arbete, kulturella intressen och god 
medborgaranda hava kommit Göteborg att framstå såsom en lysande förebild för 
våra stadssamhällen.

Lycka och framgång följe allt framgent staden i dess strävanden för materiellt 
valstånd och ideella syften, stadens invånare till glädje och gagn och riket till 
båtnad och heder!

För Jönköpings stad:
Alb. Nordin.»

»Göteborg.
Göteborgs och Bohus Läns städer, 

som v ar för sig sta i närmare förbindelse med Göteborg än med någon annan av 
Sveriges städer, och i mansåldrar vant sig att betrakta Göteborg som en medelpunkt
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för materiell och andlig kultur, icke blott för länet utan för hela västra Sverige, 
frambära härmed, under erkännande av sin tacksamhetsskuld, sin samfällda lyck
önskan med anledning av trehundraårsminnet av stadens grundläggning.

För Kungälvs stad: För Marstrands stad:
B. M. Bergfelt. Axel Lindström.

För Uddevalla stad ; För Strömstads stad;
John Bark. B. Hellborn.

För Lysekils stad: För Mölndals stad:
Fritz Lösch. Th. Nilsson.»

»Till Göteborgs Stad å dess 300-års jubileum den 8 maj 1923 
från Linköpings stad. Med hyllning för ernådd storslagen utveckling och till
önskan om välgång för kommande tider.

Å stadsfullmäktiges vägnar: 
Carl Sederblad.

/ O. Stenström.>

»Till Stadsfullmäktige i Göteborg.
Då Göteborgs stad den 8 maj i år firar 300-årsminnet av stadens grundläggning 

och samtidigt öppnar sin Jubileumsutställning, tillåta sig Gefle stadsfullmäktige här
igenom att till Eder såsom representanter för Göteborgs stad frambära sina lyck
önskningar i anledning av denna tilldragelse. Vi lyckönska Eder till den storartade 
utveckling staden nått och till de betydande insatser stadens medborgare nu och i 
gångna tider gjort i svensk odling och svensk historia. Med kännedom om de 
rika möjligheter staden äger våga vi också uttala den förvissningen, att Göteborgs 
stad skall allt framgent hävda sin rangplats bland Sveriges städer och gå till mötes 
en rik utveckling i såväl andligt som materiellt avseende.

Gefle den 30 april 1923.

På Gefle stadsfullmäktiges vägnar:
X. J. Andersson 

Ordförande.
/ Knut Lindberg.»

»Till Göteborgs Stad.
Hallands läns städer bringa Göteborgs stad, i anledning av dess jubileum, 

sin uppriktiga hyllning och lyckönskan. Med stolthet och glädje kan staden blicka 
tillbaka på de tre tilländagångna seklens materiella och andliga utveckling, präglad 
av ärlig köpenskap och storvulen offervilja för höga ideella mål. Må de tider som



HÖGTIDLIGHETERNA DEN 7 MAJ

komma bringa fortsatt framgång och förkovran till fromma för stadens innevånare 

och hela vårt folk.
Den 7 maj 1923.

För Halmstads stad:
P. Bengtsson.

För Falkenbergs stad:
John Lundberg.

För Varbergs stad: 
L. O. Collin.

För Laholms siad : 
C. L. Lundgren

För Kungsbacka stad :
Werner Larson.»

»Till Göteborgs stad.
Vänersborgs stad bringar systerstaden vid Göta älv en varm hyllning på dess 

300-årsdag, jämte önskan om fortsatt framgångsrik utveckling.»

»Alingsås stad frambär till systerstaden Göteborg — högt skattad som ly
sande föredöme i idoghet, initiativkraft och enskild offervillighet — på 300-års- 
jubileumsdagen sin varma önskan om genom tiderna fortlöpande lyckosam utveck- 
ling — tip båtnad för såväl det egna samhället som för hela vart land.

Å Alingsås stads vägnar:

Carl Almgren. E. Zimdahl. Alb. Michelsen.

H. M. Enander. B. Brandt.»

»Det 300-åriga Göteborg fr. Ängelholm.

Du slår på ärans höjder Göteborg 
och ärans konung står uppå Ditt torg. 
Bland stora namn Du räknar Olof Wi]k 
då vi ej annat haft än Sktlder-vik.
Då andra städer stöta i trumpet 
för Göteborg och Dess förträfflighet,
Vi skånska mannar högre ton oss tar 
och blåsa uppå Lergök en fanfar. 
Du har en älv, vi bara ha en å. 
Du har en hamn, vi haft en likaså, 
men ingen avundsjuka lönligt bor 
i lillebrors hurra! för Storebror.
Vi fyra sekler sett och Du blott tre 
och ändå är Du stor och grann och bre' 
med havets sälta och med lustgårdsfärg. 
Du blev en jätte och vi endast dvärg.
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Du, andre Gustafs verk, gått fram i kraft 
ock visat, att Du huvud haft på skaft, 
men vi ha andre Kristian till far 
och huvudlöst blev allt han lämnat kvar. 
Du, tidens värdkas, för den staden brinn, 
som ställer ut, då andra ställa in, 
och där Du sitter nu pä högsta pinn 
är makten, äran, härligheten Din.-»

»Till Göteborgs Stad.
Då Göteborgs stad den 8 i denna månad högtidlighåller trehundraårsminnet av 

stadens grundläggning, får Hälsingborgs stad härigenom framföra sin hyllning 
och lyckönskan. Måtte Göteborgs stad få glädja sig åt fortsatta storartade framsteg 
och de goda förbindelser, som städse varit rådande mellan Sveriges främsta sjöfarts- 
stad och sjö- och stapelstaden Hälsingborg, alltjämt förkovras! 

Hälsingborg den 7 maj 1923.
Å Hälsingborgs stads vägnar:

Hjalmar Forsberg.»

»Till Göteborgs Stad.
Filip st ads Stad frambär härigenom sin hälsning med anledning av Göteborgs 

stads 300-årsjubileum.
Filipstad i maj 1923.

Dan Frankel.
Stadsfullmäktiges ordförande.»

»Jönköpings läns sju småstäder anhålla att till Göteborgs stad vid dess 
300-årsjubileum få framföra uppriktiga lyckönskningar med anledning av storartat 
och lyckosamt tillvaratagande generationerna igenom av givna förutsättningar till den 
ståtliga samhällsbyggnad, varom stadens glänsande historia vittnar och dess anblick 
dag som är bekräftar, men ock livligaste förhoppningar om oavbruten kraftfull 
utveckling till egna inbyggares och fosterlandets lycka och heder.

Den 8 maj 1923.
För Eksjö stad: För Gränna stad: För Huskvarna stad:
John Nyström. E. Wetterling. Carl Ljungström.

Stadsfullmäktiges ordförande. Stadsfullmäktiges ordförande. Stadsstyrelsens ordförande.

För Nässjö stad:
Hj. Weiland.

Stadsfullmäktiges v. ordförande.

För Vetlanda stad:
Conrad Adlers. 

Stadsfullmäktiges ordförande.

För Tranås stad:
B. E. Gelotte. 

Stadsfullmäktiges ordförande.

För Värnamo stad: 
Fr. Fritzén. 

Stadsfullmäktiges ordförande.
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»Till Göteborgs Stad,
som vid högtidlighållandet av sin trehundraåriga tillvaro kan blicka tillbaka pa en 
storartad utveckling i kulturellt och materiellt hänseende, frambär Kristinehamns 
stad sin varmaste lyckönskan och hyllning samt uttalar sin förhoppning, att de 
förbindelser, som i långliga tider ägt rum de båda städerna emellan, alltjämt måtte 
få fortfara till båtnad såväl för Gustaf II Adolfs nu så stolta skapelse vid Göta 
Älvs mynning som för hans dotters mera blygsamma anläggning vid Varnans utlopp 
i Vänern.

Å Kristinehamns stads vägnar :
Elis Nordenfelt. ERIK Brydolf.»

»Till Göteborgs stad,
som begår Trehundra-årsminnet av sin grundläggning, får Sundsvalls Stad, som 
även räknar den store Konung Gustaf II Adolf som sin grundläggare, framföra sm 
uppriktiga lyckönskan till de utomordentliga resultat i utveckling och framåtskridande 
på alla samhällslivets områden, som de gångna trenne seklerna bevittnat och som 
möjliggjorts tack vare den sanna medborgaranda och den dådkraft, vilka alltid e- 

själat Göteborgs innevånare.
A Sundsvalls Stadsfullmäktiges vägnar:

E. BERGGREN.
Ordförande. »

»Till Göteborgs Stad vid 300-årsjubileet den 8 maj 1923-
Från Vadstena Stad med lyckönskningar på högtidsdagen och tillönskan om 

fortsatt lyckosam utveckling.
Å Stadsfullmäktiges vägnar:

Conrad Wahlquist.
/ Gustaf Fjetterström.»

»Till Göteborgs Stad med anledning av dess 300-års Jubileum från Ske
ninge Stad.

Då Swea Rikes andra stad detta år upplever sitt tredje sekels fullbordan och 
fördenskull i festlig skrud och frejdigt sinne firar 300-årsminnet av sin tillblivelse, 
så är det en sällsport ärorik historia den kan blicka tillbaka på.

Stolta äro dess anor. Den är en hjältekonungs djärva framtidstanke, pa ett 
lyckligt sätt förverkligad. Ett barn av Sveriges storhetstid har Göteborg förstått 
att bibehålla och utgestalta sann storhets adelsmärke på sin vapensköld.

Lejonets kraft och mod vid strömmarnes lopp är dess symbol och har varit dess 
ledstjärna under utvecklingens gång.

Sin ställning har den hävdat såsom en Västerhavets port, genom vilken los 
landet gjort storartade utbyten i varor av skilda slag med världens kontinenter 
Svensk idoghet har här skapat vinstbringande företag och odlingens män ha
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satts i tillfälle att bygga upp en rik kultur. Dess tempel och bildningsanstalter, 
dess museer och bibliotek — allt vittnar om den harmoniska utvecklingen hos en 
frisk och stark samhällskropp.

De trenne seklen röja ej heller någon ålderns skröplighet. Fastmera är det 
ålderns mognad och ungdomens spänstighet i förening, som prägla staden i dess 
jubelår och sia om en framtida lycklig utveckling mot ännu oanade mål.

Då Skeninge stad hade förmånen mottaga inbjudan att deltaga i Göteborgs 
stads 300-årsjubileum, var det för oss en glädje att begagna detta tillfälle till fram
förande inför dess Fäder och Styresmän av en brodershälsning. Denna hälsning 
kommer visserligen ej från någon stor och förnämlig medlem i de svenska stads
samhällenas led, men väl från en äldre och beprövad sådan. Många århundradens 
skiften hava gått över den forna östgötametropolen och arvet åt den nya tiden 
blev ej storhet och rikedom, men i stället en rik minnesskatt och en intresseväc
kande historia att vårda. Det är alltså med ålderns förmånsrätt som Skeninge i 
dag hälsar Göteborg med tillönskan om en god fortsättning genom kommande sekler.

För Skeninge stad:
G. ASCHAN. K. A. Pettersson.
Borgmästare. ■ Stadsfullmäktiges ordf.»

» Staden vid Östersjövåg som drottning tronade fordom,
Ryktet kring länderna bar vida dess frejdade namn, 
Skatter frän avlägsen kust till henne flottorna förde;
Skrev sä för handeln i nord, Visby, du lagar en gång!
Tiden dock skonade ej den övermodiga Hansan,
Visby i minnenas värld lever — dess storhet är all.
Spiran som föll ur dess hand, togs upp av staden vid älven, 
Staden som tager i dag jublande hyllning emot.
Klinge dä ock frän vår stad, Göteborg, dig en hälsning till mötes:
Må efter seklers förlopp ännu din storhet bestå!

Visby den 8 maj 1923.
Carl Bolin. Hjalm. Torpadie.

Stadsfullmäktiges ordförande. Borgmästare.»

»Till Stadsfullmäktige i Göteborg.
Det jubileum, som Göteborg i dessa dagar firar för att hugfästa 300-årsminnet 

av stadens grundläggning genom vår frejdade Konung Gustaf II Adolf, manar vårt 
samhälle att söka göra sin stämma hörd i sorlet av lyckönskande röster. Fyllt av 
beundran för den dådkraft och energi, som genom onda och goda tider fört Göte
borg fram till den rangplats, det intager som rikets andra stad, sänder Skara sin 
anspråkslösa men varma och uppriktiga lyckönskan till den storartade utveckling, 
som Göteborg hunnit, på samma gång det uttalar den förvissningen, att Göteborg 
även för framtiden skall veta försvara sin framskjutna plats bland svenska städer
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och sitt namn och anseende som ett huvudcentrum för ekonomiskt och allmant 

kulturellt framåtskridande.
Skara den 8 maj 1923.

Å stadsfullmäktiges i Skara vägnar:
Tor Bergqvist.»

»Till Göteborgs stad vid dess 300-års jubileum 1923.
Till Handelsmetropolen vid Göta älvs mynning, föredömet 1 medborgerlig id och 

fosterländsk gärning, bringar Landskrona Stad erkännandets hyllning.»

■Till den idoga, blomstrande metropolen vid Sveriges Västerhav sände. "Lt 
manlands Läns städer, även de vördande sina minnen från
konungarnes dagar, sin varma lyckönskan med hyllning för trehundraårigt framgångs-

rikt arbete till fosterlandets 
För Västerås :

Fredr. FRHRÆUS.

gagn och ära.
För Arboga:
Lars Blume.

För Sala: 
Anton Wetterling.»

För Köping : 
Gustaf Barckman.

»Göteborgs Stad har i
en framskjuten plats

i har i vårt lands andliga och materiella odling städse intagit 
framför allt främjande utvecklingen av handelsutbytet med

främmande länder. .,..,.. , , ...Därigenom har svenskt arbete, flit och uppfinnareförmaga blivit kanda och 

långt utöver landets gränser. ,
Denna Göteborgs stads insats till egen förkovran har uppburits av sallsport stark 

samfundsanda och lysande offervilja, i vars hägn även skapats kulturver 
alla tider beståndande värde, varigenom Göteborg och dess idoga befolkning gjoi 

sig högt förtjänta om fäderneslandet. ,
Falu stad och dess inbyggare, som under gångna sekler på mångahan a ? 

upprätthållit livliga förbindelser med Göteborgs stad, bringa härmed vid 3° 
jubileet Göteborgs stad sin uppriktiga hyllning och v armaste ly ckönska

Johan Cornelius.
Borgmästare.

Falun i maj 1923.»

Å Fain stads vägnar:
O. HERDIN.

Stadsfullmäktiges ordf.
Ivar Englund. 

Ledamot av stadsfullmäktige.

»Till Göteborgs stad vid dess 300 års jubileum från Städerna 1 Blekinge. 
Må — såsom hittills — varje ädel strävan hos dig vinna burskap och goda, lyckliga

människor städse bo inom 
För Karlskrona: 
Algot COLLÉN.

din hank och stör.
För Karlshamn;

S. Aug. Svensson.
För Sölvesborg: 

Knut Hamberg.»

För Ronneby: 
S. V. Rietz.
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»Till Göteborgs Stad.
Pa denna dag, då Göteborgs stad högtidlighåller 300-årsminnet av sin grund

läggning och därvid med jubel och berättigad stolthet kan blicka tillbaka på en 
i vårt land enastående storslagen utveckling i både materiellt och kulturellt av
seende, en utveckling, främjad visserligen av gynnsamma yttre förhållanden, men 
vunnen huvudsakligen genom stadens invånares företagsamhet och idoghet samt 
dess ledande mäns framsynta klokhet, handlingskraft och stora intresse för be
fordrande av kulturellt och socialt framåtskridande, en utveckling, som säkert vida 
överträffar de förväntningar i detta hänseende, som stadens store grundläggare 
en gång må hava hyst, och gjort »Rikets andra stad» i åtskilliga avseenden till 
dess första och till heder och berömmelse för hela vårt land, anhåller Enköpings 
stad att få framföra sina varma lyckönskningar och tillika uttala sin livliga önskan 
och förhoppning, att Göteborgs stad, trogen sina lysande traditioner från gångna 
århundraden, måtte under kommande sekler få lägga nya landvinningar på den 
andliga och materiella odlingens områden till de redan förvärvade.

Enköping den 8 maj 1923.

På Enköpings stads vägnar:
O. J. Olsson. Ragnar Wijkmark.

Stadsfullmäktiges ordförande. Borgmästare.»

»Till Göteborgs Stad.
Norrköpings stad frambär vördsamma hyllningar och välönskningar till Göte

borgs stad i anledning av 300-årsminnet av denna stads grundläggning.
Genom århundraden hade Sverige vid Göteborg sin enda port till Västerhavet 

och länderna där bortom. Ma stadens framtida utveckling svara mot dess forntida 
viktl Göteborgs framtid bli ve vad inbyggarnes kärlek velat: Göteborg — ett stän
digt rikare uttryck för svensk odling, andlig och materiell, och för allt det bästa 
i svensk samhällsanda, Göteborg — en centralhärd för Svenska förbindelser utåt, 
Sveriges egen röst till landsmän, som gå ut i världen, och dess första hälsning 
till dem som vända åter!

För Norrköpings stad:
Ivar Swartling. Nils Sjöström.

Stadsfullmäktiges 
ordförande vice ordförande.»

» På trehundraarsminnesdagen av Göteborgs stads grundläggning sänder Malmö 
systerstaden vid Västerhavet sin hälsning och lyckönskan.

Härtill fogas den förhoppning, att den storartade utveckling av sjöfart, handel 
och industri, den levande medborgareanda, den målmedvetna strävan att främja 
stadens bästa, som städse varit utmärkande för Göteborgs historia, måtte för fram-
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tiden fortvara, och att till de band, som redan fästa Göteborg och Malmö vid var- 
andra, måtte till bägges båtnad under kommande tider knytas starka nya.

Malmö den 8 maj 1923-
På Malmö stads vägnar:

Ivar Öhman. Nils PERSSON.»

.Då Göteborgs Stad för 300 År sedan anlades, var städernas antal inom 
Sveriges landamären ganska ringa. Den stad, som jag representerar, had = dock 
fått sina stadsprivilegier nära ett halvt sekel tidigare. Den äldre brodern hälsar 
nu genom mig den yngre, större och mäktigare.

Göteborgs stad, belägen vid Göta älvs «dopp i vesterhavet, har alltid.or 
skilt under den lid, dä Göteborg var Sveriges enda utfartsväg på .yestkust eDe" "

Blomstringen har dock an vant storre och a 
av sin anläggning, synes blomst-av stor betydelse för vårt land 

mindre. Nu, då Göteborg firar 300-årsminnet
ringen vara större än någonsin.

Å Hernösands stads vägnar lyckönskar jag 
bestå under århundraden.»

till denna blomstring. Måtte den

»Till Göteborgs Stad. , . ,
Vid Göteborgs stads trehundraårs jubelfest frambar Orebro s 

undrande hälsning och varma lyckönskan. ,
Höga voro de förhoppningar, krävande de uppgifter, vilka stadens store g 

läggare fäste vid sin skapelse på Göta älvs mynningsland. Förhoppninga 2 
infriats, uppgifterna hava blivit lösta. I orons tider har Göteborg vant 
värn, i fredens dagar ett eggande föredöme i orädd arbetshåg och ysan ' 
hällsanda. Varje kulturell gärning i den andliga och materiella utveckling në 
har vunnit vidsynt förståelse och uppoffrande stöd. Utomordentligt vä y I 
skänka nu berättigad glans åt stadens jubelfest. , att 

Förvisso skall Göteborgs stad under kommande dagar, år oc , 
fullfölja sina stolta traditioner till stadens egen heder, dess bebyggares batnad 

Sveriges ära och gagn.
Örebro stad:

John Lundmark.
Stadsfullmäktiges ordförande.»

.Dä Staden Göteborg nu går att högtidlighälla minnet av sin trehundvåtiee 
tillvaro, vill grannstaden vid Viskan härmed bringa den stora systers a . ae 
havet sin hälsning med uppriktig lyckönskan till det stolta ar etc, 
tre svunna seklen utförts till samhällets förkovran och välfärd. i

I denna hälsning må ock inneslutas en varm önskan och en iv ig D&
att det måtte varda Staden Göteborg förunnat att gå till motes en y
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ärorik utveckling till heder åt bortgångna fäders minne, till glädje och båtnad för 
kommande släkten.

Borås den 7 maj 1923.
Å Staden Borås vägnar:

J. F. Boberg. Sven Sandwall.
Borgmästare i Borås. Ordf, hos Stadsfullm. i Borås.»

»Det gamla Thingwalla bringar i dag en hjärtlig helsning till Storstaden 
vid Göta älv. Århundradens förbindelser, allt starkare under utvecklingens lopp, 
hava gjort många minnen och intressen gemensamma för Göteborg och Wärmlands 
huvudort.

I Karlstads liksom i den mäktiga västkuststadens historia har Hertig Carls 
storvulna härskaregestalt satt oförgätliga spår. På Klarans, Vänerns och Göta älvs 
blåa väg hava Wärmlands skogar och malmer vandrat ut i världen. Göteborg har 
i stor utsträckning förmedlat Wärmlands och Karlstads kommersiella och kulturella 
förbindelser med främmande land.

Länge har Göteborg intagit en märkesställning. Som Rikets första handelsstad 
har det stolta samhället nu fullbordat trenne sekler. Hugstor medborgaranda har 
ledt denna utveckling.

I tacksam hågkomst bevarande flydda århundradens intima förbindelser, frambär 
Karlstad stad vid Göteborgs Jubelfest uttrycken av sin varma beundran för de upp
nådda lysande resultaten, sin djupa aktning för det storslagna föredömet, sina hjärt
liga önskningar om framtida välgång.

Karlstad den 8 maj 1923.
Per Clarholm.

Stadsfullmäktiges ordförande.»

Staden Eskilstunas adress var ingraverad å en plakett av koppar:
»1623—1923. Till Göteborgs stad! Fortsatt stadigt framåtskridande mot 

förverkligandet av samhällsidealet. — Detta vare vår hälsning till förgångsstaden 
på dess stora högtidsdag!

Eskilstuna den 8 maj 1923.
Å stadsfullmäktiges vägnar:

Gustaf Hök. ,
/ Knut Nilsson.»

Herr Carlander tog därpå åter till orda:

»Ers Exc., mina Damer och Herrar!
Det är oss icke obekant, att Göteborgs invånare ha namn om sig att vara 

besjälade av en icke obetydlig självkänsla, så snart det gäller deras fäderne
stad och dess ära.
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Det oaktat är jag övertygad, att de vackra, vältaliga och vänliga ord, som 
i dag muntligen och i skriftliga adresser framburits till vår stads ara, På sta
dens representanter i övrigt liksom på mig verkat hatt när övervä igan e.

För den storartade hyllning, som ägnats vår stad, vare sig en giv it Sig i 
känna genom dessa muntliga eller skriftliga uttalanden eller genom personlig 
närvaro i dag, ber jag än en gång få betyga dess varma tac sam te ;

Dessa muntliga eller skriftliga hälsningar komma att for staden utgöra ett 
dyrbart minne av dess 300-årsjubileum och tillika en sport e or ess c an c 
män och dess invånare att genom kraftigt och målmedvetet arbete aven 1 fram- 
tiden göra vår stad förtjänt av de vackra omdömen, som 1 dag agnats den.

Jag tackar Eder mina Herrar på Göteborgs stads vagnar.»
Därefter samlades de närvarande i stadsfullmäktiges sessionsrum och i lilla 

börssalen för att där intaga lunch, som serverades vid småbord.

Staden Rouen, vilken såsom tidigare nämnts, inbjudits att närvara vid fest
ligheterna, hade med anledning av jubileet till Göteborgs stad skänkt en pla- 
kett av silver, å vars ena sida syntes en bild av Rouen samt å den andra en 
sittande kvinnofigur och en vy av stadens hamn samt inskriptionen: ville de

Den vackra plaketten hade å borgmästarens i Rouen vägnar till stadsfull
mäktiges ordförande överlämnats av M. le Bourgeois, ordförande 1 handelskam 
maren i Rouen och i Franska handelskammaren i Stockholm, med följande 

skrivelse :
»Monsieur le Président,, 1
Les cloches de vos églises ont annoncé ce matin, dans l’allégresse

jour, le trois centième anniversaire de la naissance de la Villed e zot em)0 Dar 
A cette occasion mémorable, les amis de la Suède ont à cœur e ' ce 

votre entremise, leurs vœux de bonheur. Puisse-t-elle poursuiv re ‘ ans. labons anse 
et la prospérité le cours de ses hautes destinées qui s’affirment si g on s ’ 
trois siècles! Grand âge, au regard de l’existence éphémère des mortels envFTitse 
merveilleuse et surprenante jeunesse, pour une ville aussi illustre et florissante que 

" DWres voient leurs origines remonter jusqu’au temps fabuleux ou.e.lesende: 
entourent leur berceau; d’autres portent remprunte 8“ Xondevitoppse-nen: Gothem- 
dont les vestiges attestent les époques successiv - s’étend pas , ‘ rnes et sa renommée ne s eteno bourg appartient toute entière aux temps mo elle a justifier les espoirs 
moins dans le inonde, au delà de toutes les m , e situation 
de son illustre fondateur, tant elle . paru être expression même d
incomparablement privilégiée.
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Mais, si bien qu’elle ait été dotée par la Géographie, elle n’en doit pas moins 
à l’Histoire.

Aussi bien, ce qui est demeure conditionné par ce qui a été. Et si spontanées 
que puissent être les manifestations de la vie, elles n’en restent pas moins sous 
l’influence mystérieuse des forces du passé.

Permettez à un Normand de France d’évoquer un peu de ce passé qui nous est 
commun, en vous rappelant que sur les rivages où devait s’édifier plus tard votre 
Cité, les Vikings vos ancêtres, les nôtres, s’embarquèrent jadis pour les pays loin
tains vers lesquels les attirait leur esprit d'aventure. Audacieux et intrépides, ils 
traversaient la mer sur leurs frêles drakars, bravant les flots et les tempêtes, puis, 
après avoir longé les côtes de l’ancienne Gaule, ils remontèrent l’estuaire de la 
Seine et pénétrèrent dans le pays, dont les riches et verdoyantes campagnes s’offrirent 
à leur admiration et à leur convoitise jusqu’à l’antique Cité de Rouen, qui par la 
beauté de son site et les avantages de sa situation fixa définitivement leur course 
errante en devenant la capitale de la Normandie.

C'est de cette ville de Rouen que je vous apporte un message, en signe de son 
attachement aux lointaines traditions qu’elle est heureuse de perpétuer en entrete
nant avec la ville de Gothembourg des relations commerciales et maritimes, grâce 
à vos grandes compagnies de navigation dont les navires sillonnent aujourd’hui les 
routes suivies autrefois par les barques des Vikings.

Qu’il soit permis aux Normands de rappeler en ce jour mémorable que les 
Scandinaves sont au nombre des peuples qui ont contribué jadis à former notre 
race française à laquelle ils ont mêlé leur sang.

Ce lien de parenté, nous en sommes fiers, et nous sommes heureux de le reven
diquer comme un gage précieux de l’amitié séculaire qui unit la France et la 
Suède.

Gothembourg, le 8 mai 1923.
M. le Bourgeois.»

Ett stort antal telegrafiska och skriftliga lyckönskningar till jubileet hade 
även ingått, bland vilka här må särskilt omnämnas följande telegram från Repu
bliken Österrikes president Hainisch:

»Zur ïeier des dreihundertjährigen Jubiläums sende ich Ihrer Stadt, die unserer 
Republik in schwerer Not so hilfreich beigestanden, meine und ganz Österreichs 
wärmste Glückwünsche.

Bundespräsident HAINISCH. »

samt en skrivelse från staden Wien, så lydande:
»In wenigen lagen wird die Stadt Gothenburg das Jubiläum ihrer vor 300 

Jahren durch König Gustav II Adolf erfolgten Gründung feiern.

— 60 —



HÖGTIDLIGHETERNA DEN 7 MAJ

Als Bürgermeister der Bundeshauptstadt Wien möchte ich diesen historischen Zeit
punkt nicht vorübergehen lassen, ohne der Stadt Gothenburg die herzlichsten Glück
wünsche zu ihrem Jubiläum zu übermitteln. Die Wiener Bevölkerung hat es nicht 
vergessen, dass die Stadt Gothenburg, als es sich darum handelte, Österreich un 
insbesondere der Stadt Wien in ihrer grössten Not nach dem Weltkriege helfen 
beizuspringen, sich an diesem Liebeswerke in tatkräftigster Weise beteiligte und es 
förderte, wie es nur immer möglich war. Deshalb bietet uns die bedeutsame . u e 
feier dieses nordischen Kulturzentrums einen willkommenen Anlass, die wärmsten 
Gefühle der Sympathie und Solidarität für unsere Freunde im fernen Norden zum

Ausdrucke zu bringen.
Möge Glück und Frieden den edlen Bewohnern der schönen Stadt am Gota Elf 

die nunmehr auf eine 300-jährige Entfaltung zurückblickt, stets beschieden sein. 
Möge die Stadt Gothenburg blühen und gedeihen für und fur.

Der Bürgermeister:
Jacob Reumann.»

Därjämte hade ingått lyckönskningsskrivelser av liknande innehall fran de 
österrikiska städerna Klagenfu rt, Salzburg och Graz, från staden Innsbruck 
i Bayern, städerna Kaunas och Schaulen i Litauen, städerna Reykjavik 
och Fredrikshald samt följande svenska städer: Avesta, Haparanda, 
Kristinehamn, Sigtuna, Södertälje och Örnsköldsvik samt slutligen ett 
stort antal telegrafiska hälsningar från svenska föreningar i utlandet och fran 

på andra orter bosatta ättlingar av gamla Göteborgsslakter.

I detta sammanhang må även erinras om de utomordentliga hedersbevisningar, 
Brasiliens regering och myndigheter ägnade vår stad, i det att på jubileui 
dagen samtliga tjugufyra provinsguvernörerna till svenske ministern i Rio 
Janeiro avsände telegrafiska lyckönskningar, vilka sedermeia överlämnats 
staden, och att nämnda dag på regeringens order föredrag om Sverige och 

Göteborg höllos i landets skolor, varjämte ett flertal tidningar innehöllo artikla 
med anledning av dagens betydelse. Som en särskild artighetsbetygelse beslö 
därjämte staden Rio de Janeiro att uppkalla en gata med namnet Rua 

Gotemburgo (Göteborgsgatan).

VISNING AV UTSTÄLLNINGEN FÖR PRESSEN.

Under det mottagningen å Börsen pågick, visades utställningen för 

och utländska pressen.
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De till flera hundra personer uppgående pressrepresentanterna samlades kl. 
10.30 fm. vid huvudentrén å Götaplatsen, där de välkomnades av utställningens 
presskommissarie ingenjör T. Karling. Först gjordes en rundtur genom konst
utställningarna i det nyuppförda konstmuseet och därefter genom den kultur
historiska avdelningen, varefter deltagarna spredo sig i mindre grupper för att 
taga andra delar av utställningen i betraktande. Kl. 2 samlades man till lunch 
i utställningens huvudrestaurant.

Vid lunchen presiderade herr Karling, som hälsade pressrepresentanterna för 
de olika länderna välkomna och uttryckte den önskan, att pressmännen mellan 
det allvarliga arbete, som ålåge dem och som utgjorde en av de viktigaste 
förutsättningarna för utställningens framgång, skulle finna nöje och trevnad 
under den tid, de vistades i utställningsstaden. De svenska pressmännens tack 
tolkades av doktor Helmer Key, som uttalade sina lyckönskningar till den ståt
liga utställningen och framhöll det goda intryck, som densamma vid en hastig 
överblick gjort och som säkerligen ytterligare skulle befästas vid en närmare 
detaljgranskning. Därefter framförde en del av de utländska pressmännen sina 
välönskningar.

Efter lunchen fortsattes vandringen å utställningsområdet, därvid särskilt 
exportavdelningarna och nöjesfältet besågos.

Kl. 7 e. m. gav styrelsen för pressföreningen i Göteborg supé för de främ
mande pressmännen å Lorensbergs restaurant.

FESTFÖRESTÄLLNINGEN PÅ STORA TEATERN.

Kl. 1/2 8 på aftonen gavs på Stora Teatern en galaföreställning, vartill Göte
borgs stad inbjudit omkring femhundra personer. En festklädd och represen
tativ publik, bland vilka märktes flertalet av deltagarna i förmiddagens mot
tagning, fyllde salongen, som fick färg och liv av damernas eleganta toiletter, 
herrarnas ordensdekorationer och de många främmande tungomålen.

I salongen syntes regeringens medlemmar, diplomatiska kåren, landshövdingen 
och fru von Sydow, stadsfullmäktiges ordförande och fru Carlander, magistratens 
och stadsfullmäktiges ledamöter, medlemmar av länsstyrelsen och jubileumsut
ställningens styrelse, främmande makters konsuler samt representanter för de 
utländska och svenska städerna samt för pressen jämte damer.
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Föreställningen inleddes med en ståtlig jubileumsmarsch, som komponerats 
av kapellmästaren Lill-Erik Hafgren, varefter uppfördes första och andra 
akterna av »Hoffmans äventyr» och andra akten av »Tannhäuser» enligt pro

gram å följande sida.
Operorna fingo ett utmärkt utförande och ett varmt bifall och talrika blom

sterhyllningar ägnades de uppträdande.
»Det var både äkta sångarglädje och teknisk säkerhet över prestationerna 

och man hade åter tillfälle att konstatera, vilket utmärkt röstmaterial Göteborgs 
opera förfogar över. Den originella iscensättningen av »Hoffmans äventyr» 

var också intressant att bevittna.»
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»MED ANLEDNING AV 

GÖTEBORGS STADS 300-ÅRS JUBILEUM 

FESTFÖRESTÄLLNING
MÅNDAGEN DEN 7 MAJ KL. 7.30 E. M.

JUBILEUMSMARSCH
komp, av LILL-ERIK Hafgren

HOFFMANS ÄVENTYR
Fantastisk opera av JACQUES OFFENBACH

(i:sta och 2:dra akten).

Personer.
Olympia.......... i........................................ HJÖRDIS WAHLGREN
Giulietta.................................................... Elin Lejdström
Hoffman.............................................................- Martin Öhman
Cochenille
Pitichinaccio
Coppelius 1
DapertuttoJ.........................
Niklaus ....................................................
Spalanzani................................................
Schlemil....................................................

Karl Kinch

Erik Åby

Signe Rydberg-Eklöf 
John-Erik Strandman 
Seth Johansson

TANNHÄUSER
Romantisk opera av Richard Wagner

(2:dra akten).

Personer.
Hermann, Landgreve av Thüringen......
Tannhäuser
Wolfram von Eschenbach
Walter von der Vogelweide Riddare och
Biterolf Sångare
Henrik Skrivaren
Reinmar von Zweier

Ivar Andresen 
Martin Öhman 
Nils Svanfeldt 
Oscar Tjernberg 
Erik Åby 
Karl Kinch 
Marcus Larson

Elisabeth, Landgrevens brorsdotter...... Inga Peters

Musikalisk ledning: Lill-Erik Hafgren

Regie: Gustaf Bergman. Dekorationer: Paul Kanneworff*
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Uppsala den 7 April 1923.

Nar Goteborgs stad i dessa dagar högtidlighäller tre- 
hundraårsminnet av stadens grundläggning, kan den 
med skäl känna en rik tillfredsställelse över den stora in- 
sats, som det varit staden förunnat att under de gångna 
seklen göra i fosterlandets ekonomiska utveckling och 
i dess odlingsliv i övrigt. Med grundade förhoppnin
gar om en lyckosam framtid kan Göteborgs stad vid 
detta tillfälle skåda kommande århundraden till mötes.

Gustav Adolfs skapelse, det nya Göteborg, har blivit ett 
storslaget uttryck för den dådkraft och den vidsynta 
fosterlandskärlek, som utmärkte dess grundläggare. 
Uppsala universitet är förvissat därom att denna upp
höjda anda även uhdcr kommande sekel skall besjäla 
Göteborgs stads medborgare och att Gustav Adolfs stolta 
stad i framtidenssäkerligenallt merintensiva, omfattande 
och sjudande ekonomiska <x:h andliga liv skall med fram
gång hävda sin ställning och sina traditioner till stadens 
egen och hela fäderneslandets heder och förkovran.

Uppsala universitet, som i Gustav II Adolf ser även sin 
främste välgörare och befrämjare.erinrarsigatt grundan
det av det nya Göteborg skedde samtidigt med de stora re
former och de frikostigadonationer,medelst vilka Uppsala 
universitet av denne konung återupprättades. Detta vitt
nar om hur levande och intimt planerna till höjande av ri- 
ketsekonomiska välstånd hos Gustav Adolf och hans män 
voro förbundna med den andliga odlingens främjande.

ÖTEBORGS
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Stockholms Högskolas adress.

STUND TILL GÖTEBORGS STAD FRAMBAR SINA VARMASTE OCH 
UPPRIKTIGASTE LYCKÖNSKNINGAR, LIGGER DET FRAMFÖR ALLT 

OM HJARTAT ATT BRINGA I TACKSAS ATANKE DESS BETVDEL- 
SEFULLA INSATSER FOR VAR ANDLIGA ODLINGS BEFRAMJANDE 
OCH FORKOFRAN. MED STORSINNAD FRIKOSTIGHET HAR GOTE 

BORGS STAD INOM SIG SKAPAT STADIGVARANDE HEMVIST FOR 
SVENSK VETENSKAP OCH KONST. INTET SVI NSKI KULTURI LLT 
INTRESSE HAR I GOII.BORGS STAD SAKNAT FORS I Ål LSI I I I I. 
UPPSKATTNING OCH VERKSAMT UNDERSTOD. FORVISSO SKALL 
DET KUNNA sägas att GÖTEBORGS STAD OCH DESS BORGARE 
GIFVIT SVERIGES FOLK ETT OFORGLONMI LIG I FOKEDONE I 
ALDRIG SVIKANDE ANSVARSKÄNSLA INFÖR VAK ANDLIGA OD- 
LINGS VARDEN OCH DEN HOGA PLIKTEN AF I ERAS I 1 \ i « K. 
LANDE OCH FULLKOMNANDE
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Jönköpings stads adress.

Göteborgs STAD.
VID HÖGTIDLIGHÅLLANDET AU 300-ÅRSMINNET AV ( 

Göteborgs STADS GRUNDLÄGGNING ;
VILL ;

JÖNKÖPINGS STAD, ’
SEDAN ÅRHUNDRADEN i HANDELSFÖRBINDELSE MED , 

RIKETS ANDRA STAPELSTAD, HÄRMED GIVA UTTRYCK FÖR SIN

HYLLNING OCH LYCKÖNSKAN.

FRAMSYNT OCH MÅLMEDVETEN LEDNING, IDOGT ARBETE, : 

KULTURELLA INTRESSEN OCH GOD MEDBORGARANDA ; 
HAVA KOMMIT GÖTEBORG ATT FRAMSTÅ SÅSOM EN 

LYSANDE FÖREBILD FÖR VARA STADSSAMHÄLLEN.

Lycka och framgång följe allt framgent staden , 
I DESS STRÄVANDEN FÖR MATERIELLT VÄLSTÅND OCH . 

IDEELLA SYFTEN,STADENS INVÅNARE TILL GLÄDJE OCH } 

gagn och Riket till båtnad och heder !
För Jönköpings stad
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halsingborg den 7 moj 1993 

A halsingborgs stuos vägunt :

ds Göteborgs stod den 8.i denna manad 

högtiälighäller trehunoreärominnet ev stedens 
grunbläggrung får Rälsingborgs otod härigenom 
framfor. oin hyllning och yyckönskan Qåt te 
Goteborgs staà få gläöje sig åt forkontta stor- 
artade framsteg och be goda forbindeloer, som 
stabse varik rådande mellan Sveriges främste, 
ojofartostad och -jö-och stapelstaden Raising- 
boro alltjämt Yorkovras!
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slsads grundläggning sänder Malmö susîer 
(6 Stadenvid Västerhavet sm hälsning och

9 indusfri, den levande medborgarcanda,den
• målmedvetna Strävan att fränja stadens 

bästa, som städse varit utmärkande för 
Göteborgs historia, måtte för framliden 
fortvara, och att till de band, som redan 
fästa Göteborg och Malmö vid varandra, 
måtte till bägges båtnad under kom
mande tider knytas starka nya. - -
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JUBILEUMSHÖGTIDLIGHETERNA DEN 8 MAJ
OCH

JUBILEUMSUTSTÄLLNIN GENS ÖPPNANDE.

Jubileumsdagen är inne.
Från en molnfri himmel sänder solen sina varma strålar ut över staden, 

friska västliga vindar komma med hälsning från de stora haven, från de vida 
vattnen, Hamnkanalen krusas av små lekande vågor och träden, som förut 
tvekat att slå ut sina blad, få liksom bråttom att smycka sig i vårens gröna 
färgskrud. Från offentliga och enskilda byggnader, på gator och torg vaja de 
blågula dukarna för vinden, blandande sig med blåvita vimplar. I hamnen 
flaggas över topp med signalställens brokiga färgprakt. Det ligger all vårens 
underbara och jungfruliga tjusning i den tidiga morgonstunden, det är som om 
naturen ville med sin skönhet bidraga till att förhöja glansen och stämningen 
i den fest, som Göteborgs stad denna dag går att fira.

Klockan närmar sig sju. När sjuslaget förklingat, sända klockorna i Dom
kyrkan och Kristine kyrka sitt bud ut över nejden, att festen börjat. Carl 
Johans och Masthuggets kyrkor falla in i kören och så smälter malmklangen 
från klockorna i stadens alla tempel samman i en högtidlig och stämningsfull 
symfoni.

KONUNGENS ANKOMST.

Trots den tidiga timman äro nu gatorna fyllda av människor, som alla skynda 
mot samma mål, Statens järnvägars station vid Drottningtorget, för att där 
mottaga och hylla konungen och de övriga kungliga personerna, som väntas 
anlända klockan 8. Ett honnörsbatteri från Göta artilleriregemente under befäl 
av kapten Gustaf Murray rider fram på torget och fattar post framför stationen.

Inne i den nya, ståtliga stationshallen hava under tiden stadsfullmäktige och 
magistratens ledamöter, representanter för landsstaten, Göta artilleriregementes 
officerskår och officerare från Kustartilleriet, stater och kårer i övrigt samt
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ledamöter av utställningsstyrelsen samlat sig för att mottaga de kungliga. 
Samtliga äro i högtidsdräkt och full gala, som enligt ceremonielet är föreskrivet 
för dagen.

Då extratåget på slaget 8 rullar in på stationen, dånar svensk lösen, 21 
kanonskott, från Kvarnberget, varifrån Gustaf II Adolf för 300 år sedan ut
pekade platsen för den nya staden.

De kungliga mottogos på perrongen av landshövdingen och fru von Sydow, 
biskopen E. H. Rodhe, stadsfullmäktiges ordförande herr Axel Carlander, borg
mästarna Peter Lamberg och Bernhard Lindberg, skeppsredaren Dan Broström, 
kabinettskammarherren James Keiller, Sir 1. Vansittart Bowater m. fl. jämte 

damer.
Med det kungliga tåget följde förutom konungen kronprinsen, prinsessan 

Ingeborg, prinsessorna Märtha och Astrid, prins Eugen och hertiginnan Olga 

av Braunschweig-Lüneburg.
Konungen åtföljdes av riksmarskalken Otto Printzsköld, förste hovmarskalken 

friherre Erik Rålamb, förste hovstallmästaren Eberhard Rosenblad, kabinetts
kammarherren Gregor Aminoff och adjutanten överstelöjtnanten F. G. R. Bergen- 
stråhle. Kronprinsen åtföljdes av hovmarskalken Nils Rudebeck och adjutanten 
major Torsten Friis, hertiginnan av Västergötland av kammarherren Jacques 
Arfwedson och hovdamen fru Aminoff, född af Edholm, samt hertigen av 
Närke av hovmarskalken friherre Rolf Cederström.

De kungliga hälsade hjärtligt på de närvarande, som till dem överlämnade 
blommor. Vid inträdet i vänthallen utbragte landshövdingen ett : Leve konungen I, 
som besvarades med fyrfaldiga hurrarop. De kungliga med konungen och 
kronprinsen i spetsen begåvo sig därefter ut pa trappan vid stationens huvud
entré, där de välkomnades av folkmassan, som helt fyllde det stora torget. 
Konungen med kronprinsen vid sin sida, båda iförda generalsuniform, gick 
därpå att mottaga honnörsbatteriet och efter ett: Gud bevare konungen!, stego 
de kungliga med sin uppvaktning upp i de väntande bilerna, som därefter 
rullade bort genom den hurrande mängden, som i stora skaror kantade alla gator.

Under besöket i Göteborg bodde H. M. Konungen hos landshövdingen 
och fru von Sydow, kronprinsen hos bankdirektören och fru George Dickson, 
prinsessan Ingeborg samt prinsessorna Märtha och Astrid och hertiginnan av 
Braunschweig-Lüneburg hos grosshandlaren och fru Axel Carlander och prins 
Eugen hos grosshandlaren Hjalmar Wijk.
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TE DEUM I KYRKORNA.

Så ljuda åter klockornas manande bud, denna gång kallande menigheten till 
kyrkorna, där Te Deum skall hållas kl. 1/2 10.

Minnesgudstjänster hade anordnats såväl i alla församlingskyrkor som i fri
kyrkorna, synagogan och katolska kyrkan och blevo ett av de mest stämnings
fulla momenten i denna på sådana så rika dag. Göteborg har alltid varit 
känt för sitt starka kyrkliga intresse och långt före den utsatta tiden började 
mängden strömma till templen, som trots de stora utrymmen, de erbjödo, 
icke kunde rymma alla, utan tusentals personer fingo återvända med oförrättat 
ärende.

Det största intresset knöt sig givetvis till högtidligheten i Domkyrkan. 
Där hade församlingsborna redan intagit de för dem reserverade platserna, då 
de inbjudna gästerna vid g-tiden började anlända. Dessa anvisades sina platser 
av ett tiotal officerare i parad. Till vänster i koret satte sig statsrådets leda
möter — excellenserna Trygger och Hederstierna samt statsråden Ekeberg och 
Clason riksdagens talmän m. fl. Längst framme i kyrkan placerade sig 
diplomatiska karen, mitt i kyrkan till vänster sutto stadsfullmäktige och magi
stratens ledamöter samt representanter för stadens verk och styrelser, på andra 
sidan de svenska städernas ombud samt representanter för pressen och andra 
korporationer.

Koret var smakfullt dekorerat med palmer och lager och framför altaret voro 
vackra blomstergrupper anordnade.

1 a slaget 1/2 io intonerades fran orgelläktaren en ingångsmarsch och de 
kungliga inträdde, åtföljda av landshövdingen och sin uppvaktning, samt placerade 
sig till höger i koret.

Högtidligheten inleddes av en hymn, som sjöngs av en damkör från orgel
läktaren. Denna hymn, till vilken musiken komponerats av domkyrkoorganisten 
Elfrida Andrée och orden skrivits av komminister 1. Rhedin, var av följande 
lydelse :

» Tackom nu vår Gud, ja. Gud ske ära! 
Sekler sett Hans barmhärtighet, 
år och dagar alla lika vittne bära 
om en evig trofasthet.
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Tackom nu vår Gud! I nöd och fara 
från Din himmel, där sail Du bor, 
giv oss löftet, att Din nåd skall vara 
nu och evigt lika stor.»

Sedan de sista tonerna av hymnen förklingat och de närvarande unisont 
sjungit Sv. Ps. 269 vers 1, besteg den 78-årige biskop Rodhe predikstolen 
och höll följande högstämda predikan:

» Gån in i Herrensportar med tacksägelse, i Hans 
gårdar med lov, tacken Honom, loven Hans namn, 
ty Herren är god, Hans nåd varar evinnerligen, 
och Hans trofasthet från släkte till släkte.

Det är i Ps. 100: 4, 5 vi läsa dessa manande och trösterika ord, vilka äro 
väl värda att ofta tagas fram av Kristi församlings medlemmar, som ju ha 
ännu rikare anledning än gamla förbundets folk att följa den maning de inne
hålla och tillägna sig den tröst de erbjuda, eftersom ljuset av vår Herres Jesu 
Kristi evangelium nu lyser i sin fulla klarhet, vittnande om den av Honom 
fullbordade återlösningen, varigenom synden, all världens synd blev försonad 
och en evig rättfärdighet framhavd. Ja, visserligen ha alla, som öppna sina 
hjärtan för detta evangelii budskap, att följa och på sig tillämpa vad den 
helige sångaren bjuder och vittnar: gån in i Herrens portar............

Dessa sångarens ord äro värda att begrundas särskilt vid en högtid sådan 
den vi nu gå att fira, då vi bjudas att låta tankarna gå tillbaka till vår stads 
ringa begynnelse och att blicka ut över dess utveckling under de 300 år, som 
sedan dess runnit bort i tidens aldrig vilande ström.

Det som vid detta överblickande faller de flesta närmast och kanske ute
slutande i ögonen, det är samhällets utveckling i yttre hänseende, dess stora 
utbredning i rummet, den starka tillväxten i invånarnas tal, den betydande 
tillökningen av förvärvskällorna, den märkliga framgången i det världsliga 
arbetet, de rika materiella värden, som samlats här. Icke har utvecklingen 
från den lilla början till vad som nu är förhanden varit rätlinjig och jämn. 
Å nej — där kommer under århundradenas lopp icke att fattas tider av till
bakagång och nöd, där kommo tider av faror, hotfulla till och med för sam
hällets bestånd. Men så randades ljusare tider, då man kunde inhösta rikare
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skördar av arbetets sådd och alltmer på skilda områden vidga ut en verksamhet, 
som blev till gagn för bygd och fosterland, främjad som den också blev genom 
upprättande av allt flera både lägre och högre undervisnings- och bildnings
anstalter, vartill kom ett alltmera utbildat rättsväsende och välgörenhetsanstalter 
i växande tal.

Nåväl — var ha vi att söka den förnämsta grunden till denna mäktiga ut
veckling? De yttre betingelserna äro härvid ju ingalunda att förbise, men vi 
få icke stanna vid dem, icke stanna vid tanken på de naturtillgångar, som 
stodo till buds till både lands och vatten, få ej ens stanna vid de personliga 
krafter, som här varit verksamma och som ofta genom rika gåvor och 
uthålligt nit vetat att göra betydande insatser för att föra utvecklingen 
framåt.

Nej, djupare ha vi att tränga in med vår fråga, och då skola vi få oss givet 
det rätta och fulla svaret i psalmistens nyss anförda ord : Herren är god, Hans 
nåd varar evinnerligen. Det gives knappast några ord, som förekomma oftare 
i Skriften än dessa. Därmed har Herren velat påminna oss om att vi alltid 
ha att i Herrens godhet och nåd finna den yttersta och egentliga grunden till 
all framgång, lycka, glädje i livet.

Ja, vad äro vi, arma jordemaskar och därtill skuldbelastade syndare — vad 
äro vi att vi skulle något förmå utan Guds godhet och nåd! Det är Guds 
godhet och nåd, som låter naturens krafter frambringa vad som hör till livets 
nödtorft, det är Guds godhet och nåd, som delar ut åt människorna de andens 
och kroppens gåvor, som sätta dem i stånd att verka till allmänt och enskilt 
väl, det är Guds godhet och nåd, som låtit detta livets yttre förmåner i så 
rikt mått tillflöda vårt samhälle, det är den, som varit vår hjälp i tider av 
nöd, vårt värn i faror och betryck.

Så höves det oss att med tanke på allt som blivit oss beskärt i timligt av
seende följa psalmistens maning: gån in i Herrens portar med tacksägelse, i 
Hans gardar med lov, tacken Honom, loven Hans namn. För allt tage Han 
äran och priset!

Dock — det timliga goda, som Herren låtit oss åtnjuta, är icke den största 
gåva Herren låtit komma oss till del, alltså icke det enda, icke ens det för
nämsta ämnet till tack och lov vid denna högtid. Vad som väger vida mer 
än de timliga gåvorna, det är vad som av Herrens godhet och nåd blivit oss 
beskärt på det andliga området, det stöd, den hjälp Han lämnat åt sin kyrkas
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arbete, här, att Han låtit sitt heliga ord, sanningens, kraftens, livets ord under 
tidernas lopp bli bevarat i sin renhet ibland oss, det ord, som förmår upp
rätta fallna, trösta bedrövade, stärka svaga, vägleda alla, som ställa sina steg 
hän mot eviga livets mål. Här är förvisso det förnämsta ämnet till tack och 
lov. Ty för ett hem, för ett samhälle, för ett folk gives det ingen större lycka 
än att Herrens livgivande ord blir rikligt spritt och flitigt övat, att kristlig 
sanning och kristlig sed där blir en alltmer härskande makt, få öva ett allt
mera verksamt inflytande till främjande av sann gudsfruktan, till hämmande 
av ondskans fördärvbringande arbete.

Så vare Herren tackad och prisad för vad Han genom sitt ord låtit flöda 
ned av ljus och kraft och frid inom vårt samhälle, vare Han tackad för varje 
tuktan, varigenom Han brutit och bundit det onda inflytande ibland oss, vare 
Han tackad för varje ljusglimt av evangelium, varigenom Han lett fattiga 
syndare in på livets väg!

Ja, vare Herren tackad och lovad för allt vad Hans godhet och nåd beskärt 
oss av andligt och timligt gott under den tid, som ligger bakom!

Men huru skall framtiden gestalta sig? Ack, den ligger ju insvept i ett 
dunkel, som intet människoöga förmår genomtränga. Men lyssnom dock till 
vår sångares sista ord, till vilka förvisso äro att knyta hoppets tankar. Han 
säger: Herrens trofasthet varar från släkte till släkte. Skola icke också vi 
kunna räkna på denna Herrens trofasthet för dagar, som stunda? Jo, förvisso, 
om vi blott hålla oss till Hans godhet och nåd. Låtom oss söka Herrens 
godhet och nåd, låtom oss ställa oss under den, så skall Hans trofasthet icke 
svika, den skall då bjuda Honom att på oss låta bli uppfyllt det löfte Han 
en gång genom profeten gav Israel: O, att du ville akta på mina bud, så 
skulle din frid vara såsom en ström och din rätt såsom havets böljor. Trofaste 
Herre, låt oss få del av vad du då lovade ! Låt rätten ibland oss vara såsom 
havets böljor och friden såsom en ström. Ja, välsigna oss med frid, kära Herre, 
för Ditt stora frälsarenamns skull. Dig vare pris och ära 1* evighet! Amen.»

Därpå läste biskopen en bön för konungen, varefter han inneslöt alla de 
närvarande i en bön.

Sedan församlingen sjungit Sv. Ps. 272 verserna 1 och 2, förrättades altar
tjänst av domkyrkopastorerna Robert Jansson och Tage Lindvall samt pastorerna 
Karl August Ahlberg och T. E. Kärrby, vilka med sina vackra röster på ett 
synnerligen stämningsfullt sätt utförde gudstjänstens liturgiska partier.
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Därefter sjöngs unisont Sv. Ps. 272 vers 3, varpå den högtidliga akten var 
slut och de närvarande lämnade kyrkan.

Även i de övriga kyrkorna var Te Deum synnerligen anslående. Kyrko
herdarna erinrade om 300-årsminnet och sång och musik utfördes.

MINNESFESTEN Å GUSTAF ADOLFS TORG.

Det högtidliga firandet av 300-årsminnet av Göteborgs stads grundläggning 
var förlagt till Gustaf Adolfs torg.

Efter Te Deum samlades de representanter från andra orter, som inbjudits 
att bevista gårdagens mottagning, samt stadsfullmäktige och ledamöter av 
magistraten och drätselkammaren i Börsens festivitetslokaler för att därifrån 
i procession tåga till torget. Från Börsens veranda hade man en god över
blick över torget och de angränsande gatorna, som företedde en synnerligen 
livlig och anslående tavla, som väl Göteborg aldrig tillförene haft att uppvisa.

Kring Gustaf Adolfsstatyn fladdra blåvita vimplar muntert för vinden och 
kring sockeln är virad en guirland av lager. På östra sidan av torget bölja 
de tre jätteflaggorna i mjuka veck. Mitt emot statyn är upprest en paviljong 
för de kungliga och på ömse sidor om denna, parallellt med Hamnkanalen, 
äro tribuner för de inbjudna uppförda. Dessa tribuner äro hållna i blått och 
vitt och smyckade med blomsterguirlander och vimplar likasom också den 
kungliga paviljongen, som är prydd med kunglig krona och konung Gustafs 
namnchiffer. Förgyllda stolar äro där placerade för de kungliga och deras upp
vaktning.

På rådhusets balkong stå tolv härolder, iklädda Gustaf Adolfstidens vackra 
dräkter och med trumpeter i sina händer, och framför rådhuset är uppförd en 
estrad för de militära musikkårerna och den manskör, som skall sjunga fest
kantaten.

Torget är indelat i tio kvadratiska sektioner, vilka äro utmärkta med num
mer och färger och som kunna rymma omkring 15,000 personer, och där äro 
de berättigade att taga plats, som efter därom gjord anmälan av marskalks- 
ämbetet erhållit särskilt härför avsedda kort. Icke mindre än bortåt 40,000 
ansökningar om dylika kort hade inkommit till marskalksbyrån, som sökt att 
förfara så rättvist som möjligt vid fördelningen av desamma.
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Torget är nu ett enda böljande hav av glada och högtidsklädda människor. 
I alla fönster och till och med på taken synas förväntansfulla åskådare och 
på de närmaste gatorna stå människomassor i täta rader. På tribunerna hava 
de därtill inbjudna intagit sina platser, regeringens och riksdagens medlemmar 
till höger om den kungliga paviljongen, de främmande makternas beskick
ningar på andra sidan därom.

De som mottagit inbjudan till Börsen, tågade nu i procession ut på torget 
och intogo de för dem reserverade platserna på tribunerna. Framför dessa 
hade studentmarskalkar i vita mössor och blågula band bildat häck och mitt 
emot paraderade en avdelning av Göta artilleriregemente. Övermarskalkarnas 
uppmärksamma ögon övervakade det hela.

Strax efter kl. 1/2 11 anlände landshövdingen och fru von Sydow och några 
minuter därefter en del av de kungligas uppvaktning, Under tiden spelade 
militärmusiken under anförande av musikdirektör Löfgren ett par musiknum
mer. Nu väntade man endast på de kungliga, som kl. 3/4 11 skulle lämna 
residenset Kortègen skulle taga vägen över Lilla Torget, Västra Hamngatan, 
Nya Allén, Kungsportsavenyen och Östra Hamngatan.

Nu ljuda fanfarer från rådhusbalkongen, spridda hurrarop höras på avstånd 
och näsdukar fladdra i luften som vita duvor, hästhovar dåna mot stenlägg
ningen och uniformer och sablar blixtra i solen. Under det musiken spelar 
upp en festmarsch, kommer en avdelning av Göta artilleriregemente i raskt 
trav ridande in på torget och därpå följa de kungliga galavagnarna med för- 
ridare, löpare och jägare. En avdelning Götaartillerister avslutar kortègen. 
Konungens vagn, vari sitta konungen med prinsessan Ingeborg vid sin sida 
och kronprinsen, är förspänd à la Daumont med fyra mörkbruna hästar. Det 
var ett lysande och för Göteborg ovanligt skådespel. Hans Majestät hade från 
hovstallet medfört egna ekipage och hästar och denna kungliga uppmärksamhet 
uppskattades livligt av stadens invånare.

Sedan de kungliga intagit sina platser, spelades kungssången, varefter lands
hövdingen utbringade ett leve för konungen, som besvarades med kraftiga 
hurrarop och fanfarer. Så sågs dr. Wilhelm Stenhammar höja sin taktpinne 
och från den tvåhundraman starka kören, som hade sin plats på musikestraden, 
tonade med ackompanjemang av militärmusiken första delen av den av leda
moten av Svenska Akademien Anders Österling författade och av dr. Sten
hammar tonsatta jubileumskantaten:
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Konungen nedlägger sin krans vid Gustaf Adolfs staty den 8 maj.
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/. Minnet.

Au urgranit är hemmets tun, 
och stålblank rinner älven hän 
mot Kattegatt, vars stormbasun 
ger ton åt Bohuslän.

Här bröts i barska tidevarv 
den sega mark, där staden står, 
här växte våra fäders arv 
tre hundra långa år.

Av havets ynnest född och närd, 
låg staden, fylld av måsars skri, 
och bredde famn mot vind och värld 
med dristig kojferdi.

Den blev som Gustaf Adolfs dröm, 
dess lejon sprang på böljan blå, 
i segelduk med sjömanssöm 
dess hävder skrivna stå.

I vapentid en järnsmidd port, 
i fredens sol en gästfri hamn, 
så bar dess väsen, fritt och stort, 
med rätta göters namn.

Till släkten, vilkas id fått ro, 
till borgarsinnets breda drag, 
till gångna värv av kraft och tro 
vår äresång i dag!

Ett träd är minnet: samma sus, 
fast kronan jämt får nya blad. 
Med vårligt grönt i vårligt ljus 
vi kransa dig, vår stad!
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Kantaten gjorde ett mäktigt och gripande intryck och under några minuter 
lägrade sig djup tystnad över torget. Århundradena susade över de närvarande.

Stadsfullmäktiges ordförande herr Axel Carlander besteg nu den mitt emot 
den kungliga paviljongen resta talarstolen och höll följande minnestal:

»Länge dröjde det innan Sveriges port mot väster blev grundmurad och 
beståndande. Gång efter annan förstördes den under gångna tiders krig. Med 
seg ihärdighet uppfördes den ånyo på annan plats.

I själva verket var fritt och öppet tillträde till västerhavet ett avgörande 
villkor för Sveriges lyckosamma utveckling. Att detta klart insågs, därom 
vittnar icke minst den ofantliga börda landet påtog sig genom Älvsborgs lösen.

Namnen Gamla Lödöse, Nya Lödöse och Carl IX:s Göteborg på Hisingen 
beteckna etapperna på vägen fram till den nuvarande staden Göteborg. Och 
minnet av dessa sina föregångare har staden pietetsfullt velat hedra genom 
forskningar i deras historia och undersökningar av vad som gömt under jorden 
återstår av dem.

Då Göteborg i dag högtidlighåller 300-årsminnet av dess grundläggning, gå 
våra tankar i första rummet i minnesgod tacksamhet till vår store Konung 
Gustaf Adolf, på vars bud staden uppstod.

Med sin vanliga framsynthet och statsmannablick föresatte sig konungen att 
snarast möjligt skapa ett nytt Göteborg i stället för den förstörda staden på 
Hisingen.

Traditionen förmäler, att Konung Gustaf Adolf vid besök år 1618 utsåg 
platsen för den nya staden. Älvsborgs slott och län återvunnos under Sveriges 
krona den 31 januari 1619 och vid konungens härav föranledda besök samma 
år anbefalldes slutgiltigt stadens anläggande och interimsprivilegier utfärdades.

Underhandlingar fördes med holländska medborgare, som inbjödos att hit 
inflytta och vara behjälpliga vid stadens anläggning. Så skedde och staden 
fick därför från början en i viss mån holländsk prägel.

Till hamnens d. v. s. nuvarande stora hamnkanalens byggande anslog ko
nungen medel av rikets räntor år 1620 och ungefär vid denna tid torde arbetet 
ha påbörjats.

Det slutgiltiga privilegiebrevet är dagtecknat 4 juni 1621. Betydande för
måner beviljades den nya staden. Dess uppblomstring och utveckling främ
jades av konungen och hans män på mångahanda sätt, och stora förhopp
ningar knötos vid dess blivande betydelse.

Av Axel Oxenstierna och Jakob de la Gardie såsom regeringens ombud 
utfärdades vid besök i staden år 1639 en särskild stadga om dess styrelse.

Den utveckling Göteborg undergått under de förflutna 300 åren har säker
ligen överträffat även dess grundläggares djärvaste förhoppningar.
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Utvecklingen har dock icke varit oavbruten. Tider av rik blomstring kan 
staden se tillbaka på såsom Ostindiska Kompaniets glansdagar, den stora 
sillfiskeperioden och icke minst Napoleonkrigens tider, då en stor del av varu
utbytet mellan England och kontinenten förmedlades över vår stad, men upp- 
svingstiderna ha omväxlat med tider av ekonomiskt betryck, tider av stark till
växt med tider av stillastående. Om än några gånger hotad av fientliga anfall 
särskilt från sjösidan, har den nuvarande staden dock varit förskonad från sköv- 
lingar genom fiendehand.

Förhärjande eldsvådor hava däremot vid flerfaldiga tillfällen övergått staden, 
läggande stora delar av den i aska, varför ej heller så många byggnader från 
äldre tider finnas i behåll. Men efter varje sådan olycka har staden rest sig 
igen, bättre bebyggd än förut; efter varje sådan motgång ha stadens invånare 
med friskt mod gripit sig verket an.

Oro och bekymmer råda i stora delar av världen och ha icke lämnat vårt 
land och vår stad oberörda. Det är under i många avseenden bekymmer
samma förhållanden Göteborg högtidlighåller 300-årsminnet av dess grundlägg
ning. Men må fädernas föredöme sporra oss till förnyade ansträngningar att 
föra den stad vi göteborgare alla älska, vår fädernestad Göteborg, framåt till 
lycka och välgång.

Liksom dess grundläggare hava stadens invånare alltid vågat tro stort om 
dess framtid, och förhoppningarna hava ej hittills kommit på skam. De skola 
ej heller i framtiden svikas, det är det löfte vi vilja avlägga vid denna minnesfest.

Den hyllning, som i dag ägnas vår stad, innebär i lika mån en tacksamhetens 
hyllning åt dess store grundläggares minne.

Åt den framfarna tiden med allt vad den inneburit av framsynthet, av kraf
tigt och trofast arbete till vår stads välfärd, vare sig det utförts i historiens 
ljus på mer eller mindre framskjutna platser eller i det tysta och fördolda, 
ägna vi i dag tacksamma tankar.

Åt våra förhoppningar för Göteborgs framtid, för dess lycka och välgång, 
giva vi uttryck i ett kraftigt leve. Leve Göteborg.»

Talet åtföljdes av hurrarop och fanfarer. Under högtidlig tystnad och me
dan huvudena blottades nedlade därpå herr Carlander och borgmästare Lam
berg vid hjältekonungens staty en krans med band i stadens färger. På en 
kopparplatta lästes följande inskription: »Göteborgs stad till sin grundläggare, 
den store konungen.»

Hans Majestät tog så till orda och utbragte ett med kraftiga hurrarop be
svarat leve för minnet av stadens grundläggare. Därpå gingo konungen och 
kronprinsen fram till monumentet och nedlade där en ståtlig lagerkrans med 
blå och gula band, bärande konungens namnchiffer.
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Därjämte nedlade Mr Rowe såsom representant iör London County Council 
en krans med vidfäst plakett, som hade följande inskription: »A tribute to 
the Memory of Gustavus Adolphus, The Founder of the Town of Gothen
burg, from the London County Council on Behalf of the People of London 
8:th May 1923», och slutligen nedlade bankdirektör Jonas Kjellberg en krans 
med band, varå lästes: »Från Göteborgare i Stockholm. I tacksam hågkomst.»

Under nedläggandet av kransarna spelade musiken: »Ädla skuggor, vördade 

fäder.» Ett par flygmaskiner kretsade uppe i luften.
Därpå sjöngs unisont: »Du gamla, Du fria» och den korta men högtidliga 

och stämningsfulla akten var härmed till ända.
Artilleristerna rida förbi, de kungliga ekipagen köra fram och de kungliga 

återvända till residenset, samma väg de anlänt.

1

1

JUBILEUMSUTSTÄLLNINGENS ÖPPNANDE.

Från gångna tider riktades nu tankarna på det närvarande och inot framtiden. 
Jubileumsutställningen, vilken ingick såsom ett led i minnesfestligheterna, 

skulle kl. t högtidligen öppnas av konungen.
Sedan minnesfesten på Gustaf Adolfs torg avslutats, begåvo sig deltagarna 

däri upp till utställningen, vars portar öppnades för allmänheten kl. 1 12. Väl
diga människomassor strömmade nu in genom portarna, som kl. 2 1 stängdes 
för andra än särskilt inbjudna och höllos därefter stängda, tills de kungliga anlänt.

Ännu fattas det dock några minuter, innan konungen kommer, och låtom 
oss då, medan vi vänta, kasta en blick på den plats, där den högtidliga öpp- 
ningsceremonien skall äga rum.

På den översta terrassen framför den ståtliga minneshällen är en tribun med 
däröver rest baldakin uppförd för de kungliga och deras svit och på den 
nedanför belägna terrassen hava de särskilt inbjudna intagit sina platser. De 
militära och civila uniformerna, diplomaternas guldsmidda dräkter, de blixtrande 
kraschanerna och vajande plymerna och icke minst damernas eleganta vår- 
toiletter giva åt tavlan ett dekorativt och färgrikt inslag. Särskild uppmärk
samhet ådraga sig representanterna för Londons Lord Mayor Sir T. Vansittart 
Bowater och för Edinburgh Bailie Matthew White i sina vackra och ålderdom
liga ämbetsdräkter och den ungerske ministern i svart sammetsdolma och grå

brun fjäderplym.
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På de stora gårdarna, där plats reserverats för den stora allmänheten, myll
rar det av en feststämd publik.

Överallt mötes ögat av fladdrande flaggor och vimplar i alla färger, kring 
näckrosdammen, nedanför minareterna och utefter Långa gården lysa nyut
spruckna blommor och springbrunnar spela liksom glada att fa deltaga i dagens 
högtid. Och rikta vi vår blick åt den stora musikestrad, som är uppförd vid 
huvudrestauranten, tro vi oss skåda en väldig blomsterrabatt. Det är hundra
tals små flickor, som där stå i sina färgrika hattar och vita dräkter, färdiga 
att med sin sång giva sitt bidrag till dagens fest.

Från den kungliga tribunen till entrékupolen bildas häck av studentmar
skalkar med blågula skärp, scouter, kustartillerister och utställningens blåklädda 

vakter.
Kl. 12.40 lämnade den kungliga kortègen residenset och tog vägen över 

Skeppsbron, Järntorget, Nya Allén och Kungsportsavenyen till Götaplatsen. 
Överallt hade väldiga människomassor kommit samman och de kungliga blevo 
på sin färd föremål för varma hyllningar.

Vid entrén till utställningen mottogs konungen av herr Axel Carlander i 
spetsen för utställningsstyrelsen, generalkommissarien Adelsohn, generalsekre
teraren Beyer, övermarskalkarna m. fl.

På slaget i träda fyra i gammaldags dräkter klädda härolder fram vid entré
kupolen och förkunna med gälla trumpetstötar, att konungen är i antågande. 
Fanfarerna kastas från de vita murarna mot minareterna, varifrån de av fyra 
där stående härolder sändas vidare upp till minneshällen, där de besvaras av 
de nedanför den kungliga tribunen uppställda härolderna.

Under det att militärorkestrarna under anförande av dr. Stenhammar spelar 
en av honom komponerad festmarsch, vari häroldernas fanfarer inkomponerats, 
skrider konungen och hans svit långsamt upp till tribunen vid minneshällen. 
Då konungen tagit plats å tribunen, går den ståtliga festmarschen över i 
kungssången.

Landshövding von Sydow framträdde nu och riktade till konungen följande ord:

»Eders Majestät.
I gryningen av Sveriges storhetstid lade Gustaf II Adolf grunden till denna 

stad att, till rikets välfärd, bliva en medelpunkt för handel och seglation. Att 
Göteborg väl fyllt denna sin uppgift torde i dag, då 300-årsminnet firas, icke 
vara förmätet att konstatera.
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Skiftande hava stadens öden varit genom seklerna. Den företagsamhetens, 
den uppbyggandets anda, som skänktes staden såsom faddergåva av dess 
grundläggare, har dock aldrig dött, den lever alltjämt. Det verk Eders Maj:t 
nu ser framför sig är ett av bevisen därför. Det har skapats under hårda 
tider till att ära de döde och till att vittna om vad de levande förmå.

Då Eders Maj:t i dag möter Göteborgs invånare, ha de samlats till fest. 
Alla äro vi djupt tacksamma att vår Konung genom Sin höga närvaro givit 
festen ökad glans.

Främst äro vi dock Eders Maj:t tack skyldiga därför att Eders Maj:t städse 
med landsfaderlig omsorg hägnat vår stad och, till rikets välfärd, befordrat 
dess utveckling.

Jubileumsutställningens män och med oss Göteborgs hela befolkning hälsa 
genom mig Eders Maj:t och bringa Eders Maj:t allas vår uppriktiga, vår 
underdåniga hyllning.

Leve Konungen!»

Talet åtföljdes av hurrarop och fanfarer. .

Därefter anhöll stadsfullmäktiges ordförande herr Axel Carlander i följande 
tal, att konungen måtte förklara utställningen öppnad:

■»Eders Majestät.
Målet för många års mödor är nått. Göteborgs Jubileumsutställning står 

färdig att öppnas, åstundande att visa fram sina skatter.
När förslag i januari 1915 i stadsfullmäktige framlades att som ett led — 

och väl det främsta — i högtidlighållandet av 300-årsminnet av stadens grund
läggning skulle ingå en utställning, var det en utställning av till sin omfatt
ning ganska blygsamma mått man tänkte sig.

Den skulle vara avsedd att åskådliggöra kulturens utveckling i oss närlig
gande trakter från äldsta tid till våra dagar — givetvis med särskild hänsyn 
tagen till Göteborg och dess föregångare bland Sveriges stadssamhällen. Man 
hoppades att därmed kunna åstadkomma icke blott något av värde och in
tresse för stunden — snart förflyktigat — utan något som kunde sätta märke 
i kulturhistorisk forskning och därmed på ett för framtiden beståndande sätt 
hugfästa minnet av Göteborgs 300-åriga tillvaro. Vi äro nog förmätna tro, att 
vi härutinnan icke misslyckats.

Tanken har konsekvent fasthållits, och den kulturhistoriska avdelningen ut
gör alltjämt kärnan av Göteborgs Jubileumsutställning.

Men kring denna kärna har vuxit upp delar, som kommit vår utställning 
att svälla ut till en omfattning, som vi icke från början anade. Anordnandet
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av en konstutställning ingick i det första förslaget, därmed endast fullföljande 
tidigare vackra traditioner.

Sedermera ha tillkommit en avdelning för konsthantverk och konstindustri, 
som vi äro övertygade kommer att uppvisa vårt lands höga ställning på detta 
område; en utlandssvensk utställning, avsedd att visa hur svenskar och deras 
avkomlingar i främmande land levat och verkat till heder för det svenska 
namnet; en kommunikationsavdelning, väsentligen åstadkommen genom med
verkan av statliga organ, och slutligen den stora Exportutställningen, där vår 
svenska industri uppträder med samlad slagkraft, beredd att övertyga världen 
om svenska varors höga kvalitet.

Den ekonomiska grundvalen för utställningen har lagts genom anslag av 
Göteborgs stad och genom av K. Maj:t beviljade lotterimedel, för vilket jag 
anhåller få framföra stadens underdåniga tacksamhet. Förutom hos H. M. 
Konungen, Utställningens höge beskyddare, ha vi hos H. K. H. Kronprinsen, 
Styrelsens Hedersordförande, städse haft att påräkna ett varmt intresse och 
stöd i våra strävanden. Jag anhåller härför få giva uttryck åt styrelsens 
underdåniga tacksamhet.

Till alla dem, som antingen genom att till utställningen utlåna föremål eller 
som genom att själva uppträda som utställare medverkat till dess tillkomst, 
ber jag få uttala styrelsens tacksamhet. Många goda krafter hava samverkat. 
Ett träget och krävande arbete har nedlagts i utställningens tjänst. Till alla 
dem som burit dagens tunga och hetta, vare sig som tjänstemän eller arbetare, 
ber jag få betyga styrelsens livliga erkänsla.

Arbetet har icke alltid varit lätt. Det var ju ej att undra på, att under 
ett tidigare skede stundom en viss tvekan uppstod, att tvivel yppades om 
möjligheten och lämpligheten att genomföra dessa stora planer under den 
svåra depressionstid vi genomlevat och som ännu ej är slut — om än trycket 
nu något lättat.

Men tvivlen ha efter hand förstummats och då utställningen nu står färdig 
att öppnas, är det vår varma förhoppning, att den skall motsvara de uppoff
ringar som gjorts och i sin mån bidraga till ökad industriell och kommersiell 
verksamhet.

På vinterns mörker följer vårens och sommarens ljusa dagar. Även på det 
ekonomiska livets område ha vårtecken redan visat sig. Må Göteborgs Jubi
leumsutställning ha tillkommit i ett lyckligt ögonblick. Må utställningsåret komma 
att minnas som den tid, då även på det ekonomiska livets område ljusare 
dagar inbröto.

Ers Majestät, jag får så i underdånighet hemställa, att Ers Majestät behagade 
befalla utställningen låta upp sina portar, att förklara Göteborgs Jubileumsut
ställning öppnad.»
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Med hög och mäktig stämma, som hördes av hela den under djupaste tyst
nad uppmärksamt lyssnande mängden, tog KONUNGEN därpa till orda:

»Det är med stor glädje, som jag efterkommer Eder hemställan 
att förklara Jubileumsutställningen i Göteborg öppnad.

Genom denna utställning har Göteborgs stad på ett lysande sätt 
velat hugfästa minnet av dess trehundraåriga grundläggning. Den 
4 juni 1621 utfärdade nämligen konung Gustaf II Adolf privilegium 
för den nya staden, som han ansett vara en av de angelägnaste 
uppgifter att skapa vid Göta älvs utlopp i Västerhavet för att här
igenom hålla Sveriges väg över haven öppen och utveckla våra för
bindelser med världens alla länder.

Av det lilla samhälle, som sålunda för något mer än trehundra år 
sedan begynte sin kamp för tillvaron, har nu uppvuxit en livskraftig 
och blomstrande storstad, ett ståtligt minnesmärke över generationers 
mödor och ansträngningar. Det verk, som dess medborgare under 
gångna århundraden utfört, har emellertid blivit fruktbärande icke 
blott för staden själv utan även för hela vårt land genom de nya 
vägar, som härifrån brutits, och genom de nya impulser, som häri
från givits.

De uppgifter Jubileumsutställningen har sig förelagda äro högst 
betydande. Den skall i främsta rummet giva en klar och livlig bild 
av huru Göteborg under de gångna seklerna vuxit och utvecklats 
i såväl yttre som inre avseenden, men den är även avsedd att vara 
ett glädjande intyg på de stora framsteg hela vårt land gjort på 
såväl den andliga som materiella odlingens alla områden och icke 
minst att visa den svenska industriens kraftiga uppblomstring oaktat 
de senaste årens ogynnsamma ekonomiska förhållanden. Utställ
ningen skall också genom det rikhaltiga material, som samlats och 
ordnats under de särskilda huvudgrupper, vari utställningen uppdelats, 
bliva en rik källa för inhämtande av kunskaper på dessa områden 
och en hälsosam sporre till fortsatt framgångsrikt arbete.

Genom samfällda och enskilda ansträngningar av alla dem, som 
haft ledningen av detta verk sig anförtrodd, genom det intresse för 
det stora målet, som av Göteborgs kommun så livligt visats, och
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framför allt genom träget arbete, genom uppoffringar och ospard 
möda har detta storartade företag, som jag nu går att öppna, blivit 
lyckligt fullbordat. Sveriges folk och i främsta rummet Göteborgs 
invånare kunna med berättigad stolthet se på detsamma. Resultatet 
av Edert arbete gläder oss alla icke blott därför, att vad som vun
nits är gemensamt för hela vårt fosterland, utan även därför, att det 
berättigar till förhoppningar för framtiden.

Måtte kommande tider för Göteborg bli så lyckliga och så äro
fulla, som vi alla av allt vårt hjärta önska.

I denna förhoppning förklarar jag nu Jubileumsutställningen öppnad. »

På konungens tal följde fanfarer, varpå den kör och de orkestrar, som med
verkat vid festen på Gustaf Adolfs torg, förstärkta med en tusenstämmig kör 
av skolungdom, under Dr. Stenhammars ledning utförde andra avdelningen 
: Löftet» av den ståtliga jubileumskantaten:

II. Löftet.

Med gyllne bilder av fornt och nytt 
står festens sorlande tempel prytt — 
fanfarer, klingen !
Men klart ej än våra ögon se, 
vår glädje skymmes av tidens ve, 
vår lovsång sänker vingen.

Aldrig en samtid 
utan moln och skugga, 
aldrig en framtid 
som ej ljust lät dugga 
balsam av hopp i de levandes id! 
Släkt dör, släkt tager vid.
I marken, där härarna stredo, 
stå plogarna redo. — 
Blodiga gårdag, 
hölj dig och sov!
Lärkorna sjunga det växandes lov.

6. Göielorgs Jubileum 1923. — 8l —
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Morgon i arbetets värld
åter skall gry^
röken från odlingens härd
stiger i sky.
Allt vill begynna,
källorna nynna,
upp rinner dagen,
blånande ny!

Ung är vår stam,
fast ur sagorna stigen,
gömd och förtigen
styrka skall fram!
Gärningen födes ur drömmar.
Stig, alla fjättrade strömmar!
Landet blir vad vår kärlek vill,
blott i förnyelsens ljus är det till.
Led oss, du längtan som bär och gestaltar,
lys oss till verket,
dagsstjärna skön!
Sverige vår bön
vid framtidens altar!

»Gripande var också barnasången. Det är något förunderligt rörande bara 
i klangen och i den mjuka rytmiseringen av melodien från de tusen barna- 
struparna. Och Stenhammars komposition artikulerar den Österlingska dikten 
på ett klart och djupt meningsfullt sätt, och den mogna mannaklangen och 
den barnsligt sorglösa klangfärgen har han låtit kontrastera och samverka högst 
förtjusande och verkningsfullt. Under tonsättarens ledning fick kantaten ett allt
igenom utmärkt utförande och publikens hjärtliga bifall strömmade honom i 
rikt mått till mötes från den tusenhövdade skaran på Stora gården.»1

Den imponerande högtidligheten var härmed slut. Jubileumsutställningen 

var öppnad.

1 Märket J. R. i Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning den 9 maj 1923.
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JUBILEUMSHÖGTIDLIGHETERNA DEN 8 MAJ

Konungen och de övriga kungliga personerna inskrevo därefter sina namn 
i den i minneshällen utlagda »minnesboken» och företogo därefter, åtföljda av 
sin svit samt de svenska och utländska ministrarna m. fl., med utställningssty- 
reisens ledamöter samt generalkommissarien och generalsekreteraren såsom cice
roner en kort rundtur genom en del av utställningen samt begåvo sig därpå 
till huvudrestauranten för att deltaga i utställningens stora lunch därstädes.

UTSTÄLLNINGENS LUNCH.

Till denna lunch hade inbjudningar utfärdats till över 2,000 personer. I stora 
matsalen i huvudrestauranten var ett hästskobord dukat för de kungliga och 
deras uppvaktning, regeringens ledamöter, diplomatiska kåren m. fl., vilka voro 
av marskalksbyrån med sakkunnigt bistånd av expeditionschefen i riksmarskalks- 
ämbetet friherre Reinhold Rudbeck och kammarherren greve C. O. R. Mörner 
placerade enligt bifogade placeringsplan, som dock på grund av den brådska, 
som vid tillfället rådde, icke helt och hållet följdes.

De övriga gästerna intogo lunchen, utan iakttagande av någon placering, vid 
småbord dels i stora matsalen, dels ock i entresolvåningen och rosengården.

Efter lunchen, varunder den livligaste stämning rådde, besågo konungen och 
de övriga kungliga personerna utställningen.

Även de andra gästerna togo på eftermiddagen utställningen i betraktande, var
efter en del av dem begåvo sig ner till staden för att åse det historiska festtåget.

HISTORISKA FESTTAGET.

Under tiden hade vädret mulnat och något regn hade fallit, men när det 
historiska tåget vid 5-tiden satte sig i rörelse, strålade solen åter från en klar 
himmel. Tåget, som överallt där det drog fram åskådades av väldiga män
niskomassor, utgick från Exercisheden och tog vägen genom Parkgatan, Kungs- 
portsavenyen, Östra och Södra Hamngatorna, Skeppsbron, Järntorget, Linné- 
gatan, Övra Husargatan, Skanstorget, Sprängkullsgatan, Vasagatan, Avenyen, 
Götaplatsen, Berzeliigatan, Södra Vägen och Korsvägen in på nöjesfältet å 
Lisebergsområdet, där det upplöstes.

Åtta härolder i Göteborgs färger öppnade tåget med klingande fanfarer och 
därefter kommo: »Havet», som sedan urminnes tid givit bygd och stad bärg- 
ning och rikedom, i form av en val, grenslad av en sjögud med treudd och
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omgiven av lekfulla böljeflickor, »Älven», förbindelselänken mellan det väst
svenska inlandet och havet, med forsarnas mäktiga kraft och den lugna far
leden, framställd i gestalt av Näcken på sin skumhöljda klippa och av sva
nornas glidande tåg genom säven, »Stenåldersfolket», som fann boplatser utmed 
strandvallarna, närande sig av jakt och givande fiske, »Bronsåldern», vars bohus
länningar i hällen hugfäste sin tro och sina bragder, »Vikingarnes drake», som 
stolt stävade utför älven mot havet på väg till Brännöarnas marknad eller mot 
fjärran bytesrika kuster, »Sankt Sigfrid», med sina tre fränder Unaman, Suna- 
man och Vinaman, som kommit från England för att förkunna Vite Krists 
lära, »Gullbergs fäste», som stod som ett värn för det envist bestridda herra
väldet över älvens mynning och som enligt sägnen ärorikt värjdes av hövits- 
mannen Mårten Krakows hustru Emerentia Pauli och hennes tärnor år 1612, »Göte
borgs vapen», som av Gustaf II Adolf förlänades staden vid dess grundande 
och som fördes å en triumfvagn, dragen av sex vita hästar, samt symboler för 
»Hantverket», som blomstrade inom mångfaldiga skrån och ämbeten.

Därefter följde »Sorghärolder och djäknar vid Göteborgs skola», som för
kunnade den förlust, riket lidit, då Karl X Gustaf under riksdagen i Göteborg 
1660 bortrycktes från stora värv och planer, »Lars Gatenhjelms slup» med 
örlogsflagg och slupkläde, »Manufacturerna» och »Bergsbruk och skogar», som 
ge rikedom åt staden, »Ostindiefararne», som segla ut från Göteborg och komma 
tillbaka med kinesernas blåa krukor och gula siden, med indiska kryddor, med 
kaffe och te och tobak, och slutligen »Borgerskapets kavalleri», som rider ut 
för att hälsa Gustaf III vid hans besök i Göteborg 1787.

Festtåget hade arrangerats av professorn Axel L. Romdahl och skisserna till 
grupperna hade uppgjorts av artisten Paul Kanneworff.

GÖTEBORGS STADS MIDDAG.

Dagens festligheter avslutades med den stora middag, som Göteborgs stad 
kl. 8 e. m. gav å utställningens huvudrestaurant. I middagen deltogo 1,730 
personer. Staden hade inbjudit 1,500 gäster, av vilka 300 voro förhindrade 
att infinna sig, och de övriga deltogo på egen bekostnad. Samtliga voro pla
cerade av marskalksbyrån med bistånd av friherre Rudbeck och greve Mörner 
och hade före middagen erhållit sina placeringskort. Av marskalksbyrån hade 
framhållits nödvändigheten av, att deltagarna i middagen infunne sig i god tid 
och att senast kl. 7.50 alla skulle vara på sina anvisade platser.
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Middagen serverades såväl i dansrotundan och i det kring densamma liggande 
galleriet vid långa radiait ställda bord som i angränsande salar.

KL 8 stämde musiken upp och de kungliga gjorde sitt inträde och intogo 
sina platser vid det kungliga bordet, som var placerat i rotundans galleri. 
Hans Majestät hade till höger hertiginnan av Västergötland, kronprinsen och 
prinsessan Märtha samt till vänster hertiginnan av Braunschweig-Lüneburg, 
hertigen av Närke och prinsessan Astrid.

I övrigt voro vid det kungliga bordet samt vid de andra borden gästerna 
placerade på sätt vidfogade placeringsplan utvisar.

Bankettsalen erbjöd nu en synnerligen intressant och ståtlig anblick. Det 
var icke blott en i yttre måtto lysande samling, som här stämt möte, den rymde 
också bland sig många såväl utländska personer som svenska män och kvinnor, 
som på skilda områden förvärvat sig en bemärkt och framstående ställning.

Middagen serverades efter följande

Menu
Consommé gaulois

Saumon de Halmstad Fumé, Epinards et Oeufs 
Quartier d'Agneau de lait aux Primeurs 
Parfait de Foie Gras Truffé au Porto

Coeur de Laitue
Gateau fubilé

Fruits et Friandises.

Ch. Beaumont 1914
Nackenheimer Stirn 1915

Louis Roederer, Grand vin Sec
G. H. Mumm, Cordon Rouge 

Bollinger, Carte Blanche 
Madeira, Malmsey

Café
Cognac Hennessy
Liqueur Munk

Vid champagnen äskade landshövding von Sydow ljud och hälsade konungen 
i följande anförande:
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» Eders Majestät!
Jubileumsutställningen i Göteborg, som Eders Maj:t i dag behagat högtid

ligen öppna, beslöts vid en tidpunkt, då historiens väldigaste krig härjande och 
förödande drog fram över världen. Beslutet har med seg ihärdighet genom
förts under en period av politisk oro i Europa och tryckande ekonomisk de
pression i vårt eget land. Och nu stå vi efter mödor och besvärligheter vid 
målet. Många hjärnor, många flitiga händer, mycket hängivet arbete ha bidragit 
till detta, såsom vi hoppas, lyckliga resultat. Att en kraftutveckling, sådan 
som denna utställning innebär, över huvud taget varit möjlig, därtill har man 
dock enligt min ringa mening att söka grunden djupare. Den ligger i den 
allmänna politik, som i vårt land under växlande regeringar förts i dessa stor
miga tider. Värdighet och besinning, omsorg om rikets självständighet och 
deltagande hjälpsamhet mot främmande genom kriget lidande folk hava karak
teriserat denna politik. Den har fatt sin lön i det faktum, att Sverige relativt 
oskadat och med bibehållen inre och yttre styrka genomgått de svåra åren.

Det är allom väl bekant, att denna politik haft sitt säkra och bestämda stöd 
i Eders Maj:ts person. För Sveriges folk har det varit av oskattbart värde 
att kunna lita till den lugna klokhet, varmed Eders Maj:t, oberörd av tillfälliga 
kastvindar, bedömt tidens företeelser och i djup känsla av ansvar fattat sina 
beslut. Eders Maj:t har också säkerligen själv förnummit, att bandet mellan 
konung och folk under dessa tunga tider ytterligare stärkts.

Vi bringa nu från Göteborg, som i hägnet av denna politik kunnat se sin 
jubileumsutställning växa fram, Eders Maj:t, utställningens höge beskyddare, 
vårt underdåniga tack och särskilt betyga vi vår tacksamhet för det intresse, 
varmed Eders Maj:t följt våra strävanden att giva denna utställning en omfatt
ning och ett innehåll, som böra bliva till gagn för nationen i dess helhet.

Jag tillåter mig i underdånighet föreslå Hans Maj:t Konungens skål. Leve 
Konungen ! »

Så snart fanfarerna och kungssången förklingat, reste sig stadsfullmäktiges 
ordförande herr Axel Carlander och talade för den frånvarande drottningen 
i följande ord:

» Eders Majestät!

Det hade för Göteborgs stad och dess invånare varit en livlig önskan och 
förhoppning att på denna för staden betydelsefulla dag få hälsa Hennes Maje
stät Drottningen. Jag har mig också bekant, att Hennes Majestät själv livligt 
önskat att det hade varit Henne möjligt deltaga i jubileumsfestligheterna. Ty
värr har detta icke kunnat ske.
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En tung sorg har drabbat vårt konungahus genom H. Maj:t Drottningens 
höga Moders nyligen timade bortgång. Med kännedom om den varma kärlek, 
som förenat Hennes Majestät med hennes höga Moder, förstå vi väl, huru 
smärtsamt detta slag träffat, och det må vara mig tillåtet giva uttryck åt vår 
stads och dess invånares varma medkänsla med vår älskade Drottning i denna 
prövning.

Må det på samma gång tillåtas mig uttrycka förhoppningen, att hälsa och 
andra omständigheter må tillåta Hennes Majestät att förunna oss glädjen vid 
något tillfälle instundande sommar få mottaga Hennes Majestäts besök vid ut
ställningen.

Jag anhåller med dessa ord i underdånighet få utbringa H. Maj:t Drott
ningens skål. Leve Drottningen!»

Omedelbart därefter tog Hans Majestät till orda och yttrade:

»För de vänliga ord, som nyss riktats till mig och drottningen, 
uttalar jag mitt varma och hjärtliga tack. Drottningen har bett mig 
framföra sin stora ledsnad att icke kunna jämte mig närvara vid 
stadens jubelfest. Det är mig alltid kärt att gästa Eder stad. Det 
har särskilt glatt mig att närvara vid denna högtid, då Göteborgs 
stad med en så lysande utställning firar minnet av sin 300-åriga till
varo. Det besök, jag under eftermiddagen avlagt på utställningen, 
har gjort mig ytterligare förvissad om, att densamma skall vinna 
berättigad framgång och bliva fruktbärande för Göteborgs framtida 
utveckling. Redan förut i dag har jag givit uttryck åt mina käns
lor för Eder stad och mina välönskningar för dess framtid. Jag vill 
härtill uttala mitt tack och mitt varma erkännande till alla och envar, 
som i den ena eller andra befattningen med intresse och ospard möda 
bidragit till företagets lyckliga fullbordan. Jag höjer mitt glas och 
dricker för Göteborgs stads välgång. »

Landshövdingen talade härefter för H. K. H. Kronprinsen, styrelsens heders- 
ordförande, och tackade för det stora intresse H. K. H. visat utställningen, för 
D. 1). K. K. H. H. Prins Wilhelm och Prins Carl, vilkas frånvaro uppriktigt 
beklagades, för H. K. H. Prinsessan Ingeborg, »vår egen hertiginna, ty, mina 
damer och herrar, som glömt skolgeografin, Göteborg är verkligen beläget i 
Västergötland», samt övriga kungliga gäster.

Herr Carlander talade därpå för stadens övriga gäster:
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»För H. M. Konungen och övriga medlemmar av det Kungl. Huset, som 
gjort staden äran närvara vid dess minnesfest, ha vi givit uttryck åt vår under
dåniga hyllning och tacksamhet.

Till dem av stadens gäster, som infunnit sig i egenskap av representanter 
för Kungl. Maj:ts regering och riksdagen samt andra statens myndigheter, för 
utländska makter, för svenska och utländska städer, för akademier och lärda 
samfund, för näringarnas sammanslutningar m. fl. har jag redan i går haft till
fälle frambära stadens välkomsthälsning, och jag skall ej upprepa vad jag där
vid yttrade.

Vi ha emellertid äran och glädjen se ytterligare ett betydande antal stadens 
gäster här närvarande, och jag ber att i den välkomsthälsning till dagens ju
bileumsfestlighet, jag pa stadens vägnar uttalar, fa inbegripa såväl de förut 
nämnda som dem vi först i dag se närvarande.

Dagens festligheter ha varit ägnade det 300-årsminne vi högtidlighålla, inne
bärande en tacksamhetens gärd åt minnet av stadens grundläggare och en 
erinran om den utveckling de 300 åren medfört för Göteborg. De ha därvid 
varit tillbakablickande, men de rikta sig också — icke minst genom den Jubi
leumsutställning, H. M. Konungen i dag öppnat — med ljusa förhoppningar 
mot framtiden.

Det var måhända djärvt att under de bistra tider vi genomlevat fasthålla vid 
och söka genomföra de planer vi utstakat.

, Givet är ju nämligen att en utställning av så betydande mått för sin fram- 
Bang förutsätter ett allmänt intresse icke blott från stadens invånare och vårt 

Ft and, utan också att den därjämte förmår tilldraga sig intresse från ut-

fjärran vid stadens ju- 
fa uttala dess tack för

et mottagande stadens inbjudningar till dagens festligheter rönt, den livliga 
Slutningen i dag, våga vi kanske betrakta som ett gott varsel, som ett gläd- 
ide tecken på att vi ej missräknat oss i fråga om detta intresse.

1 ör Ö te orgs stad har det varit en stor ära och glädje att få hälsa en så 
lysande församling, så framstående gäster från när och 
bileumsfestligheter, och jag anhåller på stadens 
den heder de därmed bevisat staden

Jag uppfordrar de närvarande representanterna för 
ena sig 1 den skål jag härmed har äran utbringa för stadens gäster.»

Göteborgs stad att för

Efter middagen intogo de kungliga jämte en del av gästerna kaffe och för
ris -ningar 1 de vid sidan av rotundan belägna rummen. De övriga spredo 

sig i angränsande rum.
Vid elvatiden avbrändes från de högt liggande delarna av det väster om

minneshallen belägna utställningsområdet ett ståtligt fyrverkeri, som åskådades
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av de kungliga och en stor del av middagsgästerna samt av en människomassa, 
som helt fyllde de stora gårdarna och som uppskattades till omkring 40,000 
personer.

Men det var icke blott fyrverkeriet, som fängslade uppmärksamheten. Denna 
del av utställningsområdet badade i ett hav av ljus. Den dominerande min
neshällen, upplyst av tusentals elektriska lågor, den idylliska näckrosdammen, 
som återspeglade de blåa lampor, som bildade en krans i den kring dammen 
uppförda pergolan, de bägge minareternas förgyllda kapitäler, belysta under
ifrån och genom strålkastare, de flammande bålen från de höga gaskandelab
rarna och de otaliga ljusen i den stora restauranten, allt bidrog till att skapa 
en trolsk och sagolik stämning i den stilla vårkvällen.

Efter fyrverkeriets slut lämnade konungen festen.
Under tiden hade från rotundan borttagits de därstädes placerade borden 

och en livlig dans tråddes till långt fram på natten på det utmärkta parkett
golvet i Sveriges hittills största danssal.

På stora gården utanför huvudrestauranten utfördes under kvällens lopp musik 
av Göta artilleriregementes musikkår under ledning av musikdirektör Löfgren 
och från restaurantens veranda sjöng en stor manskör fosterländska sånger.

I samband med jubileumsfestligheterna avsändes till drottning Victoria i 
Baden-Baden följande telegram:

»Göteborgs stad och utställningens bestyrelse beklaga djupt de omständigheter, 
som hindrat Eders Majestät att förverkliga den nådigst uttryckta önskan att över
vara dagens högtidligheter. Under varm förhoppning att Eders Majestät under 
sommarens lopp skall bliva i tillfälle glädja Göteborgs invånare med ett besök, 
bringa vi underdånigst a Göteborgs och utställningens vägnar Eders Majestät vår 
trofasta hyllande hälsning.

von Sydow. Carlander.»

Från drottningen ingick härpå följande svarstelegram :

»Landshövding von Sydow, Göteborg.

Hjärtligaste tack för vänliga hälsningen. Tillönskar staden Göteborg en lyckosam 
framtid och framgångsrik utställning.

Victoria.»
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INTERNATIONELLA AUTOMOBILUTSTÄLLNINGENS 
ÖPPNANDE.

Sedan år 1907 har icke någon större automobilutställning hållits i Sverige 
och under den tid, som sedan dess förflutit, hava automobilerna utveck

lats och fältet för deras användning utvidgats på ett sätt, som man då ej 
kunde ana. Redan tidigt väcktes därför inom motorintresserade kretsar i Göte
borg den tanken till liv att i samband med jubileumsutställningen anordna en 
automobilutställning, som dock i motsats till den förra skulle erhålla en inter
nationell karaktär. Man hade från början tänkt sig denna utställning förlagd 
till hösten, men då det vid närmare undersökning befanns, att denna årstid, 
varunder bilutställningar pläga hållas i de stora bilproducerande länderna, icke 
lämpade sig för våra förhållanden, beslöt man, att utställningen skulle hållas 
vid tiden för jubileumsutställningens öppnande.

Sedan man lyckats vinna Kungliga Automobil Klubben och Svenska Motor 
Cykelklubben för saken, skred man till val av styrelse, vari invaldes skepps
redaren Dan Broström, ordförande, greve Clarence von Rosen, vice ordförande, 
intendenten Harald Adelsohn, direktören Ivar Barthen, kaptenen Henning 
Beyer, kaptenen Nils Brambeck, löjtnanten Gösta Frænkel, fabrikören Ingemar 
Hedström, direktören Axel Jonsson j:r, kaptenen Axel Norlander, majoren G. 
von Platen, överdirektören Björn Prytz, löjtnanten Eric Ramm-Ericson, gods
ägaren George Seaton, majoren And. Sjöstedt, grosshandlaren Arthur Wesslau, 
direktören O. Widner, civilingenjören Paul Wretlind, direktören Axel Åker
man och direktören Arnold Öström.

Därjämte tillsattes ett arbetsutskott, bestående av intendenten Harald Adel- 
sohn, ordförande, kaptenen Henning Beyer, vice ordförande, godsägaren George 
Seaton, verkställande ledamot, löjtnanten Eric Ramm-Ericson, sekreterare, fabri
kören Ingemar Hedström, direktören Axel Jonsson j:r och direktören Arnold 
Öström, samtliga i Göteborg, samt såsom representanter för Kungl. Automobil 
Klubben direktören Axel Åkerman och kaptenen Axel Norlander och för
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Svenska Motor Cykelklubben grosshandlaren Arthur Wesslau, de sistnämnda 
i Stockholm.

Styrelsens uppgift blev nu att sätta sig i förbindelse med de svenska och 
utländska fabrikanterna och sammanslutningarna inom bilbranschen och för
vissa sig om deras intresse för och deltagande i utställningen. Och efter ett 
energiskt arbete och sedan en hel del svårigheter och motstånd övervunnits, 
stod utställningen, som förutom automobiler av olika slag även omfattade 
motorcyklar samt tillbehör för automobilismen och tekniska fabrikat, färdig att 
på utsatt tid öppna sina portar.

Utställningen skulle på onsdagen den 9 maj högtidligen invigas av H. M. 
Konungen för att sedan hallas öppen till den 12 juni. Den var inrymd i de 
norr om jubileumsutställningens stora exporthall uppförda hallarna och går
darna. Huvudingången var belägen vid Sten Sturegatan i fonden av Berzelii- 
gatan och där rådde vid 9-tiden på morgonen ett rörligt liv. Den ena bilen 
efter den andra susade fram och en stor skara gående syntes skynda med 
utställningen som mal. Härligt väder radde även denna dag och en svag 
bris satte de många flaggor och vimplar i rörelse, som voro placerade på 
utställningsbyggnaderna och framför desamma. Såsom symboler för utställ
ningens internationella karaktär vajade bland de svenska dukarna även en del 
utländska, stjärnbaneret, dannebrogen, samt engelska, franska, tyska, belgiska, 
italienska och österrikiska flaggor.

Öppningshögtidligheten, till vilken inbjudits de gäster vid gårdagens festlig

heter, som voro från Skandinavien och Finland och från de länder, som del- 
togo i utställningen, samt motorintresserade personer, skulle försiggå i auto- 
mobilutställningens stora gård, den öppna, av arkader omgivna gården närmast 
exporthallen, och där hade för de kungliga uppförts en estrad med däröver 
rest baldakin. Gården var i övrigt festligt dekorerad.

I väntan på konungens ankomst hade där samlats ett representativt sällskap 
av ett par hundra personer, bland vilka märktes ledamöter av regeringen _  
excellensen Trygger och statsrådet Wohlin — medlemmar av diplomatiska 
karen, representanten för the Royal Automobil Club i London Sir Julian Orde, 
chefen för de stora Overland- och Crossleyfabrikerna i England Sir William 
Letts, en av direktörerna för de betydande franska Voisinfabrikerna Monsieur 
Schwob, representanter för Sveriges och främmande länders motorsammanslut
ningar, en del av deltagarna i jubileumsutställningens öppnande m. fl. med damer.
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KL 9-3° anlände konungen och kronprinsen, prinsessan Ingeborg, samt prin- 
sessorna Märtha och Astrid, hertiginnan av Braunschweig-Lüneburg och prins 
Eugen med uppvaktning. De kungliga mottogos vid portarna av ledamöterna 
i utställningsstyrelsen och sedan till de furstliga damerna överlämnats vackra 
rosenbuketter, ledsagades de kungliga till Stora gården, där konungen hälsades 
med kungssången, varefter landshövding von Sydow utbringade ett kraftigt 
leve för konungen.

Sedan de kungliga intagit sina platser, framträdde skeppsredaren Dan Bro
ström och yttrade följande:

-»Eders Majestät'.

Då styrelsen för Göteborgs Jubileumsutställning beslöt utvidga utställningens 
program genom anordnandet av en exportutställning avsedd att belysa den 
svenska exportindustriens nuvarande höga ståndpunkt, blev det en nära nog 
naturlig följd att genom särskilda utställningar framvisa de modernaste sam 
färdsmedlens, automobilernas och flygmaskinernas nutida utveckling. Eders 
Majestät, själv en av automobilismens pioniärer och dess höge främjare, har 
täckts ställa denna internationella automobilutställning under sitt höga beskydd, 
och får jag å utställningens vägnar frambära till Eders Majestät vår underdå
niga och varma tacksamhet för det höga stöd, Eders Majestät behagade lämna 
denna utställning.

Ehuru tillverkningen av automobiler och flygmaskiner i framträdande grad 
är en kvalitetsfråga och salunda borde ligga väl till för det svenska kynnet, 
har ingendera av de industrier, som omfatta deras tillverkning, trots mycket 
erkännansvärda fabrikat slagit igenom till framgångsrik inhemsk större industri. 
Den utställning, som i dag skall öppnas, liksom den aeronautiska utställning, 
som om några veckor kommer att stå färdig, äro därför båda av internationell 
karaktär. Det är ej mindre än 16 år sedan en automobilutställning avhölls i 
vårt land, och sedan den tiden har automobilismens utveckling tagit jättesteg. 
Några få siffror äro härför belysande. År 1907 importerades till vårt land 
363 men år 1922 ej mindre än 7,048 personautomobiler. År 1908 importera
des ii lastbilar, 1922 hade siffran stigit till 1,695 stycken. Sammanlagda 
importen av person- och lastbilar under åren 1907—1922 utgjorde 3 5,278 
stycken. Värdet av importerade person- och lastbilar under förra året över
steg 25 milj, kronor. Dessa siffror visa, att detta samfärdsmedel icke längre 
är en lyxartikel för några få privilegierade, utan att det blivit en nödvändig
hetsvara, som utövar en högst nyttig och nödvändig samhällsfunktion, vilken 
med vart lands stora utsträckning medfört en stor förändring i samhällslivet.

Automobilutställningen har trots ett beklagligt motstånd från vissa kretsar
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inom vårt land likväl rönt en sä livlig anslutning, att hela det planerade utställ- 
ningsområdet, utgörande c:a 5,000 kvm., tillfullo upptagits. De förnämsta in- 
och utländska automobilfirmor, i allt 76 olika utställare, ha här ställt fram sina 
alster, och finnas utställda personautomobiler och lastvagnar, samt omnibusar, 
sjuk- och brandbilar, ävensom motorcyklar. Men härtill komma betydande 
utställningar av tillbehör för automobilismen såsom gummiringar och oljor och 
mångfaldiga tekniska fabrikat.

Vårt lands stora utsträckning och dess glesa befolkning medför att stora 
svårigheter yppa sig för en rationell förbättring av vårt vägnät. Kungl. Auto- 
mobilklubben har lämnat en praktisk och instruktiv utställning av vårt väg- 
problem, och står automobilutställningen i stor tacksamhet till K. A. K. för 
det värdefulla stöd den därigenom erhållit.

Med anförande härav får jag i underdånighet hemställa, att Eders Majestät 
täcktes förklara den Internationella automobilutställningen öppnad.»

Därefter reste sig konungen och förklarade i ett kortare anförande under ut
talande av en hjärtlig välgångsönskan för utställningen densamma öppnad.

Sedan företogo de kungliga under ledning av ordföranden i styrelsen och 
dess övriga ledamöter en rundtur genom utställningen, som var av impone
rande mått och den största i sitt slag, som förekommit i Norden. Början 
gjordes med den svenska avdelningen, där bl. a. Scania-Vabis och Tidaholm 
hade sina vackra utställningar. Därefter gjordes en rond i den stora bilhallen, 
varjämte besök även avlades i den synnerligen intressanta vägpropaganda- 
utställningen, som K. A. K. anordnat i samband med automobilutställningen.

Under det de kungliga besågo utställningen, öppnades dess portar för allmän
heten.

Strax före kl. 11 lämnade de kungliga utställningen för att bevista den hög
tidliga promotionen i Göteborgs Högskola.
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GÖTEBORGS HÖGSKOLAS AKADEMISKA FEST MED 
FILOSOFIE DOKTORSPROMOTION.

E
ndast några få år hade förflutit efter Göteborgs stads grundläggning, då
Gustaf II Adolf med sitt stora intresse för vetenskaper och andlig odling 

började uppgöra planer till inrättande av en bildningsanstalt i det unga samhället. 
Dessa ledde till grundandet av Göteborgs trivialskola, ur vilken de för vårt 
undervisningsväsen så viktiga läroanstalterna Göteborgs gamla gymnasium och 
Latinläroverket så småningom framgått. Hand i hand med växande materiellt 
välstånd hava också stadens invånare, följande den store grundläggarens före
döme, omhuldat kulturella intressen och skapat institutioner för dessas utöv
ande och utveckling. Stiftandet av Vetenskaps- och Vitterhetssamhället, Han
delsinstitutets grundande och tillkomsten av Göteborgs Museum bära bland 
annat vittne härom, liksom också stadens rika musikliv och livliga intresse för 
scenisk konst utgöra bevis härpa. Da genorn enskilda medborgares donatio
ner upprättandet av Göteborgs Högskola möjliggjordes, skapades en institu
tion, som från en ringa början utvecklat sig till en prydnad för sin stad och 
för sitt land och till en kulturhärd av stor betydelse för vårt samhälle.

Högskolan hade avsett att hålla doktorspromotion på hösten 1923, men som 
Högskolan önskade att även bidraga till firandet av Göteborgs stads 300-års- 
jubileum, bestämdes, att denna promotion i stället skulle äga rum den 9 maj 
och att i samband därmed en akademisk högtidlighet skulle anordnas.

Högskolans lärareråd hade beslutat att till filosofie hedersdoktorer kalla f. d. 
överstelöjtnanten Gustaf Hugo Fröding, författaren Edmund William Gosse, 
f. d. huvudredaktören av Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning Henrik 
Hedlund, professorn vid universitetet i Philadelphia Amandus Johnson och inten
denten vid Göteborgs Museum, fil. lic. Georg Sarauw samt att utdela doktors
graden efter avlagda prov till sju av Högskolans lärjungar, nämligen filosofie 
licentiaterna Arvid Bæckstrôm, Sven Grauers, Herbert Kalén, Einar Lilie, Ivar 
Lindquist, Gustaf Stern och Gunnar Tilander.
7: Göteborgs Jubileum 1923.
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Till promotionen hade Högskolan inbjudit konungen samt kronprinsen, her
tigen och hertiginnan av Västergötland, prinsessorna Märtha och Astrid samt 
hertigen av Närke.

Därjämte hade inbjudningar utfärdats till medlemmar av regeringen, repre
sentanter för universitet och högskolor samt för Göteborgs samhälle och dess 
institutioner, Högskolans donatorer och gynnare, de till stadens festligheter 
inbjudna främmande sändebud, chefer för ämbetsverk och representanter för 
svenska städer m. fl. samt till studentkårens gäster nämligen representanter för 
studenterna vid universitet och högskolor i Upsala, Lund, Stockholm, Köpen
hamn, Kristiania, Trondhjem, Helsingfors och Åbo.

Av de sålunda inbjudna närvoro statsministern Trygger med fru och utrikes
ministern Hederstierna samt riksmarskalken Printzsköld, statsråden Sam Clason 
och E. R. Stridsberg, universitetskanslern och fru Carl Swartz, diplomatiska 
kårens medlemmar, statssekreteraren i ecklesiastikdepartementet M. Munck av 
Rosenschöld, expeditionschefen i samma departement G. W. Tottie, rektorn 
för Uppsala Universitet professor Ludvig Stavenow, prorektorn för Lunds Uni
versitet professor C. A. Moberg, rektorerna för Karolinska Institutet professor 
K. G. F. Lennmalm, Stockholms Högskola professor I. O. Bendixon och Tek
niska Högskolan professor H. B. M. Pleijel, biskop E. H. Rodhe, presidenten 
i Göta Hovrätt C. E. Leijonmarck, envoyéerna Elmquist, Höjer och Adlercreutz, 
landshövdingarna greve Robert de la Gardie, K. S. Husberg, W. Murray och 
greve K. A. G. Mörner, generaldirektörerna F. V. Hansen, K. A. Fryxell, 
Bengt Bergqvist och F. W. H. Pegelow, fru Erik Wijk, stadsfullmäktiges ord
förande grosshandlaren Axel Carlander och vice ordförande kamreraren N. H. 
Lindholm, borgmästarna P. Lamberg och B. Lindberg, ordföranden i drätsel
kammaren H. Almstrand, översten Sixten Schmidt, ordföranden i Vetenskaps- 
och Vitterhetssamhället rektor A. Ahlström samt rektorerna vid Chalmers Tek
niska Institut professor B. H. Grauers och Högre Latinläroverket L. G. Mellén, 
varjamte märktes ledamöter av stadsfullmäktige samt Göteborgs Musei styrelse, 
representanter för svenska städer m. fl. jämte damer.

Sedan de inbjudna intagit sina platser i aulan, intågade den högtidliga pro
cessionen under tonerna av en festmarsch, som utfördes av en avdelning av 
Göteborgs symfoniorkester under ledning av kapellmästaren Tor Mann. Proces
sionen, som företräddes av marskalkar med studentkårens standar, bestod av 
karens ordförande fil. lic. H. Kristoferson och vice ordförande fil. lic. Erik
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Lindström, studentkåren och dess gäster från Nordens övriga universitet och 
högskolor, nämligen ordförandena i Upsala studentkår fil. kand. John Lindgren, 
Lunds studentkår amanuensen Aron Borelius och Stockholms Högskolas stu
dentförening notarien Phillips Hult, förste kuratorerna i Göteborgs nation i 
Upsala teol. kand. Sten Ljunggren och i Lund fil. kand. Hugo Appeltofft, 
ordföranden för Högre avdelningens elevkår vid Chalmers Tekniska Institut 
teknologen Helmer Karlsson, formanden for Det Samlede Studenterraad i Köpen
hamn cand. mag. Herbert Græssler samt representanterna för Det Norske Stu- 
dentersamfund i Kristiania cand. mag. Johan Lothe, Studentersamfundet i Trond- 
hjem stud, techn. Finn Gulliksen, Svenska studentdelegationen i Finland kand. 
Torsten Sievers och Helsingfors studentkår kand. Rainer Vuonio, varefter följde 
fyra små vitklädda flickor med myrtenkransar i håret, promotor professor 
Vilhelm Lundström, promovendi — av vilka författaren Edmund Gosse och 
professor Amandus Johnson voro förhindrade att infinna sig — Högskolans 
rektor professor Otto Sylwan med chefen för ecklesiastikdepartementet på sin 
ena och universitetskanslern på sin andra sida, medlemmar av Högskolans 
styrelse och lärareråd m. fl.

Styrelsen för Högskolan utgjordes av ordföranden landshövdingen O. von 
Sydow samt ledamöterna f. justitieborgmästaren Erik Trana, fil. doktorn Gustaf 
Ekman, grosshandlaren Axel Carlander, vice häradshövdingen Otto Mann
heimer, juris doktorn Johan Lembke, handlanden Hjalmar Wijk, f. rektorn G. 
R. Röding och Högskolans rektor.

Kl. 11 f. m. anlände konungen och de övriga medlemmarna av den kung
liga familjen samt hertiginnan av Braunschweig-Lüneburg och intogo sina platser.

Högskolans rektor öppnade högtidligheten med följande anförande:
»Da Högskolan i dag ser närvarande mera talrika och förnämliga gäster än 

hon någonsin hyst är hon väl medveten om, att de icke äro här för hennes 
skull. Denna akademiska fest vill vara en hyllning åt det betydelsefulla minne, 
kring vilket vi alla samlats, en hyllning åt Göteborgs stad, och jag hoppas att 
den så måtte uppfattas.

I Göteborgs yttre historia speglas en sida av fäderneslandets: historien om 
dess strävan att vinna avrundade gränser och att även västerut komma i för
bindelse med Europa.

Göteborgs inre historia präglas av den yttre. Kort efter grundläggningen 
förutsade ärkebiskop Kencius, att den nya staden på grund av sitt läge aldrig 
skulle kunna bliva någon officina litterarum et bonarum artium, någon härd
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för vetenskap och goda konster, eller kanske hellre: för vitterhet och teknik. 
Genom sina åt den bildande konsten, åt musiken, åt teatern, åt vetenskapen 
ägnade institutioner har staden vederlagt denna spådom.

Det är med hänsyn härtill högskolan känt sig förpliktad att göra sin insats 
1 jubileets högtidligheter genom att bereda tillfälle till en blick bakåt — över 
de svunna tiderna.

Men en sådan fest kan icke bliva blott en minnets. Den ram, som först 
uttänkts för att fira detta, har sprängts; till minnesutställningen har anknutits 
nya avdelningar, som äro uttryck för framåtsträvandet inom staden och inom 
landet.

Göteborgs högskola, med livlig känsla av den tacksamhet hon för sitt grun
dande, sitt vidmakthållande och sin utveckling är skyldig stadens myndigheter 
och enskilda dess storsinnade medborgare, anhåller att härmed till Göteborgs 
samhälle fa framföra sina djupt och varmt kända lyckönskningar och hon gör 
det med den gamla akademiska formeln; vivat, vigeat, floreat.»

Därefter intogs talarstolen av professorn Helge Almquist, åt vilken uppdragits 
att hålla högtidstalet.

TAL VID GÖTEBORGS HÖGSKOLAS PROMOTIONSFEST 

DEN 9 MAJ 1923.

»För en stad, som räknar blott trehundra år från sin tillkomst, är det som 
en oväntad gåva av muserna att en sägen förbundits med dess grundläggning, 
liksom det för en svensk stad är en oomstridd ärestitel att denna sägen är 
förbunden med Gustaf Adolfs namn. Den historiska forskningen som har 
visat hur sent berättelserna om Gustaf Vasas äventyr i Dalarna hava tagit 
form, vill icke därför utmönstra deras klassiska träsnitt ur det svenska folkets 
traditionsskatt, och det må därför också vara tillåtet att här erinra om den 
sagen som vid sextonhundratalets mitt berättades om det numen divinum, 
som ledde den store konungen, då han bestämde sig för att låta Sveriges 
Västersjöhamn växa upp icke på Nya Lödöses brända tomter, utan på vat
tensjuka betesmarker, där ingen hade drömt om att se en stad resa murar av 
trä och sten.

Det berättas alltså, att då Gustaf Adolf, som redan var besluten att grund
lägga en ny stad vid älvmynningen, men var villrådig var den borde utstakas 
besåg trakten kring det nuvarande Göteborg, han plötsligt såg en örn inkretsa 
ett visst område och att, då konungen stannade och överläde, en liten fågel 
satte sig på hans fot liksom för att hejda den. För den som i ett latinskt
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tal till stadens ära först berättar denna sägen må den ha anknutit sig till 
minnena av romarnas fågelauspicier; för oss, om vi ett ögonblick vilja tolka 
den symboliskt, kan ju örnen vara kungstanken, som skapade nytt för sekler 
framåt; om den lilla fågeln må sedan en var tänka vad han tycker.

Men traditionen i all ära, dess poesi oförkränkt — historikern erinrar hellre 
om att Göteborgs grundläggning aldrig skulle hava kommit till stånd, om icke 
ett stort riksintresse hade fordrat den och om icke det svenska folket hade 
möjliggjort den genom en verkligt heroisk ansträngning av sina ekonomiska 
resurser. Att i enskildheter utreda, vad Älvsborgs lösen betydde i det avse
endet, att mäta trycket av bördan på olika stånd, är ännu en olöst uppgift 
för den ekonomiska historieskrivningen; svårare eller omöjligt är det att fa 
utrett, i vad mån skattekravet underlättades av patriotisk insikt och uppoffring 
och i vad mån det möttes av den skattetyngda allmogens vanliga knot. Säkert 
är, att det i detta fall liksom alla andra var konungen som ledde och drog 
ständerna med sig, uppmuntrande, manande eller näpsande; ingenting är i den 
meningen vissare än att Sveriges historia under storhetstiden är dess konungars. 
Men mycket tyder också på att man djupt nere i folket, naturligtvis icke minst 
i Västsverige, mindes jutekonungarnas framfart och hade en känsla av att dan
skarna icke borde fa sitta okvalda såsom skatteindrivare och tullherrar vid Göta 
älvs mynning, spärrande den för det rike, som där hade urgammal äganderätt.

Det är icke möjligt att vid detta tillfälle gå närmare in på vad tillförlitliga 
källor berätta om stadens grundläggning, om de första och sista spadtagen i 
»stora hamnen», den nuvarande genom sin storlek inte just imponerande hamn
kanalen, som kom till genom anslag av kronans räntor, om de långvariga för
handlingar med holländska borgare och bönder som omsider ledde till utfär
dandet av stadens stora privilegiebrev den 4 juni 1621, om Nylöseborgarnas 
suckan och klagan, innan de kunde besluta sig för att flytta från sitt gamla 
hem till det nya. En framställning av privilegiebrevets innehåll skulle också 
bliva alltför vidlyftig; det må endast erinras om att staden erhöll kronans alla 
räntor och tillgångar i Sävedals härad i förläning och att dess borgare för en 
tid av sexton år (»frihetsåren») befriades från alla utlagor till staten. Något 
som praktiskt taget betydde mindre, men som dock skimrade med ett dyrbart 
privilegiums glans, var konungens medgivande, att staden skulle vara ett ome
delbart riksstånd, som icke skulle hava någon mellan sig och honom, och 
regeras av en magistrat, som med en kunglig »burggreve» i spetsen skulle 
vara för mer än andra svenska städers. Och Göteborg kom i själva verket 
att i detta avseende länge intaga en plats för sig.

Det må därnäst vara på sin plats att nämna några ord om de holländska 
kolonisterna: de framstå såsom ett självmedvetet och nackstyvt släkte, som 
härdats i sitt hemlands yttre frihetskamp och inre religiöst-politiska strider och
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som holl. hart pa stadens förvärvade privilegier, endast motsträvigt böjande 
sig for sin nya överhets fordringar och maktbud. De glömde icke, att de 

ommo som gärna sedda gäster, att stadens privilegier i stort sett voro ett 
verk av deras förhandlingar med konungen och att staden över huvud icke 
skulle hava, blivit mycket under sin första tid utan deras insatser på olika 
omraden, såsom köpmän och hantverkare, såsom sjömän och tekniker och 
aven såsom odlare av stadens mark. Det var under sådana förhållanden na
turligt, att de sågo på de forna Nylöseborna med en viss överlägsenhet, som 
parad med deras nationella och religiösa egenart framkallade en viss känsla 
av kyla hos det svenska borgerskapet. Det var på denna tid, då nationali
teterna latt blandades med varandra, knappast tal om medvetna nationella 
motsatser, men förhållandena framkallade en viss spänning mellan de inflyttade 
med sina anspråk och de rotfasta med sin känsla av att de icke borde vara 
tillbakasatta i ett land, som var deras fäders och i en stad, som anlagd på ny 
mark dock var deras egen.

Det fanns vid sidan av det svenska och holländska ett annat folkelement, 
som småningom gjorde sig alltmera gällande och undergrävde marken för de 
myndiga holländarna. Göteborg berodde visserligen mest av sina handelsför
bindelser västerut; dess köpmän utskeppade trä och järn framför allt till Hol
land och England, senare också till Frankrike, liksom de hämtade landets 
oumbärligaste förnödenhetsartikel, saltet, och en numera omstridd förnöden- 
hetsartikel, vinet, i spanska, senare också i portugisiska och franska hamnar. 
Men de ärvde också av Nylöse livliga handelsförbindelser med Tyskland, och 
från Lübeck, Hamburg och andra tyska städer inflyttade köpmän och hant
verkare, stadgade affärsmän eller någon gång bankruttörer, som kände marken 
branna under sina fötter och som hoppades och mer än en gång lyckades att 
1 svenska stader borja på nytt och vinna framgång. Och dessutom fanns det 
1 Tyskland gott om förvaltningsjurister med eller utan doktorstitel, som under 
det trettioåriga krigets skiften måste fly från brända hem och därför gärna 
sokte tjänst i utlandet, och varför då icke också hos Göteborgs burggreve 
presidenter och råd? De träffade i den unga staden landsmän, icke blott 
köpman och hantverkare, utan också präster, som hade funnit en tillflykt som 
herdar mer eller mindre fromsinta, i Göteborgs tyska församling, senare också 
stadsläkare,, som hade kommit till staden med akademiskt vitsord från berömda 
lärosäten pa en tid, då läkarvetenskapen vid Uppsala universitet tog sina första 
stapplande steg. Det tyska folkelementet visade över huvud under denna tid 
av det tyska rikets splittring en märklig expansionsförmåga, och de lärda eller 
olärda tyska utvandrarna hade i sitt väsen något av tystlåten ihärdighet när 
det gällde också av omständlig vederhäftighet, som med rätta gjorde sig gäl- 
lande, även om det ibland kom till utbrott av doktor Martin Luthers blodfulla
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och hetsiga temperament eller av det trätgiriga rätthaveri, som utom föreläs- 
ningskatalogen och stadgarna var ett läroämne, icke alldeles i den store refor
matorns anda, vid tyska universitet och i tyska skrån.

Staden fick också och i allt högre grad ett befolkningstillskott från annat 
håll, från England och Skottland, från den starka och självmedvetna ras, som 
redan på drottning Elisabeths tid hade börjat att dristigt söka sig mål också 
på andra sidan om världshaven och som under 1600-talet gick i puritanismens 
hårt uppfostrande skola. Vad dennas disciplin och gammaltestamentliga dyg
der förmådde skapa, visar bäst Cromwells generation, och vad engelsmännens 
hårda träning i köpenskapen till sist förmådde, visar utgången av deras långa 
handelskonkurrens med de holländska köpmansintressena; på 1700-talet var 
Holland tillbakaträngt, medan England alltmer behärskade världshandeln. De 
engelska köpmän, som lågo såsom handelsagenter i Göteborg, voro aldrig 
gärna sedda av stadens borgerskap, men de engelsmän och skottar, som där 
vunno stadigt hemvist och burskap, voro utan tvivel ett värdefullt ferment i 
stadens ekonomiska liv. Särskilt från 1700-talets början äro mången fram
gångsrik köpmannagärning och mer än ett initiativ anknutna till skotska och 
engelska namn; jag erinrar endast om Colin Campbell, som blev det ostindiska 
kompaniets ledande kraft under dess första tid, och om Henry Greigh, som 
hade en god del av äran av att staden på Gustaf III:s tid började ett så vitt- 
utseende företag som anläggningen av en vattenledning från Kallebäck.

Göteborg ärvde av Nya och Gamla Lödöse uppgiften och privilegiet att 
vara Västsveriges enda hamn vid havet, och dess handel kunde ledas in på 
redan banade vägar, som dock naturligtvis kunde utvecklas och förbättras. 
Den nya staden berodde liksom sina föregångare icke minst av Västsveriges 
stora samfärdsled, Göta älv och Vänern, som utgjorde dess viktigaste förbin
delse med dess uppland, med Värmlands och Dals bergslager och skogar 
liksom med Västergötlands åkerbruksbygd. Älven erbjöd ju i sina forsar och 
vattenfall, vid Rånnum, Trollhättan och Lilla Edet, naturliga hinder, som man 
från sextonhundratalets början delvis hade sökt att kringgå genom kanal- och 
slussanläggningar, medan man redan tidigare börjat använda vattenkraften 
till sagkvarnar; särskilt slussen och kvarnarna vid Lilla Edet voro från stadens 
begynnelse föremål för göteborgarnas omvårdnad. Stångjärnet fördes från 
Kristinehamn eller Karlstad på skutor till Brätte (senare till Vänersborg), dit 
också trätransporterna kommo, men där måste alla andra varor än timmer 
lastas om och föras landvägen på älvens högra strand förbi de båda övre 
vattenfallen till Åkerström nedanför Trollhättan. Där hade Göteborgs köpmän 
stora bodar och upplag, och där kunde älvtransporten börja; järnet lastades 
på stora s. k. strömbåtar, fördes genom slussen vid Lilla Edet och hade sedan 
endast att följa den lugna älvens lopp.
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Ar ut, ar in skotte sålunda Vänerskutorna trafiken mellan Karlstad Kristi- 

nehamn.och Vänersborg, utan uppehåll flottades timret genom Karlsgrav ned 
ven och gjorde sin halsbrytande färd nedför forsarna, oavlåtligt körde iärn 

for ma förbi Trollhättan till Åkerström, där stängerna lastades på strömbåtarna; 
on "I kom trät till masthamnarna utanför Göteborg, järnet till vågen 
pade Göt T V de på redden väntande skeppen; och på det sättet skapades Göteborgs köpmans förmögenhet och välmåga. Det vill säga: den stora 
exporten var for dem och riket den ekonomiskt mest betydelsefulla, men Gö- 
eborgs köpmän tillgodosågo ju också största delen av Västsveriges import

hov, pa sin färd uppat medförde strömbåtarna salt, sill och varjehanda kram
varor, som sedan anförtroddes åt Edsbönderna, och dessa forslade dem så till 
Vänersborg, dar borgarna togo en del och Vänerskutorna resten.

Göteborgsköpmännens ekonomiska intressen omspunno i ett allt tätare och 
finare nätverk hela Västsverige, och i dess maskor voro icke minst Värmlands 
jämnproducenter fångna; när de behövde kapital vände de sig i 4ili gö 
teborg och det kommande årets produktion var oftast på förhand köpt av 
den göteborgske forlagsgivaren. Beroendet kändes ibland besvärande, och i 

bergskoegjum gruvade man Sig titt och ofta över brukspatronernas trångmål; 
det heter till exempel ar 1663, då en ny bergfogde skulle tillsättas, att där 

vore, zen god och styv karl nödig, som kunde ta ihop med Göteborgsborna och 
medhåll Men Göteborgs köpmän voro också goda och styva karlar, som hade 
medhåll * kommerskollegium och som visste, vad tullintraderna i staden be- 
y de for rikets finanser; de erinrade sig också, att de i onda tider måste gå 

kronan tillhanda med extra pålagor och lån. För eftervärlden står det klart 
att den värmländska bergslagen helt enkelt behövde göteborgsköpmännens 
apital och att hur mycket än brukspatronerna kunde knota, de skulle hava ^^  ̂o co " nude -git över sina b^ddaroÎs  ̂

„.Göteborg: handelspolitiska INge hade emellertid 1 grund rörändrats därigenom 
attgr 1645 Halland lades under Sveriges krona och att Bohuslän å879 
okså.P lev svenskt. Riket, som dessförinnan nått fram till have endas vd 
Gstaaslvsapznis.kom att med en lång kuststräcka granisa till VästeXvet 
kunde taga uoo icke hamnar, främst Varberg och Uddevalla, som i viss mån 
skulle bereda "PP. konkurrens med Göteborg. Det var en förändring, som 
vilka endast i Göteborgs magistrat och borgerskap mångahanda bekymmer, 

politiska resultat, att gränsen till Norge hade flyttats Göta älv Ii "sols: 
sund, att Bohus fästning icke längre var ett hot mot utan 
värn i kritiska, tider. Det blev för stadens diplomati en viktig uppgift Tt bevaka dess intressen, da dess egna önskemål och besvär vägdes av riks“
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geringen mot de från annan synpunkt lika legitima besvär och önskemål, som 
framlades av Uddevalla och Varberg, av Kungälv och Marstrand. Det blev 
en långvarig kraftmätning, i vilken de mindre städerna vunno segrar, men 
Göteborg stod som segrare vid krigets slut.

I och med det att Halland och Bohuslän lades under Sveriges krona fick 
Göteborg en ny och viktig uppgift, den att vara ett kulturcentrum för de nya 
landsdelarna. Halland införlivades med Göteborgs stift, och om än Bohuslän 
i början lades under superintendenten i Karlstad, kom också det med tiden 
att höra till Göteborgsbiskopens stift. Det var icke tal om en med hårda eller 
våldsamma medel genomförd försvenskning, men regeringen visade sig mån 
att, icke minst genom ett svensksinnat prästerskaps inverkan, småningom 
vänja de nya provinsernas befolkning att tala och tänka som sina nya lands
män. Därför gynnade också regeringen Göteborgs gymnasium; det är ingen 
tillfällighet att detta kan räkna sin tillvaro, tryggad genom kronans donationer, 
från de närmaste åren efter Brömsebrofreden.

Var Göteborg ägnat att bliva en sådan svenskhetens utpost, då staden dock 
från början var avsedd att draga utlänningar till sig, då dock holländska och 
tyska från början hade använts som kanslispråk, då dock ännu vid århundra
dets mitt och senare tyska, holländska och engelska hördes i dess hamn och 
på dess gator kanske lika ofta som svenskt tal? Man kan svara, att om be
folkningen var brokigt sammansatt och talade med olika tungor, staden dock 
levde under svensk rätt och att dess borgerskap i kritiska tider, oavsett den 
ursprungliga nationaliteten, i handling visade sin samhörighet med Sveriges 
rike. Dess första burggreve, Jakob van Dyck, var holländare till börden, men 
en god svensk medborgare, och dess störste köpman på drottning Kristinas 
tid, John Maklier, var född i Skottland och väl också till döden en god skotte, 
men det var också han som under kriget med Danmark 1643—1645 gav sin 
nya hemstads borgare ett högt föredöme, då det gällde att visa patriotiskt 
nit, att giva regeringen vad den begärde och mera till. Men oavsett detta 
märker man småningom hos det infödda borgerskapet en viss strävan att hävda 
svenskt språk och svensk nationalitet, även om denna strävan aldrig fick den 
medvetenhet, som präglat 1800-talets nationella strömningar. Det förefaller 
mig, som om den åtminstone från Karl XI:s tid hade sin motsvarighet i en 
viss tendens hos rikets styrande kretsar, ehuru icke heller denna tog formen 
av en genomtänkt åskådning, och det lär icke vara för vågat att tro, att just 
de nyvunna provinsernas försvenskning, senare också enväldets strävan efter 
uniformitet på alla områden betydde rätt mycket, då det gällde att bana väg 
för dessa synpunkter.

1 iden gick, och omsider kom enväldet, förkroppsligat i den kärva härskar
gestalt, som i tidens historia i viss mening kan sägas representera den spar-
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saska, statstankens, seger över den atheniensiska - ty hade ieke trots allt gnus Gabriel de la Gardie, mecenat också för Göteborg i sitt väsen 1300 
av den senfödde atheniensiske borgarens utåtvända, lättsinniga generositet och 
livliga kulturintresse, medan Karl XI företrädde de spartansla "dygderna om 

och kontrollb nbart dygder, statens hårda och egensinniga krav, sparsamheten 
här kontrollbegäret, den * mycket nyttiga, men stelt utformade disciplinen i 

äxspchförvaltning? För Göteborgs borgerskap blev han genom sina täta 
besök i staden väl bekant, ärad såsom konung, men knappast älskad; hans 
personlighet var icke givmild, och enväldets grundsatser gingo hårt fram över 

adens forfattning och ekonomiska privilegier. Reduktionen berövade den 

visserligen, för kort tid, Gustaf Adolfs stora gåva, Sävedals härad, och enväl
det tålde icke stadens författning i dess säregna utprägling, berövade den rätten 
att styras av »burggreve, presidenter och råd», tryckte ner den till en svensk 
stad av det vanliga snittet, som styrdes av borgmästare och råd under nog- 
grann och besvärande tillsyn av landshövdingen. Staden kämpade en seg 
strid for sina privilegier, vädjade till envåldskonungens nåd och vann mer 
an den kunde hoppas i fråga om ekonomiska fördelar, men gick miste om 
allt, som paminte om dess stolta traditioner att vara ett »membrum regni 
immediatum», ett riksstånd, som icke hade någon mellan sig och konungen. 
Det ar tungt att offra sadana traditioner, och ingen må tro, att icke offret var 
kannbart for Göteborgs magistrat och borgerskap i en tid, då alla redan tvi- 
i rang och yttre företräden, då borgerskapet under vapen söndrades 
trätor, vilket av dess kompanier skulle gå först, det som räknade sin till- 

varo från stadens grundläggning och förde tre kronor på sitt baner, eller det 
som hade tillkommit sist och till och med hade förstadsbor från Haga i sina 
led, men dock forde lejonet med svärdet och skölden i spetsen. En och annan 
av de kloka köpman, som brutna av ålder och spanskt vin åsågo borgargar 
dets parader genom sina blyinfattade fönster, tänkte visserligen, det kan man 
vara saker pa att striden mellan de tre kronorna och det springande lejonet 
betydde ganska litet och att han ganska lätt kunde bära förlusten av Tur^ 

grevevärdigheten och det omedelbara riksståndets företräden, om blott järn
vägen alltid fylldes av stänger från hans affärsvänner i Värmland och om blott 
masterna icke behövde ligga för länge i hans hamn vid Stigberget innan de 
yppades till hans affärsvänner i London eller Amsterdam,"i piymoue"enlee

stade om
av

Med enväldets fall lossnade statens hårda grepp kring Göteborgs stads för. 
valtning, ° hur. visser igen den tilländalupna periodens organisationsarbete i 
manga avseenden blev bestammande också för framtiden. Staden fick i varje 
fal större möjlighet att föra sin egen talan vid de avgörande rådslagen i stock- 
holm, den fick ull och med genom sina ombud pä frihetstidens riksdagar ome.
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delbar andel i statsmakten. Det blev inte längre så viktigt att äga vänner i 
Kungl. Maj:ts kansli, som kunde befordra stadens önskemål vid föredragningen 
och som gjorde det med särskilt nöje, om såsom vid ett tillfälle (år 1695) kansli
sekreterarens artiga erinran om att Göteborgs magistrat var känd för sin »höf- 
lighet», genast och säkert riktigt tolkades såsom en antydan, att 200 daler 
silvermynt voro lika välkomna i kanslisekreterarens budget som de voro umbär
liga för stadens. Det gällde under den nya tiden framför allt att vinna infly
tande i borgarståndet, att få stadens synpunkter företrädda i de av maktägande 
ständers utskott, som hade att dryfta handels- och sjöfartsärenden, och därvid 
kunde drivna borgardiplomater gå partiberäkningarna till mötes, om dessa blott 
ville taga hänsyn till stadens välförstådda intressen. Och Göteborg kom i själva 
verket icke att sakna nitiska ombud, som funno sig till rätta i frihetstidens 
lössläppta spel mellan intressen och viljor. De ägde väl varken mer eller mindre 
av Catos dygder än som över huvud trivdes i tidens politiska atmosfär. Det 
kan ju dock förtjäna en erinran, att staden vid frihetstidens början hade en 
nitisk och på riksdagar mycket verksam borgmästare, Joakim Neresius, som i 
det följande såsom framskjuten ämbetsman vann stort förtroende hos Arvid 
Horn, som, om han än kanske ägde lika mycket av Ciceros smidighet som av 
Catos orubbliga dygd, dock förkroppsligade mycket av det bästa hos sin genera
tion. Partistriderna på riksdagarna hade i viss mån en motsvarighet i de inre 
trätor, som särskilt på 1740-talet upprörde staden; borgerskapet reste sig mot 
magistraten med krav på vidgat inflytande över förvaltning och finanser. Spän
ningen mellan småborgare och storborgare kan visserligen spåras långt tidigare ; 
särskilt mot frihetsårens slut och på 1660- och 1670-talet hade den lett till 
kommunalpolitiska fejder.

Om stadens ekonomiska historia under 1700-talet är det icke nu tillfälle att 
orda mer ingående; jag erinrar endast om att dess maktställning såsom Väst- 
sveriges stora hamn förblev orubbad, även sedan Uddevalla fått oinskränkta 
handelsprivilegier, att nya industrier (socker, tobak, textilier) växte upp i det 
protektionistiska systemets hägn och att Ostindiska kompaniets stiftande år 1731 
ledde till ett betydande handelsutbyte med Ostasien. Detta gav företagsam
heten ett nytt uppsving, ehuru visserligen stadens ekonomiska blomstring allt
jämt i första rummet berodde av dess järn- och träexport. Det nya kompa
niets delägare kommo länge nog att göra lysande affärer, de stora auktio
nerna på införda varor, siden, porslin och andra lyxartiklar, samlade folk från 
alla håll, stadens finanser drogo på olika sätt fördel av rörelsen, men denna 
hade också från början att räkna med inflytelserika motståndare, som antingen 
mer teoretiskt utdömde massimporten av »onyttiga varor» såsom ekonomiskt 
skadlig eller mer praktiskt framhöllo deras förödande konkurrens med landets 
egna alster.
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Liksom Göteborgs historia överhuvud, såsom naturligt är, speglar de stora 
omvälvningarna och epokerna i rikets, gäller det också om Gustaf IILs tron- 
bestigning, statskupp och senare regering. Partiförvirringen hade gjort sig 
gällande icke minst inom borgarståndet, där hattarnas näringsvänliga politik 
länge hade haft ett säkert stöd, tills dåliga konjunkturer vände missnöjet också 
mot deras regim. Göteborgs stora köpmän och kompanidirektörer kände sig 
illa till mods, då en mössregering pressade det ostindiska kompaniet till dryga 
gärder, och stadens industriidkare måste känna sig hotade, då mössorna sutto 
vid makten. Men det var under en hattregering som 1763 års handelskris hade 
infallit, och under samma regim hade landets valuta blivit så dålig, att bönderna 
på auktioner ropade in latinska böcker, inte därför att de plötsligt skulle hava 
gripits av en mystisk bildningstörst, utan därför att allt var av värde i jäm
förelse med det i värde fallande pappersmyntet. Partiernas växling vid råds
bordet hade under den senare frihetstiden, liksom i en tid, som ligger mycket 
närmare vår egen, till en god del kommit att förklaras därav, att en sjukling, 
som därför inte alls behöver vara sjuk till döds, när han har legat sig trött 
på den ena sidan vänder sig på den andra.

Säkert är i varje fall, att 1772 års statskupp hälsades med glädje av Göte
borgs borgerskap: poeternas rimmerier, i sig själv icke mycket värda, tolkade 
utan tvivel en allmän stämning av lättnad och förhoppningar. Rojalismen må 
hava varit en lätt tänd och hos mången en hastigt utbrunnen fackla; man har 
icke skäl att tvivla på att den hos mången också förmäldes med övertygelsen, 
att konungadömet alltjämt hade en stor uppgift i en tid, då partisplitet som 
värst söndrade folket och förtärde dess krafter. Man hyllade då och senare en 
konung, som med sina svagheter dock lyfte sig till ansvarskänsla och hand
lingskraft vid tillfällen, då riket behövde honom såsom ett levande maningsord 
och en levande nationell symbol. Det var ju också Gustaf Adolfs statsskick 
som han sade sig vilja återuppliva, och för Göteborgs borgerskap, som just 
under hans regeringstid lät samla och utgiva stadens privilegier, var det ett 
program som erinrade om den store grundläggarens gärning och om frihets
årens guldålder — guldålder i egentligaste mening dock blott för den, som 
hade glömt deras svåra mödor och split. Mer än löften och förhoppningar, 
mer än facklors sken vid en konungahyllning skänkte det minnesvärda mötet 
mellan Gustaf III och stadens borgerskap år 1788, då riket inte blott hade mött 
den evigt lurande faran från öster, utan också danskarna såsom så ofta förut 
hotade Göta älv och Sveriges huvudstad i väster. Det var ett av de kritiska 
tillfällen, da Gustaf III.s personlighet kastade all den estetiska naturens nyck
fulla flärd för att giva sig i hög och imponerande resning. Vid sitt besök i 
Göteborg samlade han borgerskapet omkring sig, manade det till offer och 
ansträngningar till stadens värn och möttes, sedan gnistan av hans ande hade tänt,
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av patriotisk hänförelse och redobogenhet. Det var ett möte mellan konung och 
folk efter Gustaf Adolfs sinne; det gick icke att uppliva det statsskick,,som 
funnits på dennes tid, men det kom över staden en fläkt av hans anda.

Man kan visserligen fråga: när de kloka affärsmän, som i sina kontor vid 
hamngatorna drogo bilansen av sina affärer på Kristinehamns järnmarknad 
eller beräknade frakterna till England, Medelhavsländerna och Ostasien, priserna 
på järn och trä i närmare och fjärmare hamnar, tänkte de då med något 
större bekymmer på, om riket regerades av maktägande ständer eller av en 
konung, som gjorde anspråk på konungamakt? Det var dem naturligtvis icke 
fördolt, att politiken ingrep mer eller mindre visligt i det ekonomiska livet, 
men erfarenheten lärde dem utan tvivel, såsom den hade lärt deras förfäder, 
att missgreppen i längden rättade sig själva, att förordningarna trots allt straff
hot till sist vittrade ner, om man icke kunde följa dem, och att kommerskolle
gium under olika regimer ville ungefär detsamma, förmådde ungefär lika myc
ket och lika litet. De nya möjligheterna, de plötsliga motgångarna skapades 
icke genom något kollegiums förordningar; de kommo såsom en välsignelse av 
Vår herre eller såsom ett hans syndastraff eller, uttryckt i ett annat och på 
1700-talet nymodigare språk, de hade sin grund i naturalhistoriens och ekono
miens genomforskbara hemligheter, de berodde av naturen, som kunde skapa 
armod, helst om dess lagar inte tolkades förnuftigt, men också skänka ur sin 
ymnighets horn.

Det sista hände, då sillen plötsligt vid 1700-talets mitt började att strömma 
till Bohusläns kuster, år efter år, årtionde efter årtionde glittrande i fiskarnes 
nät, och det betydde för hela Västkusten, och inte minst för Göteborg, att 
den blev till silver och skapade välmåga för land och stad. Och när sillfisket 
under 1800-talets första artionde upphörde, hade Napoleons handelspolitik, hans 
försök att krossa England genom kontinentalsystemet öppnat nya möjligheter 
för Göteborgs handel. Över Göteborg sökte sig år efter år engelska varor 
vägen till kontinenten, och denna transitohandel gjorde ånyo Göteborgs köp
män rika. De bästa, kanske de flesta, undandrogo sig varken då eller senare 
rikedomens förpliktelser; mecenatskapet, som redan på 1700-talet gav Niklas 
Sahlgren den gode medborgarens eklövskrans, har sedan anknutits till många 
mer eller mindre kända namn.

Det är icke möjligt att vid detta tillfälle ens i korthet skildra Göteborgs 
ekonomiska utveckling efter denna period, depressionstiden närmast efter år 
1815, det begynnande uppsvinget på 1840-talet, de gyllne tiderna under Krim- 
kriget och alla senare konjunkturväxlingar. Jag kan också blott erinra om de 
stora järnvägslinjernas tillkomst (Västra stambanans på 1850-talet, Bergslagernas 
järnväg på 1870-talet), som jämte Trollhätte kanals ombyggnad, fullbordad 
1 844, gav staden nya eller förbättrade förbindelser med sitt uppland. Jag kan
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inte skildra stadens yttre växt genom införlivande av nya omraden pa södra 
och senare också på norra sidan av älven eller hamnanläggningarnas utveck
ling intill år 1922, då den nya frihamnen invigdes. Endast några siffror, som 
angiva folkmängdens växt, må anföras: den kan vid 1800-talets ingång beräk
nas till omkring 12,000, nådde på 1830-talet upp till mer än 20,000, var år 
1875 omkring 65,000, började omkring 1890 att överstiga det första 100,000- 
talet och har sedan mer än fördubblats till omkring 230,000.

Jag skall, i stället för att giva mer än dessa knappa antydningar om den 
materiella utvecklingen, med några ord beröra 1800-talets stora politiska idé
riktningar i den mån de speglas i stadens historia.

På Karl Johans tid bröt sig i Göteborg liksom i andra svenska stader den 
konservativa åskådningen, som då fick ett nytt idéinnehåll, med andra idérikt
ningar, som anknöto sig till tidens främst från England och Frankrike påverkade 
liberalism, som yrkade på vittgående reformer i statslivet och större frihet på 
det ekonomiska området. Ett förnämt och hopknäppt storborgardöme, som 
trivdes med kommerserådstiteln och umgänget i landshövdingens hus, stod med 
styva later emot de storborgare av annat kynne, som småborgarna gärna valde 
till riksdagsmän och som i borgarståndet talade med folktribunens anspråk for 
ministeransvarighet och andra konstitutionella garantier, för allt mer utsträckt 
näringsfrihet och över huvud för Benthams och Benjamin Constants idéer. I å 
den ena sidan rynkade man på näsan åt ett alltför ungt och ojäst vin och 
tvivlade aldrig öppet på visheten hos konungen och hans rådgivare, även da 
dessa i väl hög grad tycktes hylla den ryske självhärskaren sasom den bestå
ende ordningens värn; på den andra sidan svor man pa vers och prosa övei 
den heliga alliansen, svärmade för de frihetsälskande grekerna, jublade på stora 
barns sätt över julirevolutionen och firade de upproriska polackernas framgångar 
år 1831 med en bankett i Masthugget, vid vilket den litet överdrivet nitiske 
landshövdingen hade anställt f. d. polisbetjänter såsom uppassare. Den ena 
typen möter man i kommerserådet Olof Wijk d. ä., som på sin tid var en av 
samhällets mest betrodda män, en myndig patricier och en god göteborgare, 
vars namn på mer än ett sätt är anknutet till dess utveckling; den andra i 
Carl Fredrik Wærn d. ä., som var en av det liberala borgardömets ledare, med 
djupa försänkningar bland rabulisterna i bondeståndet, men som också ma ihåg- 
kommas såsom en av den västsvenska bruksrörelsens märkesmän. Storköpman 
i Göteborg, bruksägare på Dal, en av de verkligt stora kunderna pa Kristine
hamns järnmarknad, var han i sina vittfamnande ekonomiska intressen en värdig 
ättling av dem, som på 1600-talet hade strävat att göra Göteborg till vad det 
från början var skapat att vara, Västsveriges huvudstad.

Tiden gick, och den liberala åskådningen genomsyrade alltmer det allmänna 
tänkesättet. Jag måste i det sammanhanget ett ögonblick stanna vid namnet
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Viktor Rydberg, även han ett barn av liberalismens tidsålder, en kämpe utan 
fruktan och tadel för dess idéer, men i deras mest luttrade, finast nyanserade 
och minst partibundna form. År efter år, årtionde efter årtionde vandrade 
han på Göteborgs gator, tog, led vid dagslarmet och vid surret på tidnings
byrån, sin tillflykt till Henriksberg eller något annat värdshus i stadens utkanter 
och lät där vid ett glas vin sina ömma händer forma det svenska språket till 
dikter av kristallklar skönhet eller till aktuella inlägg, adlade av försynt be
härskning. Eller också lät han, alltid välkommen i S. A. Hedlunds familje
krets, av sin vän, som jag sannerligen kunde hava anledning att nämna också 
i andra sammanhang, locka ut sig till lantlivet på Bjurslätt, som bjöd honom 
vederkvickelse efter vardagsarbetet och stunder av inre samling och inspiration. 
Det förefaller väl knappast som om den stad, där en god del av hans manna
ålder förflöt, gav honom den djupa hemkänsla, band honom med så oslitliga 
band, som knöto honom fast vid Jönköping, och hans Göteborgsskildringar 
äro tidningsmannens lätta improvisationer, medan barndomsstaden vid Vättern 
gav honom ämnen till besjälad dikt. Men det är i varje fall säkert, att han i 
Göteborg fann en miljö, som icke tryckte honom utan tvärtom gav honom 
ideell rörelsefrihet och att han i de kretsar, som hade intresse för kulturella 
värden, i rikt mått mötte de eggelser, som han kanske mer än många andra 
behövde, och den andliga akustik, som krävdes för hans försynta men ändå så 
inträngande röst.

En stor småstads idyll vilade ännu över Göteborg, då Viktor Rydberg skil
des därifrån, sedan dess har den trängts undan till en och annan smågata i 
Majorna eller till någon fridsam avkrok på annat håll. Det var på 1890-talet 
som staden började att i yttre måtto allt mer moderniseras: då försvunno mer 
än en av dess urgamla inrättningar, till exempel järnvågen och den i Säve- 
dals härad utskrivna stadsvakten, medan också den yttre stadsbilden förändra
des genom igenläggandet av några av hamngatornas kanaler. Hur det moderna 
Göteborg för övrigt har vuxit upp, vill jag icke försöka att skildra, helst som 
det rika askadningsmaterial, som utställningen skänker, säger det bättre och 
mer påtagligt än det kan klädas i ord. Stadens skiftande hamn- och gatu
bilder, dess byggnadsskick före och efter den tid, då Linné kallade den för 
»den täckaste stad bland alla i riket», de stora eldsvådornas härjningar, som 
lade mycket gammalt i aska och beredde väg för mycket nytt, allt detta läm
nar jag med flit å sido, och jag kan därför också förbigå vad en god göte
borgare skulle önska annorlunda i fråga om det nya, som kommit, och det 
gamla, som gatt. Men några ord må vara påkallade om de sista decennierna 
från en annan synpunkt.

Det gamla speordet, att Göteborg väl äger, men icke är ett vetenskaps- och 
vitterhetssamhälle, kan naturligtvis alltjämt användas med samma rätt som något
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inte skildra stadens yttre växt genom införlivande av nya områden på södra 
och senare också på norra sidan av älven eller hamnanläggningarnas utveck
ling intill år 1922, då den nya frihamnen invigdes. Endast några siffror, som 
angiva folkmängdens växt, må anföras: den kan vid 1800-talets ingång beräk
nas till omkring 12,000, nådde på 1830-talet upp till mer än 20,000, var år 
1875 omkring 65,000, började omkring 1890 att överstiga det första 100,000- 
talet och har sedan mer än fördubblats till omkring 230,000.

Jag skall, i stället för att giva mer än dessa knappa antydningar om den 
materiella utvecklingen, med några ord beröra 1800-talets stora politiska idé
riktningar i den mån de speglas i stadens historia.

På Karl Johans tid bröt sig i Göteborg liksom i andra svenska städer den 
konservativa åskådningen, som då fick ett nytt idéinnehåll, med andra idérikt
ningar, som anknöto sig till tidens främst från England och Frankrike påverkade 
liberalism, som yrkade på vittgående reformer i statslivet och större frihet på 
det ekonomiska området. Ett förnämt och hopknäppt storborgardöme, som 
trivdes med kommerserådstiteln och umgänget i landshövdingens hus, stod med 
styva later emot de storborgare av annat kynne, som småborgarna gärna valde 
till riksdagsmän och som i borgarståndet talade med folktribunens anspråk för 
ministeransvarighet och andra konstitutionella garantier, för allt mer utsträckt 
näringsfrihet och över huvud för Benthams och Benjamin Constants idéer. På 
den ena sidan rynkade man på näsan åt ett alltför ungt och ojäst vin och 
tvivlade aldrig öppet på visheten hos konungen och hans rådgivare, även då 
dessa i väl hög grad tycktes hylla den ryske självhärskaren såsom den bestå
ende ordningens värn; på den andra sidan svor man på vers och prosa över 
den heliga alliansen, svärmade för de frihetsälskande grekerna, jublade på stora 
barns sätt över julirevolutionen och firade de upproriska polackernas framgångar 
år 1831 med en bankett i Masthugget, vid vilket den litet överdrivet nitiske 
landshövdingen hade anställt f. d. polisbetjänter såsom uppassare. Den ena 
typen möter man i kommerserådet Olof Wijk d. ä., som på sin tid var en av 
samhällets mest betrodda män, en myndig patricier och en god göteborgare, 
vars namn på mer än ett sätt är anknutet till dess utveckling; den andra i 
Carl Fredrik Wærn d. ä., som var en av det liberala borgardömets ledare, med 
djupa försänkningar bland rabulisterna i bondeståndet, men som också må ihåg- 
kommas såsom en av den västsvenska bruksrörelsens märkesmän. Storköpman 
i Göteborg, bruksägare på Dal, en av de verkligt stora kunderna på Kristine
hamns järnmarknad, var han i sina vittfamnande ekonomiska intressen en värdig 
ättling av dem, som på 1600-talet hade strävat att göra Göteborg till vad det 
från början var skapat att vara, Västsveriges huvudstad.

Tiden gick, och den liberala åskådningen genomsyrade alltmer det allmänna 
tänkesättet. Jag måste i det sammanhanget ett ögonblick stanna vid namnet
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Viktor Rydberg, även han ett barn av liberalismens tidsålder, en kämpe utan 
fruktan och tadel för dess idéer, men i deras mest luttrade, finast nyanserade 
och minst partibundna form. År efter år, årtionde efter årtionde vandrade 
han på Göteborgs gator, tog, led vid dagslarmet och vid surret på tidnings
byrån, sin tillflykt till Henriksberg eller något annat värdshus i stadens utkanter 
och lät där vid ett glas vin sina ömma händer forma det svenska språket till 
dikter av kristallklar skönhet eller till aktuella inlägg, adlade av försynt be
härskning. Eller också lät han, alltid välkommen i S. A. Hedlunds familje
krets, av sin vän, som jag sannerligen kunde hava anledning att nämna också 
i andra sammanhang, locka ut sig till lantlivet på Bjurslätt, som bjöd honom 
vederkvickelse efter vardagsarbetet och stunder av inre samling och inspiration. 
Det förefaller väl knappast som om den stad, där en god del av hans manna
ålder förflöt, gav honom den djupa hemkänsla, band honom med så oslitliga 
band, som knöto honom fast vid Jönköping, och hans Göteborgsskildringar 
äro tidningsmannens lätta improvisationer, medan barndomsstaden vid Vättern 
gav honom ämnen till besjälad dikt. Men det är i varje fall säkert, att han i 
Göteborg fann en miljö, som icke tryckte honom utan tvärtom gav honom 
ideell rörelsefrihet och att han i de kretsar, som hade intresse för kulturella 
värden, i rikt mått mötte de eggelser, som han kanske mer än många andra 
behövde, och den andliga akustik, som krävdes för hans försynta men ändå så 
inträngande röst.

En stor småstads idyll vilade ännu över Göteborg, då Viktor Rydberg skil
des därifrån; sedan dess har den trängts undan till en och annan smågata i 
Majorna eller till någon fridsam avkrok på annat håll. Det var på 1890-talet 
som staden började att i yttre måtto allt mer moderniseras: då försvunno mer 
än en av dess urgamla inrättningar, till exempel järnvågen och den i Säve- 
dals härad utskrivna stadsvakten, medan också den yttre stadsbilden förändra
des genom igenläggandet av några av hamngatornas kanaler. Hur det moderna 
Göteborg för övrigt har vuxit upp, vill jag icke försöka att skildra, helst som 
det rika åskådningsmaterial, som utställningen skänker, säger det bättre och 
mer påtagligt än det kan klädas i ord. Stadens skiftande hamn- och gatu
bilder, dess byggnadsskick före och efter den tid, då Linné kallade den för 
»den täckaste stad bland alla i riket», de stora eldsvådornas härjningar, som 
lade mycket gammalt i aska och beredde väg för mycket nytt, allt detta läm- 
nar jag med flit a sido, och jag kan därför också förbigå vad en god göte
borgare skulle önska annorlunda i fråga om det nya, som kommit, och det 
gamla, som gatt. Men nagra ord må vara påkallade om de sista decennierna 
från en annan synpunkt.

Det gamla speordet, att Göteborg väl äger, men icke är ett vetenskaps- och 
vitterhetssamhälle, kan naturligtvis alltjämt användas med samma rätt som något
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liknande kan sägas om andra städer i riket; vem skulle ens vilja förolämpa 
det hedervärda borgerskapet i Uppsala och Lund med påståendet, att deras 
samhällen icke äro något mera än ett hemvist för de enslingar, som ägna sitt 
liv åt vetenskapen, eller för de ungdomar, som i svärmiska vårkvällar drömma 
om vägen till Parnassen, om de icke med kallare beräkning mäta sina resurser 
för en hög post i Kungl. Maj:ts kansli eller i dess högsta domstol? Det är i varje 
fall icke mer än rättvist att erinra om att Göteborgs samhälle, visserligen ibland 
med en ekonomisk betänksamhet som, icke för långt driven, kan sägas tillhöra 
de borgerliga dygderna, har visat sig uppskatta och villigt understött strävan
den och institutioner, som till sin natur kunde tyckas vara rätt främmande för 
en handels- och industristad. Det mecenatskap, som med rätta har gjort flera 
göteborgsnamn kända över hela Sverige, har icke minst behjärtat kulturella syf
ten, och Göteborgs stadsfullmäktige ha under världskrigets ekonomiska kris 
tagit stadens högskola under armarna, skyddande den mot armod och förfall. 
Göteborgs museum har vuxit upp under samma vidsynta omvårdnad från sta
dens och dess mer eller mindre kända mecenaters sida, och dess musikliv, som 
Göteborgs högskola vid ett tidigare tillfälle har hedrat i dess främste repre
sentant, den scenkonst, som här funnit möjligheter till en rik och egen
artad utveckling, ha icke haft att beklaga sig över bristande intresse eller njugg
het från kommunens och från enskildas sida — hur mycket de än haft skäl 
att klaga över att de leva i de om icke helt så åtminstone halvt hedervärda 
biografernas och de eländiga boxningsmatchernas tidevarv.

Då Göteborgs högskola, som förvisso intar en blygsam ehuru icke föraktlig 
plats bland Sveriges högre lärosäten, beslutit sig för att anknyta en akademisk 
högtidlighet till firandet av stadens jubileum, har därbakom legat medvetandet 
om att den andliga kulturen från stadens begynnelse aldrig har vanvårdats inom 
dess hank och stör och att högskolans öden för all framtid äro förknippade 
med stadens. Men förvisso också med rikets och med den svenska stammens. 
Det är ingen tillfällighet, att högskolan, då den har att utdela lagerkransen 
honoris causa, låtit sitt val falla icke blott på förtjänte män, som på olika sätt 
ägnat staden en del av sin gärning, utan också på två framstående utländska 
medborgare, som haft bland sina syften att göra svenskt arbete och svensk 
litteratur kända utom rikets landamären. Den har visserligen gjort det utan 
att glömma, att denna utmärkelse — och alla utmärkelser — väga lätt i våg
skålen för den, som ägnat sitt liv åt vetenskapen, för den, som ödmjukt men 
ihärdigt söker efter sanningen, besjälad av den unius ardor ventatis, som är 
sitt eget mål och sin egen belöning.»

Sedan orkestern utfört »Serenaden» av Haydn, uppläste Högskolans sekre
terare fil. lic. Viktor Johansson tillståndet att anställa promotionen, varefter 
promotor inledde promotionsakten med följande tal på latin:

— 112 —



HÖGTIDLIGHETERNA DEN 9 MAJ

»Augustissime Rex et Domine, altissimi Principes, hospites honoratissimi, 
fautores fautricesque academiæ nostræ, ornatissimi collegæ atque commilitones!

Exstat in academiarum et uirorum doctorum libera republica academica 
quædam, ut ita dixerim, uera successio, qua per multa sæcula perpétua seruatur 
continuatio ætatum pieque coluntur consuetudines uetustæ, quarum originem 
apud uetustissimas medii æui universitates deprehendimus, Bononiensem scilicet 
et Parisinam.

Præcipue autem in summis doctoratus qui dicitur honoribus conferendis et 
capessendis inde ab ipsis uitæ academicæ uelut incunabulis usque ad hune 
diem uetustos ritus ueteremque consuetudinem seruandam cum omnes turn præ
cipue Sueciæ nostræ universitates semper curabant. Anno millesimo sexcen- 
tesimo in universitate Upsaliensi prima apud nos doctorum quæ uocatur pro- 
motio sollemniter acta est, neque post id tempus umquam apud nos omisimus 
rite doctores creandi et sollemniter promouendi priscam consuetudinem. Vo- 
luentibus annis iterum atque iterum Parnassi imaginera sub Septentrione consti- 
tuimus, laureas frondes ad doctas frontes decorandas carpimus, anulo aureo 
electos iuuenes doctrinæ artibusque liberalibus despondemus.

Quid multa? Academia nostra Gotoburgensis quamuis ætate recens tarnen 
in moribus academicis obseruandis admodum constans læta occasionem arri- 
puit sibi datam, ut festis diebus, quibus urbs nostra tria sæcula uitæ peracta 
célébrât, festiuitatem ultro aliquantulam adderet philosophiæ doctoribus creandis 
et sollemniter promouendis.

Percommode accidit, ut hoc ipso tempore septem Academiæ nostræ alumni 
studiis academicis absolutis et rite probatis lauream coronam ceteraque docto
ratus insignia iure expectarent. Eorum autem agmen ut ducerent, Academia 
nostra quinque uiros celeberrimos et uenerandissimos inuitauit, quorum fron- 
tibus laurea ornandis et illos admodum et nos ipsos honore adfecturos esse 
sperauimus.

Mihi autem quamuis indigno cum munus hune actum sollemnem perficiendi 
datum sit, curæ erit superfluis uerbis omissis mandatum nunc persequi.»

Och under uttalande av det högtidliga och för varje såväl äldre som yngre 
akademisk medborgare välkända rituella formuläret satte promotor lagerkransen 
pä sitt eget huvud. En efter en trädde därpå promovendi fram och bekransades 
under övliga ceremonier av promotor, varvid salut gavs från en i Vasaparken 
placerad avdelning av Göta artilleriregemente med två skott för var och en av 
hedersdoktorerna och ett skott för en var av de övriga, varefter fanfarer blåstes 
av orkestern. Efter bekransningen passerade promoti förbi konungen, som 
till dem uttalade sina lyckönskningar.
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De nypromoverades tack till promotor framfördes därefter av doktor Sven

GRAUERS :

» Magnificentissime Rector, splendidissime Promoter, Prof essores 
rev er endissimi !

Quanto in uos amore, quanta gratia, cum per uos et in uestro conspectu 
anulis, pietatis et fidei pignoribus, et laureis coronis, doctorum frontium præ- 
miis, ornati essemus, affectos nos esse arbitramini?

E gymnasiorum disciplina nos accepistis, elementis artium liberalium modo 
imbutos, quotidiana et uigilanti cura, strenuo et indefesso labore exercuistis, 
per gradus doctrinæ et scientiarum, arte demum critica instructos, ad hunc 
honorem capessendum duxistis.

Sicut est boni uiri et ciuis probi, facinora fortia edentem, officia débita 
patriæ præstare, ita est uiri docti incertis opinionum commentis animum libe- 
rantem, uera et falsa ingenii acumine et mentis sagacitate internoscere.

Vobis quod ad illud certamen arma acuta dedistis, gratias débitas persol- 
uimus. Atque nos pro uirili parte, ne hebescant ilia, omnia factures spondemus 
et uouemus.

Ita nos iuuet Deus, iuuet Fors Fortuna!
Tu magnificentissime Rector, Tu splendidissime Promotor, uos reuerendis- 

simi Professores — , , ,Valete.»

Härmed var den vackra och stämningsfulla promotionsakten till ända.
Omedelbart efter promotionen ordnade sig studentkåren i Högskolans hall 

för att därstädes uppvakta konungen. Sedan akademiska kören under ledning 
av professor Hjalmar Lindroth sjungit: »Vårt land», framträdde ordföranden 
i studentkåren och bragte konungen dess hyllning i följande ord:

■»Herre Konung!
Göteborgs studenter ha icke velat låta denna lyckliga stund gå förbi, då 

Eders Majestät med sin höga närvaro hedrar vår stad och vår högskola, utan 
att göra Eders Majestät vår uppvaktning och betyga vår undersåtliga vördnad. 
Och det är för oss en så mycket större glädje och heder, som det är första 
gången efter Eders Majestäts tronbestigning, detta blivit oss förunnat. Göte
borgs Studentkår är landets yngsta. Vi räkna våra år i decennier, där våra 
ärevördiga systrar vid statsuniversiteten räkna sina i sekler. Deras urgamla 
traditioner ha ej i lika grad hunnit gå oss i blodet. Vårt liv och vårt arbete 
har i mycket präglats av den stad, vi äro stolta att nämna vår moderstad, 
den stad, vars kulturella intressen och vars offervilja vi ha att tacka för vår 
högskolas tillkomst, och där vi driva våra studier mitt i dess sjudande prak-
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tiska verksamhet. Många av detta det praktiska livets män räkna vi också inom 
våra leder. Och liksom Göteborg genom själva sitt läge alltifrån begynnelsen 
varit agnat att förmedla vårt lands förbindelser med andra nationer, så synes 
inom studentvärlden en liknande uppgift ha tillkommit Göteborgs Studentkår 
Den vackra medborgaranda, som vår stad alltid varit känd för, och som den 
i dessa dagar lämnat så starka bevis på, har städse stått för oss som ett före
döme. Och vilka särdrag vår kår än har att uppvisa, alltid har vårt mål och 
våi främsta strävan varit att dana oss till goda medborgare och värdigt för
bereda oss att ställa våra krafter i det älskade fosterlands tjänst, vars högste 
representant vi i dag bringa vår underdåniga hyllning.

Kamrater! Göteborgs studenter! Leve Hans Majestät Konung Gustaf V! 
Hans Majestät leve!»

KONUNGEN svarade härpå omedelbart:

» Studenter!
. Jag uttalar till eder mitt hjärtliga tack för de vänliga ord, eder 

ordförande riktat till mig.
Det är mig alltid kärt att möta studerande ungdom vid våra hög

skolor. I befinnen eder i den lyckliga tid av livet, då sinnet är 
mest mottagligt och hjärtat klappar varmast för ädla och stora mål. 
Det är då av vikt att I begagnen denna tid väl och så bereden eder 
för edra skilda levnadsbanor, att I bliven goda och nyttiga med
borgare i samhället.

Mina bästa önskningar följa eder för att edert arbete må bliva 
framgångsrikt och välsignelsebringande, såväl för eder själva som för 
fosterlandet. »

Sedan tonerna av: »Hör oss Svea» förklingat, avlägsnade sig konungen 
och de övriga medlemmarna av den kungliga familjen.

Därpå följde studentkårens uppvaktning för de nypromoverade. Efter det 
kören sjungit: »Stå stark, du ljusets riddarvakt», riktade vice ordföranden till 
dem följande tal:

»Till Er, som i dag mottagit den akademiska lagern som hederstecken på 
ett trofast och kunnigt kulturarbete, ber jag få rikta Studentkårens hälsning 
och hyllning.

Er gärning har varit eller blivit helt knuten till vår stad och vår landsända, 
vare sig det gällt att forska i dess hävder eller att bringa i dagen de minnen
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vår bygd gömt sedan grå forntid eller ock att med ledande ord gripa in i vårt 
samhälles och vårt lands historia. Över denna tredubbla verksamhet vilar, 
hur skiftande den än må synas, gemensamma drag kärleksfullt intresse, 
varm sanningssträvan Vi göteborgare kan främst skatta och vörda Er insats, 
men som varje rotvuxen och personlig gärning har också Er lörvisso mått 
och vidd utöver vår hemstad. Det ligger ingen trånghet och begränsning i 
att Ert livsverk är innerligt förknippat med en bestämd bygd att börja i 
centrum är ingen begränsning. Först hemmet sedan kommunen, först foster
landet sedan mänskligheten, det är en gammal och stor sanning.

Vi studenter vid Göteborgs Högskola känna glädje och stolthet över att i 
dag fa hälsa Er som vördade doctores men också som äldre kamrater.

Vid de äldres sida har även Ni lagerkrönts, som direkt utgått ur vår krets. 
Jag är viss på att Edra tankar denna stund inte blott dröja vid den Hög
skola, där Ni mottagit Er vetenskapliga fostran, utan ock vid den kår Ni till
hört. Ni har stått oss nära som kamrater, jag är övertygad om, att bland 
Era minnen för livet skall de inte minst ljusa leda Er tillbaka till mången 
glad eller allvarlig samvaro i studenters lag. Och likaså hoppas jag, att lagern, 
som kransar Er panna, inte skall betyda en skilsmässa från oss.

Vi tacka Er, kamrater, även' för Er vetenskapliga gärning. Vår humanistiska 
Högskola mitt i storstaden med dess vakna och rörliga liv har just därav sin 
prägel. Detta lär oss att inte ringakta realiteternas värld, samtidigt som vi 
fylkar oss kring humanismens krav på vidsynt och omutlig sanningssökan. 
Respekten för det ekonomiska livets fasta grund går väl samman med tron 
på den andliga kulturens bevingade makt. Därom bär dessa dagar tillräckligt 
vittnesbörd. Men ändå kan humanistisk vetenskap en stund som denna känna 
det som sin plikt att hävda sin rätt och sitt värde. Den har mången gång 
lidit smälek och beskyllts för livsfrämmande abstraktion. Men den vet lika
fullt, att den dag tanken tröttnar på sin forskarfärd, hejdas kulturens växt 
mot höjden och ljuset. Därför, ett tack till Er för vad Ni verkat på skilda 
fält, det må ha stor eller liten räckvidd, mer eller mindre stå i framtidens 
tjänst! Må lycka möta Er i den verksamhet Er vetenskapliga skolning fostrat 
Er för, må Ert forskarvärv, så framgångsrikt begynt, alltjämt bära ny frukt och 
bjuda Er såväl forskningens offrande möda som forskningens lyftande glädje!»

Å hedersdoktorernas vägnar svarade doktor Henrik Hedlund:
»För de vänliga och vackra ord, som riktats till oss hedersdoktorer, har 

jag i uppdrag att frambära vårt varma tack.
Alla känna vi, hur under renässansens underbara tid den europeiska odlingen 

inträdde i sin myndighetsålder. Tanken lämnade skolan med dess fastslagna 
läror och gled ut i den fria forskningens rymder, vilka den nyupptäckta an
tiken just uppenbarat för tjusade ögon. Hans första åtgörande var att finna
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reda på, vad allt de gamle i dessa rymder utrönt, det nästa att på egen hand 
taga vid, där de slutat. Fantasien kastade de hävdvunna mönstren och gick 
likaledes efter antikens föredöme upp i strävan att framställa ädel natur. De 
unga krafterna spände sina vingar till flykt. För deras ögon lågo nya riken, 
och man styrde ut hit och dit, tävlande att taga dem i besittning.

Historiens huvudvågor krusas av smärre. Och förhåller det sig icke så, 
att vi uppleva en renässans i mindre mått för varje årsring, som från den 
hägnande skolan antingen träder ut i livet att på egen hand var efter sin för
måga och med ansvar för vad man gör och låter skapa sin framtid eller övergå 
till högskolans av det förutsättningslösa sanningssökandet genomandade studier? 
Ungdomskraften sväller under de nya fria förhållandena, bröstet vidgas liksom, 
man söker förverkliga sin egenart och av den göra så mycket som möjligt’ 
Man suger i sig vad äldre släktled utrönt och rustar sig att på egen hand 
taga vid, där de slutat.

Ingen fara för att uppgifter skulle saknas. Allra minst i denna tid, som 
sett det mänskliga kulturarbetets sisyfussten till följd av ödesdigra missgrepp 
rulla ned till djupare djup än den dvalts uti sedan långliga tider. Den skall 
rulla upp igen och längre fram än den legat.

Från den tid, då jag var av er ålder, minns jag en äldre man, förresten en 
ansedd prästman, som en gang utbrast: »Hell den ungdom, som går om oss 
äldre!» Med samma glada lyckönskan i hjärtat stå också vi äldre inför eder. 
I den ligger ju ingen maning till förhävelse, utan tvärtom ett anspråk. I haven 
blivit satta av pa vägen senare än vi. Därav följer ock som uppgift att sträva 
fram ett stycke längre.

Det är ingen bland eder, som icke bär på framtidsdrömmar. Livet ligger 
framför eder, och det tillhör eder att genom gåvor och arbete taga det i be
sittning. Somliga av dessa drömmar äro kanske så stora och fagra, att man 
skyr att orda om dem, utan helst gömmer dem inom sig. Vad kunna vi 
önska eder bättre än att drömmarna må i möjligaste mån gå i uppfyllelse? 
Yttre lyckliga förhallanden äro av värde; men det värdet står efter hugnaden 
att utföra ett gott verk i enlighet med sin håg.

Att edei må i rikt matt beskäras den hugnaden, är den varma önskan, vi 
foga till vårt tack.»

Å de övrigas vägnar talade doktor Herbert Kalén:

»För de vänliga ord, som riktats till oss genom Eder vice ordförande, ber jag 
att a mina kamraters och egna vägnar få säga ett hjärtligt och uppriktigt tack.

Det har med skärpa framhållits, vilken mäktig motvikt den vetenskapliga 
forskningen vid Högskolan är mot det mer materiella och kommersiella kul
turlivet. Äran härav tillkommer icke enbart Högskolan som sådan, dess före
läsningar och seminarieövningar, vilka skulle alstra en ingalunda önskvärd
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ensidighet i utbildningen. Lika mycket ha vi att tacka Studentkåren, där 
trofast vänskap och gott kamratskap stimulerat den vetenskapliga forskningen. 
Den gamla Högskolan borta vid Kungsportsavenyen har varit en kär till
flyktsort för oss alla; där ha tankar bytts om livets stora problem, där ha 
meningarna skarpt brutit sig mot varandra i sociala och politiska frågor, och 
i festligt lag ha mången gång livets vedervärdigheter för ögonblicket glömts.

Vi stå nu inför uppbrottet från akademien. Lätt gripes sinnet av vemodiga 
tankar, men avskedets bitterhet minskas av den säkra förvissningen, att vi 
alltid kunna räkna på vänskapligt intresse från Studentkårens sida. I den fasta 
övertygelsen härom ber jag fa utbringa ett fyrfaldigt leve för Göteborgs FÖg- 
skolas Studentkår. Den leve!»

Under tonerna av: »Sjung om studentens lyckliga dar» åtskildes därefter 

de närvarande.
Efter promotionen hade studentkåren lunch å utställningens huvudrestaurant, 

och kl. 6 e. m. gav Högskolan en promotionsmiddag a huvudrestauranten, 

vari över 100 personer deltogo.
Senare på aftonen var promotionsbal anordnad av studentkåren i Högskolans 

festligt smyckade lokaler.

I samband med firandet av Göteborgs 300-årsjubileum och invigningen av 
jubileumsutställningen hade staden av skeppsredaren Dan Broström fått mot
taga en gåva av Kr. 300,000:— att av staden förvaltas under benämningen: 
»Dan Broströms donation vid Göteborgs 300-årsjubileum». Avkastningen av 
denna donation skulle enligt donators önskan användas till upprättande av en 
professur i etnografi vid Göteborgs högskola, förbunden med intendentsbefatt- 
ningen vid Musei etnografiska avdelning, samt till upprätthållande och utveck
lande av ett akvarium i Göteborgs sjöfartsmuseum.

Efter promotionen i Högskolan begav sig konungen till kabinettskammar- 
herren och fru James Keiller för att där intaga lunch. Kronprinsen intog lunch 
hos bankdirektören och fru George Dickson, prins Eugen hos herr Hjalmar Wijk 
och prinsessan Ingeborg med döttrar och hertiginnan av Braunschweig-Lüne
burg hos grosshandlaren och fru Carlander.

Efter lunchen besökte de kungliga åter utställningen, varefter konungen och 
kronprinsen begåvo sig till Tennispaviljongen, där Hans Majestät skulle inviga 

Sveriges Idrottsspel 192 3 
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FÖRARBETEN.

Idrotten har i alla tider stått högt i Sverige och såväl på inhemska vädjo- 
banor som på tävlingsplatser i utlandet hava svenska idrottsmän fört sitt 
lands färger till seger. Men vilken framstående plats Sverige i själva verket 

intar inom den idrottsliga världen, blev måhända först klart vid de Olympiska 
spelen i Stockholm 1912. Tjugusju nationers förnämsta representanter för 
olika idrottsgrenar mötte där upp till hård tävlan och de lysande framgångar, 
de svenska idrottsmännen därvid tillkämpade sig, blevo dem en sporre till 
ökat självmedvetet och energiskt arbete.

När därför beslut fattades, att 300-årsminnet av stadens grundläggning skulle 
firas år 1921, började idrottsintresserade personer i Göteborg på initiativ av 
direktören Hugo Levin att undersöka möjligheterna för anordnandet av en stor 
idrottsfest, som skulle ingå såsom ett led i högtidligheterna i samband med 
detta jubileum. Då det visade sig, att detta förslag upptogs med stora sym
patier, igångsattes ett omfattande organisationsarbete för uppdragande av rikt
linjerna för den planerade festen. En stor organisationskommitté med direktör 
Levin som generalsekreterare och en hel del specialkommittéer tillsattes, vilka 
uppgjorde ett detaljerat program för »Sveriges Idrottsspel 1921». Enligt den 
ursprungliga planen skulle dessa spel hållas inom en begränsad ram, men 
under arbetets gång gjorde sig den tanken alltmera gällande, att man 
skulle söka giva Spelen karaktären av en olympiad i mindre skala, och däri
genom fick programmet en betydligt större omfattning än som från början 
avsetts.

Men så kom beslutet, att stadens minnesfest skulle äga rum först år 1923, 
och detta föranledde ett uppskjutande av tidpunkten för Spelens hållande. Det 
nyss påbörjade organisationsarbetet fick under några år vila.

När detta arbete i oktober 1921 åter upptogs, bestodo de första åtgärder, 
som behövde vidtagas, i att komplettera de olika kommittéerna samt att välja
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en generalsekreterare i stället för direktör Levin, som under tiden avlidit. 1 ill 
denna viktiga befattning utsågs Lingförbundets sekreterare gymnastikdirektören 
Agne Holmström. Organisationskommittén kompletterades med i regel en re
presentant för var och en av de idrottsgrenar, som upptogos i programmet, 
och kom därigenom till sist att räkna ett stort antal medlemmar. H. K. H. 
Kronprinsen täcktes mottaga kallelsen som kommitténs förste hedersordförande, 
varjämte kommittén till hedersordförande utsåg landshövdingen Oscar von Sy
dow och till hedersledamot kallade svenske generalkonsuln i London E. G. 
Sahlin. Organisationskommittén fick i övrigt följande sammansättning: ord
förande kammarherren Carl Lagerberg, vice ordförande skeppsredaren Dan 
Broström, generalsekreterare gymnastikdirektören Agne Holmström, skattmästare 
direktören Rudolf Ericsson samt ledamöterna redaktören Gillis Ahlberg, gene
ralsekreteraren Henning Beyer, direktören Carl Blidberg, handlanden Emil 
Blomquist, majoren E. Bredberg, sjömanshusombudsmannen R. Brakenhielm, 
grosshandlaren Humbert Dahlgren, skeppsredaren Gösta Dalman, brandchefen 
Gust. Ekstedt, grosshandlaren Leop. Englund, direktören Carl Flach, kassören 
Wilh. Friberg, löjtnanten Georg Holmquist, gymnastikdirektören Arvid A. 
Karlsson, konsuln Carl Kindal, kaptenen L. E. Kjellén, direktören Hugo Krantz, 
direktören Ivar Lignell, folkskoleinspektören B. Lundgren, rektorn G. Meilen, 
grosshandlaren Hugo Noring, grosshandlaren Helge I auli, lektorn Gösta Kahmn, 
överstelöjtnanten Carl Rodhe, korrespondenten Henrik Sandberg, kamreraren 
Wilh. Steffenburg, kaptenen Knut von Sydow, Prokuristen Birger Sörvik 
och köpmannen Tor Törnsten ävensom adjungerade ledamoten doktor A. 

Rubenson.
Sedan kammarherren Carl Lagerberg på sommaren 1922 avlidit, valdes till 

ordförande skeppsredaren Dan Broström och till vice ordförande grosshand
laren Leop. Englund.

Därjämte tillsattes ett förvaltningsutskott, som bestod av följande ledamöter: 
grosshandlaren Leop. Englund, ordförande, köpmannen Tor Törnsten, vice 
ordförande, generalsekreteraren Agne Holmström, sekreterare, direktören Rud. 
Ericsson, skattmästare, brandchefen Gust. Ekstedt, lektorn Gösta Rahmn, di
rektören Carl Flach och utställningens generalsekreterare Henning Beyer.

Förteckningen å de olika specialkommittéernas medlemmar upptog efter 
slutliga kompletteringar icke mindre än 270 namn, varvid det dock förekom, 
att samma person satt i mer än en kommitté.
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1923, officiell berättelse
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För organisationskommittén gällde det nu att försäkra sig om ett represen 
tativt deltagande från utlandets sida. Till denna fråga skola vi senare åter
komma. Därjämte skulle det definitiva programmet för Spelen uppgöras Där 
vid visade det sig ganska snart, att det på grund av inkvarteringssvårigheter 
och av andra orsaker icke skulle vara möjligt att förlägga den avdelning av 
Spelen, som vantades samla det största antalet deltagare, nämligen gymnasti
ken, pa samma tid som de övriga idrottsgrenarna, varför man beslöt att upp
dela Spelen på två avdelningar, av vilka den ena skulle omfatta gymnastik 
skohdrott och lek och förläggas till tiden 11—17 juni, och att till den andra 
sammanföra de andra idrottsgrenarna, som skulle fördelas på de två första 
veckorna i juli månad. Såsom en inledning till Spelen skulle inomhustävlin. 
gar 1 lawntennis hållas redan i maj månad med invigning dagen efter utställ
ningens öppnande.

Det slutliga programmet för »Sveriges Idrottsspel 1923- fick följande utseende

Lawntennis, inomhus ......................  
Lek och folkdanser (nationell) 
Skolidrott (nationell).........
Golf ...............................................
Gymnastik (nordisk) ..............................
Allmän idrott .................................
Motorcykeltävlingar 
Simning ..................................
Lawntennis, utomhus 
Brottning ...................  
Tyngdlyftning ............................  
Cykel.................................
Motorbåtstävlingar...............
Miniatyrgevärs- och jaktskytte (nordisk) 
Internationell skjutning (nordisk) 
Fotboll (turnering enl. särskilda bestämmelser)... 
Modern femkamp (nordisk)
Segling......................................................... ....................
Armégevärsskytte (nationell).......................
Kanotidrott.........................  
Rodd............................

1 Se närmare angående Spelen: »Sveriges Idrottsspel Göteborg 
utgiven av organisationskommittén redigerad av Agne Holmström».
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ÖPPNANDET AV SVERIGES IDROTTSSPEL 1923.

Sveriges Idrottsspel 1923 skulle den 9 maj kl. 4 e. m. högtidligen öppnas 
av H. M. Konungen, Spelens höge beskyddare, och inledas med de inomhus- 
tävlingar i lawntennis, som under tiden från den 9 till och med den 18 maj 
skulle hållas i Tennispaviljongen å Ullevi idrottsplats. I den med flaggor och 
kronkläden vackert dekorerade hallen märktes medlemmar av diplomatiska ka
ren, flera av ledarna för Idrottsspelen, de i tävlingarna deltagande damerna 

och herrarna och ett stort antal tennisintresserade personer.
Konungen och kronprinsen, som jämte uppvaktning anlände kl. 4, mottogos 

vid portarna till Ullevi av medlemmar av Spelens organisationskommitté med 
dess ordförande skeppsredaren Dan Broström i spetsen och begåvo sig ome
delbart till Tennispaviljongen. Sedan blommor överlämnats till konungen och 
kronprinsen, framträdde herr Broström och hälsade Hans Majestät 1 ett kortare 
anförande, vari han erinrade om allt vad konungen betytt för tennisspelet och 
dess popularisering i Sverige samt gav uttryck för den glädje, som Spelens 
ledare kände däröver, att de varit i tillfälle att låta dessa spel inledas med 
tävlingar på tennisidrottens område, varefter herr Broström anhöll, att konun

gen ville förklara Sveriges Idrottsspel 1923 öppnade.
Hans Majestät tog därpå till orda och förklarade Spelen öppnade under 

uttalande av sin livliga förhoppning, att den stora tävlingsfesten måtte få ett 
i allo glansfullt förlopp och bliva till heder för vårt lands idrott och Spelens 

organisatörer.
Öppningsceremonien var därmed till ända och sedan tennisspelarna från de 

olika länderna föreställts för konungen, togo tävlingarna sin början.

122 —



H. K. H. KRONPRINSEN HOS ANGLO-SWEDISH 
SOCIETY.

A nglo-Swedish Society hade på eftermiddagen inbjudit kronprinsen på te — i sina vid Södra Hamngatan belägna sällskapslokaler. Där hade samlats 
ett stort antal av föreningens medlemmar samt en del engelsmän och i Eng
land bosatta svenskar, som för tillfället vistades i Göteborg, såsom Londons 
Lord Mayors representant vid jubileumshögtidligheterna Sir T. Vansittart 
Bowater, vår envoyé i London friherre Palmstierna m. fl.

Vid ankomsten överlämnades blommor till kronprinsen, som i ett kortare 
anförande hälsades välkommen av sällskapets ordförande bankdirektören George 
Dickson. Kronprinsen uttalade sin glädje över att tillfälle beretts honom att 
få sammanträffa med medlemmarna i Anglo-Swedish Society, som på ett så 
framgångsrikt sätt verkade för stärkandet av förbindelserna mellan Sverige och 
England. Kronprinsen tillbragte därefter en stund under livligt samspråk med 
de närvarande.

DE KUNGLIGAS AVRESA.

Då aftonen intogo konungen och de övriga medlemmarna av den kungliga 
- familjen middag hos sina värdar och avreste strax efter kl. n e. m. med 

extratåg från Göteborg. Vid stationen hade infunnit sig representanter för 
staden, de militära myndigheterna, jubileumsutställningen m. fl., varjämte en 
stor människomassa hjärtligt hyllade de kungliga. Då tåget satte sig i gång, 
utbringade landshövdingen von Sydow ett leve för konungen, som besvarades 
med kraftiga hurrarop.
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KUNGL. AUTOMOBIL KLUBBENS MIDDAG.

M
ed anledning av automobilutställningens öppnande gav Kungl. Automobil 
Klubben samma kväll middag å utställningens huvudrestaurant. Bland de 
närvarande märktes av regeringens medlemmar, statsråden Wohlin och Malmroth, 

de flesta av landets mera kända automobilintresserade personer, medlemmarna 
av utställningsstyrelsen med flera till ett antal av över 400 personer. Utställ
ningens internationella karaktär betonades av de många diplomater och andia 

utlänningar, som syntes bland gästerna.
De närvarande intogo sina platser i enlighet med vidstaende placeringsplan.
Skeppsredaren Dan Broström presiderade och inledde talens langa rad med 

en skål för automobilutställningens höge beskyddare H. M. Konungen, vilken 
skål åtföljdes av ett fyrfaldigt hurra och kungssången. Därefter hälsade herr 
Broström gästerna välkomna, varvid han särskilt vände sig till de närvarande rege
ringsmedlemmarna, utställarna samt de främmande nationernas representanter.

Ordföranden i Kungl. Automobil Klubben greve Clarence von Rosen höll där
efter ett anförande av följande lydelse för de personer, som stått i spetsen 

för utställningen:

»Vi hava alla nyligen hört Landshövdingen och Stadsfullmäktiges ordfö
rande, som stått i spetsen för och nedlagt ett intresserat och uppoffrande ar
bete för Utställningens förverkligande, i blygsamma ordalag skildra de svårig
heter, under vilka denna glänsande utställning, en heder för hela Sverige, föddes 
och fullbordades av dem och deras medarbetare.

Jag vet, att det här är frågan om modig och manlig gärning och skänker 
den min beundran. Framför allt i tider, sådana som dessa, är storvulenheten 
så mycket mera beundransvärd.

Det stora kriget har efterlämnat gifter av mångahanda slag överallt runt i 
världen. Men vi veta, att om en frisk och sund kropp angripes av gift, upp
står en reaktion och motgift alstras inom organismen. Lyckligtvis finnes det i 
världen såväl fysiska som psykiska motgifter. Jag skulle vilja kalla det dristiga, 
ja rentav sportsmannamässiga och kloka beslutet att avhålla denna utställning 
för ett helande motgift av friskaste slag, som givits oss och varför vi svenskar 
böra vara mycket tacksamma.

— 124 —



HÖGTIDLIGHETERNA DEN 9 MAJ

Jag tror knappt, jag misstar mig, när jag vågar påstå, att mina ärade kol
leger här, representanten för Royal Automobile Club min vän Sir Julian Orde, 
och mina kära vänner och kolleger, ordförandena för K. N. A. i Norge och vice 
ordföranden för K. D. A. i Danmark, såväl som representanterna för Motorcykel- 
Klubbarna 1 Norge, Danmark och Sverige, äro av samma mening som jag.

Det är länge sedan vi först beundrade utställningens flotta konstnärliga af
fischer och nu äro vi gripna av den djupaste beundran för den underbart vackra 
och harmoniska helheten i arkitektoniskt hänseende, som vilar över utställnin
gen, liksom för allt det vackra och goda som finnes inom dess murar och vi 
förstå mycket väl, är det icke så, mina herrar, vad vår käre värd, herr Dan 
Broström sade i morse i sitt tal till H. Maj:t vid den Internationella Automo
bil Utställningens öppnande rörande Göteborgarnas och K. A. K:s Göteborgs- 
avdelnings vilja att även ordna en Automobilutställning.

Jag utropar: » Vive la concurrence», så länge dess verkningar icke äro nega
tiva och förstörande — så länge konkurrensen skötes efter principen: »Fail
ls fair — tuork or play».

Jag tror nämligen på principen: »leva och låta leva».
I egenskap av Kungl. Automobil Klubbens ordförande ber jag att få bringa 

en hyllning till dem, som hava skapat denna Internationella Automobilutställ
ning och jag kommer i detta sammanhang — med Eder tillåtelse, ärade Herr 
Ordförande för Utställningen — att nämna Eder sist, ty rhetoriskt liksom mu
sikaliskt hyllar jag crescendot!

Jag har da först att tacka Kommittén. Jag kan icke nämna alla namn, men 
ur Arbets-Utskottet maste jag nämna Herrar Adelsohn och Beyer, den ener
giske Ordföranden och Vice Ordföranden; Herr George Seaton, min käre kol
lega och ordförande för K. A. K:s Göteborgsavdelning ; Herr Ingemar Hed
ström, densammas vice ordförande; Herr Axel Jonsson j:r; min högt uppskat
tade vän och medarbetare K. A. K:s Generalsekreterare Kapten Norlander; 
Herrar Öström och Axel Åkerman, vilka bägge hade en mycket svår och 
ibland obehaglig uppgift att lösa. Om diplomatens tjänst ofta är svår och 
politiskt arbete i dessa tider kan vara högst obehagligt, så var Herr Åkermans 
uppgift mänga ganger för visso icke mera tilltalande. Jag får heller icke glömma 
Herr Gustaf Ericsson, som så väl ordnad, och dekorerade K. A. K:s Klubb
avdelning.

Dan Broström, högt ärade Ordförande, Eder Automobil-Utställning är redan 
i mera än ett avseende en succès. Jag uttrycker en förhoppning, att den 
även måtte bliva det i så manga avseenden som här är möjligt och jag ön
skar detta icke minst av den anledning, att Ni är Utställningens styresman och 
befälhavare, Ni som är »Göteborgs Viking», den dugande och vise mannen, 
typiske gentlemannen, sportsman och den bästa vän och vår charmante ledare.
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Jag adresserar därför denna skål till Eder, jag tackar Eder hjärtligt och vi 
önska alla att Ni må leva. Dan Broström, 4-falt leve!»

Sedan holländske ministern baron Sweertz de Landas Wyborgh därefter hållit 
ett tal på franska språket, tog statsrådet Wohlin till orda.

Statsrådet framhöll i sitt tal, att den nu öppnade jubileumsutställningen med 
sina imponerande och förnäma yttre proportioner och sina briljant ordnade 
separatutställningar ger en bild av den rastlösa företagaranda, som är en av 
livsnerverna i nutidens ekonomiska liv. Det vore därför icke en tillfällighet 
att här finna det moderna automobilväsendet representerat genom en utställ
ning, som i fråga om både storlek och kvalitet torde överträffa det mesta som 
på detta område hitintills sett dagen, åtminstone i denna del av världen. 
Talaren erinrade vidare om, att den, särskilt under aren efter fredsslutet, starkt 
ökade användningen inom vårt land av automobilen på många sätt blivit till 
nytta för vårt samhällsliv både i städerna och på landsbygden. Vårt lands 
geografiska förhållanden göra det nödvändigt, att järnvägskommunikationer och 
sjöfartsförbindelser på en mängd håll kräva automobilrouter som naturliga kom
plement. Det vore därför tal:s förhoppning, att vårt svenska vägväsen, som 
under senaste tid varit föremål och alltjämt är föremal för vara lagstiftande 
myndigheters synnerliga uppmärksamhet, med tiden skall bli sa ordnat, att allt 
bättre förutsättningar skola föreligga för såväl person- som lastbilstrafikens ut
veckling. Det vore också allas vår förhoppning, att den beskattning inom 
automobilväsendet dessa tryckta statsfinansiella tider nödvändigtvis måste på
kalla kunna så ordnas, att beskattningen, utan att förfela sitt statsfinansiella 
syfte, ordnas efter de praktiska önskemål, som fackkunskapen på detta område 
uppställer. Vidare böra vi, trots motgångar och svårigheter, sträva efter det 
målet inom vårt eget land att få till stånd en livskraftig nationell automobil- 
industri.

Gästernas tack framfördes slutligen av statsrådet Malmroth.
Kaffe och förfriskningar intogos därefter i dansrotundans galleri.
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MUNTRA MUSIKANTERS (»M. M.») OCH AKADE
MISKA SÅNGFÖRENINGENS BESÖK

DEN ii OCH 12 MAJ.

M
usik och sång hava alltid hållits högt i ära i Finland och i en stor 
mängd av runosånger, folkvisor och dansmelodier har det finska folkets 
diktarglädje funnit sitt uttryck. I kyrkor och kloster florerade ett rikt musik

liv och den högre konstmusiken idkades och omhuldades på de adliga godsen 
och de stora gårdarna. Mot 1700-talets slut var Åbo medelpunkten för det 
högre musiklivet i Finland och det därstädes år 1770 stiftade Auroraförbundet 
blev av stor betydelse för landets musikaliska odling. Häri inträdde emeller
tid en förändring, då efter Åbo stads brand 1827 universitetet flyttades till 
Helsingfors. De musikaliska krafterna drogos då till den nya huvudstaden och 
det blev nu Helsingfors’ uppgift att föra musiklivet vidare framåt, en uppgift, 
som detta samhälle vetat att väl fylla. En rad av framstående kompositörer 
och musikutövare framträdde och ett flertal sångsällskap och manskvartetter 
bildades.

Med studentsången på 1820-talet inkom en ny anda i musiken. Bland dessa 
studentkörer hava Akademiska sångföreningen och Muntra Musikanter (»M. M.») 
vetat att förvärva sig en bemärkt och ansedd ställning icke blott i Finland 
utan långt utanför detta lands gränser. M. M. stiftades i Helsingfors våren 
1878 genom utbrytning ur den Akademiska sångföreningen av en elitkör 
»Petersburgs Concerten» (P. C.) med ändamål att ge en konsert i Petersburg. 
Denna resa blev visserligen ej av, men kören fortlevde och antog samma år 
namnet »M. M.» efter en av sina favoritsånger: Muntra musikanter. M. M. 
upplöstes 1891, men uppstod ånyo 1896 och kallade sig nu »Sällskapet M. M.». 
Kören har med stor framgång gjort flera sångarfärder till olika länder. Dess 
verksamhet har varit av stor betydelse för kvartettsångens höjande i Finland 
och dess tonkonsts representerande utomlands. Särskilt anmärkningsvärda äro 
de av M. M. anordnade kompositionstävlingar, som genom donationer möjlig-
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gjorts och varigenom manskörsångens repertoar riktats med det måhända bästa, 
som landet för närvarande äger på detta område.

Såsom redan tidigare omnämnts, väntades flera sångarbesök från Finland 
under sommarens lopp. De första av dessa sångare, som Göteborg hade gläd
jen att hälsa välkomna, voro medlemmar av M. M. och Akademiska sångför
eningen, vilka förenat sig i en gemensam sångarfärd. De hitväntades från 
Köpenhamn med Helsingforsångaren von Döbeln vid 4-tiden på e. m. den 11 maj 
och vid ångarens landningsplats hade då samlats den finländska mottagnings
kommittén med dess arbetsutskott i spetsen, varjämte medlemmar av de sven
ska sångsällskapen Akademiska kören, Sångargillet och Göta Par Bricole infun
nit sig för att välkomna de finländska sångarbröderna.

Strax före kl. 4 blev den vackra ångaren synlig och när den kommit jäm
sides med kajen, stämde de ankommande sextiofem sångarna, som tagit plats 
på akterdäck under Akademiska sångföreningens blåa och M. M:s gröna stan
dar, upp: »Jag vet ett land», som av de göteborgska sångarna under direktör 
Tage Biides ledning besvarades med: »Muntra musikanter». Akademiska 
körens ordförande fil. lic. Hans Kristoferson hälsade därefter gästerna välkomna 
under uttalande av sin förhoppning, att deras Göteborgsbesök måtte bliva ett 
vackert minne, som de sedermera gärna och med glädje skulle erinra sig.

Sedan de svenska sångarna därpå sjungit: »Vårt land», tackade den finländ
ska sångartruppens ledare, kompositören Bengt Carlsson, för det hjärtliga 
mottagandet och utbringade ett fyrfaldigt leve för de svenska sångarbröderna. 
Därpå gingo medlemmarna av mottagningskommittén ombord och underhöllo 
sig en stund med de resande, varefter dessa gingo i land för att göra ett besök 
å utställningen före konserten, som var utsatt att hållas kl. 8 i konserthuset 

å Heden.
Konserten, som på programmet upptog bl. a. kvartetter av Sibelius, Järne

felt, Selim Palmgren och Bengt Carlsson, blev en mycket stor framgång och 
mer än halva antalet sånger måste tagas dacapo, varjämte blomsterbuketter 
och lagerkransar överlämnades till dirigenten. Konserten fick för övrigt ett 
mycket stämningsfullt och festligt förlopp. De göteborgska sångarna sjöngo 
en hälsningssång och efter konsertens slut uttalades en välkomsthälsning till de 
finländska sångarbröderna, varefter de svenska och finländska körerna gemen
samt sjöngo: »Sangerhilsen» och »Stå stark, du ljusets riddarvakt».

Tidningarna innehöllo mycket förmånliga recensioner över konserten.
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Den finländska mottagningskommittén hade anordnat supé för sångarna å 
utställningens huvudrestaurant, vari omkring tvahundra personer deltogo. Pro
fessorn L. A. Jägerskiöld presiderade och hälsade i följande anförande gästerna 

välkomna :

■»Mina Damer och Herrar! Kara finländska gäster!

»Lyssna till den granens susning, vid vars rot ditt bo är fästat». Denna från 
urtiden stammande maning har Castren satt över sin svenska tolkning av 
Kalevala. Likt allt fullödigt guld har den blivit gångbar även utom sitt hem
lands gränser. Viktor Rydberg har sjungit: »Lyssna till granen vid din moders 
hydda». Nu är den ett bevingat ord. För mig och många andra med mig 
är granens susning förvillande lika östan- och västanhavs. Ej blott gransko
gens taggiga rand, utan hela naturen är snarlik i Edert hemland och i vart. 
En av Finlands yppersta nu levande naturforskare har givit uttryck häråt, då 
han skapade den vetenskapliga termen Fennoskandia. Den är nu använd av 
alla världens naturforskare. Den natur, i vilken alla vara behov och alla våra 
känslor ytterst bottna, är för Eder och för oss gemensam.

Vår odling, andlig såväl som materiell, har sedan hedenhös varit gemensam. 
Som ung gosse läste jag en reseskildring av en berömd norsk sprakman. Han 
kom från öster in över er karelska rå, och han slogs över, hur skarp kultur
gränsen där är. Där bo på båda sidor folk av samma stam, säger han, talas 
dialekter av samma språk. Och dock: det är större skillnad mellan en rysk 
karelares och en finsk karelares gård än mellan den senares och en norsk 
bondes hem.

Våra historiska uppgifter ha varit desamma: vakten mot Asiens förposter i 
Europa.

Det är därför ej att undra över, om mäktiga känslor taga ut sin rätt, när 
finländare och rikssvenskar mötas, om vi da gärna dväljas i de gemensamma 
minnenas värld.

Men vi hava ej blott minnena gemensamma. Vi ha även en framtid att 
hoppas på och att arbeta för. En framtid som visserligen ej kan bli gemen
sam på samma sätt som vår forntid. Men där vi dock kunna ga hand i hand 
och måste gå hand i hand, om det skall gå oss väl.

För att så skall ske, böra vi lära känna varandra och förstå varandra. För 
denna kunskap och denna förståelse är det personliga sammanträffandet av 
största betydelse. Därför är det oss särskilt kärt att hälsa Eder välkomna 
hos oss. Jag ber att få utbringa ett leve för våra kära finländska gäster. Inga 
andra ha samma förutsättningar som de att förstå oss, till och med språket är 
gemensamt. Inga andra äro hos oss mera välkomna än de. Leve våra kära 
finländska gäster, leve de!»
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gjorts och varigenom manskörsångens repertoar riktats med det måhända bästa, 
som landet för närvarande äger på detta område.

Såsom redan tidigare omnämnts, väntades flera sångarbesök från Finland 
under sommarens lopp. De första av dessa sångare, som Göteborg hade gläd
jen att hälsa välkomna, voro medlemmar av M. M. och Akademiska sångför
eningen, vilka förenat sig i en gemensam sångarfärd. De hitväntades från 
Köpenhamn med Helsingforsångaren von Döbeln vid 4-tiden på e. m. den 11 maj 
och vid ångarens landningsplats hade då samlats den finländska mottagnings
kommittén med dess arbetsutskott i spetsen, varjämte medlemmar av de sven
ska sångsällskapen Akademiska kören, Sångargillet och Göta Par Bricole infun
nit sig för att välkomna de finländska sångarbröderna.

Strax före kl. 4 blev den vackra ångaren synlig och när den kommit jäm
sides med kajen, stämde de ankommande sextiofem sångarna, som tagit plats 
på akterdäck under Akademiska sångföreningens blåa och M. M:s gröna stan
dar, upp: Jag vet ett land», som av de göteborgska sångarna under direktör 
Tage Biides ledning besvarades med: »Muntra musikanter». Akademiska 
körens ordförande fil. lic. Hans KRISTOFERSON hälsade därefter gästerna välkomna 
under uttalande av sin förhoppning, att deras Göteborgsbesök måtte bliva ett 
vackert minne, som de sedermera gärna och med glädje skulle erinra sig.

Sedan de svenska sångarna därpå sjungit: »Vårt land», tackade den finländ
ska sångartruppens ledare, kompositören Bengt Carlsson, för det hjärtliga 
mottagandet och utbringade ett fyrfaldigt leve för de svenska sångarbröderna. 
Därpå gingo medlemmarna av mottagningskommittén ombord och underhöllo 
sig en stund med de resande, varefter dessa gingo i land för att göra ett besök 
å utställningen före konserten, som var utsatt att hållas kl. 8 i konserthuset 
å Heden.

Konserten, som på programmet upptog bl. a. kvartetter av Sibelius, Järne
felt, Selim Palmgren och Bengt Carlsson, blev en mycket stor framgång och 
mer än halva antalet sånger måste tagas dacapo, varjämte blomsterbuketter 
och lagerkransar överlämnades till dirigenten. Konserten fick för övrigt ett 
mycket stämningsfullt och festligt förlopp. De göteborgska sångarna sjöngo 
en hälsningssång och efter konsertens slut uttalades en välkomsthälsning till de 
finländska sångarbröderna, varefter de svenska och finländska körerna gemen
samt sjöngo: »Sangerhilsen» och »Stå stark, du ljusets riddarvakt».

Tidningarna innehöllo mycket förmånliga recensioner över konserten.

— 130 —



»M. M.»:S OCH AKADEMISKA SÅNGFÖRENINGENS BESÖK D. II OCH 12 MAJ

Den finländska mottagningskommittén hade anordnat supé för sångarna å 
utställningens huvudrestaurant, vari omkring tvåhundra personer deltogo. Pro
fessorn L. A. Jägerskiöld presiderade och hälsade i följande anförande gästerna 
välkomna:

-Mina Damer och Herrar! Kära finländska gäster!

»Lyssna till den granens susning, vid vars rot ditt bo är fästat». Denna från 
urtiden stammande maning har Castrén satt över sin svenska tolkning av 
Kalevala. Likt allt fullödigt guld har den blivit gångbar även utom sitt hem
lands gränser. Viktor Rydberg har sjungit: »Lyssna till granen vid din moders 
hydda». Nu är den ett bevingat ord. För mig och många andra med mig 
är granens susning förvillande lika östan- och västanhavs. Ej blott gransko
gens taggiga rand, utan hela naturen är snarlik i Edert hemland och i vårt. 
En av Finlands yppersta nu levande naturforskare har givit uttryck häråt, då 
han skapade den vetenskapliga termen Fennoskandia. Den är nu använd av 
alla världens naturforskare. Den natur, i vilken alla våra behov och alla våra 
känslor ytterst bottna, är för Eder och för oss gemensam.

Vår odling, andlig såväl som materiell, har sedan hedenhös varit gemensam. 
Som ung gosse läste jag en reseskildring av en berömd norsk språkman. Han 
kom från öster in över er karelska rå, och han slogs över, hur skarp kultur
gränsen där är. Där bo på båda sidor folk av samma stam, säger han, talas 
dialekter av samma språk. Och dock: det är större skillnad mellan en rysk 
karelares och en finsk karelares gård än mellan den senares och en norsk 
bondes hem.

Våra historiska uppgifter ha varit desamma: vakten mot Asiens förposter i 
Europa.

Det är därför ej att undra över, om mäktiga känslor taga ut sin rätt, när 
finländare och rikssvenskar mötas, om vi då gärna dväljas i de gemensamma 
minnenas värld.

Men vi hava ej blott minnena gemensamma. Vi ha även en framtid att 
hoppas på och att arbeta för. En framtid som visserligen ej kan bli gemen
sam på samma sätt som vår forntid. Men där vi dock kunna gå hand i hand 
och måste gå hand i hand, om det skall gå oss väl.

För att så skall ske, böra vi lära känna varandra och förstå varandra. För 
denna kunskap och denna förståelse är det personliga sammanträffandet av 
största betydelse. Därför är det oss särskilt kärt att hälsa Eder välkomna 
hos oss. Jag ber att få utbringa ett leve för våra kära finländska gäster. Inga 
andra ha samma förutsättningar som de att förstå oss, till och med språket är 
gemensamt. Inga andra äro hos oss mera välkomna än de. Leve våra kära 
finländska gäster, leve de!»
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Detta tal besvarades av M. M:s hedersordförande justitierådmannen Frithiof 
Gylling.

Senare höll professorn Hjalmar Lindroth följande anförande:

»Kära finländska sångarbroder!

Här har förut i afton berörts allt vad som enar Eder och oss. Där snudda
des ock vid det starka föreningsband, vi äga i vårt gemensamma språk — 
något som aldrig kunnat och aldrig kan förbises, där östsvenskar och riks
svenskar äro tillsammans — och varom jag av det skälet ej mycket behöver 
orda. Det talade språket bjuder dock på så många skiftningar. Men då vi 
tillsammans sjunga på svenska, då slätas nästan alla dessa ojämnheter ut. / vår 
svenska sång ha vi det fullödigaste uttrycket för vår enhet.

Det heter i en sång, som vi ofta sjunga tanklöst, att sången är »hjärtats 
nyckel». Ni har, kära finländska bröder, inte i dag behövt dra nytta av denna 
sångens egenskap. Ty här ha inte funnits några lås att öppna. Med redan 
öppna hjärtan ha vi väntat Er, av fulla hjärtan tacka vi Er nu för de sköna 
toner, Ni låtit strömma därin. Och detta tack ber jag att få uttala särskilt å 
de tre göteborgskörers vägnar, som här velat glädjas samman med Er: Sån- 
gargillet, P. B:s kör och Akademiska kören.

Ni har i sanning traditioner, som förplikta. För egen del må jag bekänna, 
att jag i allmänhet har svårt att fasthålla alla brokiga sångarminnen i det för
flutna. Men M. M. glömmer jag ej. Jag minns den oförliknelige Kalle Knor- 
ring. Stödd på sina kryckor, utarbetad och utvakad, kunde han väl låta sitt 
huvud falla ned på bröstet liksom i sömn, men så ryckte han upp sig igen 
och det glittrade till mitt i tröttheten i hans goda ögon, då han samlade sina 
skaror till en ny sång.

Ni har i dag, i förening med Helsingfors framstående Akademiska sångför
ening, visat Er Era traditioner värdiga och lagt en frisk lager till de gamla. 
Ni har tjusat oss med alla de goda egenskaper, som vi litet var sätta upp 
som ideal för vår sång men sällan nå: skön stämklang, osvikliga insatser, fin 
nyansering. Men sa har Ni Er veka innerlighet, född och närd i suset av 
Edra »skogar hundramila» eller, i gladare gestalt, vid glittret av Era tusen 
sjöar. Och Ni har kanske mer än vi av sökande längtan. Ni har i dag skänkt 
oss av badadera. Ni har ock skänkt oss av det allvar, som fostrats under 
hårda öden, från vilka vi förskonats.

Men vi vilja ej blott tacka, vi kunna ej underlåta att också uttala en önskan, 
och måtte det ligga gammal nordmannakraft däri: Måtte den svenska sången 
icke tyna i Edra bygder, och måtte den ständigt ha sådana banerförare som 
de båda körer, som i kväll på ett så gripande sätt företrätt den!

Men jag har ock en önskan för stunden : att vi i kväll måtte i någon gemen-
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sam sång kunna ge uttryck åt vår enhet. Denna enhet har förresten här i 
afton en rent kroppsligt närvarande symbol'. Här sitter ibland oss en man, 
som är medlem av nästan alla körerna, M. M. också: förste polisintendenten 
I. Ekström. Här i Göteborg ha vi sångare alltid polismakten på vår sida. 
Och jag vågar be dess härvarande höge representant, att polismakten i afton 
lägger bort sin mera normala funktion att åtskilja och skingra, och i stället så 
mycket kraftigare gör sig gällande som förenande länk.

I djup känsla av denna enhet ber jag till sist att å de göteborgska körernas 
vägnar få utbringa ett rungande leve för våra kära finländska sångarbröder. 
De leve!»

Samtliga dessa tal mottogos med stormande bifall.
Den bästa stämning rådde under hela festen, vartill också bidrogo de sånger, 

som de finländska och svenska sångarna utförde. Höjdpunkten nåddes, när 
Dr. Wilhelm Stenhammar steg upp och själv anförde »Sverige».

Nästa dag användes till besök å utställningen och på kvällen avreste sångarna 
med Malmö som närmaste mål.



ÖPPNANDET AV UTSTÄLLNINGEN SVENSK KONST 
VALAND—CHALMERS 1923

DEN 12 MAJ.

Iden för jubileumsutställningen uppgjorda planen ingick även anordnande av 
en konstutställning, som skulle inrymmas i Konstmuseet och Konsthallen 
vid Götaplatsen. På grund av det begränsade utrymmet skulle denna konst

utställning endast omfatta en retrospektiv grupp, ägnad att belysa Göteborgs 
insats i svenskt konstliv samt det västsvenska landskapets och folklivets fram
ställning i konsten, och grupper för modern konst från Sverige, Danmark, 
Finland och Norge, avseende att visa nyare riktningar inom dessa länders 
konst.

Med anledning härav beslöt Konstnärsklubben i Stockholm att taga initiativ 
till anordnande av en allmän svensk konstutställning, öppen för alla svenska 
konstnärer, i Göteborg under sommaren 1923 i sammanhang med jubileums
utställningen. Och genom dess försorg tillsattes dels en styrelse, bestående 
av professorn greve Georg von Rosen, hedersordförande, konstnären greve 
Louis Sparre, ordförande, hovintendenten Gustaf Lindgren, vice ordförande, 
konstnären Anshelm Schultzberg, sekreterare och ekonom, samt konstnärerna 
Bertil Damm och Edvin Ollers, dels ock ett antal granskningsnämnder för olika 
grupper och konstarter.

Sedan en del intresserade personer i Göteborg förklarat sig villiga att genom 
garantiteckning understödja utställningen, beslöt styrelsen att för utställningen 
förhyra dels Valands utställningslokaler och Göteborgs Musei skolas ateljéer i 
samma hus och dels Chalmerska institutets högtidssal jämte en del angrän
sande salar samt att utställningen skulle benämnas Svensk Konst Valand— 
Chalmers 1923.

Utställningen, vari omkring 170 utställare med i runt tal 500 konstverk del- 
togo, skulle högtidligen öppnas lördagen den 12 maj i närvaro av H. K. H. 
Kronprinsen och ett stort antal inbjudna för att sedan hållas öppen till den 
28 augusti.
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Kronprinsen anlände kl. 10.30 i sällskap med sin uppvaktning, hovmarskal
ken Rudebeck och majoren Friis, samt landshövdingen och fru von Sydow 
och mottogs på trappan av en delegation för utställningens styrelse med ord
föranden greve Sparre i spetsen. Under tonerna av en marsch inträdde kron
prinsen i Valands stora sal, där de inbjudna väntade. Där märktes danske 
ministern Zahle, biskop Rodhe, stadsfullmäktiges ordförande herr Axel Carlan- 
der jämte andra representanter för Göteborgs samhälle med damer, ett stort 

antal konstnärer m. fl.
Sedan kronprinsen utbytt hälsningar med de kringstående, framträdde greve 

Sparre och höll följande anförande:

»Ers Kunglig Höghet, mina Herrar, mina Damer!
Jag ber å Styrelsens vägnar få hälsa E. K. H. och alla våra ärade gäster 

hjärtligt välkomna. .................
Innan vi företaga en rundtur genom utställningens salar såväl här 1 Valand 

som i Chalmerska Institutet, ber jag om tillåtelse att få frambara uttrycken for 
Styrelsens tacksamhet till stadens myndigheter för allt oss visat tillmötesgå
ende. Även anhåller jag om att få uttrycka vår tacksamhet till vår utställ
nings garanter för det förtroende och för det stöd, vi hos dem funnit. Detta 
förtroende och detta stöd blevo av för utställningens tillblivelse avgörande 

betydelse.
Vår utställnings högtidliga öppnande är ett kärkommet tillfälle att erinra oss 

om det Göteborgska samhällets städse varma intresse för den svenska konsten. 
För 37 år sedan tillkom denna byggnad på initiativ av konstintresserade göte
borgare och 1886 hölls i det nybyggda konstpalatset den första utställningen. 
Meningen lär vara, att sedan huset i nära fyra decennier varit ett hem för 
svensk konst och nu fatt eh enligt tidens och smakens fordringar värdigare 
efterträdare, detsamma skall försvinna.

Vi återfinna här i dag följande namn, vilkas ägare även deltogo i den första 
Valandutställningen nämligen : Oscar Björck, Gustaf Cederström, Pehr Ekström, 
Bruno Liljefors, Axel Lindman, Anshelm Schultzberg.

I samhörighetens tecken ägde denna första konstmanifestation inom dessa 
murar rum. Samma tecken har lett arbetet vid den i detta hus sista yttring 
av svenska konstnärers samfällda strävan till en värdig uppvisning.

På grund av att denna gång, i motsats till den första utställningen, ingen del 
av den nedre våningen iValand kunnat disponeras, har en avdelning av utställningen 
fatt flyttas över till Chalmerska Institutets salar. Denna delning är således på intet 
sätt beroende på någon dålig sämja eller i sär gående strävanden. Den basta, 
kordialaste och mest kamratliga stämning har ej ett ögonblick upphört att rac a
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mellan Styrelsens yngre och äldre medlemmar under det långa och ofta krä
vande organisationsarbetets gång.

Till sist vill jag med några ord frammana minnet av vår vördade, i mars 
månad avlidne hedersordförande, greve Georg von Rosen, som utan tvekan 
ställde sig i vår spets och omhuldade vår sak med varmaste intresse. Vi se 
i de arbeten, med vilka vår djupt saknade hedersordförande på utställningen 
representeras, ett bevis på detta intresse.

Jag får nu med Ers Kunglig Höghets tillåtelse förklara utställningen öppnad 
och inbjuda samtliga närvarande att taga de utställda arbetena i betraktande».

Därefter företog kronprinsen jämte de inbjudna en rundvandring genom den 
synnerligen vackra och välordnade utställningen.
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INVIGNINGEN AV GÖTEBORGS NYA IDROTTSPLATS 
SLOTTSSKOGSVALLEN DEN 12 MAJ.

Det i vårt land under de senaste decennierna starkt ökade intresset för 
idrottsliga övningar har mötts med förståelse från kommunernas sida. 
Under det att förut idrottsmännen själva bekostade anläggningen av de idrotts

platser, där deras övningar och uppvisningar ägde rum, och även fingo om
besörja underhållet av desamma, hava på senare tid kommunerna kraftigt under
stött idrottsrörelsen genom upplåtande av markområden för tävlingsbanor och 
bestridande av kostnaderna för dessas iordningställande.

Bland dessa kommuner saknas icke Göteborg.
På grund av stadens hastiga tillväxt i invånareantal och det stigande sport

intresset visade sig de befintliga idrottsplatserna dels vara för små och dels 
icke motsvara tidens krav. För omkring tio år sedan väcktes därför förslag 
att anlägga en ny och modern idrottsplats, som därjämte för idrottsmännen 
skulle innebära den fördelen, att den bleve av permanent natur. Man avsåg 
dock icke i förstone att bygga ett stadion i vanlig mening, utan avsikten var 
att anordna ett lekfält med möjligheter jämväl för idrottsliga övningar. Men 
så fattade Göteborgs idrottskorporationer det beslut att även bidraga till högtid
ligheterna i samband med firandet av stadens 300-årsjubileum genom att an
ordna internationella idrottstävlingar och med anledning därav beslöts, att den 
nya idrottsplatsen — Slottsskogsvallen — skulle utbyggas till en modern 
stadionanläggning, varjämte en beredning tillsattes med uppdrag att låta utföra 
anläggningarna å fältet och inkomma med förslag till framtida förvaltning av 
detsamma.

Till ledamöter i denna beredning utsagos maskindirektören D. O. Silfverstolpe, 
ordförande, kamreraren Herman Lindholm, vice ordförande, överstelöjtnanten 
Carl Rodhe, arkitekten Ernst T. Torulf, grosshandlaren Leopold Englund, 
överläraren C. F. Fredriksson och doktorn Einar Lillie med kaptenen Henning 
Beyer som sekreterare.
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Straxt utanför Slottsskogen i en av skogklädda bergshöjder inramad dal
sänka ligger Slottsskogsvallen, en av världens vackraste idrottsplatser, icke 
instängd bakom höga, skyddande murar, utan öppen och fri och av impone
rande mått. På ömse sidor om huvudentrén ligga välvårdade lekfält, rakt 
fram och ungefär i centrum av anläggningen finnes en damm och bortom 
denna utbreda sig stora lekfält fram till skogen i väster. Söder om dammen 
ligger stadion, rymmande omkring 19,000 åskådare. I fonden mot söder är 
fondläktaren belägen. De förnämsta åskådareplatserna äro å huvudläktaren, 
i vars mitt den med en baldakin övertäckta hedersläktaren är uppförd. På 
tävlingsbanorna har ett synnerligen omsorgsfullt arbete nedlagts och de torde 
stå på höjden av vad något land för närvarande i den vägen har att uppvisa.1

1 Se närmare angående Slottsskogsvallen: Svensk Idrott 1924, sid. 66 o. ff.
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Slottsskogsvallen skulle lördagen den 12 maj kl. 4 e. m. högtidligen invigas 
av H. K. H. Kronprinsen.

På vägen ut till Vallen vajade vimplar och flaggor i de svenska och göte
borgska färgerna från otaliga stänger och hela idrottsborgen låg smyckad i en 
rik och vacker flaggskrud. De tunga och regndigra moln, som på morgonen 
täckt himlen och som även utlöst sig i häftiga hagelbyar, skingrade sig längre 
fram på dagen och straxt före den för invigningen utsatta tiden lyste solen 
fram och idrottsfältet och dess vackra ram av berg och grönskande träd skif
tade i sol och skuggor.

På hedersläktaren hade stadsfullmäktiges ordförande och fru Axel Carlander 
samt beredningens ledamöter med damer tagit plats och på huvudläktaren 
närmast därintill syntes förutom andra inbjudna en stor del av stadsfullmäk
tiges medlemmar med damer samt ledande personer inom Göteborgs och vårt 
lands idrottsvärld. En stor och intresserad åskådareskara hade även infunnit sig.

På slaget kl. 4 anlände kronprinsen, som åtföljdes av sin uppvaktning och 
landshövdingen och fru von Sydow, till ingången till hedersläktaren, där H. K. H. 
mottogs av beredningens ledamöter. Då kronprinsen, under det musiken spe
lade, trädde ut på hedersläktaren, utbringade landshövdingen ett leve för 
idrottens högste ledare. Och knappt hade hurraropen och fanfarerna förklingat, 
förrän en jättelik svensk flagga, omgiven av en fanvakt av resliga idrottsmän, 
syntes i valvet under fondläktaren och det långa defileringståget, som ordnats 
av överstelöjtnanten Rodhe, böljade in på fältet. I spetsen gingo funktio
närerna för tävlingarna och sedan följde de olika idrottsföreningarna under
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sina fanor och standar. De kvinnliga deltagarna i sina vackra och färgstarka 
dräkter mottogos med livliga applåder och även de många scouterna i sina 
blåa och gråa blusar och lysande halsdukar gjorde ett tilltalande intryck.

Då fanbärarna passerade hedersläktaren, sänkte de fanorna till hyllning för 
kronprinsen och sedan formerade sig det långa, imponerande tåget, som räk
nade omkring 2,000 deltagare, på fotbollsfältet i täta kolonner med fanbärarna 
i främsta linjen.

Beredningens ledamöter och sekreterare framträdde nu till hedersläktaren och 
ordföranden maskindirektören SILFVERSTOLPE överlämnade med följande anfö
rande anläggningen till Göteborgs stad:

» Eders Kunglig Höghet, Mina damer och herrar.

Å stadsfullmäktiges berednings för Slottsskogsvallen vägnar anhåller jag i 
underdånighet att få hälsa Eders Kunglig Höghet, idrottens hängivne och 
höge beskyddare, välkommen till denna invigningshögtidlighet, och anhåller 
jag ävenledes att få hälsa övriga här församlade svenska medborgare, män och 
kvinnor.

Slottsskogsvallen står i dag för första gången festligt smyckad med flaggorna 
i topp, färdig att invigas. Må det då förunnas mig att i några blixtsnabba 
konturer teckna dess hittillsvarande historia.

Början av det arbete, vars slutförande vi i dag bevittna, ligger långt tillbaka 
i tiden. Stadsfullmäktiges i Göteborg intresse och förståelse för kroppskultur 
och fysisk fostran togo sig uttryck redan år 1902, då för första gången anslag 
beviljades av allmänna medel till lek och idrott. Slottsskogsvallen avsattes för 
idrottsändamål år 1911, och det första anslaget till Slottsskogsvallen eller 
Margretebergsängen, som den på den tiden hette, beviljades i januari 1913.

Lindbergska kommittén, som förordat detta och övriga anslag, hade till att 
börja med endast tänkt sig Margretebergsängen som ett vanligt lek- och idrotts- 
fält. Men platsens enastående vackra belägenhet och rika utvecklingsmöjlig
heter väckte tankar på skapandet av ett konstnärligt utformat friluftsstadion, 
där lekar och idrott av alla slag kunde bedrivas, och kommittén lät därför 
professorn vid Tekniska Högskolan L. I. Wahlman utarbeta det storstilade 
förslag, som kommittén framlade för stadsfullmäktige i samband med 1915 års 
utdelning ur Lindbergska fonden. Vid denna tidpunkt ansåg sig dock ej 
kommittén böra förorda förslaget, varken helt eller delvis, utan medel begärdes 
då endast för uppkastande av vallar och själva planens utläggande som en 
gräsbevuxen oval.

Först sedan beslut fattats om ett högtidligt firande av stadens 300-års jubi
leum och i samband därmed föreslagits stora internationella idrottsspel, kom
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frågan upp om fullbordandet av Margretebergsfältet i enlighet med det Wahl- 
manska förslaget. Stadsfullmäktige tillsatte då den 25 april 1918 en särskild 
beredning med uppdrag att låta slutföra anläggningarna å fältet samt inkomma 
med förslag till framtida förvaltning av detsamma.

Beredningen nödgades emellertid på grund av de då rådande hårda tiderna att 
i så måtto frångå förslaget, att alla byggnader, förut monumentalt tänkta i sten, 
måste utbytas mot byggnader av trä, varjämte övriga förenklingar av anord
ningarna, i den mån de voro möjliga, av beredningen vidtogos. Stadsfull
mäktige beviljade efter hand erforderliga medel för anläggningens slutförande, 
och kostnaderna hava i ett för allt uppgått till 973,000 kr. Av dessa kostnader 
hava icke mindre än 437,000 kr. utgått genom särskilda anslag, nämligen 237,000 
kr. ur donationsfonder samt såsom lån 200,000 kr.

Slottsskogsvallen ligger nu, inramad av västkustens säregna och fagra natur, 
färdig att tagas i bruk. Dessförinnan anhåller jag å beredningens vägnar att 
få frambära dess tacksamhet till alla dem, vilka bidragit till det vunna resul
tatet. Jag nämner då i första rummet professor Wahlman, Slottsskogsvallens 
upphovsman och konstnärlige skapare. Vidare gatu- och vägförvaltningens 
högsta chefer, som utövat överinseende över större delen av arbetet, och för
valtningens arbetschef, löjtnanten Per Gustaf Blidberg, som haft direkt hand 
om allt byggnadsarbete på och under jord. Vidare firman Bröderna Fränd- 
berg, som på entreprenad utfört alla träbyggnader, ävensom övriga leveran
törer och entreprenörer, ingen nämnd och ingen glömd. Samt sist men icke 
minst beredningens sekreterare, kapten Beyer, och konstruktör och kontrollant, 
ingenjör Lindberg, vilka båda haft ett ansvarsfullt och mödosamt arbete.

Om å ena sidan Slottsskogsvallens fullbordande varit förenat med stora 
ekonomiska uppoffringar, är vallen å andra sidan avsedd att tjäna höga mål. 
Den vill åt vår ungdom giva den fysiska fostran, vars stora betydelse numera 
allmänt inses och erkännes, och icke på något ensidigt sätt, ty gymnastik, 
lek och idrott, alla de medel, som krävas för att dana friska och dugliga med
borgare, allt finnes här förenat. Den fysiska fostran avser emellertid icke blott 
uppövandet av kroppsliga färdigheter, den syftar vida högre. Den vill mana 
fram de egenskaper, som dana karaktär, vilja, kraft och omdöme, och tjänar 
ytterligare ett behjärtans värt mål, höjandet av folkhälsan.

Må då hädanefter barnens friska röster genljuda härute, må idrottens utövare 
i täta skaror här finna en trivsam tillvaro och måtte en folklig och svenskt rid
derlig uppfattning städse känneteckna kommande tävlingar och idrottslekar.

Med dessa önskningar anhåller beredningen, som nu slutfört sitt uppdrag, 
att till Eder, stadsfullmäktiges herr ordförande, få överlämna Slottsskogsvallen.»

Stadsfullmäktiges ordförande herr Axel Carlander tog därpå till orda och 
yttrade :
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» Eders Kunglig Höghet!

Må det först tillåtas mig giva uttryck åt allas vår tacksamhet, att Ers Kunglig 
Höghet behagat med sin närvaro hedra och skänka glans åt denna invignings- 
högtidlighet.

Beredningens ordförande har uttalat dess tacksamhet till dem, som haft an
läggningens utförande om hand, och jag instämmer häri på samhällets vägnar.

Ännu ett tack återstår emellertid att frambära. När stadsfullmäktige upp
drogo åt en beredning att låta utföra anläggningen, trodde man nog på de 
flesta håll, att det var en jämförelsevis enkel uppgift. Men det befanns snart, 
att anläggningen av ett modernt idrottsfält var en mycket mera komplicerad 
sak än man tänkt sig.

Till beredningens ordförande hr Silfverstolpe, dess vice ordförande kamrer 
Lindholm och dess medlemmar hrr Rodhe, Torulf, Englund, Fredriksson och 
Lillie, jämte dess sekreterare herr Beyer hembär jag stadsfullmäktiges och 
stadens tacksamhet för skickligt fyllt värv.

Under uttalande av en livlig önskan, att Slottsskogsvallen må lända vår 
stads ungdom till mycken glädje och välsignelse, mottager jag på stadens 
vägnar anläggningen och tillåter mig nu, Ers Kunglig Höghet, i underdånighet 
hemställa, att Ers Kunglig Höghet måtte inviga densamma för dess ändamål.»

Kronprinsen förklarade med följande ord platsen invigd:

-»Mina Damer och Herrar!

Den anläggning, som nu står färdig att invigas, har tillkommit uteslutande 
genom ingripande av Göteborgs stad och har utförts av kommunens myndig
heter. Det är med verklig glädje och tacksamhet, man konstaterar denna 
varma förståelse från stadens sida för ungdomens kroppsliga vård. Detta i 
handling omsatta intresse, vars storartade resultat vi i dag ha glädjen att in
viga, synes mig förebildligt. Ty aldrig kan nog starkt framhållas vikten av, 
att våra stadssamhällen, större och mindre, i vidsträckt grad bereda sin ung
dom tillfälle även till kroppslig utveckling och stärkande av sinnets spänstighet 
genom en rätt ledd idrott såsom sund motvikt mot ett ensidigt tankens eller 
handens arbete.

Jag lyckönskar därför Göteborgs stad till att Slottsskogsvallens storartade 
idrottsplats nu står färdig. Jag är övertygad om att de, som här skola hand
hava ledningen, komma att värna endast om den sunda idrotten. Och jag 
hoppas och tror, att Göteborgs idrottsmän själva — vilka härvid ha det största 
ansvaret — skola veta att på Slottsskogsvallen hålla vår idrotts fana högt, 
härmed visande, att den ridderliga andan, det goda kamratskapet äro oskilj
aktigt sammanvuxna med svensk idrott.

Med denna önskan förklarar jag nu Slottsskogsvallen invigd.»
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Efter kronprinsens tal spelade musiken upp och under det att de närva
rande blottade sina huvuden gingo svenska flaggor i topp på de tre å fond
läktaren placerade pristagarestängerna. H. K. H. utbragte ett fyrfaldigt leve 
för fäderneslandet, som besvarades med kraftiga hurrarop, varefter unisont 
sjöngs: »Du gamla, du fria.» Därefter överlämnade beredningens ordförande 
till kronprinsen första exemplaret i guld av en av skulptören Tore Strindberg 
utförd plakett, avsedd att utdelas vid större tävlingar.

Därpå skedde utmarschen och planen togs i besittning av Lingförbundets 
manliga elittrupp, som under gymnastikdirektören löjtnant G. Aurells ledning 
gav en anslående uppvisning, varefter tävlingarna i allmän idrott togo sin början.

Sedan kronprinsen en stund åsett tävlingarna, lämnade H. K. H. Slotts
skogsvallen för att på kvällen begiva sig till England.
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RIKSDAGSMÄNNENS BESÖK DEN 21 OCH 22 MAJ.

Styrelsen för jubileumsutställningen hade inbjudit riksdagens ledamöter till 
ett studiebesök å utställningen. Denna inbjudan vann livlig anklang och 

största delen av riksdagsmännen, 105 av första kammarens 150 ledamöter och 
188 av andra kammarens 230 medlemmar, antecknade sig för deltagande i 
resan. Grosshandlaren Erik Röing, en av Göteborgs stads representanter i 
andra kammaren, åtog sig att vara ledare av färden och vidtaga de härför 
erforderliga anordningarna. Även regeringen visade sitt intresse för saken 
genom att ställa två extratåg, för vilka kostnaderna skulle bestridas av stats
medel, till riksdagsmännens förfogande. Det bestämdes, att avfärden från Stock
holm skulle äga rum pingstdagen den 20 maj på aftonen och att återfärden 
till Stockholm skulle anträdas tisdagen den 22 maj vid 1 i-tiden på kvällen.

Staden hade med anledning av det väntade besöket iklätt sig samma rika 
flaggskrud som vid öppningshögtidligheterna. Men om alltså stadens invånare 
lade i dagen sin önskan att på ett värdigt sätt mottaga landets folkvalda re
presentanter, kan man icke påstå, att vädrets makter ansträngde sig att visa 
en vänlig uppsyn. Tunga moln hade hopat sig på himmelen och även om 
den starka vinden för en stund rev sönder molnmassorna och lät solen titta 
fram, da det första extratåget kl. 8 f. m. rullade in på stationen, uttalades 
dock farhagor för vädret under den senare delen av dagen, vilka tyvärr visade 
sig vara alltför grundade.

För att mottaga de resande hade vid stationen infunnit sig en del äldre och 
nuvarande riksdagsmän fran Göteborg, distriktschefen G. Löfmarck, de bägge 
övermarskalkarna direktör Wigelius och major Wilkens samt bankdirektör 
Westin m. fl. Sedan även det andra tåget kl. 8,16 ankommit och välkomst
hälsningarna undanstökats, begav man sig i samlad trupp till Trädgårdsföreningens 
restaurant, å vars stora veranda frukost skulle intagas. Strax före kl. 10 bröt 
man upp från Trädgårdsföreningen för att begiva sig till utställningen. Vid 
ankomsten till utställningens huvudentré vid Götaplatsen mottogos riksdags
männen av landshövding och fru von Sydow, stadsfullmäktiges ordförande och
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fru Axel Carlander, stadsfullmäktiges vice ordförande kamreraren Lindholm, 
borgmästaren Lindberg, generalkommissarien Adelsohn, generalsekreteraren 
Beyer, presskommissarien Karling, byggnadschefen kapten Bodman m. fl. re
presentanter för utställningen.

Därefter vandrade man fram till minneshällen, på vars trappa ett par foto
grafier togos. Men ännu återstod en formalitet, innan rundvandringen å ut- 
ställningsområdet började: inskrivningen av namnen i minnesboken. Allteftersom 
ett tjugutal av riksdagsmännen inskrivit sina namn, begåvo de sig under led
ning av en av mottagningsbyråns ciceroner ut på en första orienterande rundtur 
å utställningen och så småningom voro samtliga, fördelade i skilda grupper, 
sysselsatta med att taga utställningens olika avdelningar i betraktande. På 
dessa avdelningar voro även de respektive cheferna tillstädes för att lämna 
mera ingående och detaljerade upplysningar, om så önskades.

Detta första besök på utställningen var såsom ovan nämnts avsett att giva 
en allmän uppfattning av vad utställningen hade att visa och att sätta riks
dagsmännen i tillfälle att lära känna vad som speciellt intresserade en var av dem.

Efter några timmars vandring på olika delar av utställningsområdet samlades 
man kl. 2 å huvudrestauranten till den lunch, vartill utställningens styrelse ut 
färdat inbjudan. I denna lunch, som serverades i stora matsalen, deltogo även 
en del av utställningens funktionärer samt representanter för pressen.

Under lunchen höll landshövdingen von Sydow följande anförande:
»Å styrelsens vägnar anhåller jag få hälsa våra gäster riksdagsledamöterna 

uppriktigt välkomna.
Om utställningsbestyrelsen haft något inflytande på vädrets makter, skulle 

Ni ha hälsats icke blott av vår öppna famn utan också av ett strålande sol
sken. Men fastän solen vägrat sin medverkan vid festen, är vår glädje stor 
över att nu se svenska folkets valda representanter i vår stad och på vår ut
ställning. Jag vågar däri se ett erkännande av Göteborgs betydelse i det stora 
svenska hushållet och ett bevis på det intresse jubileumsutställningen förmått 
väcka i riksdagen.

Det är ej min avsikt att störa feststämningen med någon ingående skildring 
av utställningen. Det lär ej heller vara behövligt. Känner jag herrar riks
dagsmän — förlåt damer och herrar riksdagsmän — rätt, ha de ögonen öppna 
och bilda sig ogärna omdömen efter andra-handsuttalanden.

Meningen med utställningen har emellertid varit att giva ett tvärsnitt av den 
västsvenska kulturen under, låt oss säga, de senast svunna 5,000 åren. Den 
förhistoriska tiden representeras förnämligast av en stenåldersman från Halland,
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som doktor Sarauw har förvarad på arkeologiska avdelningen. Vem han i 
livstiden varit, kan jag ej säga. Måhända har han varit, något motsvarande en 
politisk borgmästare eller en oppositionsledare. Uppenbarligen har det varit 
en stridbar man, han har slutat sina dagar i en kamp.

Styrelsen, förvaltningsutskott och funktionärer ha strävat efter, att utställ
ningen skulle skänka en god helhetsbild av denna kultur — den gångna som 
den nuvarande — och att därtill kläda utställningen i en estetiskt tilltalande 
form. Man hade hoppats, att jubileumsutställningen på sådant sätt skulle bi
draga till att göra Sverige och Göteborg än mera kända utanför landets gränser.

Hur man härmed lyckats, tillkommer ej mig att bedöma. Hittills ha vi 
hört mycket beröm och något litet klander.

Det myckna berömmet har dock ej kommit göteborgarna att glömma, att 
de äro i hög grad dödliga, att de ej genom självförhävelse böra utmana gudarnas 
vrede. Särskilt i dag, då gudarna representeras av riksdagens ledamöter. Jag 
vågar dock uttala den förhoppning, att staden och utställningen skola hos våra 
gäster efterlämna ett gott och varaktigt intryck.

Då jag ser närvarande åtskilliga ledamöter av den för några månader sedan 
avgångna regeringen, kan jag ej underlåta att till dem uttala ett varmt tack 
för det kraftiga stöd, som från dess sida lämnats vår utställning. Jag hoppas 
herrarna förstå, att detta offentliga tack är så mycket mera allvarligt menat, 
som jag ingalunda delar Eder politiska uppfattning.

Och slutligen anhåller jag, att vi göteborgare giva vår välkomsthälsning ut
tryck i ett fyrfaldigt leve för våra gäster riksdagsmännen. De leve!»

Andra kammarens talman herr Viktor Larsson frambar därefter riksdags
männens tack för inbjudningen till besöket å utställningen och för det storar
tade mottagande, som kommit dem till del.

Talaren sade sig vara förvissad om, att hans riksdagskamrater i likhet med 
honom själv redan hunnit få det bestämda intrycket, att utställningsbestyrelsen 
lyckats åstadkomma en väl ordnad, storslagen och omfattande utställning, som 
lämnar goda bevis för och sålunda styrker den uppfattning, som vi nog litet 
var redan förut hyst, nämligen att vårt land står högt i såväl kulturellt som 
industriellt avseende. Det har för oss alla, sade tal., varit ett sant nöje att 
få denna ytterligare bekräftelse härpå och samtidigt få se, hurusom utveck
lingen från äldre till nuvarande tid gått framåt på dessa och en del andra 
områden.

Tal. yttrade vidare bl. a., att denna utställnings många olika avdelningar uppen
barligen erbjuda rika möjligheter till fortsatta fruktbringande studier och han 
var övertygad om, att dessa möjligheter skola av riksdagsmännen utnyttjas i
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största möjliga grad under den tyvärr allt för korta tid, som ännu stod till 
deras förfogande här i Göteborg. Dessa studier, sade tal., kunna utan tvivel 
även bli av värde för de uppgifter, vilka vi ha att fylla som landets och folkets 
representanter i riksdagen.

Tal. slutade sitt anförande med ett leve för Göteborgs stad, dess jubileums
utställning och dennas syfte, vilket kraftigt besvarades av riksdagsmännen.

Borgmästare Lindhagen frambar därefter gästernas tack. Han yttrade bl. a., 
att sedan andra kammarens talman ordat åtskilligt om de ideella värden, som 
voro förbundna med jubileumsutställningen, så ville talaren tillägga några er
känslans ord om den materiella undfägnaden. Därtill hade han dock icke 
något uppdrag av de församlade. Men när riksdagen befordrade herr Trygger 
till statsminister, ansåg grundlagen sig böra befordra talaren till ålderspresident 
i första kammaren och det vore i den egenskapen, som han nu för första 
gången toge till orda. Talaren uttalade sig därefter om de ideella värdena 
och yttrade därvid, att utställningens styrelse på ett lyckligt sätt realiserat den 
tanke, som låg till grund för Gustaf II Adolfs anläggande av Göteborg, samt 
att man i utställningens planläggning visligen siktat mot skyn och även lyckats 
i det närmaste träffa densamma och icke bara sko'gsbrynet. Till sist utbragte 
talaren ett leve för utställningen och bad de närvarande giva ett uttryck där
för genom att utbringa ett fyrfaldigt hurra för landshövding von Sydow såsom 
ordförande för utställningsstyrelsen och för grosshandlare Carlander såsom re
presentant för staden och utställningens initiativtagare.

Herr Carlander begärde därefter ordet för att inbjuda riksdagsmännen att 
dagen därpå bese hamnen och därvid göra ett besök på någon av Svenska 
Amerika Linjens ångare, antingen »Drottningholm», som då väntades anlända, 
eller »Kungsholm», som låge i hamnen, vilken inbjudan hälsades med livligt 
bifall.

Eftermiddagen ägnades åt privata besök å utställningen. Efter en regnig 
dag blev det en härlig kväll, så att riksdagens ledamöter blevo i tillfälle att 
även taga nöjesfältet i betraktande.

Den andra dagen, under vilken riksdagsmännen gästade Göteborg, var an
slagen till besök å utställningen och utflykt i hamnen.

Under förmiddagen studerade riksdagens ledamöter med stor grundlighet 
och intresse utställningens olika avdelningar. Vädret, som under den tidigare 
delen av dagen icke sett lovande ut, klarnade så småningom upp och när
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tiden nalkades, att riksdagsmännen skulle lämna utställningen för att anträda 
utfärden i hamnen, rådde strålande solsken. Kl. 1/2 3 samlades man å Sten
piren, där två ångbåtar, som av staden ställts till förfogande, inväntade riks
dagsmännens ankomst. Det låg en vacker och festlig prägel över den rikt 
flaggsmyckade hamnen. Alla fartyg vid kaj och på redd voro prydda med 
brokiga och färgrika flaggspel. Under hamnbefälets ledning ställdes färden 
först till Frihamnen och därpå förbi Götaverkens och Lindholmens stora varv 
ut till älvens mynning så långt, att Älvsborgs gamla fästning blev synlig, varefter 
man åter vände stäven mot staden. Efter färden, som tog omkring en timme i 
anspråk, lade båtarna till vid Stigbergskajen, varefter deltagarna gingo ombord 
på »Drottningholm», som samma dag på morgonen anlänt från Amerika. Vid 
de flaggprydda landgångarna paraderade matroser och ångarens orkester hälsade 
de besökande med en festmarsch. Det stora fartyget genomgicks och stu
derades med stort intresse, varefter te intogs i första klassens matsal. Några 
av riksdagsmännen avlade också ett besök på den bredvid liggande ångaren 
»Kungsholm».

Dagen avslutades med den middag, som Göteborgs stad kl. 6 e. m. gav 
för riksdagens ledamöter i utställningens huvudrestaurant. I middagen deltogo 
förutom riksdagsmännen en del av magistratens och stadsfullmäktiges leda
möter, representanter för utställningens styrelse och för pressen m. fl. till ett 
antal av 384 personer.

Deltagarna samlades i rotundan, där ett trettiotal bord voro stjärnformigt 
ordnade, vid vilka man slog sig ned efter behag utan iakttagande av någon 
placering. Som riksdagsmännen skulle samma kväll avresa till Stockholm, 
var vardagsdräkt föreskriven. Stadsfullmäktiges ordförande herr Axel Carlander 
presiderade och hade andra kammarens talman Viktor Larsson på sin högra 
och första kammarens ålderspresident borgmästare Lindhagen på sin vänstra 
sida.

Under middagen höll herr Carlander följande anförande:

■»Mina damer ock herrar.
Det är en mycket lång tid, som förflutit, sedan Riksdagen senast samlades 

i Göteborg, över ett fjärdedels årtusen eller för att vara riktigt noga 263 år. 
Det var det minnesvärda året 1660, då Konung Carl X Gustaf under brinnande 
krig kallat riksens ständer till möte i Göteborg, och då Konungen själv under 
det pågående riksmötet hastigt och oväntat avled.
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Denna gång är det ju emellertid icke ett riksmöte utan ett studiebesök vid 
Göteborgs Jubileumsutställning, som givit anledningen till att största delen av 
Riksdagens ledamöter samlats i Göteborg.

I och för sig hade väl Göteborgs stad icke kunnat påräkna äran av ett sä 
talrikt besök, och det var därför också från Styrelsen för Jubileumsutställningen, 
som inbjudningen till besöket utgick. Men det är nu så, att det knappast går 
att besöka utställningen utan att också besöka Göteborgs stad, som anordnat 
den, och för staden har det varit en ära och glädje få begagna detta tillfälle 
att vid ett enkelt, men låt oss hoppas festligt samkväm få som sina gäster 
hälsa Riksdagens ledamöter.

Vädrets makter ha ju mottagit detta riksdagsbesök ganska kyligt och med 
en minst sagt mulen uppsyn, men jag ber fa försäkra, att detta icke på något 
sätt är ett uttryck för göteborgarnas känslor vid detta tillfälle. Skulle de 
kunnat taga sig uttryck i vädret, skulle vi haft strålande solsken och värme. 
Det hade kanske kunnat bliva bättre, om vi hade fått hit en meteorologisk 
anstalt, som kunnat sköta om vädret, men då Riksdagen härom året avslog 
förslaget att hit förlägga en meteorologisk anstalt, tycker jag, att Riksdagens 
ledamöter i viss mån få skylla sig själva, att det är som det är. Om det än skett 
under ogynnsamma yttre omständigheter, har det dock varit oss en stor till
fredsställelse också få begagna detta tillfälle att i dag visa vår hamn och våra 
stora Amerikaångare. Göteborgs hamn är, kan man väl säga, stadens livsnerv, 
men det skulle vara oss kärt, om besöket efterlämnade det intrycket hos riks
dagens ledamöter, att vår hamn icke är endast ett lokalt Göteborgs-intresse, 
utan att den därjämte är av vital betydelse för hela landet, att den med andra 
ord är ett riksintresse.

Vid ett Riksdagens studiebesök vore det väl på sin plats att anföra en del 
statistik särskilt beträffande Göteborgs hamn. Vår hamndirektör har också lämnat 
mig i handom en hel del statistiskt material ägnat att belysa hamnens utveckling 
och dess betydelse i allmänhet — men jag skall låta det stanna vid detta hot.

I det jag nu på stadens vägnar ber få giva uttryck åt dess glädje och till
fredsställelse att fa hälsa ett sa stort antal av Riksdagens ledamöter, ber jag 
de närvarande representanterna för Göteborgs stad förena sig i den skål, jag 
härmed har äran utbringa för våra gäster riksdagsmännen, och låta den åt
följas av ett kraftigt leve.»

Borgmästare Lindhagen besvarade detta tal med följande ord:

» Fullmäktige for Göteborgs stad! Mina damer och herrar!
Såsom vederbör var den svenska regeringsmakten med dess utgreningar åt 

skilda håll i tillfälle att celebrera Göteborgs Minnesutställning vid dess högtid
liga öppnande.
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Nu har genom vänligt tillmötesgående från många håll även den andra stats
makten, representerad av riksdagens ledamöter, beretts tillfälle att taga känne
dom om detta monument över Göteborg och svensk kultur i allmänhet. Vi 
avlägga också detta besök, såsom Ni finna, synnerligen talrikt, vilket ju är det 
ovedersägligaste beviset för vårt stora intresse.

För nio år sedan, kort före det senaste världskrigets utbrott, voro svenska 
riksdagens ledamöter i stort antal stadda på färd för besök å en annan minnes
utställning, med vilken det norska folket firade 100-årsdagen av sin första 
politiska frigörelse. Aret 1905 låg då ännu skiljande mellan broderskänslorna. 
Men tiden läker alla sår och i det tecknet kom den gången vår resa till stånd. 
Den var, kan man säga, på samma gång en åminnelse av vad skandinaviskt 
arbete kunnat åstadkomma i materiell och andlig kultur, sedan de båda folken 
den senaste gången varit indragna i krig, den sista utelöparen av det napole
onska världskriget.

När vi återvände till Sverige, inträffade något särskilt. På den norska lands
bygden stodo familjerna, gamla och unga, samlade utanför gårdarna och stugorna 
hälsande med viftningar det framilande tåget. Även längst bort i skogsbrynen 
kunde vi, så långt blicken nådde, upptäcka samma hyllning. Det svävade något 
av drömmen om ett fredsrike, om den goda viljans regim över de svenska 
riksdagsmännens återfärd.

Nu äro vi som sagt för andra gången ute på ett liknande tåg i västerled. 
Denna gång stanna vi i eftertanke inför ett verk av tre århundradens arbete, 
ett fredsverk grundlagt som en motvikt mot förödelserna av 1600-talets 30-åriga 
världskrig och ännu i dag förhoppningsfullt fullföljt trots 1900-talets världskrig, 
under vars efterverkningar vi ännu leva.

När den svenska statskonsten i Gustaf II Adolfs namn grundläde Göteborg 
och utfärdade privilegierna för de borgerliga näringarnas uppblomstring där
städes, så låg bakom denna skapelse en verklig kungstanke.

Även Götaland behövde en huvudstad för sitt näringsliv, och Sverige behövde 
ett fönster emot Europa och även i väster en öppen dörr för fredlig samfärd
sel med hela den stora världen.

Dylika uppgifter förplikta. Den sålunda grundade staden har nu inbjudit 
oss att bese och fälla vårt omdöme över, huru den förvaltat sitt pund och 
vad den mäktat under de gångna 300 åren.

Resultatet av besöket vågar jag sammanfatta i en omläggning av ett gam
malt romarord sålunda: Vi kommo, vi sågo och Ni segrade (munterhet).

Till sitt yttre reser sig utställningen såsom en hägring av flydda tiders 
yppersta odling med ett skimmer tillika av kommande tidsåldrars morgonrodnad 
över sina tinnar.
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Till innehållet brusar den som en hymn till de produktiva krafterna i landet. 
Varje detalj, varje sak och icke minst hantverkarens i en anspråkslös vrå bort
skymda lilla uppvisning tala med tusen tungor om för oss vad det gäller.

Av självbevarelsedrift samla vi dock vårt intresse kring det som mest slår i 
spann för tillvaron, intresset för den blivande jordbruksutställningen, vilkens 
vålnad blott kommit till synes, intresset för skogsbruket, som så vägledande 
skildrats på manga sätt, icke minst genom berättelsen hur Bohuslänska Skogs- 
sällskapet och Skogsvårdsstyrelsen förstått att förvandla sekelgamla ljungmarker 
till produktiv skogsmark. Det har glatt och värmt våra hjärtan.

Därtill kommer storheten för dagen, industrien med dess överväldigande ut
ställning. Hallens ljusa himlastormande takresning svävar som en lätt sommar
sky över människornas öden och äventyr. Vi gripas av kärlek till dig, du 
gamla järnbärarland, om vilket skaldats: »I klippan växte järn och männer där- 
uppa». Längst bort i fonden reser sig kanske mera av en lycklig tillfällighet 
en obelisk, på vilken stå inhuggna de stolta orden: »Hög kvalitet är vår in
dustris framtid». Detta är ett program icke blott för svensk industri. Kvali
teterna, pliktuppfyllelsen i arbetet är grundvalen for all kultur.

Allt detta som sålunda visats oss har ytterligare belysts genom åskådliga 
framställningar, hur det nuvarande vuxit fram ur det förflutna.

Det är också en gammal mening, att Göteborgs borgarskap förstått, att 
ingen verklig nyskapning kan äga rum utan bevarandet av traditionerna, de 
goda ansatser och föredömen som flydda tider på ett bestående sätt skänkt 
oss. En forntidens statsman satte också som motto för sitt framstegsarbete 
den för nutidens människor något överraskande lösen: . fag är icke nyskapare 
utan traditionsbevarare^ och än vidare det påståendet: »att vårdslösa roten ock 
ändå ordna grenarna det är omöjligt».

I denna minnesutställning ligger en bild av den kommunala anda, som i 
stort sett sedan gammalt utmärkt Göteborg, samt den nya tidens ofantliga tek
niska framsteg.

Vi hava som sagt beskådat edert verk, förkroppsligat i minnesutställningen, 
ett monument rest tillika, som grundläggaren ville hava det, över hela landets 
fredliga kultur och dess uppgift att vara en länk i den mellanfolkliga broders
kedjan, ett festligt förhärligande av samverkan emellan det mänskliga snillets 
skaparkraft ock den valkiga handens id.

Låtom oss nu också hoppas på en harmonisk samverkan alltmer i framtiden 
även i vardagens arbete mellan alla de krafter till det goda, som dock från 
djupen ytterst styra människornas öden.

Under intrycket av dessa ljusa utsikter kommer att över vår återfärd vila 
nagot av samma dröm om framtiden, som dröjde över vår återfärd från den 
norska huvudstaden.

— 150 —



RIKSDAGSMÄNNENS BESÖK DEN 21 OCH 22 MAJ

Jag tror att det icke behöver komma till votering utan att vi alla skola vara 
ense, och icke ens talaren behöver denna gång råka i minoritet, då jag ber 
de närvarande riksdagsmännen samla sig i en hyllning för den kungstanke, som 
grundläde Sveriges största handels- och sjöfartsstad, och för den allmänanda, 
med vilken staden förverkligat densamma, en hyllning tillika för stadens be
tydelse för hela landet och såsom medlare mellan oss och den övriga mänsk
ligheten.

Alltså representanter för den svenska riksdagen, ett fyrfaldigt hell för rikets 
andra huvudstad, för Göteborg. Leve den!»

Efter borgmästare Lindhagens tal, som vid flera tillfällen avbröts av livligt 
bifall, begärdes ordet av professor Johan Bergman, som höll följande anförande.

^Mina damer och herrar!
Jag såg nyss i f. d. regeringsorganet, att platsen som »Göteborgs poet» 

skulle vara vakant. Det kanske kunde vara nagot för mig. Jag skall säga, 
att en poet har det ganska svårt i politiken i våra dagar. Vers imponerar 
högst obetydligt på nutidens partibossar. Annat var det föri i världen. Vid 
en riksdag på 1700-talet kunde en skicklig politiker få bukt på farbröderna i 
bondeståndet genom att stämma upp en psalm, men om kyrkoherde Pehrsson 
skulle försöka med den metoden i andra kammaren t. ex. mot herr Kilbom, 
så skulle han säkerligen »bli bet», som det heter på tungomålet i min valkrets. 
Gud vet förresten, om icke själve Bellman en tid tolererades i riksdagens 
kansli. Ännu långt in på 1800-talet kunde en engelsk premiärminister bestäm
mande inverka på Europas politik genom att i parlamentet deklamera verserna 
om vindgudarnas grotta i Aeneiden. Men det var da och där, det! Nu hör 
jag visserligen någon kalenderbitare i min närhet viska, att man icke bör klaga 
på nutidens svenska riksdag, som verkligen märkvärdigt nog placerat poeter 
och andra litteratur- och fantasimänniskor i ett av de ständiga utskotten. Jag 
erkänner detta besynnerliga faktum, men det beror säkerligen på ett förbiseende, 
vållat av obekantskap med våra antecedentier i förenämnda avseende. Och 
vad är det månne för ett utskott? Jo, det som minst av alla har med poesi 
att göra, nämligen bevillningsutskottet. Vid sadant förhallande är jag sa mycket 
mer berättigad att vidhålla min åsikt om Pegasus under oket vid nutidens riks-
dagar. Men i dag 
har därför slagit sig 
flygförsök över den

sammanträder icke detta fantasilösa utskott och Pegasus 
lös ett ögonblick till följande lilla kanske något äventyrliga 

stolta stad vi ha äran besöka:

Var hälsad, västra huvudstad, 
av dagens stockholmsgäst l 
På våra hävders största blad
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fick du din dopattest^ 
och sedan dess tre seklers rad 
din äras rum befäst.

Ja, dessa hallar klart oss te
allt vad du var en gång,
de visa dina sekler tre
med köpmäns rad så lång.
Du gav ock ädel konst att se,
gav Viktor Rydbergs sång.

Ett hav med hummer, salt och sill
naturen gav åt staln,
och stora strömmar två därtill:
Sven Renström, Broström, Dan,
som knappt dock ström jag kalla vill,
han är en ocean.

Du port till Österns fjärran värld,
till Västerns rika strand,
medborgarsinnets hem och härd,
den bästa i vårt land!
Tag mot en enkel hyllningsgärd,
ett tack av trofast hand!

Och tack för vad du givit har
åt riksdalns politik:
vi fått i flera exemplar
det stolta släktet Wijk,
Lithandrar ha vi fått ett par,
men Röing är unik.

I våra färdledares, herr Röings och hans medkommitterades, personer se vi 
representanter for den vänsällhet, den företagsamhet och den offervilja, som 
alltid utmärkt denna stora stads medborgaranda. Jag tillåter mig att höja ett 
fyrfaldigt leve för dem. Leve våra färdledare och leve Göteborgarna!»

Talmannen Vikior Larssom höll härefter ett anförande, vari han till stadsfull
mäktiges ordförande herr Axel Carlander framförde ett hjärtligt tack för den 
stora gästfrihet staden visat riksdagsmännen under deras besök å utställningen

— 152 —



RIKSDAGSMÄNNENS BESOK DEN 21 OCH 22 MAJ

och särskilt för denna storslagna och synnerligen angenäma fest, som de nu 
hade äran att deltaga uti. Tal. vände sig även till herr Carlander i dennes 
egenskap av ordförande i styrelsen för Svenska Amerika Linjen med ett tack 
för att tillfälle beretts att, i samband med utflykten i hamnen, även bese ett 
av linjens stora fartyg, som regelbundet uppehåller förbindelsen mellan vårt 
land och det stora landet i väster. Detta hade, sade tal., varit av stort intresse 
för alla deltagare, som förut icke varit ombord å ett dylikt fartyg. Tal. be
gagnade sig i detta sammanhang av tillfället att för egen del giva uttryck åt 
tillfredsställelsen över de utmärkta anordningar, som av denna linje vidtagits 
jämväl till tredjeklasspassagerarnas trevnad.

Under middagen intogos kaffe och förfriskningar under en angenäm och 
kordial stämning i det kring rotundan liggande galleriet. Biskop Bergqvist 
höll därvid följande tal:

»Mina Herrar!
Man har ansett, att även vid detta kordiala samkväm efter den officiella 

middagen, där högstämda tal förut växlats, några ytterligare ord skulle 
frambäras från riksdagsmännens sida. Och nu står jag här, helt oförmodat 
framdragen ur hopen, för att söka efterkomma denna uttalade önskan och giva 
ett förnyat uttryck åt vår beundran och tacksamhet för vad vi här fått se och erfara.

Jag är viss om, att ingen av mina kamrater skall jäva mina ord, då jag 
säger, att vårt besök vid utställningen för oss varit en verklig upplevelse. Re
dan vid inträdet på utställningsområdet fingo vi ett starkt intryck av det som 
mötte vårt öga i de yttre konturerna av den storslagna anläggningen. Dessa 
imponerande utställningsbyggnader, som i arkitektonisk skönhet och mäktiga 
proportioner verka som en högstämd, gigantisk symfoni, stämma sinnet till 
andakt och vördnad, när man plötsligt finner sig stå inför dem.

De många utställningslokalerna ha vi på grund av den begränsade tid, som 
stått oss till buds för vårt besök, visserligen endast helt flyktigt hunnit genom
ströva. Vi ha därför icke kunnat i detalj studera de otaliga alster av indu
striellt arbete, av konst och kulturföremål, som här finnas utställda. Men den 
hastiga överblick, vi fatt, har varit tillräcklig för att verka i hög grad impo
nerande på våra sinnen och fylla våra hjärtan med stolthet och glädje över 
vad vårt land kan frambringa. Alla dessa produkter från de mest olikartade 
och månggestaltade verksamhetsgrenar på såväl den materiella som den and
liga kulturens område utgöra ett talande bevis på vad ett samlat folk kan åstad
komma, när intelligens och praktisk färdighet samverka i målmedvetet arbete. 
Hjärnan och handen betinga varandra för skapande av nya kulturvärden och 
för främjande av landets fortgående utveckling i odling och välstånd.
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I den mån en levande vilja finnes till enig samverkan mellan skilda krafter, 
bildningsgrader och anlag, kan nationen hoppas på en stigande kultur, som 
genom en klokt avvägd fördelning av arbetets frukter skall medföra förbättrade 
levnadsvillkor och större trevnad för alla folklager och klasser i samhället.

Kunna vi icke, mina herrar, i denna utställning se de vackraste löften för 
en sådan utveckling i vårt land?

Jag kan icke underlata att till Göteborgs stad i mina kamraters namn fram
bära en uppriktig lyckönskan till den stora framgång, den haft i sina bemö
danden att genom anordnande av en stor utställning av svenska industri- och 
kulturalster m. m. ge en värdig relief åt sitt 300-årsjubileum. Jag känner mig 
ock manad att låta den tacksamhet komma till uttryck, vilken vi alla måste 
känna över det tillfälle, som därigenom beretts icke blott den svenska allmän
heten utan även talrika främlingar att se och lära känna vad svenskt arbete 
är mäktigt att skapa.

Då vi nu atervända till huvudstaden och våra uppgifter, gör förvisso envar 
ibland oss detta med en fördjupad känsla av, att det är en ära att vara svensk. 
Men förmånen att tillhöra ett folk, som står högt i kultur, medför också sina 
förpliktelser. Ingen må förgäta, att däri ligger en kraftig uppfordran att med 
allvarligt uppsåt ägna sina krafter åt strävandet att, på det sätt var och en 
kan, befrämja fosterlandets utveckling och väl.

Leve Sverige!»

Efter biskop Bergqvists tal sjöngs: »Du gamla, du fria», varefter ett leve 
höjdes för Sverige. Omedelbart därpå utbringade borgmästare Lindhagen ett 
leve för hela mänskligheten.

Och så småningom kom uppbrottets och avskedets stund. Kl. ^n avgick 
det ena extratåget och en halvtimme senare det andra, som skulle föra riks
dagsmännen tillbaka till huvudstaden och den följande dagens plena.

Att riksdagsmännen funnit besöket i Göteborg både lärorikt och angenämt, 
framgick av deras uttalanden såväl under vistelsen här som efter återkomsten 
till Stockholm. Såsom ett ytterligare bevis härpå kan tjäna följande telegram 
till ordföranden i utställningens styrelse landshövding von Sydow:

»De trehundrade representanterna för riksdagen bedja till styrelsen få framföra 
sin varma tacksamhet för det vänliga mottagandet i Göteborg och det ljusa minne, 
besöket efterlämnat. _Enligt uppdrag:

Viktor Larsson. Carl Lindhagen.

Ordföranden i stadsfullmäktige herr Carlander mottog ett telegram av lik
nande lydelse.
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Sir Lawrence Weaver.



SIR LAWRENCE WEAVERS BESÖK 
DEN 2i OCH 22 MAJ.

Genom de rubbningar i de europeiska ländernas politiska och ekonomiska 
förhållanden, som av världskriget vållades, såg England sin handel min

skad och möjligheterna för avsättning av sin industris alster försvårade. Eng
land måste söka sig nya marknader eller utveckla sina förbindelser med de län
der, som voro mera köpstarka och leveranskraftiga än Europas genom kriget 
försvagade folk. Och dessa marknader fann England ligga i det brittiska im
periets egna länder, i dess dominions och kolonier. Denna väldiga samhälls
organisations resurser vore så stora, att det brittiska imperiet kunde såväl ifråga 
om råvaror som färdiga produkter vara fullt oberoende av den europeiska kon
tinenten. Då emellertid dessa dominions och kolonier saknade kännedom om 
de rika möjligheter, varöver imperiet förfogade, beslöts att bibringa dem kun
skap härom genom anordnande i London av en utställning, vari samtliga till 
detsamma hörande länder skulle deltaga.

Denna utställning, The British Empire Exhibition, har förlagts till Wembley 
Park och till att anordna och förestå den avdelning, som skall representera 
Det Förenade Konungariket, den utan tvivel viktigaste delen av utställningen, 
hade utsetts Sir Lawrence Weaver. Göteborgs stad hade inbjudit honom att 
såsom stadens gäst besöka Göteborg för att bese jubileumsutställningen och 
måndagen den 21 maj ankom Sir Lawrence med ångaren Patricia från Lon
don, åtföljd av Lady Weaver och sin medhjälpare arkitekten Clough Williams- 
Ellis. Vid sin ankomst mottogos de resande av mottagningschefen, varefter 
denne samt generalkommissarien Harald Adelsohn och arkitekten Arvid Bjerke 
voro deras ciceroner å utställningen. De genomgingo med största intresse och 
noggrannhet de olika avdelningarna på utställningen, som såväl med avseende 
på arkitektur som planläggning och anordningen av de utställda föremålen 
vunno deras stora gillande och erkännande.

På aftonen gav utställningens styrelse middag för de resande å huvudrestau- 
ranten.
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De tidigare timmarna nästa dag användes till besök å utställningen och 
överläggningar med dess ledande män, varefter lunch intogs hos herr och fru 
Axel Carlander, som även inbjudit andra gäster. Efter lunchen företogs en 
bilfärd i staden, därvid museer, skolor och andra kommunala institutioner be
söktes.

Pa aftonen gåvo Sir Lawrence och Lady Weaver middag på huvudrestau- 
ranten för en del inbjudna, varefter de och Mr. Williams-Ellis avreste till Stock
holm för att redan i slutet av veckan återvända till London, där utställningen 
påkallade deras närvaro.

Efter återkomsten till England sände Sir Lawrence Weaver mottagningschefen 
följande skrivelse:

»It gives me peculiar pleasure to add my tribute to the perfect combination of 
efficiency and beauty, and to the ideal atmosphere of International friendship, 
which seemed to me the keynotes of an unforgettable exhibition. Speaking as one 
who has been given the charge of organising the United Kingdom exhibits in the 
British Empire Exhibition — exhibits which cover the whole field of fine and 
applied arts, and of the engineering and general industries of Great Britain, I was 
able to appreciate perhaps more vividly than most of Gothenburg’s delighted visi
tors, the skill in planning, the harmony of form and colour, the exquisite effects 
of lighting, and perhaps above all the perfect staging of the exhibits, which made 
so notable the contribution of the City of Gothenburg to the art of exhibition- 
making. But all these elements of success would not have produced a perfect 
whole without the sincere and unwearied kindness of those who were strangers to 
me when I landed in Sweden and friends when I left a week later. It is, there
fore, a great privilege to express my admiration of the skill and good fellow
ship of the organisers, the business men, the architects and the artists, by whose 
notable cooperation the Gothenburg Exhibition achieved such remarkable success.

Sir Lawrence Weaver K. B. E., F. S. A.
Director of United Kingdom Exhibits.

British Empire Exhibition (1924).»
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Medan ännu de finländska sångkörerna M. M:s och Akademiska sångför
eningens besök levde i friskt minne, gästades Göteborg ater av en sång
kör från Finland, Svenska Sångare. Denna kör, som bildades i november 

1916, är en av de yngsta i Helsingfors men har icke desto mindre gjort sig 
känd som en av de förnämsta. Den har gjort till sin uppgift att i Finland 
vårda och odla den svenska sången och har i detta syfte ofta företagit sångar

färder till de speciellt svenska orterna.
I denna sångarfärd, som var körens första större turné utanför Finlands gran

ser, deltogo sextio sångare under ledning av herr Thure Sandelin, körens 
skapare och en av Akademiska sångföreningens mest ansedda f. d. dirigenter. 
Sångarna anlände till Göteborg med ångaren von Döbeln lördagen den 9 juni 
vid 3-tiden på e. m. och mottogs vid ankomsten av medlemmar av den fin
ländska mottagningskommittén, som åtföljde dem till utställningen, där ett ori

enterande besök gjordes.
På aftonen gav kören under entusiastiskt bifall från den talrikt församlade 

publiken en konsert i kongresshallen på utställningen.
Efter konserten, som i tidningspressen fick synnerligen lovordande omnäm

nanden, hade den finländska mottagningskommittén inbjudit sångarna till supé 
å Prippska restauranten å utställningen, vari även deltogo en hel del svenska 
sångare och vänner till Finland. Finlands vice konsul Otto Lesslie hälsade 

i följande ordalag gästerna välkomna:

» Svenska Sångare!
Då jag nu går att hälsa Eder välkomna, vill jag framhålla, att det ingalunda 

är såsom främlingar Ni här hälsas! Otaliga band finnas mellan F inland och 
Sverige. Av dessa band vill jag endast här nu nämna dem, som utgöras av en 
gemensam natur, en gemensam kultur och en gemensam historia.

Men många andra finnas, som jag redan nämnt.
Det är på dessa grunder, som vi här se Eder som kära och närstående 

vänner och i den andan hälsas Ni härmed hjärtligt välkomna.»
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Och förvisso

om vi i Er se något mera än

Ni kommer också — inteav.

som vi icke räkna som främlingar, och på dessa 
... . Ni, kära finländska gäster av svensk stam, hör

till dessa, som vi hälsa som våra egna bröder.

Sedan några sånger sjungits, riktade professor Hjalmar Lindroth till gästerna 
följande hälsning:

»Bland det myckna goda, som Göteborgsutställningen för med sig, är ock 
det, att vi har få så många besök från skilda delar av jorden; ty därigenom 

nytas manga förbindelser, som kunna bli till gagn. Vi få besök av främ- 
Imgar, men också av dem, 
besök sätta vi särskilt värde.

Ni kommer som sångare för att låta oss höra, huru den svenska sången 
ljuder pa deras lappar, som trots oblida skiften ännu hålla fast vid det uttryck- 
for sina tankar och känslor, som var deras och våra fäders, 
lyssna vi andäktigt och tacksamt till dessa Edra sköna toner.

Och likväl tror jag icke, vi göra Eder orätt, t2 ”YY ‘‘“SY‘ A-VLC dI1 
svenska sångare, som blott vilja tjusa oss med sina toner, vilka Ni visserligen 
vet, att vi på ett särskilt sätt förstå och fångas

sant? — som företrädare för svensk kultur på Finlands en gång svenska jörZ 
Ni har foljt dragningen till Eder kulturs vagga, Ni vill visa, att Ni håller den 
svenska odlingen i ära, Ni vill utröna, om vi ännu ha något hjärta för Er och 
Ni vill om så är — knyta banden fasta med det gamla moderlandets kultur. 
Jag skattar det 1 viss mån som en lycka att inte det bittersta begripa mig 

pa politik. Ty de politiska synpunkterna förkväva de rent mänskliga. Men jag 
vet val, att strider för rätten och fädernas arv icke kunna föras utan politik. 
Det erfar Ni nu mer än någonsin. Ni kämpar för vad vi här tanklöst njuta 
som trygg besittning. Era villkor äro andra än våra, av hundra goddagspiltar 
ar det inte fem, som riktigt förstå, hur en strid för livet känns. Men det vi 
1 djupet leva av, är dock i så mycket detsamma. Låt oss då besinna oss på 
denna gemensamma grund, på vad vi ha i den svenska kulturen

Den svenska Mturen i detta nu - jag skall inte ge mig in på att analysera 
vad den ar. Det skulle vida överstiga min förmåga. Men ett vill jag framhålla: 
En själlös, oandlig kultur är ingen kultur - i varje fall inte en sådan, som 
man lever pa, da det gäller. Vår nutida svenska kultur förorenas av icke fa 
»dana oandliga element. Vi trodde t. ex., att knytnävarnas anspråk pä att 
havda kolturen tillhörde en förgången tid; och även om det är mera nymodigt 
att benen göra samma anspråk, så måste även dessa anspråk tillbakavisas.’ 
Sådant bor förvisas till en blygsam plats i periferien

Men inte heller på teknisk och industriell fullkomning kunna vi bygga vår 
kultur fast, så att den står emot påfrestningarna. Detta kan endast den odling 
som ar förankrad 1 hjärtanas djup, som aldrig släpper förbindelsen med livets 
frågor om »vadan» och »varthän» och som därav drives till insikten om an
svaret. Under ansvaret härdas viljan, skärpes blicken och vidgas synen En
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sammanslutning av ansvarsmedvetna individer är den enda trygga grundvalen 
för en verklig kultur.

Må vi svenskar, varhelst vi bo — öster eller väster om Bottenhavet inse 
vikten av, att vår nationella kultur rensas från sina utväxter, och må vi vara 
med i arbetet på att under ansvar fördjupa den. Annars bär den oss inte.

Vi rikssvenskar veta, vilket hängivet arbete Ni Finlandssvenskar bedriver 
just i denna anda. Nöden har lärt Er att söka djupt i folksjälen. Och där
för ha vi mycket att lära av Er. Men vi å vår sida, om vi inte ha så mycket 
vackert, i djupare mening, att lära Er just nu, så sitta vi dock i orubbat bo på 
vår kulturs urgamla grund, där väl dock även friska källsprång gå i dagen 
med ett vatten, som Ni och vi druckit av sedan årtusenden och som är vår 
andes livgivande dryck. Ni behöver vårt stöd och vi få ej svika. Hur vi 
bäst stödja Er, därom är jag ej den rätte att tala. Men först och främst: öppna 
hjärtan för våra svenska bröder i Finland. Kan Ni ej undvara oss, sa ha vi 
för vår egen skull icke råd att lämna Er at Er själva. Detta är ju en real
politisk grund, och då må den väl duga i denna realpolitiska tid. Symbolen 
på vår enhet ha vi i vårt klangfulla språk, »vår andes stämma i världen». 
Må det aldrig upphöra att klinga på Finlands jord, i tal och i sång, i sådan 
sång som Ni låtit ljuda i kväll! Tack för att Ni kommit och givit oss ett till
fälle att med Er besinna oss på, vad vi äga gemensamt! Låt oss utbringa 
ett leve för vår svenska odling! Må dess rötter aldrig förtorka, ty då vissnar 
ock kronan snart. Må vi i denna stund särskilt tänka på den svenska kulturen 
i Finland! Må den leva!»

Dessa tal besvarades av Svenska Sångares ordförande herr Fellman, var
jämte professorn Axel Romdahl höll ett tal för de närvarande damerna.

Och under musik och sång av finländska och svenska sångare förflöto tim
marna på det angenämaste sätt.

Nästa dag företogo sångarna jämte en del av mottagningskommitténs med
lemmar en utfärd till Trollhättan med en av Ångfartygs A.-B. Göta Kanals 
ångare, som av bolaget ställts till deras förfogande. Sedan fallen och kraft
anläggningarna besetts under sakkunnig ledning, gav kören å Sveasalen en 
konsert, som var mycket talrikt besökt. Vid avresan till Göteborg på aftonen 
följdes sångarna till stationen av en stor folkskara, för vilken de vid avskedet 
sjöngo »Suomis sång» och »Sveriges flagga».

Den sista dagen av sitt besök i Göteborg använde sångarna till att bese ut
ställningen, varefter kören på aftonen gav en avskedskonsert i kongresshallen.
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i. DEN ALLMÄNNA SVENSKA OCH NORDISKA GYMNASTIKFESTEN 
DEN 14—17 JUNI.

SVERIGES IDROTTSSPEL 1923.

Den allmänna svenska och nordiska gymnastikfest, som skulle ingå såsom ett 
led i Idrottsspelen, var redan från början anlagd efter stora mått och av
sedd att bliva Nordens hittills största gymnastikfest. Man hade därvid tänkt 

sig, att antalet av de i festen deltagande gymnasterna skulle uppgå till om
kring fyratusen, och därför såsom förut nämnts beslutat skilja den från de 
övriga Spelen. Då deltagaresiffran slutligen steg till det dubbla, visade sig 
denna åtgärd synnerligen välbetänkt.

Gymnastikfesten var förlagd till tiden 
borgs nya idrottsplats Slottsskogsvallen, 
även dagarna före festen ett rörligt liv. 

14—17 juni och skulle hållas å Göte- 
A denna idrottsplats rådde emellertid 
I det för Spelen fastställda program-

met ingick nämligen också lekar och folkdanser samt idrottstävlingar mellan 
skolungdom, vilka rönte en storartad anslutning.

Den 11 juni var lekarnas och folkdansernas dag. Lekfesten öppnades med 
en defilering runt Slottsskogsvallen av 8,000 barn från Göteborgs folkskolor. 
Tyvärr var vädret icke det bästa, vilket menligt inverkade på åskådarnas antal. 
Efter ett hälsningstal av folkskolestyrelsens ordförande rektor E. Hallgren, vari 
han framhöll dessa lekars stora betydelse icke blott för fysisk fostran utan även 
i psykiskt hänseende, började uppvisningarna, vilka visade prov på en massa 
olika, för skilda åldersklasser lämpade friluftslekar såsom slungboll, ballongboll, 
rundboll, korgboll, tamburinboll, handboll, kricket, dragkamp och stafettlöp- 
ning. Lekarna gingo med liv och lust liksom också de uppvisningar, som 
senare på dagen höllos av gossar och flickor från stadens läroverk. »Nu lik
som under förmiddagen gladde man sig åt den kultur, som Göteborgsung- 
domarna förlänat våra gamla friluftslekar.»

Efter dessas slut gav Göteborgs folkdansareförbund i sina brokiga bygde
dräkter en uppvisning av gamla danser, vilket bildade en värdig och vacker 
avslutning på dagens fest.
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SVENSKA OCH NORDISKA GYMNASTIKFESTEN DEN 14—17 JUNI

De bägge följande dagarna voro anslagna till Sveriges skolungdoms idrotts- 
spel. Dessa, som samlat icke mindre än 700 deltagare, fördelade på fyra ålders
grupper gossar och två åldersgrupper flickor, omfattade tävlingar i ett flertal 
grenar av allmän idrott ävensom uppvisningar i handboll och langboll. Första 
dagen gynnades av vackert väder, men under den andra strömmade regnet 
ner, varigenom tävlingsresultaten naturligtvis icke blevo sa goda som de eljest 

skulle hava blivit.
Anordnandet av den stora gymnastikfesten hade uppdragits åt en särskild 

kommitté, bestående av brandchefen Gust. Ekstedt, ordförande, gymnastik
direktörerna G. Aurell, A. N. Karlsson och Emma Almegren, Svenska Gym
nastikförbundets ordförande överstelöjtnanten E. Nerman, herr G. E. Berndt- 
son samt Spelens generalsekreterare gymnastikdirektören Agne Holmström, 
sekreterare, varjämte flera subkommitteer tillsatts. Inbjudan till deltagande i 
festen utsändes till en hel del idrottsliga organisationer och institutioner i de 
fyra nordiska länderna och omfattades med det livligaste intresse. Danmark 
hitsände en manlig och en kvinnlig landstrupp från De Danske Skytte- och 
Gymnastikforeninger, av vilka den förra räknade 90 man och den senare 66 
deltagare, en trupp från Ollerups Gymnastikhöjskole samt tva representanter 
för Dansk Gymnastikförbund, Gymnastikföreningen Hermod från Esbjerg och 
Dansk Kvindegymnastikforening från Köpenhamn, Norge representerades av 
två landstrupper, den manliga på 24 och den kvinnliga på 16 deltagare, och 
Finland av Helsingfors Gymnastikklubbs 23-mannatrupp. De svenska gymnas
terna voro alltså i en övervägande majoritet och det stora deltagandet från 
svensk sida utgjorde ett kraftigt vittnesbörd på det stora intresse, varmed den 
frivilliga gymnastiken omfattas i Sverige.

Mulen och dyster ingick torsdagen den 14 juni, »gymnastikens dag», och 
först efter mycken tvekan beslöts att trots det hotande vädret genomföra dagens 
program. Festen inleddes med en stor gymnastikparad, bestående av Jönkö
pings regementes musikkår och en pojktrupp på 400 gymnaster från Göte
borgs folkskolor, vilka alla buro små blåvita flaggor i handen med påskrift: 
»Gymnastikens dag». Tåget utgick från det gamla latinläroverkets gård och 
tog vägen mellan talrika åskådareskaror genom stadens centralare gator till 
Gustaf Adolfs torg, där en konsert hölls, varefter tåget vände åter till utgångs

punkten.
Kl. 4.30 e. m. skulle gymnastikfestens högtidliga öppnande äga rum å Slotts-
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skogsvallen och vid denna tid voro åskådareläktarna nästan fullsatta av en 
förväntansfull publik. Musikkåren spelade upp en ståtlig ingångsmarsch och 
strax därpå blev det första standaret synligt vid huvudingången. Det var 
Stockholms Gymnastikförbund, som inledde det långa tåget, och därefter följde 
de olika svenska förbunden med gästerna från Danmark, Norge och Finland 
i sin mitt. Framför varje landskap bars en skylt med landskapets namn och 
därpå följde fanor och standar, vilka gåvo liv och färg åt den vackra tavlan. 
Det var en stämningsfull och imponerande syn, när det väldiga tåget, kolonn 
vid kolonn, slöt upp med fronten mot huvudläktaren. Därpå framträdde special
kommitténs ordförande brandchefen Ekstedt och anhöll, att ordföranden i 
Svenska Gymnastikförbundet överstelöjtnanten Nerman måtte förklara gymna
stikfesten öppnad. I ett högstämt anförande talade denne till gymnasterna, 
därvid riktande en hjärtlig hälsning till grannländernas representanter, och 
slutade med att utbringa ett leve för fosterlandet, som besvarades med fyra 
taktfasta hurra. Och så tonade: »Du gamla, du fria» ut över nejden.

Med stor precision och på förvånande kort tid skedde utmarschen och därpå 
vidtog den långa raden av uppvisningar.

Dagen avslutades med tvenne gymnastikuppvisningar, som Lingförbundets 
manliga och kvinnliga elittrupper, vardera på 100 gymnaster, kl. 10 på kvällen 
gåvo på terrassen framför minneshällen å utställningen. Uppvisningarna ägde 
rum i strålkastarebelysning och åsågos av tiotusentals åskådare, som med livligt 
bifall gåvo sin tacksamhet och förtjusning till känna. De upprepades därför 
två dagar senare.

Gymnastikfesten fortsatte de tre följande dagarna och utgjorde ett glädjande 
bevis på vår gymnastiks utveckling under det senaste decenniet.1
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INTERNATIONELLA PRESSBESÖKET 
DEN 16 —19 JUNI.

I mitten av juni hade världspressen stämt möte i Göteborg. Det har ju 
blivit ett gängse talesätt, att pressen är den tredje statsmakten. Måhända 

innebär detta påstående ett underskattande av pressens betydelse. Den åsikten 
har också uttalats, att det är riktigare att beteckna pressen som den främsta 
av stormakterna. Men placeringsfrågor och rangförhållanden hava under ut- 
ställningssommaren så ofta måst diskuteras, att det icke torde vara någon 
anledning att i detta sammanhang åter fördjupa sig i dessa frågor.

De förnämsta tidningsföretagen och publicistiska sammanslutningarna i trettio
sex olika länder hade inbjudits att under sommaren gästa vår stad och vårt 
land. Och med undantag av Kina, som blivit förhindrat att sända någon 
representant, hade inbjudningen av samtliga antagits, och tidningarnas bästa 
och mest framstående krafter hade utsetts att deltaga i besöket.

Innan vi övergå till att skildra förloppet av detta pressbesök, vars syftemål 
var att göra Sverige mera känt i utlandet, skola vi med några ord beröra 
dess tillblivelsehistoria.

Vid sammanträde med Göteborgs och Västra Sveriges Pressförening den 
29 januari 1921 väcktes förslag, att föreningen skulle taga initiativ till anord
nande av ett internationellt pressmöte i Göteborg 1922. Detta förslag om
fattades med livligt intresse och ledde till, att vid ett följande sammanträde 
en kommitté tillsattes, som erhöll full beslutanderätt beträffande mötets anord
nande och tidpunkten för detsamma.

Kommittén, som bestod av doktorn Hakon Wigert-Lundström, kamreraren 
C. A. Nordin, ingenjören T. Karling och redaktören Alfred Jönsson, vilken även 
tjänstgjorde som sekreterare, uppgav snart tanken på, att det ifrågasatta press
mötet skulle förläggas till år 1922, och beslöt att söka få det anordnat i samband 
med högtidligheterna vid jubileumsutställningens öppnande. Efter en del över- 
läggningar och skriftväxling med andra publicistiska organisationer fattade 
kommittén, som med sig adjungerat chefen för utrikesdepartementets pressbyrå
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legationsrådet Fritz Henriksson, det beslut att icke fasthålla vid den ursprung
liga planen att anordna en internationell kongress eller ett internationellt möte 
med mer eller mindre fackliga överläggningar utan i stället söka åstadkomma 
ett internationellt pressbesök. Detta skulle dock icke avse endast Göteborg 
utan hela riket och tidpunkten för detsamma borde bestämmas till ett något 
senare datum än öppningshögtidligheterna, enär en resa genom Sverige helt 
säkert skulle erbjuda större behag för deltagarna däri något längre fram på 
sommaren.

Dessa preliminära planer framlades för pressföreningen, som godkände de
samma och förnyade sitt uppdrag till kommittén att föra frågan vidare. På 
grund av den förändrade karaktär, som det beramade pressbesöket enligt detta 
förslag skulle få, gjorde sig inom kommittén den uppfattningen gällande, att 
publicistklubben, som utgjorde ett organ för hela rikets publicitet, borde an
modas att taga initiativ till bildande av en styrelse för pressbesökets anord
nande. Kommittén satte sig därför i förbindelse med publicistklubbens sty
relse, som förklarade sig beredd att inbjuda till ett sammanträde för val av 
sådan styrelse. En inbjudan utsändes därefter till statsminister Branting, repre
sentanter för Göteborgs samhälle och för Sveriges industri, bankväsende och 
handel samt för pressen att ingå såsom ledamöter i denna styrelse och att 
sammanträda till ett konstituerande möte i Stockholm under senare hälften 
av oktober månad.

Vid detta sammanträde, som ägde rum på publicistklubbens lokal i Stock
holm den 26 oktober 1922, beslöto de närvarande att konstituera sig som 
Styrelsen för internationella pressbesöket i Sverige 1923 samt utsågo excel
lensen Hjalmar Branting till hedersordförande och landshövdingen Oscar von 
Sydow till ordförande, varjämte till skattmästare utsågs bankdirektören Gustaf 
Ekman och till sekreterare presskommissarien T. Karling.

Därefter valdes ett verkställande utskott, bestående av landshövdingen von 
Sydow, ordförande, skeppsredaren Dan Broström, vice ordförande, bankdirek
tören Ekman, kassaförvaltare, generalkommissarien Harald Adelsohn, legations
rådet Henriksson, redaktörerna E. B. Rinman, E. Alkman, Torgny Segerstedt, 
H. Wigert-Lundström, Emil Rosén, Sten Sjögren och E. Timelin, kamreraren 
Nordin, redaktören Jönsson samt presskommissarien Karling, sekreterare, en 
finanskommitté, bestående av herrar Broström, Ekman, Adelsohn, Nordin och 
Rosén, och en resekommitté, som bestod av generaldirektören Axel Granholm,
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distriktschefen G. E. Löfmarck, legationsrådet Henriksson, redaktörerna V. 
Langlet och E. Timelin samt doktorn E. Etzel.

Närmare tiden för pressbesöket konstituerades jämväl en damkommitté un
der borgmästarinnan Bernhard Lindbergs ordförandeskap.

Verkställande utskottets första åtgärd blev att fastställa pressbesökets om
fattning och träffa anstalter för dess finansiering. En förteckning uppgjordes 
över antalet deltagare från de olika länderna och man beslöt hemställa hos 
utrikesdepartementet att införskaffa förslag till deltagare i besöket. Utrikes
departementet anmodade de svenska beskickningarna och generalkonsulaten i 
de länder, som upptagits i förteckningen, att insända dylika förslag och sedan 
dessa inkommit och samtliga deltagarna i pressbesöket blivit utsedda, över
sändes genom utrikesdepartementets försorg till var och en av dem en inbjud
ningsskrift, avfattad allt efter nationaliteten på svenska, engelska, franska, tyska 
och spanska språken.

Inbjudningen omfattade kostnadsfria resor till och från Sverige samt fritt 
uppehåll därstädes och medlen härtill hade anskaffats dels i Göteborg, dels 
ock genom en av publicistklubbens styrelse i Stockholm tillsatt kommitté.

De sålunda inbjudna utgjordes av följande personer, vilka representerade 
nedanstående länder och tidningsföretag:

Argentina: Fernando Ortiz Echaguè, »La Nacion».
Ramön de Franch, »La Prensa».

Australien: T. Darbyshire, Pressförbundets chef.
Belgien: Edmond Patris med fru, Chef des services d'information i »Le Soir».

Président de l’Union professionelle de la Presse Belge (Bryssel).
Leon Vanderslyen, »Le Neptune» (Antwerpen).

Brasilien: OCTAVIO de Nascimento Brito, Redaktor för »Journal do Commercio»
(Rio de Janeiro). Chefredaktör för utrikesministeriets »Boletin Official».
Nestor Rangel Pestana med fru, Chefredaktör för »O Estado de Sao Paulo».

Bulgarien: Nicolas Mileff med fru, f. d. Professor vid universitetet i Sofia. Direk
tör för »Slovo». Ordförande i journalistföreningen. F. d. medlem av den 
bulgariska delegationen vid N. F:s tredje församling.

Chile: Arturo Meza Olva, Redaktör för »La Nacion».
Columbia: Jorge Wills Pradilla, »Diario Nacional».
Danmark: Kristian Dahl, Redaktör för »Politiken».

Johannes Dam, Författare, medarbetare i »Nationaltidende».
Christian Gulm ann, Redaktör för »Berlingske Tidende».
A. Poulsen, Chef för danska utrikesministeriets pressbyrå.
S. P. Quist, Redaktör för »Fyens Tidende».’
I. P. Sundbo, Redaktör för »Vest Jyllands Social-Demokrat».
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England: John A. Buist, »Glasgow Herald».
Lord och Lady Burnham, »The Daily Telegraph».
Captain Miles Graham och hans fru Lady Evelyne, »Morning Post».
J. B. Hobman, »Westminster Gazette».
Sir Roderick Jones och Lady Jones, »Messrs Reuters Ltd».
Hugh Redwood med fru, »The Daily News».
Sir Campbell Stuart med sin moder Lady Stuart, »The Times».
J. B. Wilson, »The Daily Express».
A. W. Woodbridge med fru, »The Yorkshire Post».

Estland: Georg Luiga med dotter, Utgivare av Estlands största tidning »Päevaleht», 
ordförande i de estniska journalisternas sammanslutning.
Woldemar Kentmann, Redaktör för »Revaler Bote», representant för den tysk
språkiga pressen.
Harry Wissman med fru, Medarbetare i arbetarepartiets tidning »Waba Maa» 
i Reval.

Finland; A. A. Aalto, »Suomen Sosialidemokraatti ».
Eero Erkko med fru, Huvudredaktör för »Helsingin Sanomat».
Arthur R. Frenckell, Huvudredaktör för »Hufvudstadsbladet».
Einar Holmberg med fru, Huvudredaktör för »Åbo Underrättelser».
Kaarlo Koskimies, Huvudredaktör för »Uusi Suomi».
G. H. Theslöf med fru, Chef för finska utrikesministeriets pressbyrå.

Frankrike: Serge de Chessin de Cherchevsky, »L’Echo de Paris».
Jean Decrais, »Le Temps», »Revue Politique et Parlementaire».
Georges Lecomte med fru, Président de la Société des Gens de Lettres.
Robert Pailleron, »La Journée Industrielle».
Louis Perrier, Maître des Requêtes au conseil d’Etat.
André Waltz, »Petit Parisien».

Förenta Staterna: Dr Edward J. Bing, »United Press».
Georg BROCHNER med fru, »Christian Science Monitor».
Mrs Ida Clyde Clarke, »Pictorial Review».
Herbert Corey med fru, Ett 40-tal tidningar.
Howard Mingos, »New-York Times» m. fl.
H. S. Mc Clure med dotter, »Mc Clure’s Magazine».
George Seldes, »Chicago Tribune».

Grekland: Zacharic Papantoniou, f. d. Borgmästare i Sparta, direktör för La 
Pinacothèque Nationale de Grèce, delegerad för den helleniska pressen.

Holland: N. Th. F. M. Schaepman, »Maasbode».
C. J. Schotel, »Algemeen Handelsblad».
M. H. Wanting, »Nieuwe Rotterdamsche Courant».

Italien: Salvatori Barzilai med sekreterare Giuseppe Barzilai, Italienska press
syndikatets ordförande, minister, statssekreterare.
Arturo Calza, »Giornale d’Italia».
Arnoldo Fraccaroli, »Corriere della Sera».

Japan: Shumosuke Abe, »The Osaka Mainichi».
S. Nagahara, »The Tokio Nichi-Nichi».

Jugoslavien: Eugen Mautner, »Zagreber Tagblatt».
Kanada: Eldridge J. Archibald, »Montreal Star».

Frank Phillips, »The Globe» (Toronto).
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Lettland: Alfred Bihlmans, Chef för lettiska utrikesministeriets pressbyrå.
Paul Schiemann, Jur. dr., chef för »Rigasche Rundschau».

Litauen: Puritzky, f. d. Minister.
Mexico: Carlos Serrano, Ombud för huvudstadspressen.
Nederländska Indien: N. N. van der Roer, »Press Agency Aneta» (Batavia, Java).
Norge: Hans Amundsen, »Den Nye Social-Demokraten».

Thorstein Diesen, »Aftenposten».
Olof Gjerlöw, »Morgenbladet».
John Grieg-Müller, »Dagbladet».
Rolf Thommessen, »Tidens Tegn».
Edvind Thon, »Norges Handels- og Sjöfartstidende».
J. Vidnes, Chef för norska utrikesministeriets pressbyrå.

Polen: Jean Dabski med fru, Deputerad i Sejmen, ordförande i Sejmens utskott 
för utrikesärenden, ordförande i »Le Syndicat des Journalistes», chefredaktör föi 
månadstidskriften »Politiken», f. d. vice utrikesminister.
Zdzislaw Debicki med fru, Representant för »L’association des hommes de lettres 
et des journalistes», redaktör för Warschaus största veckotidning »L'Illustration 
Hebdomadaire».

Portugal: Bento Carqueja, Huvudredaktör för Oportotidningen »Journal do Com- 
mercio».
Eduardo Fernandes, Huvudredaktör för Lissabontidningen »OTmprensa Nova».

Rumänien: Stelian Popesco med fru, f. d. Minister, »Universul».
Schweiz; Robert de Traz, Författare, medarbetare i »Journal de Genève».

Albert Meyer med fru, Nationalråd, juris doktor, huvudredaktör för »Neue 
Züricher Zeitung».

Spanien: Ramiro de Maeztu med fru, »El Sol».
Luis de Orteyza med sekreterare, »La Libertad».
Alfredo Ramirez Tomé, »A. B. C.»

Tjeckoslovakiet: Karel Benda, »Prager Presse».
Antoniu Janota med fru, »Lidové Noviny».

Turkiet: Ahmed Emin Bey med fru, »Vatan».
Tyskland: Dr. Georg Bernhard med fru, »Vossische Zeitung».

Dr. Breslauer, Scherlska förlaget.
von Eckardt, »Hamburger Fremdenblatt».
Fritz Engel, »Berliner Tageblatt».
Stampfer med fru, »Vorwärts».

Ungern: Zoltän Béndek med fru, Representant för den kristliga pressens huvudorgan. 
Wilhelm von Ziegler, »Pester Lloyd».

Uruguay: Pedro Cosio, f. d. Direktor för »El Siglo», president i Uruguays hypo- 
teksbank.

österrike: Ludwig Klinenberger, »Neue Freie Presse».
Anna Maria Loehr, fru, »Neues Wiener Tageblatt».

Vad beträffar programmet för besöket bestämde verkställande utskottet i 

samråd med kommittéerna följande grunddrag därför:
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Samling i Göteborg den 16 juni. Fyra dagars uppehåll i Göteborg, två 
dagars resor längs fyra olika router genom landet med Stockholm som mål, 
tre dagars uppehåll i Stockholm och därefter resor till månadens slut längs 
fyra olika router.

Det för de fyra dagarnas uppehåll i Göteborg fastställda programmet lydde 
sålunda :

Lördagen den 16 juni.
Kl. ii f. m. Mottagning å Börsen.
Kl. 11.30 f. m. Färd i bil till utställningen.
Kl. 11.30 f. m.—1.30 e. m. Samfällt orienterande besök på utställningen.
Kl. 1.30—3 e. m. Styrelsens lunch för deltagarna å huvudrestauranten.
Kl. 3—6 e. m. Fria besök å utställningen.
KL 8 e. m. Stadens bankett å huvudrestauranten.

Söndagen den 17 juni.
KL ii f. m. Bilfärd genom staden.
KL i e. m. Avfärd från Frihamnen med ångare till skärgården,

lunch ombord.
KL 5 e. m. Återkomst till staden.

Anm. Mellan kl. 7—9 e. m. reserveras på utställningens huvudrestaurant bord 
för de gäster, som där önska intaga middag.

KL 10 f. m.— i e. m.
Måndagen den 18 juni.

Besök på exportutställningen.
KL i—2.30 e. m. Göteborgs exportindustriers lunch å Lorensberg.
KL 2.30—5 e. m. Gruppbesök efter eget val å utställningsavdelningarna 

och eventuellt industrier och museer.
KL 8 e. m. Utställningens bankett å huvudrestauranten.

Tisdagen den 19 juni.
KL ii f. m. Besök å lantbruksmötet, som öppnas
KL 12 midd. da platser pa läktaren äro reserverade.
KL 2.30—5.30 e. m. Pressens lunch i Trädgårdsföreningen.

På olika dagar och på skilda vägar anlände deltagarna i pressbesöket till 
Göteborg. Redan i början av juni ankommo en del representanter för Syd
amerika, Förenta Staterna och Kanada, vilka ämnade använda tiden, innan 
pressbesöket började, till att ingående studera utställningen. De flesta kommo
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emellertid något senare. Angaren Thule, som fredagen den 15 ankom från 
London, medförde pressmän från Australien och Amerika samt den brittiska 
delegationen. Överresan hade på grund av storm och regnigt väder varit 
synnerligen svår och ångarens ankomst hade därigenom blivit betydligt för
senad. Då mottagningschefen hälsade de resande välkomna, uttryckte samtliga 
sin stora belåtenhet med att resan var över och att de lyckligt och väl befunno 
sig i Göteborg. Bland representanterna för den brittiska pressen märktes Lord 
Burnham, som åtföljdes av sin maka Lady Olive Burnham. Lord Burnham, 
som är den av pressmännen i England, som måhända gjort mest för att i sitt 
hemland sprida kännedom om jubileumsutställningen, intar en mycket bety
dande och inflytelserik ställning inom den engelska pressvärlden och få per
soner torde vara mera anlitade för allmänna uppdrag av de mest skiftande 
slag. Lord och Lady Burnham hava förut tre gånger besökt Sverige.

Av de övriga engelska pressmännen märktes Sir Campbell Stuart för The 
Times, captain Miles Graham för Morning Post, Sir Roderick Jones för Reuters m. fl.

Bland de ankommande befann sig också seùor Pedro Cosio från Uruguay, 
som representerade Montevideotidningen El Siglo. Han hade som finans
minister varit medlem av sitt lands regering och under kriget var han Uru
guays minister i Washington och London. Han hade sin regerings uppdrag 
att speciellt studera svenska förhållanden och utställningen samt frågor, som 
sammanhängde med handelsutbytet mellan Uruguay och Sverige.

De resande från kontinenten, Finland och Östersjöprovinserna ankommo dels 
på kvällen den 15 och dels på morgonen den 16 juni. Mottagningsbyråns 
tjänstemän och språkkunniga ciceroner voro dem till mötes vid ankomsten.

MOTTAGNINGEN PÅ BÖRSEN DEN 16 JUNI.

Det officiella mottagandet av deltagarna i pressbesöket ägde rum kl. 11 
f. m. å Börsen. Gästerna hälsades vid ankomsten välkomna av mottagnings
chefen, som anmodade dem att samlas i stora börssalen, där de mottogos av 
stadsfullmäktiges ledamöter med herr Axel Carlander i spetsen, magistratens 
medlemmar, övermarskalkarna, representanter för pressen m. fl. Sällan om 
någonsin har väl i den vackra salen samtidigt hörts så många främmande 
tungomål och de stora speglarna återkastat bilden av en mera internationell
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samling. Där syntes bland andra de förut omnämnda engelska tidningsmännen, 
den elegante, gråskäggige Monsieur Georges Lecomte och de andra medlem
marna av den franska delegationen, de inflytelserika cheférna för de stora tyska 
tidningarna Berliner Tageblatt, Vossische Zeitung, Vorwärts, Hamburger Frem
denblatt, ordföranden i den belgiska pressunionen Monsieur Edmond Patris, 
representanterna för Amerikas och våra grannländers stora tidningsföretag och 
för den italienska, spanska och övriga kontinentala pressen. Under det att 
hälsningar utbyttes på de för svenska öron mera välbekanta engelska, franska 
och tyska språken, fördes livliga samtal på en hel del andra för oss mera 
främmande tungomål. Men konversationen flöt lätt och någon svårighet för 
de närvarande att göra sig förstådda tycktes icke förefinnas.

Sedan man stiftat en flyktig bekantskap med varandra, spelade musiken 
upp Engelbrektsmarschen, varefter herr Axel CARLANDER besteg den under en 
baldakin med Göteborgs stads färger och vapen placerade talarstolen och hälsade 
gästerna välkomna:

■»Ladies and Gentlemen.

The City of Gothenburg is happy and proud to be the first to welcome 
our distinguished guests, representatives of the Press from all parts of the 
world, on your arrival in our country, and in the name of the City I beg to 
give expression to the feelings of pleasure with which your visit here is re
ceived. At the same time I have the pleasant charge to address these words 
of welcome to you also on behalf of the committee formed for the purpose 
of preparing and issuing the invitations to this visit to our country, the pre
sident of the Committee unfortunately being prevented from being here present.

On approaching our shores from the sea, the country perhaps seemed barren 
and poor to you. The cliffs rise naked and gray out of the sea. Very few 
green spots you can detect. The waves come dashing in among desolate rocks.

After having passed the rocky walls, the landscape has at least to some
extent changed its character. Our country is not lacking in beautiful scenery. 
But in spite of this, the first impression will no doubt remain, although mo
dified. Ours is not a rich country. Many of you come from parts of the
world over which a sunnier heaven lifts its vault. The soil belonging to you 
gives richer harvests than ours. Many of you have grown up in a civilization 
of much more ancient origin than we can boast of. Many of you belong to 
nations with farreaching dominions and with connections in many parts of the 
world where our country with its small population is more or less unknown.

In spite of all this you paid heed to our summons and from all countries
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on earth you have set out to reach this little spot on the coast of the Scan
dinavian peninsula. If representatives of the press from all over the world 
meet at a certain place, there must be something happening. It is however 
not a conference, deciding over the political future of nations and attracting 
the anxious attention of the world, that is going on here. No clatter of arms 
is to be heard, the roar of guns do not fill the air. No, the results of peace
ful work is what you have come to see here.

Work is the common basis of all human civilization. All cultivation is the 
conquest of thought and hand. These two in common effort have conquered 
more and more of Nature’s Kingdom. All civilized nations alike are engaged 
on this conquest. And we all learn from each other. It is our work and 
the results of our work that we have invited you to come here to study.

We are rather proud to think that the primary reason for the invitation to 
which you have so kindly responded was the Exhibition, with which Gothen
burg celebrates its tercentenary jubilee. We Swedes love our country, pool 
and barren though it may be, no less than other people love theirs. And 
the citizens of Gothenburg are known among our compatriotes to have a 
rather high opinion — possibly too high — of their own city. We do think 
that we shall have something to show you worth seeing. If we didn’t it 
would have been an insolence to ask you to travel all this way to our countiy 
and to visit our city.

We sincerely hope that we are not mistaken, and that after your visit to 
Sweden has come to an end, you will be able to tell us: Well, you were 
right; we are not disappointed, the scenery we have seen, the special features 
of the culture we have learnt to know was worth our while to come to see. 
All this trouble we have had, the long journey to that country far north has 
not been in vain.

But, Ladies and Gentlemen, we have a still greater ambition. A source 
of still greater satisfaction to us it would be if your visit resulted in feelings 
of friendship towards our country and our people, and thus helped to strengthen 
the ties between our country and those countries you represent.

With these short words I beg to extend to our distinguished guests a 
hearty welcome to our country and to this city of ours.»

Herr Carlanders tal mottogs med stort bifall och applåder.
Lord Burnham besvarade välkomsthälsningen i följande av applåder ofta 

avbrutna anförande:
»Mr President, ladies and gentlemen.
May I in the first place be allowed to thank you, Sir, personally for the 

delicate compliment which you have paid to the British delegation by address
ing this important assembly in the English language, and may I say in such
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perfection. May I also thank you on behalf of all my colleagues of the 
Press — and we are all brethren of the Press here — for the touching and 
eloquent words which you have just spoken. I am much honoured in being 
asked to acknowledge the cordial welcome of this great city to the chosen 
representatives of the newspaper Press of the world who are so glad to find 
themselves within your walls. When you, Sir, spoke of us coming from coun
tries where »a sunnier heaven lifts its vault» I presume you were thinking of 
the warm and genial climate of England. If it were not for that, I should 
say that I recognised this as a truly English day. We are to celebrate the 
tercentenary of one of the most progressive and expansive of the commercial 
centres of the world. The omen of its birth was not so much the stricken 
bird that fell at the feet of old Gustavus Adolphus as the inspired mind of 
one of the wisest creators of our European civilisation. He was above all a 
good European and Europe stands in need of good Europeans to-day. this 
mighty sea-port with its farflung bay and its stretching harbour is now one 
of the principal gangways of Northern Europe and nothing is more wonderful 
than the increase of your imports since the Great War, in spite of the fact 
that Sweden’s currency has the highest exchange value on the Continent. I 
do not know whether this proves that Sweden is in reality the richest country 
in Europe, but at any rate we British, who take so much of your timber and 
wood, your pulp and paper, and used when times were better to consume by 
far the greatest quantity of your pig-iron, rejoice in the abundant proofs given 
of the essential soundness of your export trade, even in the crippled conditions 
that prevail in the world to-day. As newspaper men we stand here to-day 
for the most powerful and penetrating of the international forces which form 
and inform the life and mind of civilised mankind. We look to the city that 
is within us, the city of intellectual light. Internationalism that is helpful, 
that is healing, that is honest, is the first necessity of the world to-day. There 
cannot be peace in the world unless we of the newspaper Press pursue and 
promote peace. We represent different communities in this hall with various 
attributes and varying ideals, but the best friendship springs from the com
radeship of different individualities — not from the surrender of one to the 
other. The International Exhibition which brings us here unites the nations 
in friendly emulation and seeks to increase mutual usefulness and to restore 
general prosperity. We offer to you, Sir, our sincere wishes for the trium
phant success of this Exhibition ; we express our admiration for the enlightened 
character of the Swedish people and we pay our respectful homage to the 
Swedish Throne. Finally, ladies and gentlemen, on your behalf, I ask you, 
Mr President, to believe how grateful we are for the kindly and generous 
hospitality that we are receiving at the hands of our Swedish hosts.»
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Därefter framträdde senor de Nascimento Brito, vilken pa franska språket 
uttryckte sin glädje över att befinna sig i det sköna och högt utvecklade land, 
om vilket man i Brasilien fått ett så levande intryck genom Sveriges deltagande 
i utställningen i Rio de Janeiro. Talaren framförde den brasilianska pressens 
hälsning och överlämnade en karta över Brasilien upprättad med anledning av 

landets 400-årsjubileum.

Sedan herr Carlander tackat för gåvan, frambar Monsieur Bento Carqueja 
den portugisiska pressens hälsning i följande ord:

»I come from Portugal, one of the smallest countries in Europe, but the 
fourth colonial nation in the world.

I bring to you the homages of a people that opened to the world new 
worlds, and as said our greatest poet Luiz de CamOes: »If there were more 
worlds, we would get there».

The Portugueses made great discoveries in the centuries XV and XVI; 
they discovered the greater part of Africa; the Portugueses discovered the 
sea-route to India; the Portugueses discovered Brazil.

We have tried to accompany civilisation in its every aspect.
For a long time we admire Sweden, in its progress, in the noble and enter

prising spirit of its inhabitants.
I wish the greatness of Sweden.»

y

Därefter spelade musiken åter upp till tecken att mottagningsceremonien var 

till ända.

UTSTÄLLNINGSBESÖK OCH LUNCH.

Efter mottagningen å Börsen begåvo sig deltagarna i biler till utställningen 
för att där avlägga ett första orienterande besök. Staden var under de dagar, 
pressbesöket varade, prydd i en rik flaggskrud och vid Götaplatsen hälsade 
trettiofem nationers flaggor främlingarna välkomna. Under ett par timmar 
företogs under sakkunnig ledning en rundtur genom utställningen, varvid också 
språkkunniga ciceroner stodo till pressmännens förfogande.

Kl. 1.30 e. m. gav pressbesökets styrelse lunch å huvudrestauranten, där 
gästerna slogo sig ner vid småbord. Under lunchen hälsade dr Wigert-Lund- 
ström de närvarande välkomna i följande anförande:

I

— 173 —



GÖTEBORGS JUBILEUM 1923

»Mes dames, ces Messieurs.

Je ne sais guère dans quelle langue vous adresser puisque tant de pays et 
tant de langues ici représentés qu’il serait impossible — du moins pour moi — 
de parler dans ces langues différentes. Pour commencer je prie de citer quel
ques mots de réception officiels que m’adresse M. Hjalmar Branting, ce doyen 
de la presse suédoise, qui regrette beaucoup de ne pouvoir assister à ce mee
ting. Il m’écrit comme suit:

»Veuillez ajouter à votre salutation de bienvenue que je regrette vivement 
que je n’aie pu être présent à leur réception à Gothembourg pour y exprimer 
les sentiments de satisfaction et de fierté qu’a tout notre peuple d’attirer une 
attention spéciale partout au monde par cette visite de la presse — nous 
l’admettons — seulement pour un instant. J’espère aussi que la visite fortifiera 
aussi les liens d’amitié qui réunissent notre peuple — qui aime la paix et la 
liberté — avec toutes les nations. »

Souhaits qui — j’en suis sûr — sont aussi ceux du comité de Gothem
bourg qui a le grand plaisir — après vos excursions peut-être un peu fati
guantes à notre exposition de tout à l’heure — de vous souhaiter la bienvenue 
de tout notre coeur à notre première réunion.

In der Abwesenheit des Vorsitzendes der schwedischen Empfangskomitees 
ist es mir in dieser kurzen Mussestunde, wo wir uns zum ersten Male zusammen 
bei Tisch finden, eine Pflicht und eine Genugthuung Sie, meine Damen und 
Herren aus einer Weltumspannenden Presse, hier zu begrüssen. Aus allen 
Gegenden der kultivierten Welt sind Sie, unserer Einladung nachkommend, 
hier angelangt um prüfend zu sehen was Gutes und Schönes wir noch in 
gemeinsamer Arbeit mit der ganzen Civilisation zu gestalten im Stande sind. 
Wir Schweden sind ein altes Volk, es ist aber meine Hoffnung, dass Sie hier 
mit gutem Gewissen unseren eigenen Glauben bestätigen werden, dass unsere 
Seelen und Kräfte noch jung sind. Wir glauben nicht an den Redensarten 
von einem Abblühen der Kultur und der Kulturvölker, wenn wir auch alle 
augenblicklich in einem Thal der fortgehenden Entwicklung uns befinden. Um 
die Welt wieder aufzurichten dazu gehört Jugend, und wir hoffen, dass ein 
bescheidener Antheil an dieser Arbeit auch aus vergönnt werde. Von unserer 
Fähigkeit an dieser Arbeit teilzunehmen, darüber bitten wir Euch, sehr verehrte 
Gäste, selbst beurteilen und bitten, dass Sie sich unter uns heimisch und will
kommen fühlen.

I am also very pleased to welcome all our guests from English-speaking 
countries. The lively intercourse between you and our country is — I am 
sure — very conspicuously illustrated by the fact that an English page seems 
to be the part and parcel of our daily papers. I may tell you that our
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Swedish subscribers take a special interest in the English articles and very 
often want to assist the staff of our papers by correcting wrong phrases, 
spellings and so on. I dare not go so far as an English admiral on an official 
visit to Gothenburg a year ago who said that it will not last very long until 
the English will also know Swedish. This is of course an exaggeration, but 
I am sure our mutual interests will result in a real and amicable understanding 
in spite of different languages.

But now, Ladies and Gentlemen, you have a right to feel tired of my 
speechifying. It is no doubt high time that we should take further part of 
an English dominion in Sweden, the luncheon, which English word is also 
used by us.

In conclusion one word in Swedish which you by now will quite under
stand, all of you: välkomna.^

Livligt bifall beledsagade anförandet.
Eftermiddagen användes till fria besök å utställningen och pressmännen stude

rade med stort intresse utställningens olika avdelningar.

GÖTEBORGS STADS BANKETT.

På kvällen samlades de främmande gästerna och deras värdar på utställ
ningens huvudrestaurant till den bankett, vartill Göteborgs stad inbjudit de 
utländska deltagarna i pressbesöket.

I rotundan voro dukade femton radiait ställda bord med vackra blomster
grupper på borden och i salens fria centrum. De närvarande slogo sig ner 
på sätt vidfogade placeringsplan utvisar och som i huvudsak följdes, och snart 
var ett livligt samspråk i gång på en hel del olika tungomål. Placeringen 
hade erbjudit icke oväsentliga svårigheter på grund av de många hänsyn, som 
därvid måst tagas.

Vid champagnen föreslog herr Axel Carlander H. M. Konungens skål, som 
beledsagades med hurrarop och fanfarer. Kort därefter äskade herr Carlander 
åter ljud och höll följande tal för världspressen:

» Ladies and Gentlemen^

Already this morning I had occasion to address to you some words of 
welcome on behalf of the city as well as of the committee and I now beg in 
the name of the city of Gothenburg to give renewed expression to the feelings of 
pleasure and sincere gratification at seeing you here tonight as guests of the city.
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As a party to the invitation issued to you, the city aimed at strengthening 
existing foreign relations and to create new ones. In so doing the city acted 
in accordance with the spirit prevailing since the foundation of the town.

The predecessors of our city having one after the other been destroyed during 
the wars of those early days, the present city of Gothenburg owes its origin 
to the foresight of King Gustavus Adolphus, who clearly saw the necessity 
for Sweden to create as soon as possible a new basis for the commercial 
intercourse with other nations, especially in the westward direction. And our 
city as a centre of Swedish commercial shipping has made it its special task 
to keep up and develop these relations. This task does not involve only 
maintaining old steamship-lines and to create new ones. Nor is it sufficient 
that our merchants attend to the exchange of commodities. The exchange of 
spiritual values has to go along with the exchange of material values. Along 
the old caravanroutes not only the loads of the merchants were transported, 
but also new thoughts, new religions, new theories of the universe found their 
way along them from people to people. In the wake of ships follows the 
knowledge and the influence of the culture of other nations, with which inter
national commerce brings us into contact. Whe exchange goods and thoughts. 
The material and the spiritual are here as elsewhere two different phases of 
the same reality.

The mission of the press in this respect is clear enough. The press is the 
interpreter of the public opinion, but it rules and leads it at the same time. 
On the press it depends which matters shall attract public attention and which 
shall sink into oblivion.

There is not a country or a district so inaccessible that it cannot be reached 
by the searchlight of the press, not a street so noisy that the voice of the 
press cannot make itself heard. The press rules over the thoughts of men, 
and thus it is instrumental in deciding the fate of nations.

It is not to be wondered at therefore that we should entertain a lively 
desire that the names of Sweden and Gothenburg should become more than 
mere empty names to you and through you to your people. Our ambition 
is to show you what there is behind these names, what we are able to ac
complish. We hope that thus the connections which exist between our small 
country and the more or less distant countries that you represent may be 
strengthened, and we also hope that it may produce a more wide-spread desire 
to visit our country.

As mentioned before this city owes its existence to the desire to widen and 
facilitate Swedens commercial intercourse with other countries. In inviting 
you to come here we have followed our traditions. And never was a tradi
tion more pleasant to follow. We are proud to have the opportunity of
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receiving as guests such a distinguished assembly, representing the public 
opinion of the whole civilized world. Behind you we discern millions and 
millions of people, almost the whole of mankind. And further, through all 
that separates we think we can discern — dimly though it may be — the 
common interests that unite the nations.

You have come here on a common purpose. A city that for its future is 
dependent upon friendly intercourse between nations would love to think that 
in this fact we can see a sign that you agree with us in the thought that the 
interests which unite the nations are infinitely greater than that which sepa
rates them.

Ladies and Gentlemen, I raise my glass in honour of the press of the world, 
represented here by our distinguished guests.»

Därpå följde det ena anförandet efter det andra i rask följd. Presidenten 
i franska författarföreningen M. Georges Lecomte höll ett med esprit och 
elegans framfört tal för Göteborgs stad och Sverige och för de fransk-svenska 
förbindelserna.

Herr Stampfer, Vorwärts’ chefredaktör och en av socialdemokraternas ledare 
i tyska riksdagen, höll därefter ett av varm känsla genomandat tal, som var 
av följande lydelse:

» Meine Damen und Herren!

Ich weiss mich als Interpret eines Gefühls, das uns alle beherrscht, wenn 
ich namens der deutschen Vertretung der gastfreien Stadt Göteborg Dank 
sage für den unvergesslichen Abend, den sie uns bereitet hat. — Während 
des längsten aller europäischen Kriege ist diese Stadt von einer starken Persön
lichkeit auf dem Königsthron gegründet worden. Im längsten aller Frieden, 
dessen sich ein europäisches Volk zu erfreuen hatte, hat freier Bürgersinn sie zu 
dem gemacht, was sie ist und als was wir sie heute bewundern durften. Heute 
darf sie gleich einer edlen Schale den köstlischen Kern dieser Ausstellung 
beherbergen, die uns als die Verkörperung einer gänzlich ungebrochenen und 
hochstehenden Volkskraft erscheint. Gegen jene unglückselige Theorie, die 
behauptet, dass die Völker von Zeit zu Zeit des Stahlbads eines Krieges bedürften, 
um nicht zu erschlaffen und zu entarten, ist sie ein einziger Schrei der Wider
legung. Der Stadt Göteborg ist aber noch ein anderes gelungen. Sie hat uns 
Männer der Feder, Repräsentanten des Geistes aus fünf Erdteilen und 35 
Ländern zusammengeführt. Draussen stehen sie Volk gegen Volk, Partei 
gegen Partei, hier vereinigen wir uns alle zur gemeinsamen Huldigung für das 
grosse Werk der friedlichen Arbeit, dessen Schöpfer dieses Land und diese 
Stadt sind. Wäre es erlaubt von einer menschlichen Gemeinschaft zu spre-
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chen, in der ein Glied das andere hebt und fördert, wahrlich, sie dürfte dann 
stolz sein auf dieses Glied unseres Bundes: Schweden. Mit tiefer Genugtuung 
haben wir heute einige Worte gelesen, die uns unsere Kollegen von »Göte
borgs Aftonblad» zur Begrüssung gewidmet haben, sie lauten: »Wenn unsere 
Gäste die schwedische Erde betreten, werden sie einen Staat finden, der zu 
den ältesten in der Welt zählt, ein Reich, das von der Morgendämmerung 
seiner Geschichte an eine Rechtsgesellschaft gewesen ist, ein Land, das nie
mals unterjocht gewesen ist und dessen Einwohner niemals Sklaven gewesen 
sind». Heil dem Vaterland, das zu 35 Vaterländern eine solche Sprache führen 
kann in der Gewissheit, bei ihnen allen freudige Zustimmung zu finden. Heil 
der Stadt, die in einer Zeit nameloser Zerrissenheit auch wieder einmal den 
Gedanken einer menschlichen Kulturgemeinschaft zu Ehren gebracht hat, die 
uns an einem lebendigen Beispiel gezeigt hat, dass man seinem Vaterland 
dienen kann um der Menschheit willen, — und dass man international sein 
kann um des Vaterlandes willen.

Ich hebe mein Glas und trinke auf unsere Gastgeberin, die Stadt Göteborg».

M. Edmond Patris framförde Belgiens hälsning och dr Bing talade a amerika

narnas vägnar.
Nästa talare var redaktören för den holländska tidningen »Maasbode» N.

Th. F. M. Schæpman, som yttrade:

^Monsieur le Président du Conseil municipal! Mesdames Messieurs'.
Permettez moi de vous adresser quelques paroles au nom de mes collègues 

Hollandais. Comme un des délégués de la presse Hollandaise mon cœur me 
dit, que c’est impossible de me taire au moment où nous sommes assis à un 
banquet, auquel nous a conviés une aimable invitation de la belle ville de 
Gothembourg.

Il y a 300 ans que cette ville a été fondée par votre grand et illustre roi 
Gustave Adolf. Qu’il me soit permis de rappeler que c’étaient les Hollandais, 
mes compatriotes, qui alors venaient s’établir ici.

La ville est encore remplie de souvenirs Hollandais et nous autres, journa
listes du pays au bord de la Mer du Nord, non seulement nous sommes heu
reux d’être les hôtes d’une nation aussi hospitalière que celle de la Suède, ce 
qui surtout nous fait plaisir, c’est d’être les témoins de la beauté et de la 
prospérité de votre ville, si bien connue dans ma patrie et liée avec elle par 
des relations si heureuses de famille et de commerce depuis trois siècles.

Je n’ai pas l’intention d’abuser de votre bienveillante attention; si j’ai pris 
la parole, c’était seulement pour vous remercier, vous remercier très sincère
ment, aussi au nom de mes collègues d’Amsterdam, de Rotterdam et de Soe- 
rabaja, une ville dans nos Indes orientales, de la manière si gracieuse et si
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absolument bienveillante, dont vous nous avez accueillis et d’y ajouter un sou
hait, bien sincère également pour la prospérité de votre ville.

Vivat, floreat, crescat la ville de Gothembourg!»

På omväxlande franska och italienska språken talade därefter en av Italiens 
representanter, redaktören för Corriere della Sera M. Arnoldo Fraccaroli, var
efter gästernas tack framfördes av spanjoren M. Alfredo Ramirez Tomé.

Samtliga dessa tal mottogos med applåder och starkt bifall.
Så dämpades belysningen och i salens mitt framträdde ett danspar, som 

utförde en sirlig menuett, som livligt senterades. Därpå bröt man upp och 
placerade sig i rotundans galleri, varefter borden i rotundan borttogos och en 
allmän dans vidtog. Ett vackert fyrverkeri avbrändes på kvällen.

SÖNDAGEN DEN 17 JUNI.

Som pressmännen under gårdagen tagit utställningen i betraktande, hade 
denna dag anslagits till att visa dem staden och dess närmaste omgivningar.

Kl. ii f. m. samlades de utländska gästerna och en del representanter för vårt 
samhälle på Götaplatsen, där ett fyrtiotal biler väntade. Färden ställdes först 
över Hisingsbron till Ramberget, från vars topp främlingarna fingo en utmärkt 
överblick över hamninloppet och staden. Därifrån togs vägen genom Slotts
skogen upp till Masthuggskyrkan och därifrån till Stenpiren, där ångaren Kung 
Rane låg redo att föra gästerna ut på en tur i skärgården. Kursen ställdes 
genom den flaggprydda hamnen förbi Älvsborgs fästning ut mot Björkö. Vädret 
hade på morgonen och under bilfärden varit regnigt och byigt, men så småningom 
skingrades molnen och solen kom fram och lät de kala klipporna förete de 
vackra färgskiftningar, som för västkustbor äro så tilltalande. Det är svårt att 
veta, vilket intryck vår skärgård gjorde på de långväga resenärerna, vana vid 
andra, mera leende scenerier, men de voro artiga nog att uttrycka sin stora 
förtjusning och under lunchen, som serverades ombord, rådde god aptit och 
den bästa stämning.

Och över ett spegelblankt hav anträddes så återfärden till staden. Vid fem
tiden lade Kung Rane åter till vid Stenpiren och deltagarna i utfärden spredo 
sig åt olika håll för att sedermera intaga middag hos de göteborgsfamiljer, till 
vilka de inbjudits för att bliva i tillfälle att även se svenska hem och lära 
känna svenskt hemliv.
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MÅNDAGEN DEN 18 JUNI.

Under den tidigare delen av dagen skulle de manliga deltagarna i press
besöket ingående studera exportutställningen. Uppdelade i särskilda språk
grupper vandrade de under sakkunnig ledning genom de olika hallarna. En 
stor del av utställarna hade med anledning av besöket satt sina maskiner i 
gång. Dessa slamrade, sirener ljödo, signalklockor ringde och ett intensivt liv 

rådde i de stora salarna.
Sedan pressmännen under nagra timmar med stort intresse studerat export

utställningens olika avdelningar, begåvo de sig till Lorensbergs restaurant, där 
Göteborgs exportindustrier inbjudit dem till lunch. Lunchen serverades å restau- 
rantens yttre veranda i vackert väder och sommarlik värme.

Vice ordföranden i utställningens exportutskott direktör Hugo Hammar rik
tade under lunchen följande hälsningsord till gästerna:

»I rise on behalf of the exportindustries of Sweden to tell you how 
proud we are to see the worlds press so well represented here at our exhibi
tion and how we appreciate the great attention you give our endeavours in 
the fields of industry.

An English paper says about our exhibition »There has been a benevolent 
censorship as to what should be placed in the national shopwindow». This 
is very true regarding the historical section, where a very careful selection has 
been made of all objects to be exhibited, but this proved itself to be utterly 
impossible in the industrial section or what we here call the export exhibi
tion. Manufacturers and men working in the big industries are as a rule shy 
of exhibitions. They mean that the cost of making such an exhibition is 
higher than the value of the advertisement. If he decides to exhibit his pro
ducts then he claims full liberty to decide what he thinks is most suitable to 
show the public. The board of directors of the exhibition had to confine 
with this but reserved the right to decide how the thing should be exhibited. 
This is the marked newness about this exhibition. The manufacturers decide 
what to exhibit but the management of the exhibition decides hotv.

The result is, I understand, satisfactory, althoug we have not in all respects 
reached up to the goal that we had set viz to give a good perspective view 
of the industrial capacity of our land. You will notice that the ore, iron and 
wood industries, which are the backbones of Swedish enterprise, do not domi
nate in the exhibition to the extent to give you such an impression. The 
machineryhall will surely attract the stranger more than anything else in this 
section, but that is not on account of the importance of this industry but more 
because here is a greater variety of objects to show.
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As I said before, we manufacturers are somewhat doubtful whether an indu- 
striai exhibition has the worth of what it costs. It does not help us so very 
much. It shows what I have to sell, that is true, but it shows also what my 
competitor has to sell and it does not tell me where to find my customers 
and the market for my products. We manufacturers are very much dependent 
on material and fittings of all kinds, which have to be taken from abroad. 
This exhibition does not give us any assistance in finding the best market to 

buy in.
In fact we manufacturers come to the conclusion that to find the market to 

sell in and the market to buy in, there are no better means than our old tried 
friend the press and that is the reason why we are so pleased to greet the 
representatives of the worldspress heartily welcome to our exhibitions

Lord Burnham besvarade detta tal med följande ord:

»Ladies and gentlemen,
We are the guests to-day of the manufacturers and merchants of Swe

den. I should like to tell them, on behalf of the European Press that 
is represented here by so many of its distinguished members, that we feel 
a heartfelt gratitude for the magnificent hospitality with which we have 
been received. We do not forget how much this old city of Gothenburg 
has meant to the building up of the commerce of the Swedish Kingdom. 
1 here was a time when Gothenburg traded direct with the East Indies through 
an East India Company and you can see their large house on the quay to
day. A little more than a century ago — I speak as an Englishman — you 
here of Gothenburg were the free house and market-place of English goods 
m British traffic with the Continent of Europe. It seems now that you are 
again directing your attention to the West for you are increasing your trade 
with the United States at the quickest rate, I believe, of any part of the 
world. In 1921 you exported from here six and a half million dollars’ worth 
to the United States, while last year you exported ten and a half millions’ 
worth, and I must add, by way of comparison, that in the same period the 
export trade of the neighbouring port of Copenhagen to the United States 
decreased from twelve and a half millions to a little over three and a half 
millions. I only quote this as an example of your expansive and increasing 
importance as a centre of distribution to the Baltic countries which cannot be 
diminished or denied. May I say that we have seen abundant proof of what 
the industries of Sweden mean to it in the great Exhibition where we are 
now assembled. We see, above all, that the industries of Sweden are founded 
upon the scientific principles of knowledge and culture, which are the secret 
of commercial and industrial success. Nowhere in the world could you have
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explained more clearly and more effectively the figures and facts of inter
national trade than in the great halls we have been traversing this morning. 
I think we must all have been particularly impressed with what Sweden has 
done and is doing in the industries of iron and wood, but it does seem strange 
to us, coming from a commercial country, that Sweden should be sending so 
much iron to Philadelphia that certainly has supplies a great deal nearer than 
across the Atlantic. What you feel, I am certain, all of you here, is that 
the life of Sweden morally, intellectually and materially is bound up with its 
commercial and industrial enterprise. We feel that we are in the midst of a 
commercial and industrial community, above all things, which does not worry 
itself too much about the intricacies and disappointments of international policy. 
It seems to me that Sweden keeps clear of international politics and devotes 
itself to international production. We look forward to the time when all the 
countries will be able to devote themselves a little more to production and a 
little less to politics. We are immensely impressed with the lay-out of this 
great Exhibition, which is international in effect as it is in name, and I am 
certain we of the Press cannot do better than impress upon our fellow coun
trymen, when we return to our own homes, to pay as we have a visit to this 
place which has for seven or eight years now been preparing for a display 
in the world’s eyes. Everything is done here to make the foreigner — one 
hardly feels a foreigner when one is here — feel at home. I have had the 
fortune to visit many countries and many peoples, but I venture to say that 
the Swedish welcomes are the best. The essence of Swedish hospitality seems 
to me to make you feel entirely at home, and then to make you feel you 
must certainly come back. But we have come here, we journalists, not so much 
to talk to you but to talk of you. Journalists, strange as it may seem, have 
to write of things they do not know, and sometimes describe things they 
have never seen, yet it is my belief that we should come and see for our
selves the peoples that make the world. Unless we do so, we are inclined 
to lose our sense of proportion and to make too much of some temporary 
event instead of thinking what the historian will have to say about it fifty 
or a hundred years later, when it will be either forgotten or looked upon as 
of no great consequence. To us, however, there can be no question what
soever that this great Exhibition of Gothenburg will stand out as a great 
event in the history of Sweden. Sweden has put into it her whole heart and 
her whole soul, and it marks in glowing colours the wonderful development 
of the country in the last two decades. I am inclined to think it will stand 
out as a great event in the annals of the world. It comes to us as a lesson. 
1 am not sure that the statesmen of Europe may not well organise a series 
of visits to Gothenburg. We could spare them for a fortnight and you
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could put up with them for a fortnight. Seriously, I do declare that every 
country in Europe is your debtor for this very kindly message of kindliness 
and cheerfulness, and I raise my glass to Gothenburg, the city of good hope. 
We have had keen interest and enjoyment in wandering about this historic 
and wonderful old city, at one time the Gothenburg of two hundred years 
ago, at another the splendid new buildings or this great Exhibition. My one 
personal regret is that I cannot read about the Exhibition and follow all the 
events of this week except in that one page of the local Gothenburg Press 
which is printed in English. In England it is said that busmen, when they 
take their holidays, ride about on other buses. This is called a busman’s 
holiday, and this would somewhat apply to the Press because when we go 
abroad we try to read all the newspapers. It is extremely interesting to see 
the number and variety of them here, and the excellent way your newspapers 
display the news, although I am afraid I cannot understand them, much as 
I should like to. I think, speaking for many of the party, that we already 
begin to treasure memories that will last us for many a long day. We all 
feel happy in finding ourselves in this city to-day — the city of Gustavus 
Adolphus of immortal memory, the city of good hope.»

Därefter hade M. Lecomte ordet å fransmännens vägnar. Han talade om 
de lärdomar, man kunnat draga av vandringen genom »la galerie des ma
chines», lärdomar, vilka han ville sammanfatta däri, att Sverige vore en ung
domligt livskraftig nation i både politiskt, kommersiellt och industriellt hänse
ende — han ville därför också höja sitt glas för Sveriges ungdom.

Därefter talade portugisen M. Bento Carqueja:

»Dames et Messieurs,

La récéption que les bons Suédois ont bien voulu faire aux membres de 
la presse mondiale laisse dans nos esprits la plus merveilleuse impression.

Quoique nous connaissions le peuple suédois à travers leur progrès matériel 
et moral, les faits que nous venons d’observer directement surpassent tout ce 
que nous pouvions percevoir dans notre imagination.

Pour moi-meme, pour mes compatriotes les Portugais, une des nationalités 
qui maintiennent des relations économiques les plus anciennes avec la Suède, 
votre caractère social, vos progrès dans les Arts et dans les Industries nous 
charment et nous ravissent.

Les Portugais-navigateurs célèbres, au XV:ème et au XVI:ème siècles, ont 
découvert de nouveaux mondes qu’ils ont accru au monde connu. A vous, 
les bons Suédois, est réservé, sans doute, le rôle, dans la société contem-
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poraine, de faire de remarquables progrès et de formidables découvertes dans 
les Sciences et dans l’Industrie.

Je salue, donc, du fond de mon coeur, ce noble Peuple, souhaitant que sa 
confiance dans son avenir se complète chaque jour.

A la prospérité et à la grandeur morale et intellectuelle de la Suède. A la 
gloire de la Suède!»

Såsom siste talare uppträdde redaktören i Berliner Tageblatt FRITZ Engel, 
vilken yttrade:

» Verehrte Festversammlung !
Gestatten Sie, auch einem Vertreter Deutschlands im Namen seiner hier 

anwesenden Landsleute, ja im Namen ganz Deutschlands, das die herrliche 
Göteborger Ausstellung mit seinem aufmerksamsten Interesse begleitet, herz
lichen Dank für die Stunden auszusprechen, die uns die schwedischen Indu
striellen geniessen lassen.

Was die schwedische Industrie leistet, mit welch’ lebendiger Kraft sie sich 
den Forderungen der Zeit anpasst und den Gefahren trotzt, die aus dem Krieg 
und seinen Nachwehen entstanden sind, ist in meinem Vaterlande ebenso 
bekannt, wie Ihnen hier in Schweden die Schwierigkeiten vertraut sind, mit 
denen die deutsche Industrie jetzt zu kämpfen hat. Der Krieg hat viele Werte 
zertrümmert, er hat der Industrie auf beiden Seiten der Ostsee damit aber 
auch neue Aufgaben gestellt, und ich sage nicht zu viel, wenn ich ausspreche, 
dass es neben der Diplomatie und dem allgemeinen Völkerwillen vor allem 
die Industrie ist, die dem Begriff »Wiederaufbau» Sinn und Erfüllung geben 
soll und wird.

Die Industrie ist ihrem ganzen Wesen nach völkerverbindend und völker
versöhnend, sie wird durch alte und neue Grenzen wohl zeitweilig gehindert, 
wird aber dank der Elastizität ihrer Führer und dank den Leistungen ihrer 
Ingenieure und Arbeiter in diesen Hindernissen nur einen neuen Ansporn sehen 
und die Kraft zur »Umstellung» gewinnen, aus der sich dann neue und segens
reiche Perspektiven ergeben können.

Die schwedische Industrie hat, wie ich hier überall höre, augenblicklich Grund 
zur Klage; das hängt mit den Ereignissen zusammen, die dem Unstern des 
Weltkrieges wie ein bedrohlicher Kometenschweif gefolgt sind. Deutschlands 
Sorgen sind zum erheblichen Teil auch schwedische Sorgen. Damit ist aber 
unsere deutsche Hoffnung auch die Hoffnung der schwedischen Industrie. Es 
wird vorwärts gehen, es wird wieder einmal aufwärts gehen.

Diese Ausstellung mit ihrer Fülle von Kraft und Unternehmungslust wirkt 
nicht nur durch sich selbst, sie wirkt auch als Symbol. Sie ist ein Wahrzeichen 
des Optimismus, der für die Industrie, der für die ganze Menschheit gerade
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in trüben Zeiten nötig ist, wenn sie nicht verzagen und versagen will. Sie 
ist ein Leuchtfeuer im Sturm, ein Ausblick in bessere Zukunft.

So empfinden auch wir Deutschen die Tage, die uns hier beschieden sind. 
In dieser Auffassung geniessen wir mit allen Sinnen, aber auch mit ganzem 
Herzen die Gastfreundschaft, die uns überwältigend entgegenströmt, die Gast
freundschaft ganz Schwedens, die Gastfreundschaft Göteborgs und der edlen 
nordischen Familien und den festlichen Empfang, den uns Schwedens Industrie 
hier bereitet.

Möge sie blühen, die schwedische Industrie, zum Wohl ihres Vaterlandes, 
gebend und empfangend, zum Nutzen für mein Deutschland, zum Heil des 
Völkerfriedens. »

Sedan gästerna uppmanats att, liksom före lunchen, uppdela sig i grupper 
för att ytterligare studera exportutställningen, skedde uppbrottet vid 3-tiden.

Under det att pressmännen besågo exportutställningen och intogo lunch, 
hade damkommittén tagit hand om de kvinnliga pressdeltagarna. Sedan da
merna samlats pa Götaplatsen, besågo de de delar av utställningen, som voro 
av speciellt intresse för dem, såsom »Hemslöjdsgatan», konstutställningen samt 
de hantverkshistoriska och kyrkliga avdelningarna. Därefter begåvo de sig 
ut på en kortare bilfärd i staden och sedan till Trädgårdsföreningens restau
rant, där lunch skulle intagas. Där mottogos gästerna av landshövdingskan 
von Sydow och borgmästarinnan Lindberg, vilken senare under lunchen på 
engelska riktade en välkomsthälsning till damerna. Efter lunchen gjorde man 
i biler en utfärd till det vackra herresätet Gunnebo, dit friherrinnan Hilda 
Sparre inbjudit damerna pa te och varest några angenäma timmar tillbragtes 
i hennes vackra och gästfria hem.

UTSTÄLLNINGENS MIDDAG.

Kl. 8 på aftonen gav utställningen middag för de främmande gästerna, i vilken 
en hel del medlemmar av Göteborgs samhälle och svenska pressen deltogo.

De närvarande slogo sig ner vid småbord i stora matsalen. Någon place
ring hade icke vidtagits, enär man ansåg, att främlingarna under de dagar, 
de vistats i Göteborg, hunnit bliva så bekanta med varandra och med sina
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värdar, att de skulle föredraga att ordna sig kotterivis. Och av den livliga 
stämning att döma, som under middagen rådde och som mahända delvis kunde 
tillskrivas det starkt sydländska inslaget i sällskapet, vann detta arrangemang 
deras odelade gillande.

I egenskap av ordförande i utställningens styrelse hälsade herr Axel CAR- 

lander gästerna i följande ord:

^Ladies and Gentlemen,
When to-night I have the honour on behalf of the Committee of the Jubilee 

Exhibition to give expression to our pleasure and gratification at seeing the 
representatives of the press of the world here as its guests, I must confess 
that I do so with feelings that may perhaps be called somewhat mixed. Per
haps I can illustrate them best by referring to the story about the old lady 
who was in the habit of going about every night with her candle scanning 
every nook and corner of her room before going to bed. For years and years 
she had been doing so without her precaution having been rewarded. But at 
last one night it happened. She found a thief hidden under her bed, and 
with a sort of awe-struck joy she exclaimed: »Ah. There you are at last.»

All these years ever since we began preparing our exhibition we have hoped 
to get an opportunity of showing it to a great number of representatives of 
the press in different countries. And now: There you are! You have come 
here as representatives of the press of the world. The press of the world 
means the opinion of the world. Thus through you our exhibiton is con
fronted with opinion of the world.

When examining our exhibition you have no doubt noticed that it con
sists principally of two different parts. One historical intended to show the 
development of culture from the earliest days up to the present time especi
ally in this part of the country, and the other, the Export Exhibition, intended 
to show the present standpoint of modern Swedish industry. The Export 
Exhibition was not included in the program when the exhibition was planned 
at first but was added later. This was probably lucky. Otherwise the histo
rical section might have given rise to misunderstandings regarding modern 
Swedish industry. When our scientifical men employed in the service of the 
Exhibition in making researches for the historical section came across old 
methods of manufacturing or handicraft in some out-of-the-way place of the 
country, films were taken showing these old methods — often highly inte
resting. One of these was taken at a small old tumble-down paper factory 
where the methods of manufacturing had remained unchanged at least a hundred 
years. When making propaganda for our exhibition some of these films were 
sent abroad to a country not far away, and among these the film of the old
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paper factory. The result was rather unexpected and certainly undesirable. 
Our competitors on that particular market told the customers: there you see 
how backward the Swedish industry is; it’s no use going there for your pur
chases. So the film was promptly stopped.

When going over the Export section of our exhibition we hope however 
you have got the impression that our industry is not backward and we trust 
you will find the same when on your journey through the country you will 
have the opportunity of visiting several industrial concerns. You will probably, 
we hope, also notice that as a rule Swedish industry aims not so much at 
mass production as at quality.

As I said before, ladies and gentlemen, we have been awaiting this visit 
with rather mixed feelings, something like the student going to his exami
nation. Many comforting words regarding the result of this examination we 
have however heard from our guests these days. But then of course one 
always likes to be nice to a host who is doing his best, and one doesn’t like 
to say things that might be unpleasant for him to hear — at least in his 
hearing. So we shall wait and see what you have got to say in your papers 
when you get home to your respective countries. As everybody knows, what 
is in print must be true. So then we shall know.

Ladies and gentlemen, citizens of Gothenburg, I beg you to join me in the 
toast I have the honour to propose for our guests.»

Herr Carlanders anförande uppkallade en hel del talare, vilka försäkrade, att 
berömmet av i dag icke skulle bytas i morgondagens kritik. Talarna hade i 
förväg vänt sig till mottagningschefen, som i tur och ordning anmodade dem 
att hålla sina tal och därvid riktade sig på franska språket till dem, som icke 
voro tysk- eller engelsktalande.

Å den brittiska pressens vägnar uppträdde sir Campbell Stuart, som före

spådde utställningen en plats i Sveriges historia, ja i världens annaler. Ut
ställningen hade kommit Göteborg att bli en det goda hoppets stad, the City 
of Good Hope, för folken i världen. Talaren kunde heller ingenting bättre 
önska än att varje land finge skicka hit sina pessimister i sommar på ett par 
veckor. Man kunde gott undvara dem så lång tid, och Sverige skulle lära 
dem en god läxa. s

Sedan doktor Bing uttryckt pressmännens tack till Göteborgs damer, talade 
M. Lecomte i ett som vanligt utmärkt anförande, varefter ordet gavs åt Vos- 
sische Zeitungs chefredaktör dr Georg Bernhard, som höll följande med livligt 
bifall mottagna anförande:
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i> Meine Damen und Herren!

Namens der deutschen Kollegen habe ich die Ehre den Leitern der Aus
stellung und den Behörden der schönen Stadt Göteborg den herzlichsten Dank 
für ihre Einladung und für den warmen Empfang zu sagen, den sie uns hier 
bereitet haben. Wir sind überrascht von der Fülle der Gastfreundschaft, die 
uns bereits in den allerersten Tagen unseres Aufenthaltes entgegengeströmt 
ist. Und wir haben bereits jetzt Eindrücke gesammelt, die für unser Leben 
unvergesslich sein werden. Ich darf wohl sagen, dass der Eindruck, den die 
Ausstellung von Göteborg auf uns gemacht hat, gross war. Aber mehr noch 
ich erhoffe von ihm eine wichtige Ausgestaltung der deutsch-schwedischen 
Beziehungen. Deutschland und Schweden sind von jeher durch alte histo
rische Erinnerungen mit einander verbunden. Und die Tatsache, dass durch 
die Neutralität des schwedischen Staates auch während des Krieges die Ver
bindungen zwischen Deutschland und Schweden nicht unterbrochen worden 
sind, hat wesentlich dazu beigetragen, das Verständnis für schwedische Art 
und schwedisches Wesen in Deutschland zu vertiefen. Trotzdem aber hat ein 
Gang durch die Ausstellung uns gezeigt, dass die Kenntnis Schwedens in 
Deutschland doch unvollkommen und einseitig war. Meine Kollegen und mich 
hat der Gang durch jene Teile der Ausstellung nicht überrascht, in denen die 
wundervollen Leistungen der schwedischen Maschinenindustrie und der schwe
dischen Technik überhaupt dargeboten worden sind. Denn von jeher steht 
in der ganzen Welt die schwedische Ingenieurkunst in höchstem Ansehen. 
Aber von der Mannigfaltigkeit der industriellen Betätigung des schwedischen 
Volkes hat uns erst diese Ausstellung einen richtigen Eindruck gegeben. Ich 
für meine Person stehe nicht an zu erklären, dass ich verblüfft über die Viel
heit der Ausstellungsgegenstände und über die Mannigfaltigkeit der Gewerbe
zweige gewesen bin, in die sie einen Einblick eröffnet.

Aber besondere Freude haben wir deutschen Journalisten über die gar nicht 
genug zu lobende Form empfunden, in der diese grosse Industrieschau auf
gebaut ist und dargeboten wird. Mit Staunen sind wir durch die blumigen 
Alleen und die architektonisch reichen Strassenzüge der Ausstellung gepilgert 
und unser Auge hat sich an der vollkommenen Abstimmung zwischen Form 
und Farbe, an dem Ineinanderfliessen von Natur und Kunst gelabt. Wir sind 
überzeugt, dass in dieser Beziehung die Ausstellung von Göteborg eine neue 
Epoche für die Umrahmung von Ausstellungen eröffnen wird. Und für den, 
der weiss, welche Bedeutung für jede Art von Belehrung die anmutige Form 
hat, in der die Belehrung geboten wird, ist es nun natürlich klar, dass damit 
vielleicht eine neue Epoche des Ausstellungswesens überhaupt angebahnt ist.

Mit besonderer Freude haben uns Deutschen diejenigen Teile der Ausstel
lung erfüllt, die dem kulturellen, künstlerischen und geistigen Leben gewidmet
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sind. In den Ausstellungshallen, die diese Teile bargen, war uns eigentlich 
nichts fremd. Namen von vertrautem Klang begegneten uns auf Schritt 
und Tritt.

Sie ersehen aus diesen meinen Worten bereits, welche Bedeutung auch die
jenigen Teile der Ausstellung haben, die ihre Veranstalter selbst wohl als die 
Mittelpunkte ansehen. Aber einen Saal in dieser Ausstellung gibt es, den 
wohl jeder Deutsche nicht ohne ein Gefühl der Rührung betreten und ver
lassen wird, den Saal, in dem die Ausstellung des schwedischen Roten Kreuzes 
sich befindet. Das Rote Kreuz hat alles mögliche dort ausgestellt, was den 
Ausstellungsbesucher über die technische Entwicklung des Samariterwesens 
unterrichtet, und das für alle Welt kundtut, welche ganz aussergewöhnlichen 
Leistungen von den F rauen und Männern geboten worden sind, die durch 
das schwedische Rote Kreuz während der schweren Kriegsjahre in die ganze 
Welt hinausgesandt. Aber etwas hat naturgemäss in dieser Ausstellung der 
technischen Materie keinen Platz finden können : der Geist, in dem die Männer 
tmd Frauen Schwedens ihr Liebeswerk draussen geübt haben. Wir, die wir 
hier die Gastfreundschaft des schwedischen Volkes geniessen, haben schon in 
den bisherigen wenigen Tagen unseres Aufenthaltes auf schwedischem Boden 
einen schwachen Abglanz der Empfindungen verspürt, von denen diejenigen 
beseelt waren, die die Liebestaten des schwedischen Roten Kreuzes empfangen 
durften. Man spricht in der ganzen Welt von der schwedischen Gastfreund
schaft. Aber diese Gastfreundschaft erschöpft sich nicht in der für den an 
Entbehrungen gewöhnten Deutschen geradezu erdrückenden Fülle von Speisen 
und Getränken, mit denen die Magen der Gäste belastet werden, sondern in 
der Art der schwedischen Menschen ist etwas, was sie gewissermassen zur 
Gastfreundschaft prädestiniert. Es ist in diesen Darbietungen Seele und Herz. 
Es ist etwas, was von innen herausströmt, und was wie ein magnetisches 
Fluidum die fremden Herzen heranzieht. Und diese Art zu geben, die den 
Empfangenden nicht bedrückt und nicht verschüchtert, ist es in erster Linie 
auch gewesen, die das schwedische Liebeswerk in der Welt ausgezeichnet hat.

Wenn man das gewaltige Feld der Ausstellung durch das Eingangstor be
tritt, so leuchtet einem ganz weit im Hintergründe jener Isistempel entgegen, 
in den man über die gewaltige Freitreppe hinweg zum goldenen Buch der 
Ausstellung gelangt. Hier in diesem Mittel- und Höhepunkt der architekto
nischen Gliederung Ihres Ausstellungskunstwerkes sollte in goldenem Schrein 
das Köstlichste ausgestellt sein, was Schweden besitzt: Das schwedische Herz! 
Niemand hat von diesem Herzen in den vergangenen Jahren mehr an Labung 
und Wohltun erfahren als wir Deutschen. Es ist für meine deutschen Kollegen 
nicht nur eine Form der Konvention, die wir hier erfüllen, sondern es ent
springt einem Herzensbedürfnis, wenn ich diese Gelegenheit benutze hier vor
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den Vertretern aller Nationen dem schwedischen Volke für seine Liebestätig
keit in Deutschland und an Deutschen unseren herzlichsten und wärmsten Dank 
zu sagen. Während der Not der Kriegsjahre hat das schwedische Volk tausend 
und abertausende von deutschen F rauen und Kindern gespeist und über die 
Not des Lebens hinweg erhalten. Deutsche Mütter gedenken tränenden Auges 
des schwedischen Samariterwerkes, das an ihren Kindern getan worden ist. 
Aber auch hier ist die Gabe selbst nicht das Wesentliche gewesen, sondern 
die Form in der das schwedische Herz diese Gaben verabreicht. Während 
des Krieges und auch noch nach dem Kriege bis auf den heutigen Tag hat 
man viel von Gerechtigkeit gesprochen und alle Nationen haben sich darin 
erschöpft, zu untersuchen: was ist Gerechtigkeit. Schweden hat nicht gefiagt, 
was ist gerecht und was ist recht, sondern was ist gut? Es hat die Güte 
seines Herzens ausströmen lassen über alle leidenden Nationen. Und dafür 
namens der deutschen Männer und Frauen hier zu danken, halte ich in Ueber
einstimmung mit meinen Kollegen für meine erste Pflicht. Indem ich noch 
einmal mit Dank der Einladung und aller Freundschaft seitens der Ausstel
lungsleitung und seitens der schwedischen städtischen Behörden von Göteborg 
gedenke, bitte ich meine deutschen Kollegen sich zu erheben und mit mir zu 
trinken auf dasjenige Ausstellungsobjekt Schwedens, das zwar nicht auf der 
Ausstellung vertreten, aber doch das Schönste wäre, was Schweden zu bieten 
hat, auf das Schwedische Herz.»

Senor Pedro Cosio hembar i ett längre anförande den svenska kulturen sin 

hyllning.
Nästa talare var en av representanterna för den tyskspråkiga pressen i Est

land, redaktören för Revaler Bote herr Woldemar Kentmann. Det gjorde ett 
mäktigt och gripande intryck att höra medborgaren i ett land, som i mer än 
tvåhundra år varit skilt från Sverige, på felfri svenska erinra om de band, som 
förenade Sverige med dess forna Östersjöprovinser, och tolka, de känslor av 
tacksamhet, hans landsmän kände för de kulturinflytelser, de från Sverige mottagit.

Herr Kentmanns tal var av följande lydelse:

»Mina damer och herrar!
Överlämnande de allra hjärtligaste hälsningarna och lyckönskningarna från 

den tysk-baltiska pressen i Estland och Lettland, särskilt i Riga och Reval, 
ville jag gärna, i minne av våra svenska tider, söka att tala svenska, men jag 
får be om överseende.

Under de senaste åren måste jag åter och åter igen tänka på det ord, som 
sagts en gång av en av våra historiska forskare: att geografin ar starkare 
än historien.
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Jag tror på ordets sanning, ty historien, den är ju alltför obestämd, den 
måste ju skrivas ånyo åter och återigen för varje släkte, varenda trettio, fyrtio 
år. Och om vi stackars pressmän äro tvungna att skriva historien ånyo varje 
dag, så är det den orsaken, att vi själva, men likaså även våra trogna läsare, 
icke sällan svindla i den stora oceanen av papper, bläck och tryckfärg, att vi 
kanske till sist alla drunkna däri.

Om hos oss i Estland och Lettland varje barn än i dag kan berätta något 
om de svenska tiderna, om Gustaf Adolf, i vilket hus han bott en gång, 
eller hur han i fältlägret vid Lützen undertecknade vårt första universitets stif
telse-urkund, om icke blott Gustaf Adolfs minne, utan även minnet av sådana 
män som biskop Ihering o. a. är fortfarande levande hos oss — så beror allt 
detta på geografins makt, eller med andra ord: allt detta bevisar, hur Gustaf 
Adolf varit medveten om geografins herravälde och krav — för sin egna tid, 
men också vidare för en längre framtid. Ty geografin har givit oss den upp
gift att vara förmedlare mellan östern och västern, mellan sfinxen i östern och 
Europa i västern, geografin har gjort svenskarna till våra närmaste västliga 
grannar. Därför måste svenskarna, om de nu se österut som detta gör hela 
världen i dag, mot sfinxen, se även oss. Därför voro det också just svenskarna, 
som under de senaste åren förnyade förbindelserna mellan Sverige och oss, 
sändande till oss frivilliga under våra frihetskrig, sändande vidare till oss aka
demiska lärare, som nu arbeta i våra universitet, Riga och Dorpat.

Allt detta skedde emot historiens gång, som skilt oss från Sverige, men i 
överensstämmelse med geografin.

Om man betraktar den givna geografiska situationen: här Sverige, där sfinxen, 
och mellan bada Estland och Lettland, och om man känner handelsförbindelserna 
i dag, maste man ovillkorligen undrande och beundrande fråga sig — kunde 
Gustaf Adolf verkligen se redan våra dagar? Om man hör:

historiska forskningen har, som jag just inför min avresa erfarit av baltiska 
historiens bästa kännare vi ha, numera fastställt, att Gustaf Adolf bland annat 
haft den storartade planen att stifta ett stort svenskt-ryskt-asiatiskt handelsbolag, 
men med styrelsen inte som man kunde vänta i Stockholm utan just i mitt 
fosterland, i Reval. Jag ser i Gustaf Adolfs tankevärld försoningen mellan 
historien och geografin: båda kunna verka tillsammans utan kamp, utan riva
litet — historien kan ledas på geografins vägar.

Lat oss pressmän hjälpa till att våra dagars historia överallt går på geo
grafins vägar, följande däri Gustaf Adolfs tankevärld — det är det enda medel 
att göra slut på kaos i världen!

Sa hälsar jag Gustaf Adolfs folk, hälsar våra närmaste västliga grannar, 
hälsar Svenska folket och alla detta folks närvarande representanter med ett 
fyrfaldigt svenskt hurra.»
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Liknande synpunkter framhöll på de estniska och lettiska tidningarnas vägnar 
chefen för lettiska utrikesministeriets pressbyrå legationsrådet Alfred Bihlmans, 
vilken yttrade:

^Monsieur le President, Mesdames et Messieurs.
Mes chers et honorés collègues de la presse estonienne m'ont demandé 

comme représentant de la Lettonie de vous saluer aussi en leur nom. Je 
m’acquitte de cette mission avec un plaisir particulier et, puisque le Comité 
d’Organisation m’a prié d’être bref, je ne retiendrai pas longtemps votre atten
tion, d’autant plus que j’ai l’honneur d’être Letton et que les Lettons ont 
prouvé qu’ils aiment avant tout Faction. Mais avant de continuer je vous 
demande la permission de m’exprimer en français et j’espère que Mr. Lecomte, 
le très distingué Président de la délégation française, qui est en même temps 
Président de la Société des écrivains français, fera bon accueil à mon désir de 
m’exprimer dans la langue de la belle et chevaleresque France, qui avec l’Ang
leterre marche à la tête de la civilisation. J’espère aussi que je serai compris 
par nos chers hôtes suédois, qu’on appelle avec raison »Les Français du Nord» 
et qui ont mérité aussi le titre des amis des paysans. Nous avons d’autant plus 
de motifs de participer à cette fête de Gothembourg, nous les représentants de 
la presse lettone et estonienne, que pendant la période où nos pays étaient 
sous le sceptre des rois de Suède, rois démocrates, sortis du sein des paysans 
suédois, nous avons eu le bonheur de jouir de tous les bienfaits de la civilisation, 
de la loi et de la haute organisation de l’Etat suédois. Et ce n’est pas en vainque 
chez nous on appelle cette époque »les bons temps suédois» — »labié zviedru laiki». 
Aussi sommes nous très heureux de pouvoir participer aujourd’hui à la fête 
de la célébration du 300-e anniversaire de la fondation de la belle ville de 
Gothembourg, nous qui portons dans notre cœur la plus profonde gratitude 
pour le grand roi Gustave Adolphe, le créateur de cette ville, ce paladine, qui 
a lutté pour la civilisation contre les ténèbres du moyen âge et à qui nous 
devons aussi notre premier gymnase et notre première Université. Et ce n’est 
pas seulement Gustave Adolphe, mais tous les autres descendants du célèbre 
Gustave Erikson Vasa, qui ont appliqué dans nos pays des principes de justice 
et défendu les intérêts des paysans contre les »Kulturtræger», qui ont fini par 
nous imposer, à la Suède et à nous, le souvenir odieux de Patcoul. La mé
moire de Charles IX, celle de la grande Christine et surtout l’image du dernier 
des vikings, le célèbre Charles XII, combattant contre le despotisme oriental, 
seront à jamais gravés dans notre cœur. Mais les peuples letton et estonien, 
aujourd’hui affranchis, sont profondément et particulièrement attachés à ce 
noble, libre et laborieux peuple suédois, qui à cette exposition commémorative, 
organisée à l’occasion du 300-e anniversaire de Gothembourg, a manifesté tout son 
génie, en transformant les rochers en une ville magnifique et l’eau en lumière!

— 192 —



Spanska, portugisiska och sydamerikanska pressmän vid Internationella 
pressbesöket.

Lunchen å Lorensberg den 18 juni vid Internationella pressbesöket.
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Dans toutes les branches de la culture, depuis l’agriculture jusqu’aux moindres 
détails de l’industrie technique nous trouvons à cette exposition les plus grands 
perfectionnements — fruits d’un paisible développement. Dans les sciences, 
les arts, les métiers, dans le commerce et dans l’art militaire et dans toutes les 
manifestations du progrès humain la Suède a produit des œuvres remarquables 
et le fier drapeau suédois flotte aujourd’hui glorieusement sur la mer Baltique, 
qui, comme jadis, unit la Lettonie et l’Estonie à la Suède. Je considère pour 
ma part comme un heureux présage de voir justement aujourd’hui dans le 
célèbre port de Gothembourg flatté le pavillon rouge-blanc et rouge de la 
libre Lettonie sur un navire letton. Nous, les anciens »Ostersjeestaaten» suédois, 
aujourd’hui Républiques indépendantes, nous nous glorifions d’avoir joué un rôle 
dans l’histoire de la Suède et de célébrer en commun avec notre ancienne nation 
protectrice cette fête, qui est la fête de la paix, du progrès et de la civilisation.

Je vous invite, Mesdames et Messieurs, à lever votre verre à la santé de 
Sa Majesté le Roi de Suède, en l’honneur de la Suède, du peuple suédois et 
de la célèbre ville de Gothembourg! Elagu Ruotsi! La dzivo Zviedrija!»

Därefter uppträdde det italienska pressyndikatets ordförande M. Salvatori 
Barzilai, vilken, utgående från Sverige och Italien som extremer, kom fram till 
sambandet mellan alla folk. Han tackade för det tillfälle, som givits journa
lister från alla länder att mötas. I medryckande ord, burna av ett starkt och 
sant patos, manade han till fred och till återuppbyggande, till verklig fred.

Om samtliga de föregående talarna belönats med livliga bifallsyttringar, var 
detta i särkild grad fallet med M. Barzilai, vilkens anförande med suggestiv 
makt grep icke blott dem, som ord för ord kunnat följa och förstå hans tal, 
utan också dem av de närvarande, som endast fattat hans hjärtas mening.

Siste talaren för kvällen var redaktören för den spanska tidningen »El Sol» 
M. Ramiro de Maeztu, som i sitt anförande använde sig av engelska språket:

» Ladies and Gentlemen,
Forgive me if I, a Spaniard, speak to you in English, but it is in English 

that the foreign delegations have been addressed by the Swedish authorities, 
which is only fair considering that the English language, with its fifty per 
cent of Saxon and its fifty per cent of French words, is the natural link be
tween the Germanic and the Latin spirit.

We have seen a magnificent Exhibition and we have had a most generous 
reception, but, to tell the truth, something else in Sweden has impressed me 
more. Here I am faced with the most beautiful breed of men, women and 
children that I have ever seen. It is characteristic of the Swedish spirit, (as

13. Göteborgs Yubileum 1923. — 193 —



GÖTEBORGS JUBILEUM 1923

far as I can judge by the translations of some of your literary masterpieces) 
the great longing that you have for the rest of the world, as if you lived far 
away from the main currents of its traffic. May I tell you that we, men of 
the South, feel towards the North the same longing that your pine tree has 
always felt towards our palm tree?

We know somehow that there is one thing here, amidst your lakes, your 
mountains and your snow, that we have not in our warm sunshine. It is per
haps that longing for the things of life that you feel so strongly. I imagine 
that your splendid Exhibition is essentially an appeal to the wide world, to 
show that you have something worth receiving in exchange for your demands. 
I hope you will get what you wish, but I am afraid that it will never be 
comparable to what you have already. For this great race of yours is a child 
both of your land and of your longing. Let me now add that the longing 
that the men of the South feel towards the North is perhaps deeper, although 
not so active, as yours: you long for the things of life; we, for life itself — 
and see in your men, women and children the fulfilment of our desires.»

Och sedan övergick man till kaffet och förfriskningarna och timmarna svunno 
raskt undan, till dess tiden för uppbrott var inne.

TISDAGEN DEN 19 JUNI.

Men tidens hjul rullar obönhörligt vidare. Och så ingick den fjärde och 
sista dagen för det internationella pressbesöket. Och liksom för att giva de 
långväga resenärerna ett gott intryck från de sista timmarna av deras vistelse 
i Göteborg sände solen sina strålar ned från en molnfri himmel och svensk 
högsommarvärme rådde.1

1 Om denna var tillräcklig för att tillfredsställa sydlänningarnas anspråk, är måhända 
tvivelaktigt. För flera av dem torde vårt klimat hava förefallit ganska bistert. Så berättas 
det, att under pressmännens resa till Stockholm två svenska herrar slagit vad, att en av 
deltagarna från ett av Europas sydligare länder — låtom oss kalla honom Monsieur X. —, 
som alltid brukade uppträda i överrock, skulle hava denna på även vid en viss lunch. 
Monsieur X. satte sig emellertid till bords utan överrock. Vadet betalades. Efter en stund 
reste sig Monsieur X. men kom strax tillbaka — nu iförd ytterrocken. Penningarna bytte 
ägare.

Denna dag skulle det 22:dra allmänna svenska lantbruksmötet högtidligen 
öppnas och enligt det för pressbesöket uppgjorda programmet var tillfälle be
rett för deltagarna att härvid vara närvarande. Platser hade reserverats för 
dem å den intill den kungliga tribunen uppförda läktaren. Där hade också
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pressmännen med sina damer' mangrant samlat sig och följde med stort in
tresse såväl öppningsceremonierna som de därpa följande uppvisningarna.

Därefter begåvo de sig till Trädgårdsföreningens restaurant, där de av Göte
borgs och Västra Sveriges pressförening voro inbjudna till lunch, som serve
rades å den mot den vackra parken vettande verandan.

Vid lunchen presiderade ordföranden i pressföreningen professor Torgny 
Segerstedt, som på engelska i ett spirituellt anförande utbringade en skal 
för den internationella pressens närvarande representanter. Jämförande den 
svenska pressens förhållande till de stora ländernas med droppens till oceanen, 
talade han om pressens uppgift och journalistens kall.

Lord Burnham besvarade detta tal med följande ord:

»We, the representatives of the newspapers of the world, are this afternoon 
the guests of the Gothenburg and West Swedish branch of the Swedish Press 
Association. You, Sir, have compared us with the ocean that laps the shores 
of the world. I am glad to know that the art of calming the ocean was 
exercised to such a degree that we are all here no matter to what country 
we belong, but it must have been more friendly and I am bound to say more 
tranquil than the North Sea was when I crossed it. May I say that for us 
it is a happy circumstance that taking leave, as some of us have to, of our 
kind hosts, we should do so in the bosom of our own profession. This is a 
gathering of the newspaper Press and here we are nothing but friends and 
colleagues. May I say how much we of the British delegation appreciate the 
fact that the principal newspapers of this city have printed a page in the 
language which we, who have no gift of tongues and are very bad linguists, 
can understand: that is to say, in our own language. I am sure the papers 
would have wished to have a page in every language but that obviously was 
impossible, even though they had all the forests of Sweden to supply them 
with the paper. May I, on behalf of my colleagues, as well as for myself, 
say how fully we recognise and admire the high ability and fine enterprise, 
and I suppose to some of us the enviable prosperity of the Swedish News
papers. We all rejoice to see that those who are responsible for the Swedish 
Press, its proprietors, its editors and its writers, hold, as they deserve to hold, 
a very high position in the country for which they do so much. On Satur
day, at lunch, we had a message from Mr Branting, the doyen of the Swedish 
Press. We honour his name, all of us, and we journalists of his own craft 
wish fully to reciprocate his greetings and his good wishes. Since we have 
been here we have talked a great deal of imports and exports, but imports 
and exports are not only in money and material, they are also intellectual and
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spiritual. We want a free exchange of ideas and of sentiments in order to 
draw the same advantage from the needs of the intellect as people do from 
the needs of the pocket. We newspaper men, it is true, are dealers in the 
raw material of wood pulp and paper, but we are also purveyors of the world’s 
news and retailers of public opinion. In a sense we are universal providers 
to the public in things of the human mind. I did not say we made news as 
well as sold it, because that would lay us open to the charge of fabrication, 
which is not only not true but would be unprofitable if it were. We do not 
coin news; we only give it currency and happily for us the exchange value, 
in spite of everything, is still the value of truth. The power of the Press is 
common knowledge, but I admit also it is a common apprehension. It de
pends upon us who are gathered here whether we make it a boon or a curse 
to mankind. I hope and believe the power of the Press on the whole is 
exercised with a due sense of responsibility and a high standard of patriotic 
duty. As newspaper men, we stand for better understanding and larger sym
pathies between the nations of the world. We are, in effect, professional ad
vocates of goodwill and kindliness between the nations, or at least we ought 
to be. For many years, ladies and gentlemen, there was a prolonged and 
bitter conflict in this country between parties that were called respectively the 
»Caps» and the »Hats». The hats were the cocked hats of the official hierarchy, 
the powers of the State; the caps were the head-dress of the civilian crowd. 
We of the Press work in the caps — the caps of the common people but 
we, too, have our power and our responsibility and perhaps, may I say to 
our Swedish colleagues, like their own »Caps» in Swedish history, we of the 
newspaper Press may win through in the victories of peace; the triumph of 
right and reason in a better world of all for all.

I should like only now in conclusion to tell our hosts how deeply and 
sincerely we thank them for their magnificent hospitality. I should like to tell 
them that we shall carry away with us from Sweden nothing but pleasant me
mories and I hope these memories will do much in the future, even more 
than in the past, to sweeten the relations and increase the friendship between 
the Swedish people and all those peoples we represent here to-day.»

Därefter talade redaktören för »Universul» M. Stelian Popesco å den rumä- 
niska pressens vägnar:

»Je suis tellement ému que mon profond désir serait de m’exprimer en ma 
propre langue, pour vous transmettre mes sentiments, mais comme la langue 
roumaine n est pas si répandue que celle de tant de collègues que j’envie 
pour avoir pu s exprimer en leur langue, je demande la permission de mes 
collègues de France que nous, les Roumains, considérons comme notre seconde 
Patrie, de m’exprimer en leur langue. —
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Monsieur le Président,
La ville de Gothembourg a rempli la merveille d’y ramasser les représentants 

de l’opinion publique du monde entier, lesquels, après les beaux et enthousiastes 
discours prononcés ces-jours-ci, sont les amis de la Suède!

Nous aussi les Roumains sommes vos amis. L’histoire nous parle du glorieux 
roi Charles XII, qui, il y a deux siècles, après la bataille de Poultava, s’est 
réfugié avec le reste de sa brave armee en Roumanie, ou il a etc bien reçu.

Nous ne pouvons pas oublier le bon accueil que certains de nos compatriotes 
ont trouvé pendant la guerre mondiale, ici en Suède, lorsque, forcés par les 
événements, ils ont été obligés à quitter leur pays. —

Ils nous ont décrit la cordialité et l’amabilité, la civilisation et le progrès 
accompli par le peuple suédois, ce que du reste nous avons constaté, nous 
tous, les représentants de la presse entière a l’occasion de cette exposition.

Le rôle de la presse est tellement puissant de nos jours, que l’ancien dicton: 
»la presse est la quatrième puissance dans l’Etat» doit être changé.

La presse est la première puissance, parce qu’elle est la représentante de 
l’opinion publique qui règne aujourd’hui et gouverne tout le monde.

Heureux pays celui dans lequel l’opinion publique est guidée par une bonne 
presse et heureux peuple celui qui a dans la presse des représentants comme 
les vôtres!

Assurément, l’instruction, la culture, la civilisation et l’ordre qui règne 
partout chez vous est due en bonne partie à la presse et à la paix qu’elle a 
pu maintenir.

Me faisant un devoir à reconnaître ces grands mérites de votre presse et 
un plaisir à les déclarer devant les représentants de la presse du monde entier, 
je vous prie, chers collègues de la presse suédoise, à recevoir les félicitations 
de la presse roumaine, pour l’heureuse idée que vous avez eu de nous réunir 
ici, et ma reconnaissance pour les peines que vous avez eu avec nous, qui 
du fond du coeur crions: Vivent la presse et le peuple suédois!»

Nästa talare var en av representanterna för den österrikiska tidningsvärlden, 
redaktören för »Neue Freie Presse» i Wien Ludwig Klinenberger, som yttrade:

» Hochansehnliche Versammlung'.

Es ist mir eine besondere Freude, gerade hier im Kreise der engeren Kollegen 
als Gast des schwedischen Pressevereines in Gothenburg das Wort ergreifen 
zu dürfen. Denn ich möchte zunächst der schwedischen Presse meine Bewunde
rung für ihre grossartigen Leistungen aussprechen. Die schwedische Presse 
hat i den letzten Jahren eine imponierende Ausgestaltung erfahren und steht 
auf einem gewaltigen geistigen und kulturellen Niveau, so dass alle Fachleute
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mit Stolz zu ihr emporblicken. Und es freut mich auch deshalb gerade zu 
Kollegen sprechen zu dürfen, weil ich sie bitten möchte, das, was ich zu sagen 
habe, weit in das Land zu tragen: Den heissen, innigen, herzlichen Dank 
Oesterreichs an Schweden habe ich zu übermitteln. Als es uns Wienern und 
Oesterreichern nach den Jahren des Krieges so schlecht ging, als die Not immer 
grösser wurde und der Hunger an die Türen klopfte, da waren unter den 
Ersten die Schweden, welche in grosszügiger edler Weise Oesterreich Hilfe 
spendeten, die Not seiner Bevölkerung zu lindern trachteten, sich der armen 
hilflosen Kinder und der geistigen Arbeiter mit warmer Menschenliebe annahmen. 
Tausende von Wiener Kindern haben in Schweden gastliche Aufnahme und 
rührend besorgte Pflege-Eltern gefunden, arme schwache unterernährte Kinder, 
die in Wien dem sicheren Tode preisgegeben gewesen wären. So hat Schweden 
das grosse Verdienst, einen Teil der Wiener, der Oesterreichischen Kinder, 
ein Stück der kommenden Generation, das Oesterreich wieder aufbauen soll, 
gerettet zu haben. Welch tiefergreifende Bahnhofszenen habe ich mitgemacht. 
In heissen Tränen des bitteren Schmerzes standen die Mütter verzweifelt da, 
weil sie sich von ihren Liebsten trennen mussten, ihre Kinder, für die sie in 
der Heimat nicht mehr genug Nahrung auftreiben konnten, in die weite Ferne, 
zu fremden Menschen schicken mussten. Aber diese Tränen des Schmerzes 
verwandelten sich in Tränen der Freude und der Dankbarkeit, als die Kinder 
nach einigen Monaten mit dicken Backen wohlgenährt und fröhlich und, von 
ihren Pflege-Eltern noch reichlich beschenkt und für lange Zeit versorgt, wieder 
heimgekehrt den glückseligen Müttern in die Arme stürzten.

Alltäglich sieht man zur Mittagszeit durch eine stille Seitenpforte Professoren, 
Gelehrte, Künstler in das Gebäude der neuen Burg schreiten. Sie steigen die 
Treppe empor zu geräumigen Sälen, in denen auf schmuck gedeckten Tischen 
ihnen ein köstliches schmackhaftes Mahl wartet — gespendet von der schwe
dischen Hilfsaktion, die sich in richtiger und gütiger Erkenntnis auch derer 
besonders warm annimmt, die unter der Not des Krieges vielleicht am meisten 
leiden, der geistigen Arbeiter.

Wie populär Schweden in Wien, wie heiss die Dankbarkeit der Wiener für 
Schweden ist, das kam bei dem Abschiedsfeste für den Gesandten Ewerlöf 
fast zu elementarem Ausbruch. Der grosse Festsaal der Burg konnte die 
Menschenmenge nicht fassen und tausende standen auf Stiegen und Gängen, 
um dem scheidenden Minister, der die Hilfsaktion Schwedens für Oesterreich 
geleitet hat, zu danken.

Zum sechsten Mal bin ich in Schweden, dem schönen Lande, in das es 
mich seit meiner Jugend immer hingezogen hat, denn auf all meinen vielen 
Reisen habe ich nirgends so viel gelernt, nirgends solch gewaltige Eindrücke 
hoher geistiger Kultur aufgenommen, als in dem gesegneten Schweden. Und
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ein imposantes Kulturwerk ist ja jetzt auch die gewaltige Ausstellung zu 
Gothenburg, von der aus sicherlich wieder Anregungen in die ganze Welt 
gehen werden. Man müsste Wochen und Monate des Studiums aufwenden, 
um all das Grossartige und Neue gründlich zu besichtigen, was hier von Schwe
dens Kraft und Leistungsfähigkeit geboten wird.

Als Dolmetsch des heissen Dankbarkeitsgefühls der Wiener und Oester
reicher für Schweden erhebe ich mein Glas auf die Schwedische Presse, auf 
das Glück und Gedeihen des Landes und seiner edlen, so gütigen Bevölkerung.»

Därefter talade M. Serge de Chessin för förbindelserna mellan Frankrike
och Sverige. Hans tal var i översättning av följande lydelse:

»Mina kolleger i den franska delegationen ha uppdragit åt mig att saga 
några ord i dag. Jag är dem djupt tacksam därför, ty jag har vistats någon 
tid i Ert vackra land, och även om jag ej kan smickra mig med att kanna 
Er, sätter jag en ära i att kunna försäkra Er om min tillgivenhet. Det ar 
mig därför en stor tillfredsställelse att muntligen kunna framföra de känslor, 
jag aldrig upphört att uttrycka på papperet.

En flod av vältalighet har strömmat dessa dagar, och likval finns det talaic, 
som äro otåliga att bringa Sverige sin tribut av beundran. Vad bevisar detta 
om inte att Sverige är ett outtömligt ämne?

Vi ha vid upprepade tillfällen varit gäster hos utställningen, hos staden eller 
hos framstående affärsmän här, men i dag ha Ni som ett avsked eller snarare 
som ett angenämt au revoir haft den lyckliga ingivelsen att inbjuda oss till en 
fête de famille. Vi ha samma yrke, och hur än våra åsikter kunna divergera, 
hava pennans män genom sin uppgift en obestridlig solidaritet.

Vänner i den svenska pressen! Ni ha den oskattbara lyckan att forfoga 
över ett förstklassigt instrument för att uttrycka Edra tankar och vägleda vår 
uppfattning. Sveriges vidsträckta skogar tillåta Er att frikostigt öka antalet 
sidor, Era fulländade maskiner tillåta Er att ställa vetenskapens senaste fram
steg i Edra idéers tjänst, och Ni ha dessutom en kundkrets, som livligt in
tresserar sig för alla människoandens yttringar. Er press är fulländad liksom 
Er utställning, ja till och med mera och det är med livlig tillfredsställelse, kan 
jag försäkra Eder, som jag i Edra dagliga tidningar finner en så stor plats 
reserverad åt utlandet. Ni leva i livlig kontakt med rörelserna ute i världen 
och ta alltid del i de stora frågor, som uppröra mänskligheten.

Er lyckliga press speglar ett lyckligt land, Sverige har haft privilegiet att 
stå utanför de prövningar, som smärtsamt drabbat alla andra länder. Att sta 
utanför vimlet, är ej detta en maning att stå ovanför! Det är en storartad 
roll, mina herrar, att kunna finna ord, som förstås av alla, ord som kunna 
över hela världen bära tankar om rättvisa och fred. Sådana tankar finna alltid
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ett sympatiskt eko i den press, som vi, jag och mina kolleger, ha äran att 
representera här.

Må det alltså tillåtas mig att höja mitt glas för en alltmer växande förtrolighet 
mellan den franska tanken och den svenska, en förtrolighet som har sina rötter 
i Er historia, ett brödraskap i den gemensamma ansträngningen att förverkliga 
fredens ideal och den samhälleliga lyckan.»

Och slutligen framfördes gästernas tacksamhet av M. Bento Carqueja och 
M. Edmond Patris.

Efter några timmars kordial samvaro med sina svenska kolleger bröto gä
sterna upp för att göra sig redo för den stundande avfärden från Göteborg. 
De resande hade fördelats i fyra olika grupper, sammansatta alltefter nationa
litet och gemensamma politiska intressen, och hade alla Stockholm till mål, 
vilket de dock skulle uppnå på skilda vägar. Den ena gruppen skulle bese 
Halland och Skåne, den andra Värmland och den tredje Dalarna, under det 
att den fjärde skulle efter besök vid Trollhättan kanalvägen resa till Vadstena 
och därifrån till Linköping. På morgonen den 22 juni skulle de alla åter 
sammanträffa i Stockholm.

För några korta timmar hade Göteborg varit om också icke världens huvud
stad sa dock samlingsplatsen för representanter för en stor och betydande 
maktfaktor från alla jordens civiliserade länder. Oförgätliga äro de dagar, 
under vilka dessa fint bildade främlingar gästade vårt samhälle, och det är 
endast att önska och hoppas, att de själva i ett angenämt minne bevara den 
tid, de tillbragte i den höga Norden.
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MÖTET DEN 19—24 JUNI.

Vid det lantbruksmöte, som år 1911 hölls i Örebro, beslöts, att det 22:dra 
allmänna svenska lantbruksmötet skulle äga rum i Stockholm år 1916.

Och den bestyrelse, som utsetts för detta mötes anordnande, hade redan 1914 
uppgjort ett fullständigt program härför. Men så utbröt världskriget och den 
osäkerhet i de politiska förhållandena och den våldsamma omkastning av den 
ekonomiska situationen, som detta medförde, omöjliggjorde mötets hallande pa 
den sålunda bestämda tiden.

Då frågan år 1919 åter upptogs till behandling, gjorde styrelsen för jubi
leumsutställningen i Göteborg en framställning, att mötet skulle uppskjutas till 
1923 och hållas i samband med jubileumsutställningen, för att den utveckling, 
särskilt i fråga om maskinella och tekniska hjälpmedel, som jordbruket upp
nått under den långa tid, som förflutit sedan den senaste uppvisningen, skulle 
framvisas tillsammans med utställningen av alster av hela Sveriges industriella 
produktion. Häremot höjdes visserligen en del röster, men beslutet blev att 
bifalla den av jubileumsutställningens styrelse gjorda framställningen.

De allmänna svenska lantbruksmötena härleda sina anor från mitten av det 
förra århundradet. Det första för hela landet gemensamma mötet, som tillkom 
på förslag av Kungl. Lantbruksakademien, hölls i Stockholm år 1846 och under 
de fyra därpå följande åren höllos dylika möten varje år. Ändamålet med 
desamma var, att för lantbruket intresserade personer skulle få tillfälle att per
sonligen sammanträffa med varandra och därvid utbyta tankar och åsikter samt 
avhandla gemensamma angelägenheter. Utställning av djur, redskap och lant
bruksprodukter kunde också förekomma vid dessa möten.

Under årens lopp förändrades emellertid lantbruksmötenas karaktär så till 
vida, att överläggningarna och föredragen, som från början varit huvudsaken, 
förlorade i betydelse och huvudvikten kom att ligga på utställningarna. Då 
dessa blevo alltmera omfattande och kostnaderna för desamma därigenom öka
des, bestämdes i Göteborg år 1871, att tiden mellan mötena, som sedan 1850
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hållits vart tredje år, skulle utsträckas till fem år. Numera äro lantbruksmö- 
tena en hushållningssällskapens angelägenhet och utställningarna hava blivit 
huvudsak, under det att överläggningar och föredrag anordnas endast i den 
mån, styrelsen så finner lämpligt. Vid lantbruksmötet i Göteborg 1923 hade 
överläggningarna helt strukits från programmet och huvudvikten lades på de 
föredrag, som av gruppordförandena höllos över mötets olika avdelningar.

Till bestyrelse för detta möte hade utsetts landshövdingen Oscar von Sydow, 
ordförande, grosshandlaren Axel Carlander, vice ordförande, godsägaren Gun
nar Sanne, Morlanda, och greve Gilbert Hamilton, Blomberg. Senare kom
pletterades styrelsen med generalkommissarien H. Adelsohn, sekreterare, kam
reraren N. H. Lindholm, skattmästare, friherre R. Hermelin, Fröllinge, gods
ägaren L. J:son Mark, Kalltorp, landstingsmannen Bernh. Olsson, Kollungeröd, 
och direktören G. Leufvén, Stockholm. Såsom biträdande sekreterare tjänst
gjorde agronomen Torsten Wahlgren.

Såsom gruppordförande fungerade följande personer: för gruppen hästar över
direktören och chefen för stuteriöverstyrelsen Albert Lindström, för nötboskap 
förste hovjägmästaren friherre H. O. Ramel, Övedskloster, för svin riksgälds- 
fullmäktigen greve J. G. Lagerbjelke, Älvsjö, för får och getter godsägaren 
friherre R. Hermelin, Fröllinge, för fjäderfä och kaniner kabinettskammarherren 
greve Cl. Lewenhaupt, Claestorp, för bin samt produkter av och hjälpmedel 
för biskötsel professor H. A. Tullberg, Experimentalfältet, för spannmål, frö, 
rotfrukter, lin m. m. professor Hj. Nilsson, Svalöv, för fodermedel, konstgjorda 
gödselmedel m. m. professor Hj. von Feilitzen, Stockholm, för mejeriprodukter 
samt maskiner för mejeriskötsel statskonsulenten Gustaf Liljhagen, Strängnäs, 
för lantbruksmaskiner och redskap professor J. A. Sjöström, Ultuna, samt för 
vetenskapliga och andra hjälpmedel beträffande jordbruket och husdjursskötseln 
professor Paul Hellström, Stockholm.

Detta lantbruksmöte var det fjärde i ordningen, som hållits i Göteborg. 
Tidigare hava dylika möten hållits därstädes åren i860, 1871 och 1891. Under 
det att mötet år i860 hade haft sin utställning på den rymliga gården till det 
då nyuppförda artillerietablissementet å Otterhällan, hade de båda övriga varit 
förlagda till Heden — i forna tider Göteborgs exercisfält — den stora, obe
byggda delen av staden, som begränsas av Södra Vägen samt av Park-, Sten 
Sture- och Engelbrektsgatorna. Även 1923 års utställning var där inrymd. 
Huvudentrén var förlagd till Vasagatans korsning med Södra Vägen, varest
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en monumental portal var uppbyggd, och därifrån var en bred väg anlagd 
genom utställningsområdet, som därigenom delades i två halvor. På den vänstra 
sidan voro den kungliga paviljongen samt tribuner för askadare uppförda, 
framför vilka låg en ovalformig förevisningsring, som till arealen var lika stor 
som Stadion i Stockholm. Den var avsedd för uppvisningar och förevisningar, 
varjämte prishoppningar ägde rum därstädes. Utställningens huvudrestaurant 
var inrymd i konserthuset och en folkrestaurant hade anordnats i det jämväl 
å denna del av Heden liggande gamla exercishuset.

Utställningsfältets andra avdelning upptogs bl. a. av de stora utställnings- 
byggnaderna, som voro uppförda med den stora hästhallen som centi um, samt 
av sex mindre ringar för uppvisning av får, getter m. m.

För utställningen av lantbruksmaskiner och andra tekniska hjälpmedel för 
jordbruket var plats beredd a den pa andra sidan om Sten Sturegatan belägna 
s. k. Levgrenska ängen, som medelst en viadukt var förenad med den a I leden 
befintliga delen av utställningen.

Mötet förfogade således över ett mycket vidsträckt utställningsområde, men 
detta var också av behovet påkallat, enär anmälningar hade influtit i större 
omfattning än till något föregående möte. Sålunda hade anmälts 784 hästar, 
808 nötkreatur, 822 svin, 262 får och getter samt 2,254 fjäderfä. I jämförelse 
med utställningen i Örebro 1911 utgjorde ökningen i de olika grupperna resp. 

55,s %, 18 %, 87 %, 94 % och 105 %.

Det program, som fastställts för de tre första mötesdagarna, lydde sålunda:

Tisdagen den 19 juni.

Kl. 9 f. m.
Kl. 12 m.

Kl. 12—2 e. m 
Kl. 1.30 e. m. 
Kl. 3—5 e. m. 
Kl. 3—5 e- m.
Kl. 5—7 e. m.

Portarna öppnas.
Mötet öppnas av konungen, varefter H. M:t utdelar de kungl. 

hedersprisen samt diplom för mötets guldmedaljer och seger
pris.

Uppvisning av statens hingstar.
Uppvisning av arméns hästar från K. 3, A. 2 och T. 2.
Uppvisning av med hederspris och i:a pris belönade hästar och 

nötkreatur i stora ringen.
Maskiner i gång.
Konungens lunch på Trädgårdsföreningen.
Konungen besöker mötets utställningar.
Maskiner i gång. Försöksfältet demonstreras.
Uppvisning av alla prisbelönade hästar i stora ringen, nötkreatur 

i småringarna 1—4 samt får i småringarna 5—6.
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Kl. 5—7 e. m.

KL 8 e. m.

Uppvisning av motorplogar i arbete vid Svenska motokultur- 
föreningens kollektivutställning.

Portarna stängas.

Kl. 9 f. m.
KL 9 f. m.
KL 9—ii f. m.
KL 10—12 f. m.
KL ii—12 f. m.

KL 12—i e. m.

KL i—3 e. m.
Kl. 3—5 e. m.
KL 5—7 e. m.

KL 5—7 e. m.

KL 8 e. m.

Onsdagen den 20 juni.

Portarna öppnas.
Remontuppköp.
Försöksfältet demonstreras.
Maskiner i gång. Demonstration av maskinutställningen.
Uppvisning av prisbelönade nötkreatur i stora ringen och hästar 

i småringarna 1 — 4.
Uppvisning av statens hingstar och arméns hästar samt hästar 

under sadel och sele i stora ringen.
Försöksfältet demonstreras.
Maskiner i gång.
Uppvisning av utställda hästar i stora ringen, nötkreatur och 

får i småringarna.
Uppvisning av motorplogar i arbete vid Svenska motokultur- 

föreningens kollektivutställning.
Portarna stängas.

Torsdagen den 21 juni.

KL 8.30 f. m.
KL 9 f. m.
KL 9 f. m.

KL 10 f. m.

KL 9—ii f. m.
KL 9.30 f. m.
KL 10 —12 f. m.
KL ii—i e. m.

KL ii — i e. m.

KL i e. m.

KL 2—3 e. m.
KL 3 e. m.

KL 3 e. m.
KL 3.30—4 e. m.
KL 4—6 e. m.
KL 5—7 e. m.
KL 8 e. m.

Småbrukarna samlas.
Portarna öppnas.
Allmän sammankomst på huvudrestaurantens lilla sal. Grupp

ordförandenas redogörelser för grupperna 1 och 4, hästar, 
får och getter.

Kommitténs för de allmänna svenska lantbruksmötena samman
träde å samma lokal.

Försöksfältet demonstreras.
Demonstration av prisbelönade, provade maskiner.
Maskiner i gång.
Uppvisning av statens hingstar, arméns hästar och prisbelönade 

hästar i stora ringen.
Uppvisning av prisbelönade nötkreatur i småringarna 1—4 samt 

får i småringarna 5 och 6.
Utdelning av priser till 52 mindre jordbrukare från skilda delar 

av landet.
Försöksfältet demonstreras.
Gruppordförandenas redogörelser för grupperna 5 och 6: fjä

derfä, kaniner och bin i huvudrestaurantens lilla sal.
Småbrukarnas möte på biografen Viktoria.
Demonstration av prisbelönade maskiner.
Maskiner i gång.
Uppvisning av utställda hästar och nötkreatur i stora ringen.
Portarna stängas.
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Ehuru alltså lantbruksmötets högtidliga öppnande av konungen skulle äga 
rum först tisdagen den 19 juni, hade dock portarna till mötets utställningsfält 
öppnats för allmänheten redan kl. 9 f. m. dagen förut. Det offentliga avslu
tandet av prisbedömningen, som pågått under ett par dagar, ägde då rum, 
varvid tillerkända pristecken utdelades. Härvid tillämpades den nyheten, att 
pristagarna i grupper för hästar, nötkreatur samt far och getter fingo sina pris
tecken överlämnade vid de utställda djurens framförande inför prisdomarna 1 
ringarna. Inom övriga grupper påsattes däremot pristecknen inom respektive 

utställningsbyggnader.
Till lantbruksmötets öppnande hade inbjudningar utfärdats, förutom tdl H. M. 

Konungen, till medlemmar av regeringen, statssekreteraren, expeditionschefen 
och kanslirådet Hj. Almgren i jordbruksdepartementet, byråcheferna 1 lantbruks- 
styrelsen, lantbruksakademiens preses och vice preses, generaldirektörerna i jord
bruks-, järnvägs-, telegraf- och generalpoststyrelserna, landshövdingarna 1 Älvs

borgs, Skaraborgs och Hallands län, biskop Rodhe, två ombud för vartdera 
av rikets hushållningssällskap, chefen för III arméfördelningen generalmajor J. 
A. T. Carleson, överstarna A. F. Ahnström och S. E. Schmidt, cheferna för 
Strömsholms och Flyinge hingstdepåer, medlemmar av länsstyrelsen och Göte
borgs stads magistrat, mötesbestyrelsen jämte mötets biträdande sekreterare, 
arkitekt och arbetschef, samtliga gruppordförandena och vice ordförandena, 
bestyrelsen för nästkommande allmänna svenska lantbruksmöte, représentante) 
för länets hushållningssällskap och dess förvaltningsutskott och för de i Göte
borg utkommande dagliga tidningarna m. fl.

Dessutom hade inbjudningar utgått till grannländerna att låta sig represen
teras vid mötet, men hade endast Norges lantbruksminister A. Venger kunnat 
antaga inbjudningen, varemot Danmarks och binlands lantbruksministrar voro 
av tjänsteärenden förhindrade att infinna sig. Inbjudningar hade jämväl utfär
dats till de centrala lantbruksorganisationerna i nämnda länder: Det Kongel. 
Selskab for Norges Vel, Finska hushållningssällskapet i Åbo, Lantbrukssäll
skapens Centralförbund i Helsingfors, Svenska lantbrukssällskapens i binland 
förbund, Hangö, och Kongel. Dansk Landhusholdningsselskab.

Genom utrikesdepartementet hade därjämte inbjudningar att sända represen
tanter till mötet utfärdats till samtliga de länder, som kunde tänkas hava in
tresse av vårt lands jordbruk, varjämte personlig inbjudan tillställts cheferna 

för de tyska och franska stuteriöverstyrelserna.
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LANTBRUKSMÖTETS ÖPPNANDE DEN 19 JUNI.

Under en längre tid hade regnig och kylig väderlek varit rådande, men den 
19 juni ingick med högsommarvärme och strålande sol från en molnfri himmel. 
Med anledning av dagens betydelse hade staden iklätt sig en rik flaggskrud 
och på mötesfältet böljade hundratals blågula dukar för den ljumma sommar
brisen. Till ära för de övriga nordiska länderna hade danska, norska och finska 
flaggor hissats framför den kungliga paviljongen.

Konungen, åtföljd av förste hovmarskalken friherre Rålamb, kabinettskam- 
marherren friherre P. M. af Ugglas och adjutanten majoren greve John Hamil
ton, anlände kl. 8 på morgonen med extratåg från Stockholm. Hans Majestät, 
som undanbett sig officiell uppvaktning, mottogs å stationen av landshövding 
och fru von Sydow, stadsfullmäktiges ordförande och fru Carlander, biskop 
Rodhe, härvarande militärchefer och en del civila ämbetsmän, ledamöter i lant- 
bruksmötets bestyrelse m. fl. Efter att en stund hava underhållit sig med de 
närvarande, åkte konungen till residenset, där Hans Majestät under vistelsen i 
Göteborg skulle hava sin bostad.

Redan tidigt på morgonen hade stora människomassor samlat sig å utställ- 
ningsområdet och när klockan närmade sig 12, tätnade skarorna alltmer. Tri- 
bunerna, som rymde 7—800 personer, voro till trängsel besatta, och kring före- 
visningsringen hade åskådare samlat sig i kompakta massor. Ett anmärknings
värt stort antal damer märktes bland de närvarande.

Å tribunerna närmast den kungliga paviljongen hade på den ena sidan pris

domarna sina platser och på den motsatta sidan syntes bland andra de ut
ländska deltagarna i det internationella pressbesöket med sina damer.

På den kungliga tribunen, framför vilken studentmarskalkar med blågula 
band bildade hedersvakt, märktes förutom ledamöterna i mötets bestyrelse med 
landshövding von Sydow i spetsen och gruppordförandena medlemmar av re
geringen : statsministern Trygger, jordbruksministern Pettersson, socialministern 
Malm, handelsministern Wohlin och statsrådet Hasselrot, representanter för 
Göteborgs samhälle: stadsfullmäktiges ordförande och vice ordförande, biskop 
Rodhe, borgmästare Lindberg, överste Schmidt m. fl., för Kungl. Lantbruks
akademien: friherrarna C. J. Beck-Friis och F. de Geer och för hushållnings
sällskapen: överhovjägmästaren friherre Nils Trolle, landshövdingarna Erik Trolle, 
greve Axel Wachtmeister, friherre G. L. de Geer, Alexis Hammarström, Walter
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Murray, J. L. Falk och Karl Stenström, friherre Otto Silfverschiöld, ingenjören 
A. E. Håkansson m. fl. Vidare märktes landshövdingarna Axel Ekman, greve 
K. A. G. Mörner, Axel von Sneidern och S. H. Kvarnzelius, förste hovstall- 
mästaren E. Rosenblad, generaldirektörerna A. T. Juhlin och M. Granholm, 
generalmajorerna J. A. F. Carleson, G. R. J. Akerman och 1. J. Schmidt, 
överste A. Ahnström samt kända målsmän för och främjare av var modernäring, 
såsom generaldirektör P. E. G. Insulander, godsägarna J. Philipson, G. Seder- 
holm, Ivar Lindström m. fl. Bland utländska gäster syntes norske lantbruks- 
ministern Venger, lantbruksrådet friherre Ramsay och professor Arthur Rindell 
från Finland, Oberlandstallmeister Grosscurth, Berlin, samt Sir Douglas Newton, 
Sir Daniel Hall, Mr. Harry German m. fl. deltagare i den för engelska jord- 
brukssakkunnige anordnade studieresan.

Strax före kl. 12 susade polisintendenten Björkmans bil förbi tribunerna och 
omedelbart därefter stannade konungens bil framför den kungliga paviljongen. 
Sedan Hans Majestät hälsat på de närvarande, framträdde landshövding von 
Sydow och riktade till konungen följande tal:

» Eders Majestät!
Det 22:dra allmänna svenska lantbruksmötet skulle, enligt beslut i Örebro 

1911, ha hållits i Stockholm år 1916. Kända förhållanden ha emellertid nöd
vändiggjort framflyttning av tiden för mötet, en åtgärd, som för övrigt står i 
överensstämmelse med Eders Majestäts vid Örebromötet uttalade mening om 
lämpligheten av längre mellanrum mellan dessa uppvisningar. Den magnetiska 
kraft, jubileumsutställningen i Göteborg i många avseenden visat sig äga, har 
sedermera föranlett beslutet om den förändrade förläggningsorten.

Bestyrelsen för mötet står nu, efter åtskilliga bekymmer, väsentligen av 
ekonomisk art, inför verkets fullbordande.

Jag ber fa framföra bestyrelsens underdåniga tacksamhet, för att Eders Majestät 
behagat mottaga inbjudningen att närvara vid denna det svenska lantbrukets 
generalmönstring — större än någon föregående — och anhåller, att Eders 
Majestät ville förklara det 22:dra allmänna svenska lantbruksmötet i Göteborg 
öppnat. »

Därefter tog Konungen till orda i följande anförande;

>Lantbruket har av många skäl och med rätta blivit kallat Sveriges 
modernäring. Visserligen är varken vår jordmån så fruktbärande 
eller vårt luftstreck så milt som sydligare länders, men trots de
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hinder, som en karg natur lägger i vägen, har dock vårt lantbruk 
gjort stora framsteg, varom våra hittillsvarande talrika lantbruks- 
möten burit glädjande vittnesbörd. Jag är också förvissad om, att 
det lantbruksmöte, som jag nu går att öppna, skall, trots de svårig
heter, varunder lantmannen för närvarande arbetar, dock ge ytterligare 
bevis för de framsteg, som vårt lands modernäring gjort. Men om 
vi sålunda med stolthet kunna blicka tillbaka på vad som vunnits, 
bör detta dock även sporra och mana oss att söka vinna nya segrar. 
Jag hoppas också livligt, att de stora och rika utvecklingsmöjligheter, 
som Sverige äger, skola genom fortsatt framgångsrikt arbete kunna 
tillgodogöras till gagn och båtnad för vårt land.

Mina varmaste önskningar följa härvid edra strävanden för detta mål.
Under uttalande av dessa önskningar och förhoppningar förklarar 

ag härmed det tjuguandra svenska lantbruksmötet öppnat.»

Efter talet utbringade landshövding von Sydow ett fyrfaldigt leve för Hans 
Majestät, vilket besvarades med kraftiga hurrarop, varpå kungssången upptogs 
av den på andra sidan av visningsringen placerade musikkåren.

Omedelbart härefter förrättade konungen utdelningen av de kungliga heders- 
prisen.

Konungens tre hederspris hade tilldelats förste statskonsulenten Josef Ekelund 
för framgångsrika strävanden för nötkreatursavelns utveckling särskilt genom 
arbete för ökande av mjölkens fetthalt, professor Herman Nilsson-Ehle för 
framgångsrikt arbete på förädling av det svenska jordbrukets kulturväxter och 
Munktells Aktiebolag i Eskilstuna för uppfinning eller anordning användbar 
inom jordbruket eller dess binäringar, vilka visats vid mötet och funnits i 
framstående grad medföra besparing av levande arbetskraft.

Kronprinsens hederspris för den varmblodiga hästavelns befrämjande genom 
framgångsrik uppfödning tilldelades lantbrukaren G. B. Lindhé, Åstorp, och 
prinsessan Ingeborgs hederspris konsulenten W. Sjöstedt för fjäderfä.

Därefter vidtog defileringen av statens hingstar samt av de med hederspris 
och första pris belönade hästarna och nötkreaturen, varpå följde en manöverritt 
i olika marschtakter av en tropp av Livregementets husarer under anförande 
av löjtnant H. L. von Bornstedt, samt uppvisningar av en tropp från Göta 
artilleriregemente i full utrustning under befäl av löjtnant Sture Landergren
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och av tre fyrspann från Göta trängkår under löjtnant A. 1. Dahlbergs befäl. 
De utmärkta prestationerna åsågos med det livligaste intresse och belönades 
med stormande applåder. Avsikten med dessa uppvisningar var att visa de 
församlade lantmännen, vilket hästmaterial för närvarande bäst lämpade sig för 
arméns behov. De artillerihästar, som deltogo i uppvisningen, tillhörde vis
serligen kronan men voro under stor del av året utackorderade till lantbrukare, 
som använde dem i jordbruket.

Strax före kl. 1/2 2 begav konungen sig till Trädgårdsföreningens restaurant, 
där Hans Majestät gav lunch för medlemmarna av regeringen, lantbruksmötets 
bestyrelse och gruppordförandena, norske lantbruksministern Venger, Sir Daniel 
Hall, Sir Douglas Newton, améfördelningschefen generalmajor Carleson m. fl.

De övriga deltagarna i öppningshögtidligheterna bröto också upp och spredo 
sig åt olika håll. De utländska pressmännen begåvo sig till den av press
föreningen för dem anordnade lunchen å Trädgårdsföreningens restaurant.

Efter lunchen besökte Hans Majestät åter utställningen och besåg de där i 
gång varande maskinerna samt det å utställningsområdet anordnade försöks- 

fältet.
Mellan kl. 5—7 e. m. ägde de i programmet omförmälda uppvisningarna 

rum, vilka samlade en fulltalig och intresserad publik.

LANTBRUKSMÖTETS MIDDAG.

Kl. 7 e. m. gav lantbruksmötet middag för H. M. Konungen i konserthuset. 
Bankettsalen erbjöd en mycket tilltalande anblick, prydd som den var med en 
skog av unga björkar samt massor av syrener och andra blommor. På den 
stora salens ena kortsida var det kungliga bordet placerat och de övriga gästerna 
hade sina platser vid sju, vinkelrätt mot detta, ställda bord.

Konungen hade till höger statsminister Trygger, statsråden Malm och Pet
tersson samt landshövding von Sydow och till vänster norske lantbruksministern 
Venger, statsrådet Hasselrot, landshövding Trolle och envoyén greve Wrangel.

I övrigt var placeringen vid det kungliga bordet och vid de övriga borden 
i enlighet med vidfogade placeringsplan.

14. Göteborgs Jubileum 1923. --- 2O9 ---
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Middagen serverades efter följande

Matsedel
Vårsoppa

Garnerad kall Lax med mayonnaise
Lammsadel med grönsaker

Pastej med champignoner och tryffel 
Glace med Jordgubbar

Viner
Rutherford & Fei, Finest Roui, 1840

Moët S? Chandon, Brut Imperial, 1911 
Louis Roederer, Grand Vin Sec 

Heritiers Larrieu, Ch. Haut-Brion 1914

Kaffe, Likör

Under middagen utfördes musik av Göta artilleriregementes musikkår, som 
tagit plats på estraden.

Vid champagnen äskade landshövding von Sydow ljud och höll följande tal :

■»Eders Majestät!

Tolv år hava förflutit efter det senaste allmänna svenska lantbruksmötet. 
I och för sig en kort tidrymd inrymmer den händelser, som varit mer än till
räckliga för ett långt historiskt tidevarv. För det svenska lantbruket ha dessa 
år varit en tid på gott och ont. Åkerarealen har något ökats. Djurstammen 
är nu, trots påkänningarna under krisåren, större än 1911, och kvaliteten har 
på grund av den utgallring av mindervärdiga djur, som skett, och det intensiva 
arbetet inom avelsföreningarna, säkerligen icke obetydligt förbättrats. Den 
uppvisning, som i dag inför Eders Maj:t försiggår, bär också, enligt vad sak
kunniga intygat, vittne om det svenska lantbrukets nuvarande höga ståndpunkt.

Detta är tavlans ljusa sida. Dit får också räknas, att jordbruket under 
några av de gångna åren gav riklig avkastning. Men dess värre finnas också 
skuggsidor. Den kris, som gått fram över de flesta näringsgrenar, har särskilt 
hårt drabbat jordbruket, vilket alltjämt har att kämpa med stora svårigheter. 
Jag skall ej trötta med många siffror. Jag skall endast erinra, att priset på 
jordbrukets produkter sedan 1911 visserligen stigit 40 à 50 procent, men att 
kostnaderna för dess produktionsmedel och för arbetskraften samtidigt stegrats 
med inemot 90 procent. Och järnvägsfrakterna exempelvis för smör och spann
mål ha ökats än mer. Resultatet har blivit, att medan jordbrukaren vid tiden
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omkring 1911 kunde räkna på en måttlig ränta av mellan 4 à 5 procent på 
sitt nedlagda kapital, torde näringen för närvarande i stor utsträckning vara 
förlustbringande. I varje fall gäller detta det större och medelstora jordbruket. 
För småbrukaren, som endast i ringa mån behöver lita till lejd arbetskraft, 
ställer sig saken något gynnsammare. Stora ansträngningar göras också från 
statens sida för att befrämja bildandet av småbruk. Att nya, för jordens 
brukande lämpade armar tagas i anspråk för att bryta nya tegar eller bättre 
bruka redan röjda, är enbart en källa till verklig tillfredsställelse. Småbruk är 
en välsignad sak, det har jag i detta typiska småbrukarlän varit i tillfälle att 
konstatera. Men det gäller att det ena göra och det andra icke låta. För 
småbruksrörelsen bör man ej glömma det urgamla svenska bondebruket och 
herrgårdsbruket. Jag bortser i detta sammanhang från den gamla fina kultur, 
vi fått i arv därifrån, och syftar främst på det faktum, att det är bondehem
met och herrgården, som leverera det överskott av brödsäd, som gör att vi 
skulle kunna vara väsentligen självförsörjande, om nu stadsbefolkningen ville 
nöja sig med det mjöl, som stammar från den svenska jorden. Och så ännu 
en sak. Det är i allmänhet på bondgården och på herrgården nya metoder, 
nya rön prövas, vilka föra jordbruket framåt, det är från dem impulserna hämtas 
till förbättringar. Bondebrukets och herrgårdsbrukets förfall skulle säkerligen 
betyda det svenska jordbrukets.

Här är ej platsen, ej heller är jag mannen att antyda, vad som bör göras 
för att upphjälpa det svenska lantbruket. Främst fa väl jordbrukarna själva 
söka de lämpliga utvägarna, genom tillvaratagande av alla möjligheter tdl ökad 
produktion och till kostnadsbesparingar. Men givetvis behöva de även stats
makternas stöd i sina strävanden, och det är att hoppas, att sådant icke skall 
utebliva.

Att Eders Maj:t är besjälad av den uppriktigaste nitälskan för den svenska 
modernäringen, det veta vi alla. I dag anhålla lantbruksmötets bestyrelse 
och hela denna församling att till Eders Maj:t fa framföra ett underdånigt tack 
för det varma intresse, Eders Maj:t städse visat jordbruket och dess idkare, 
ett intresse, som nu tagit sig uttryck däri, att Eders Maj:t velat hedra vårt lant- 
bruksmöte och denna fest med sin närvaro.

Nyss har Eders Maj:t firat sin 65-årsdag och därvid från skilda håll fått 
emottaga mångfaldiga bevis på tillgivenhet och konungatrohet. Från denna 
församling av jordbrukets män går nu i anslutning härtill en varm och upp
riktig hyllning fram till vår avhållne konung. Må Eders Maj.t länge bevaras 
åt fosterland och folk.

Slutligen må det tillåtas oss att till Hennes Maj:t Drottningen framföra en 
underdånig hälsning, fylld av vördnad och djupt deltagande i den sorg, som 
drabbat Hennes Maj:t.
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Mina herrar, jag tillåter mig i underdånighet föreslå Hans Majestät Konungens 
skål. Leve konungen!»

Talet följdes av fyrfaldiga hurrarop och kungssången.

Konungen besvarade omedelbart skålen, i det han tackade för de ord, som 
riktats till honom och för de mångfaldiga bevis på tillgivenhet och kärlek, han 
fått mottaga på sin 65-årsdag. Därefter yttrade Konungen ungefär följande:

»Jag vill blott tillägga, att om det ännu ser mörkt och dystert ut 
i världen, då alla länder fortfarande känna verkningarna av de senare 
årens olycksdigra händelser, så får man dock icke misströsta om fram
tiden. Jag är fullt övertygad därom, att en gång skall sanningen 
och rätten segra i världen. Förtröttens därför icke i edert arbete! 
Ännu stunda ljusare tider även för vårt jordbruk.»

Konungen utbringade därpå en skål för Sverige och på konungens upp
maning sjöngs unisont: »Du gamla, du fria», som intonerades av musikkåren.

Landshövding von Sydow vände sig därefter i ett tal till gästerna och yttrade 
följande:

»Bestyrelsen för 22:a allm. svenska lantbruksmötet konstaterar med glädje, 
att så många från när och fjärran hörsammat vår kallelse till denna lantbrukets 
fest.

Främst hälsar jag bland dem regeringens här närvarande medlemmar med 
Hans Excellens Statsministern i spetsen. Själv jordbrukare tillhör Statsministern 
dock icke de stora godsägarnas krets. A andra sidan torde man knappast 
kunna inrangera honom bland småbrukarna. Jag tror, att jag kommer san
ningen närmast, om jag rubricerar Hans Excellens såsom medelstor jordbrukare. 
Jag har redan förut påpekat, att det råder vargatider även för denna klass, 
och jag är därför ej fullt säker på, att statsministerns jordbruk föder sin man, 
något som ju är att djupt beklaga.

Vad jag däremot är fullt viss om, det är att statsministern hyser varmt in
tresse för den svenska modernäringen, ett intresse som utan tvivel delas av 
regeringens övriga ledamöter, främst jordbruksministern. Han har sina rötter 
djupt ner i den svenska jorden, stammande från en historisk släkt, som i år
hundraden brukat de stolta Bjälbogårdarna. Och socialministerns nitälskan 
för Norrbottens jordbruk, som han representerar i egenskap av hushållnings
sällskapets ordförande, den känner jag av erfarenhet.

Det är därför med full förtröstan lantbrukets män i sitt betryck se upp till 
regeringen.
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Måhända kan det synas förmätet att begagna detta tillfälle för att till re
geringen framföra ett särskilt önskemal fran dessa bygder. Jag vagar dock 
steget och tillåter mig hemställa, att regeringen måtte med välvilja överväga 
frågan om anordnande av en på vetenskaplig grund baserad frökontrollanstalt 
för västra Sverige. Personligen skulle jag naturligtvis gärna se den placerad 
i Göteborg.»

Landshövdingen vände sig därefter på engelska till de engelska gästerna 
och uttalade förhoppningen om en god avsättning på våra svenska kreatur, 
vårt smör och våra ägg i utbyte mot den mängd engelska kol, vi nödgades 
importera. Efter att även på tyska ha riktat några ord till de tyska gåsterna 
och deras främste närvarande representant höjde talaren sitt glas for lantbruks- 
mötets samtliga gäster.

Denna skål besvarades av statsminister Trygger, vilken höll ett anförande 

av ungefär följande innehåll:
»Sveriges historia är ägnad att hos dess folk framkalla ödmjuk tacksamhet 

för all den nåd, som kommit riket till del under hela dess tillvaro från äldsta 
tid intill våra dagar. Stolta äro de minnen, som förena oss med det förflutna. 
Vårt folk, som under seklernas följd fått sin fostran i arbete och försakelse, 
har därigenom icke blott vunnit styrka att bevara sitt oberoende och sin själv
ständighet utan även erhållit ett kraftöverskott, som satt det i stånd att utom 
rikets gränser försvara mänsklighetens dyrbaraste frihetsideal. Förtrycket, det 
må ha försökts från vilket håll som helst, har, därom upplysa våra hävder, 
studsat tillbaka, när det mött den fasta klippa, som i väsentlig grad utgjorts 
av Sveriges myndiga allmoge. Detta ger förklaringen till mycket, som eljest 
skulle förefalla oss främmande i den svenska samhällsutvecklingen. Framförallt 
däri se vi lösningen på gåtan, varför rikets jordbrukande befolkning aldrig vikit 
för frestelsen att bli en väktare av blotta klassintressen utan städse hållit högt 
rikstanken och väl förstått, att det är allas vår plikt att under full hänsyn till 
andra för samhället ej mindre viktiga intressen än våra egna med glatt mod 
och seg uthållighet hängiva oss åt vår livsuppgift.

Den storartade och gedigna lantbruksutställning, som landets konung i dag 
öppnat, bär ojävaktigt vittnesbörd om, att våra jordbrukare förmått fullkomna 
sin egen näring därhän, att Sverige på jordbrukets område kan i flera avse
enden anses som ett föregångsland. De värderika alster, den till jordbrukets 
tjänst arbetande industrien låtit oss här betrakta, äro jämväl lysande bevis 
såväl för jordbrukarnas insiktsburna vilja att tillgodogöra sig vår tids verk- 
ningsfulla hjälpmedel för bedrivande av ett rationellt jordbruk som ock på den 
svenska industriens förmåga att ställa till jordbrukets förfogande det bästa
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och mest praktiska, som man överhuvud kan åstadkomma. Detta för oss 
kära tillfälle, da vi salunda fatt överskåda de framsteg, vårt land gjort inom 
jordbruket och därmed samverkande industrier, innebär förvisso för oss en 
kraftig maning att aldrig glömma den odödliga sanningen, att allas verkliga 
intressen äro sammanlöpande och att var och en, som med insikt och plikt
trohet arbetar i sin kallelse, därmed bäst gagnar icke blott sig själv utan även 
andra. Min innerliga önskan är, att hela vårt samhällsliv måtte få sin karaktär 
av en vaken känsla för solidaritet och ömsesidig förståelse.

Da jag nu gar att a mina kamraters inom regeringen och övriga svenska 
gästers vägnar tacka för den vänliga skål, som landshövding von Sydow behagat 
för oss utbringa, väntar man kanske, och detta med ett visst skäl, att jag 
åtminstone med några ord skall antyda, hur regeringen tänkt sig kunna be
fordra var jordbruksnäring, som för närvarande kämpar med svårigheter av 
osedvanlig styrka. Att jag emellertid inskränker mig till att förklara, att re
geringen med den största uppmärksamhet studerar det svåra problemet, beror 
därpa, att jag sasom gammal jurist hyllar den meningen, att prövningen skall 
föregå och icke följa efter ett beslut. Nu anar jag visserligen, att det möjligen 
vore angenämare för den vaksamma kritiken, om vi, låt vara för ett ögonblick, 
iakttoge en motsatt ordning, men trots den välvilja (avvaktande påstå somliga) 
man i allmänhet visat den nuvarande regeringen, håller jag före, att det skulle 
vara att återgå till kristidens optimism, om regeringen trodde sig saklöst kunna 
giva kritiken allt för mycken luft under vingarna.

Vad jag däremot utan att möta någon gensaga kan uttala är, att regeringens 
medlemmar och övriga här närvarande svenska gäster, ja hela vårt folk är 
genomträngt av beundran och erkänsla mot alla dem, hög och låg, som bi
dragit till, att vår modernäring kunnat framvisa resultat, rikhaltiga, värdefulla 
och för vårt lands mäktiga utveckling lovande.»

Norske jordbruksministern Venger uttalade sin stora tillfredsställelse över 
vad han fått se vid lantbruksmötet och ett tack för den älskvärdhet, som vi
sats de främmande gästerna.

Konungen bröt upp från middagen vid i o-tiden på kvällen och åkte, livligt 
hyllad, till residenset.

LANTBRUKSMÖTETS ANDRA DAG DEN 20 JUNI.

Lantbruksmötets andra dag gynnades av samma vackra väder som dagen 
förut. Tillströmningen av besökande var också mycket stor och ett myllrande 
folkliv rådde på utställningsområdet från tidigt på morgonen till sent på kvällen.
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Under var och en av dessa tva dagar torde omkring 15,000 personer samtidigt 
befunnit sig på utställningsfältet, då där var som livligast.

Utställningen hedrades även denna dag med besök av konungen, som med 
sin uppvaktning anlände vid 11-tiden. Hans Majestät besökte de olika avdel
ningarna och maskinfältet och begav sig därpå till den kungliga paviljongen 
för att där utdela segerprisen och återstående hederspris. Landshövding von 
Sydow utbringade ett fyrfaldigt leve för konungen, varefter kungssången sjöngs. 
De första prisen överlämnades dock icke av Hans Majestät. Landshövding 
von Sydow vände sig nämligen till konungen och anhöll att till honom fa 
överlämna de pris, som tilldelats konungen nämligen segerpris för den basta 
vid mötet utställda baggen — av shropshireras — och hederspris för ullfall 

av samma ras.
De övriga prisen utdelades av konungen. Sammanlagt 150,000 kronor hade 

anslagits till segerpris, hedersdiplomer, guld-, silver- och bronsmedaljer, heders
omnämnanden och penningpris, varjämte utdelades ett betydande antal heders
pris, som ställts till utställningsbestyrelsens förfogande. Samtidigt med pris- 
utdelningen försiggick uppvisning i stora ringen av statens hingstar och armens 

hästar samt hästar under sadel och sele.
Därefter reste konungen med sin uppvaktning ut till Kviberg för att ase 

kapplöpningarna därstädes.
På morgonen hade remontuppköp verkställts och på eftermiddagen ägde 

liksom dagen förut uppvisningar rum av Svenska motokulturföreningens mo
torplogar i arbete och av de utställda djuren, varjämte å maskinfältet maski

ner i stor utsträckning höllos i gang.

LANTBRUKSMÖTETS TREDJE DAG DEN 21 JUNI.

Denna dag var huvudsakligen ägnad åt föredrag och överläggningar i ämnen 
rörande jordbruket och dess binäringar, särskilt det mindre jordbruket. Före
dragen höllos dels på eftermiddagen av gruppordförandena i lantbruksmotets 
huvudrestaurant, dels ock av andra sakkunniga fran den kungliga tribunen 
mötesfåltet. Dessa senare föredrag, som togo sin början kl. 9 f. m., voro 
närmast avsedda för småbrukare, och framför tribunen fylkade sig vid denna 
tid en talrik skara åhörare. Av dessa voro en del iklädda vackra och fargnka
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nationaldräkter, huvudsakligen dalmasar och dalkullor, men även dräkter från 
andra landskap syntes här och där.

Dagens stora händelse var emellertid utdelning av de pris till småbrukare, 
som gjort sig särskilt förtjänta om den svenska jordens odling, vartill medel 
ställts till förfogande av löjtnant Gösta Frænckel. Pristagarna voro 52 till an
talet och varje pris utgjordes av 300 kronor jämte lantbruksmötets silverme
dalj och diplom samt dessutom fria resor och tre dagars fritt uppehåll i Göte
borg. Prisutdelningen ägde rum kl. 1 e. m. och förrättades av jordbruksmi
nistern Pettersson, som därvid höll följande anförande:

»Jag har fått det angenäma uppdraget att utdela 52 pris till män från hela 
landet, till småbrukare, som gjort sig särskilt förtjänta av sådan uppmuntran. 
De ha uttagits sa, att tva småbrukare uttagits från vart och ett av landets 
iänsomraden, så att ni, mina herrar, kunna anses representera eliten inom Sve
rige, då det gäller småbruk.

Vår svenska småbruksrörelse fick under många år sköta sig själv utan hjälp 
från staten — först år 1902 anslog staten medel till befrämjande av det mindre 
jordbruket i form av premier och reseunderstöd. Sedan dess har statens in
tresse för egnahemsrörelsen allt mer ökats och anslag i allt större utsträckning 
beviljats under årens lopp. Förra årets riksdag beviljade icke mindre än 21 
millioner kronor, av vilka dock en del skulle användas till bostadsproduktio
nens främjande. Därjämte har samma riksdag antagit särskilda stadgar beträf
fande statens egnahemslånerörelse. Dessa särskilda bestämmelser avsågo att 
fiämja nybildningen av egna hem — enligt min mening komma dessa bestäm
melser att kraftigt sporra egnahemsrörelsen och giva den en kraftig stöt framåt.

Det är nu gott och väl att staten bidrager, men detta bidrag kan dock icke 
bli mer än hjälp till självhjälp att komma i gång, Sedan beror det på per
sonlig duglighet och kraft. Där måste finnas den rätta arbetslusten, som inte 
räknar så noga med svettdropparna och arbetstimmarnas längd. Där måste 
finnas det rätta intresset, kärleken till hantverket, kärleken till jorden Där 
måste finnas just de egenskaper, som ni, mina herrar, visat eder äga i synnerli
gen hög grad.

Om vi betänka, att vätt land från början låg som en obruten mark, och 
när vi veta, vilket arbete det krävts för att odla och kultivera bara en liten
bit jord, då förstå vi också, vilket oerhört arbete våra förfäder nedlagt på den 
svenska jorden. Detta bör för oss, det släkte, som nu lever och tagit arv 
efter dem, betyda en maning, en förpliktelse, ett hedersvärv att fullfölja och 
ytterligare utveckla odlingen på den av fäderna lagda grunden, och i detta 
arbete intaga ni, mina herrar, hedersplatsen framför alla andra. Nog är ju 
arbetsbördan på detta arbetsfält hårdare och trägnare än på något annat, men
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jag tror, att ni kunna hålla med mig om, att tillfredsställelsen ock kännes dju
pare än vid något annat arbete. Att sitta som jordbrukare på sin egen lilla 
torva är dock en stor sak, och jag tror, att man kan säga, att det finns ingen 
ställning, intet arbete, som bättre anstar en fri och oberoende man än detta.

Vår modernäring har alltid varit det centrala, det grundläggande icke blott 
i fråga om vår ekonomi, utan även när det gäller vart kulturella liv och den 
har alltid varit särskilt viktig för folkhälsan. Från allmogen ute i landets 
bygder flyta ständiga strömmar av friskt blod, nödvändigt för släktets uppe
hållande, för fruktbarheten och livskraften. Sveriges allmoge har alltid vant 
Sveriges ryggrad och kommer så att förbli. Därför synes det mig också, som 
om intet arbete, ingen strävan vore viktigare, mer fosterländsk än att bibehålla 
denna allmoge, att stödja, styrka och befordra dess utveckling. I detta hän
seende ha ni, mina herrar, gjort en insats, som knappast kan överskattas, ty 
det exempel och det utomordentligt vackra föredöme, som ni givit, komma 
att visa sig fruktbringande i vida kretsar. Jag ber att å hela svenska folkets 
och regeringens vägnar rikta ett varmt tack till eder alla för edei sant foster- 
ländska gärning.»

Därpå riktade statsrådet ett tack till löjtnant Frænckel, som möjliggjort ut
delandet av dessa belöningar, samt utbringade ett fyrfaldigt leve för prista
garna, vilket besvarades med kraftiga hurrarop och fanfarer.

En efter en framträdde därefter småbrukarna, av vilka samtliga voro tillstä
des, och fingo mottaga sina penningpris, varefter en av dem frambar prista

garnas tack.
Kl. 3 e. m. samlades småbrukarna på Viktoriabiografen, där föredrag höllos 

av statskonsulenten Östergren och professorn Gebbard från Finland.
Efter föredragen företogs en gemensam utfärd i hamnen och förbi Älvsborgs 

gamla fästning ut till Långedrag, där middag intogs.

LANTBUKSMÖTETS ÖVRIGA DAGAR DEN 22—24 JUNI.

Dessa dagar voro anslagna till gruppordförandenas redogörelser, demonstra
tioner av maskiner, uppvisningar av hästar m. m. samt Fältrittklubbens pris- 
hoppningar, varjämte mötets sekreterare generalkommissarien Harald Adelsohn 
den 23 juni gav en middag å utställningens huvudrestaurant för de ledande 

för lantbruksmötet jämte andra inbjudna.
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K
rönikan förtäljer, att när vårens vindar började blåsa över Svithiod, sköto 
våra förfäder, de gamla vikingarna, sina snäckor i havet och gåvo sig 
ut på härnadståg till främmande länder. I de stridbara anglernas land och i 

frankernas mäktiga riken gjorde de strandhugg, på Rysslands floder eller förbi 
Herakles’ stöder nådde de det soliga Konstantinopel, de gamles Miklagård. 
Och även till det stora landet på hinsidan havet, till »Vinland det goda» 
sträckte de sina djärva färder. Höljda med ära och lastade med byte vände 
de ater till sitt land och förtalde för de hemmavarande de äventyr, de upp- 
levat, och allt det nya och underbara, som de på sina resor skådat. Men 
många slogo sig ned i de främmande länderna och stannade kvar därstädes.

Dessa krigiska färder och plundringståg hava för längesedan upphört, men 
äventyrslusten och längtan att lära känna andra länder och andra folk har dock 
levat kvar hos de gamla vikingarnas senfödda ättlingar. Många hava de sven
skar varit, som med berömmelse ristat sina namn i upptäcktsresornas hävder. 
Deras färder hava ställts till snart sagt alla trakter av jordens yta. Men den 
stora massan av svenskar har haft sin håg riktad i västerled och under årens 
lopp har en aldrig sinande ström av svenska män och kvinnor rest över ha
vet till Amerika för att där i större förhållanden söka sin utkomst och vinna 
en oberoende ställning. Och för närvarande finnas därstädes mellan två och 
tre millioner personer av svensk härstamning. I sitt nya fosterland hava de 
gjort sig kända för arbetsamhet och duglighet och förvärvat sig anseende som 
goda och laglydiga medborgare. Men kärleken till den torva, där de lekt 
som barn, och känslan för det land, som sett dem eller deras fäder födas, lever 
alltjämt kvar, även om de funnit sig väl tillrätta i de nya förhållandena. Och 
år eftei år föra ångare med sig till Sverige skaror av svensk-amerikaner, som 
längtan drivit att för längre eller kortare tid åter besöka sitt gamla fädernesland.

När sa underrättelsen spred sig därute, att Göteborg hade för avsikt att fira 
300-årsminnet av sin tillvaro och i samband därmed anordna en utställning, som 
avsåge att visa den ställning i kulturellt hänseende, som det gamla hemlandet
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intoge, och den kommersiella och industriella utveckling, det uppnått, beslöto 
många att förlägga sitt besök i Sverige till utställningssommaren. Härtill bidrog 
också att utställningen skulle inrymma en särskild svensk-amerikansk avdelning, 
som skulle belysa den svenska stammens insatser i det amerikanska arbetet.

Såsom tidigare omnämnts (se sid. 17) hade tillsatts en kommitté, som skulle 
verka för att intressera amerikaner av svenskt ursprung att besöka utställnin
gen Denna kommitté hade beslutat att under tiden 29 juni—4 juli anordna 
en Sverige-Amerikavecka och härför uppgjort ett detaljerat program. Då emel
lertid många av dess medlemmar icke voro bosatta i Göteborg eller voro för
hindrade att under nämnda tid uppehålla sig därstädes, tillsattes en särskild

mottagningskommitté, som bestod av följande personei.

Generalkommissarien Harald Adelsohn. 
Redaktören och fru Edvard Alkman. 
Professorn och fru Helge Almquist. 
Generalsekreteraren och fru Henning 

Beyer.
Skeppsredaren och fru Dan Broström. 
Grosshandlaren och fru Axel Carlander. 
Direktören och fru Gunnar Carlsson. 
Konsuln och fru Carl Ekman. 
Bankdirektören och fru Gustaf Ekman. 
Redaktören och fru Otto Eländer. 
Direktören och fru Ralph O. Evers. 
Direktören och fru Uno Forsberg. 
Professorn och fru B. H. Grauers. 
Direktören och fru Hugo Hammar. 
Herr Elof Hansson.
Herr och fru Gustaf Helling. 
Direktören och fru Axel Jonsson j:or. 
Herr och fru Folke Jonsson. 
Presskommissarien och fru '1 orsten KAR- 

ling.
Konsuln och fru Carl Aug. Kjellberg. 
Konsuln och fru C. O. Kjellberg. 
Direktören och fru Axel H. Lagergren. 
Jur. doktorn och fru Joh. C. Lembke.

Professorn och fru Wilhelm Lundström. 
Redaktören och fru H. Wigert-Lund- 

STRÖM.
Bankdirektören och fru SigurdMalmborg. 
Bankdirektören och fru Herman MANN-

HEIMER.
Ingenjören W. H. MORÉN.
Friherren och friherrinnan Erland NoR- 

DENSKIÖLD.
Professorn och fru Otto Nordenskjöld. 
Direktören och fru Vid ar Olburs. 
Herr och fru Carsten Olsen. 
Kyrkoherden och fru Per Pehrsson. 
Överdirektören Björn Prytz. 
Redaktören och fru Emil Rosén. 
Generalkonsuln och fru Gustaf Sand

ström, 
Professorn och fru Torgny Segerstedt. 
Konsuln och fru Walter H. Sholes. 
Herr och fru Anders Skog. 
Professorn och fru Carl Skottsberg. 
Redaktören och fru Erik Timelin. 
Herr Robert Townsend.
Bankdirektören och fru Karl Westin. 
Direktören och fru Theodor Wijkander

Arbetsutskottet:

Skeppsredaren Dan Broström, ordf.
Direktören Hugo Hammar.
Professorn Carl Skottsberg.
Generalkommissarien Harald Adelsohn.

Generalsekreteraren Henning Beyer. 
Direktören Axel H. Lagergren. 
Överdirektören Björn Prytz. 
Bankdirektören Karl Westin.
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Det för Sverige-Amerikaveckan fastställda programmet lydde sålunda: 

fredagen den 29 juni.

Lördagen den 30 juni.

Pris

roräwae“enGToRr““antär“aes.agngere Vcnesholm berdknas anlända tin Sverige

Vid infarten till Göteborg möter ång. Styrsö II, vars avgång beräknas till 
============ 

-======-======= 

an «eoaukiawottpgpineäkgpnpoittén stigitombord p Kungsholm, komma hälsningstal 

frän president Harding. 36 e 30r6 sommer att framföra en hälsning
coEékerÖngarens ankomst beredas deltagarna tiliaile att ordna sig för vistelsen i

med-

kl. 8

Föreståndarna för utställningens olika avdelningar komma . — ,

ÏÏ.X“£ J w cpecvuzCtm.zGsCn-tKGeFTCECAeEsprnese™" 6442: v^ =.===-" 
====-==========*»

1 a kvallen anordnar Jubileumsutställningen illumination med fyrverkeri.

Söndagen den i juli.

I-oljande präster från Augustana-Synodeîi komma att predika:
Kl. ii f. m. Dir Fors, Oscar Fredriks kyrka.

* " > Dir Jesperson, Vasakyrkan.
» » » D:r Hoffsten, Karl Johans kyrka.

Baptistsamfundet •
ki 'sVf KTSRT"T"srGY.ZsoK.Jomv Naon!"s o « Tabernatlet, Storgatan 3.

Metodist-Episkopalkyrkan :
Kl. ii f. m. Predikan i kongressha]., 9 .. — .NUELSEN och BiskoßABAsr Liseberg, Utställningen, av biskop
KL 5 e. „,. Dir MiLLs, Paris, professor HILLBERC, Jamestown.
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För de i Veckan deltagande komma platser till dessa gudstjänster att reserveras 
och tillträde att lämnas i mån av utrymme mot uppvisande av deltagarekort.

Kl 2 e m Öppnas på Slottsskogsvallens nyanlagda Stadion »Sveriges Idrotts- 
spel 102 3, inärvaro av D. D. K. K. H. H. Hertigen och Hertiginnan av Vä
stergötland. Dessa internationella idrottstävlingar, som i omfattning aro närmast 
jämförliga med Olympiska spelen, fortgå sedan hela Veckan och avslutas den 14 juli.

Kl. 6 e. m. Sångarfestens andra konsert i stora sangarhallen på Heden.

Måndagen den 2 juli.

Kl. io f. m.— i e. m. Veckans deltagare besöka följande kommunala verk och
inrättningar:
Läroanstalter : Nordhemsskolan.

Latinläroverket.
Sjukhus: Barnsjukhuset. Visas endast kl. n 12-
Museer: Göteborgs museum, Etnografiska avd.

Naturhistoriska museet.
Botaniska trädgården.
Röhsska konstslöj dmuseet. ,
Göteborgs museum, Naturhistoriska museet och Botaniska trädgården 

komma att demonstreras kl. io, ii och 12 f. m.
Röhsska konstslöjdmuseet kl. 11 och 12 f. m.

Kl. 3 e. m. Föredrag i kongresshallen på Liseberg av generalkonsul Olof H.
Lamm över »Sveriges handel med Förenta Staterna». Deltagarekorten galla som 
biljetter. ,

Kl. 7.30 e. m. Samling å utställningens huvudrestaurant för GöteDOrg: stads 
bankett kl. 8 e. m. för särskilt inbjudna ledamöter av Veckans kommittéer 1 Sverige 
och Amerika.

Tisdagen den 3 juli.

Svenska Amerika Linjen anordnar kostnadsfritt utflykter med båtar eller tåg till 
Trollhättan, Särö, Styrsö, Marstrand och Kungälv.

Onsdagen den 4 juli.

Mottagning på Börsen av den officiella delegationen från staten Minnesota. 
Delegationen mottages av herr Axel Carlander, i egenskap av stadsfullmäktiges 
ordförande och ordförande för Jubileumsutställningens styrelse, i närvaro av Förenta 
Staternas officielle representant i Sverige, Göteborgs borgmästare och magistrat, 
stadsfullmäktiges ledamöter, stadens högre tjänstemän, utställningens och Veckans 
styrelser med damer m. fl.
Kl. ii f. m. Samling på Gustaf Adolfs torg av i staden varande amerikaner 

av svenskt ursprung under banér från de respektive landskap, 
varifrån de härstamma.
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KL 11.30 f. m. De i Börssalen församlade uttåga på torget, varefter vid Gustaf 
Adolfsstatyns fot nedlägges en krans från amerikaner av svensk 
härkomst.

KL 12 midd. Företrädda av svenska och amerikanska flaggorna avtåga de på 
torget församlade till John Ericsson-statyn. Dir. Hugo Hammar, 
1 egenskap av ordförande i Sveriges ingeniörsförbund, ned’ 
lägger en krans som hyllning från Sverige till en av dess 
största söner i Amerika.

Kl. 12.30 e. m. Avmarsch till Götaplatsen, där den av amerikanska medborgare 
till Göteborgs stad skänkta bysten av konung Gustaf III över
lämnas och av staden mottages.
Härefter upplöses tåget.

Kl. 8 e. m. Subskriberad avslutningsfest. Pris Kr. 12:— (med punsch kr. 15:— 
Illumination med fyrverkeri å Jubileumsutställningen.

FREDAGEN DEN 29 JUNI.

Redan flera dagar före Sverige-Amerikaveckans början hade resande från 
det stora landet på andra sidan Atlanten i stort antal anlänt till Göteborg och 
det svensk-amerikanska inslaggt i staden hade varit starkt märkbart. I alla 
delar av staden fladdrade också stjärnbaneret till välkomsthälsning vid sidan 
av de blågula dukarna.

Veckan inleddes med ankomsten av det amerikanska slagskeppet North Dakota, 
som hitkommit för att under Veckan representera den amerikanska staten. 
North Dakota var ett efter våra förhållanden mycket stort fartyg. Det mätte 
2 2,400 ton och hade ett femtiotal officerare, 400 kadetter och 1,000 matroser. 
North Dakota anlände den 29 juni på e. m. och ankrade på Rivöfjorden 
utanför Älvsborgs gamla fästning. Avsikten hade varit, att det skulle gå in 
i hamnen och förtöja vid Amerikabåtarnas tilläggsplats, men då det hade ett 
djupgående av 30 fot, beslöts, att fartyget skulle kvarligga å Rivöfjorden.

Strax efter North Dakotas ankomst gingo amerikanska konsuln W. Sholes 
jämte mottagningschefen ombord, vilken senare å stadens och utställningens 
vägnar inbjöd officerarna till de fester, som med anledning av Veckan skulle 
äga rum, samt såväl dem som manskapet till fri entré å utställningen under 
deras vistelse i Göteborg.

På kvällen var en samlingssupé anordnad.på utställningens huvudrestaurant, 
i vilken ett sjuttiotal personer deltogo, varibland märktes chefen och en del
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officerare på North Dakota, konsul Sholes, generalkonsul Olof Lamm, som 
några dagar förut anlänt från New-York, medlemmar av mottagningskommittén, 

representanter för pressen m. fl.
Under supén äskade ordföranden i kommittén skeppsredaren Dan Broström 

ljud och höll ett kortare anförande, i vilket han framhöll, att kommittén för 
Veckan velat anordna denna festlighet för att bjuda de redan ankomna svensk
amerikanerna välkomna. Det hade varit svårt att få ett riktigt grepp på an
ordnandet av denna vecka. Det var icke detsamma som att arrangera en 
ingenjörssammankomst eller något dylikt, där man visste, huru manga som 
skulle komma och vad förhandlingarna skulle röra sig om. Har läge saken 
annorlunda. Man visste faktiskt icke, huru man skulle nå alla dem, som voro 
bosatta där långt borta i västern, och hur man skulle kunna förmå dem att 
resa hem till gamla Sverige. Alla, som varit sysselsatta med anordnandet av 
Veckan, hade emellertid varit besjälade av en livlig önskan att göra det bästa 
möjliga av den. Och saken främjades i verkligheten också bäst med, att vai 
och en efter bästa förmåga hjälpte till att knyta förbindelserna mellan Amerika 
och Sverige fastare. Talaren vände sig därpå på engelska till chefen på North 
Dakota och uttalade kommitténs glädje över, att U. S. A. velat göra Gote
borg den äran att hitsända ett örlogsfartyg under Sverige-Amerikaveckan.

»Vi äro glada att se Eder här och hälsa Er hjärtligt välkomna.»
Välkomsttalet mottogs med livliga applåder. Det besvarades av captain 

Reeves, vars tal andades beundran och vänliga känslor för svenskarna. Han 
bragte dem sin hyllning i deras egenskap av sjöfarande nation, som gjort en 
stor insats i Förenta Staternas utveckling till sjömakt, därvid erinrande om 
den tacksamhetsskuld, vari amerikanska flottan stode till svensken John Ericsson, 
samt förklarade, att det kändes som en ära att få som Amerikas vän räkna 
Sverige, med vilket land Amerika hade de äldsta och mest intima förbindelser 
och som var det första, som erkände den amerikanska fristaten. Talaren 
hade själv kommit i nära förbindelse med många svenskar, på vilka han lart 
sig sätta stort värde, och visste därför, att uppehållet här skulle bliva odelat 
angenämt. Han framförde därefter officerarnas och sitt eget tack for det 

vänliga mottagandet.
Även detta tal mottogs med livligt bifall, varefter de närvarande förflyttade 

sig till rotundan för att där åse dansen, vari också en stor del av dem med liv 

och lust deltog.
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LÖRDAGEN DEN 30 JUNI.

Dagens festligheter inleddes med mottagandet av ängaren »Kungsholm», 
som anlände från Amerika, medförande ett större antal deltagare i Veckan.

För att hälsa dessa välkomna redan vid infarten till Göteborg avgick strax 
efter kl. 8 f. m. från Stenpiren ångaren Styrsö II, med vilken följde represen
tanter för statliga och kommunala myndigheter, ledamöter av utställningens 
och Veckans styrelser, konsul och fru Sholes samt generalkonsul Lamm, även
som Göteborgs Sångargille och Göta Par Bricoles sångkör under ledning av 
ingenjören Tage Biide och Göta gardes musikkår under anförande av musikdi
rektören Trobäck. Därjämte medföljde en femmannakommitté, representerande 
Göteborgs metodistförsamlingar, samt en del kända personer såsom f. ameri
kanske ministern Thomas, generalpostdirektören Juhlin, professorn Svante 
Arrhenius, disponenten Hjalmar Lundbohm, fröken Alma Hedin m. fl., till
sammans omkring 250 personer.

Dagen förut hade vädret varit varmt och soligt,, men denna dag ingick med 
mulen himmel och bitande blåst. Stämningen ombord var dock den bästa, 
vartill också bidrogo de musikstycken, som spelades under färden. Snart syntes 
North Dakotas mastkorgar avteckna sig mot himmelen och när Styrsö II nal
kades det stora fartyget, spelade direktör Trobäck upp »The starspangled 
banner», som -från örlogsfartyget besvarades med att matroserna gjorde ställ
ning vid relingen. Styrsö II rundade North Dakota ett par ganger, under det 
att ömsom den svenska och den amerikanska orkestern spelade. Men så blev 
plötsligt Kungsholm synlig, med flaggspelet uppe sakta glidande in mellan 
skären. Stäven vändes nu mot den kommande Amerikabaten. Och ingen 
tänkte på, att regnet, som hela morgonen hotande hängt i luften, började 
sakta falla. Nu kan man från de båda båtarna urskilja varandra. Hattar och 
näsdukar komma i rörelse, svenska och amerikanska miniatyrflaggor svängas i luf
ten och under det att musiken tar upp amerikanska nationalsången, som från Kungs
holm besvaras med »Du gamla, du fria», glida fartygen allt närmare varandra.

Så lade Styrsö II till vid Kungsholm och man äntrade upp för fallrepstrappan 
för att hälsa de resande välkomna till Sverige. Det blev en gripande hög
tidsstund, som nu följde. Flera av de närvarande hade glädjen hälsa en vän 
eller släkting efter längre eller kortare tids skilsmässa, men även många, som 
aldrig förr träffats, föllo i varandras armar eller utbytte hjärtliga och varma
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hälsningar med varandra. Massor av näsdukar voro i livlig rörelse för att 
avtorka deras ägares glädjetårar. Många återsågo nu de stränder, de ej på 
länge skådat, för andra innebar denna stund den första anblicken av det land, 

varifrån deras fäder stammat.
Bland de ankommande märktes f. guvernören i Minnesota Adolph O. Eber- 

hart professorn John Hillberg, ledamoten av Förenta Staternas kongress Carl 
R Chindblom, fru Othelia Myhrman, fru Emmy Evald, reverend och fru C. 
E. Hoffsten, ordföranden i Svenska Sångarförbundet i Amerika ingenjören Hj. 
Nilsson och många andra amerikaner av svenskt ursprung, vilka i sitt nya 
hemland förvärvat sig en ansedd ställning och som städse behållit en varm 
känsla för den gamla fosterjorden, vilket de i ord och handling på flerfaldigt 
sätt lagt i dagen. Tyvärr hade initiativtagaren till resan Mr. Charles S. Peterson

i sista stund blivit förhindrad att medfölja.
Men så stämma de svenska sångarna under ledning av ingenjör Bilde upp 

»Vårt land» och när de sista tonerna förklingat, träder stadsfullmäktiges ord
förande herr AXEL Carlander fram på kommandobryggan och halsar pa sta
dens vägnar gästerna från hinsidan Atlanten välkomna i följande anförande:

nMina damer ock herrar!
Vi ha rest Eder tillmötes för att till Eder, våra ärade gäster, redan före 

Eder landstigning få uttala ett varmt välkommen till gamla Sverige., or 
många av Eder är Sverige det land, som sett Eder födas, det land dar Ni 
tillbringat Edra barndoms- och uppväxtår. Ni drogo kanske vid unga ar ut 
till det stora landet i väster för att där skapa Eder en framtid. Ni ha grundat 
nya hem, blivit goda amerikanska medborgare. Men barndomsminnena draga 
med förunderlig makt. Ni ha kommit för att återse gamla kära bygder.

För andra av Er, våra ärade gäster, är det kanske det första besöket i 
vårt land. Men ej heller för Eder är det ett främmande land, Ni kommit 
till. Det är Edra fäders land. Sedan urminnes tider har vårt folk bebott 
detta land, aldrig underkuvat av andra folk, städse hävdande sin frihet och 
självständighet. Generation efter generation ha Edra förfäder brutit bygd i 
detta land, odlat dess tegar. I bistra tider, då trädens bark fick ersätta brödet, 
hava de delat landets nöd, de hava kämpat dess strider, deltagit i seger och 
i nederlag. Edra förfäder sova under kyrkohällen. Men genom dem haven 
I del i Sveriges stora och ärorika minnen i krigiska och i fredliga varv. Sverige 
hälsar Eder välkomna till Edra fäders land.

För Göteborg är det en särskild glädje att vara den första stad pa svensk 
botten, som far bringa Eder denna välkomsthälsning. Vi hoppas, att de dagar,
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Ni här komma att tillbringa, skola övertyga Er om, att detta välkommen är 
varmt och hjärtligt menat, att vi här i Göteborg djupt känna, hur starka de 
band äro, som förena oss.

To those of our guests on board this steamer who are of Swedish descent 
I have pronounced some words of welcome in the language of their fathers. 
To those of our visitors who cannot be expected to understand what I have 
said in Swedish I beg to add a not less hearty welcome. We sincerely hope 
that your visit may be a pleasant one and help to strengthen the feelings of 
sympathy between our country and the great country from which you descend.

Ladies and Gentlemen, I wish you a hearty welcome to Sweden and to 
Gothenburg. »

Talet åtföljdes av livliga applåder och bravorop.
Den svensk-amerikanska sångkören, vilken till största delen bestod av med

lemmar av den Svenska Gleeklubben i Chicago och som medföljde Kungs- 
holm för att deltaga i den stora sångarfest, som dagen förut tagit sin början 
härstädes, svarade med följande sångarhälsning till Sverige, författad av ingenjö
ren Hj. Nilsson och tonsatt av en annan svensk,, kontoristen John A. Swenson 

i S:t Paul:

»0, fosterland. — Dn ärorika, gamla,
Vår hyllning tag!
Se, Dina spridda soner hit sig samla
I festligt lag!
Ett tre fal t hell! —- Du käraste av länder, 
Ditt öde vile tryggt i Herrans händer.

0, Sveas land! — I kvällens sena timmar,
På all var stig,
När morgonsol i öster blodröd glimmar,
Vi minnas Dig.
För barndomshemmet, kärast uppå jorden,
Vi känna längtan mer -»än blott till orden».

Vår längtans land! — I våra vakna drömmar
Du träder fram.
Din fjärran son städs för Din välfärd ömmar —
1 allvar, glam. —
Vår bön är varm, att Du Dig städse värje 
Och stånde fri. — Må Gud beskydda Sverige!»
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Skeppsredaren Dan Broström tog därefter till orda på engelska och riktade 
i egenskap av ordförande i kommittén för Sverige-Amerikaveckan en hjärtlig 
välkomsthälsning till alla dem, som kommit så långväga ifrån. 1 alaren erin
rade om, att det var från Göteborg och västkusten, som de första svenskarna 
reste över till det stora landet i väster och därför vore också Göteborg den 
rätta platsen att nu mottaga alla dessa kärkomna gäster. Han uttryckte sm 
glädje över, att de underkastat sig den långa resan för att besöka vårt land 
och vår stad och för att närvara vid firandet av Sverige-Amerikaveckan, och 
han hoppades, att de alla skulle finna nöje och trevnad under vistelsen i 

Göteborg och Sverige.
Sedan de officiella välkomsttalen hållits, svarade några av svensk-amerika

nerna. Först talade professor Hillberg, som formade sitt anförande till en 
högstämd hyllning åt Sverige. Han gav däri uttryck åt de glada känslor, 

som besjälade de resande inför deras besök i hemlandet.
»Efter en färd, som varit i alla avseenden synnerligen intressant och så 

behaglig att det numera för oss, som deltagit i densamma, endast finnes ett 
rederi en båt och en kapten, hava vi nått vår resas mål. Och om vi också 
drömt oss denna stund som något mycket vackert och högtidligt, så har den 
dock överträffat våra djärvaste drömmar. Det är icke bara omfattningen av 
det mottagande, vi fått röna, utan framför allt hjärtligheten däri, som över
väldigar oss. Några av oss komma till Sverige för första gangen och de 
måste hit för att få en rätt uppfattning om sina fäders land, barden till 
Sverige blir för oss en upptäcktsfärd, i det vi rest hit för att upptäcka oss 
själva. Ty utan att vi sett vårt gamla fädernesland, varifrån vi stamma, kunna 
vi inte förstå oss själva. Bland dem, som nu besöka hemlandet, märkas fram
stående representanter för kyrkan, politiken, konsten och musiken och sist men 
icke minst de breda lagren, på vilka vårt samhälle vilar. Och de komma 
tillbaka till moder Svea med goda samveten och med högburna huvuden, ty 
de hava icke rymt från länsman eller exercisplikten, de äro goda medborgare, 
som ute i Amerika hävdat det svenska namnet, och svensk-amerikanernas in
sats i den amerikanska nationen är icke liten. Om Siljan är Sveriges hjärta 
och Stockholm dess huvud, så är Göteborg Sveriges framräckta hand, som 

vi i dag trycka.»
Talaren slutade med att utbringa ett leve för Sverige, dess konung och regering. 
Efter professor Hillberg talade herr Carl R. Chindblom, vilken såsom med

lem av Förenta Staternas kongress ville framföra om icke ett officiellt tack sa 
dock en hjärtlig hälsning till Sverige från Amerikas folk. Den amerikanska
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staten hade för utställningen i Göteborg visat det livligaste intresse och på 
allt sätt understött svensk-amerikanernas deltagande i densamma, vilket ju var 
naturligt med hänsyn till det intima förhållande, vari de båda nationerna alltid 
stått till varandra. Det var första gången talaren besökte Sverige, men hemma 
i Chicago hade han en 80-årig fader och en moder, som var nästan lika gam 
mal, och då han reste hemifrån, bådo de honom hälsa gamla Sverige, som de 
älskade lika mycket nu som då de för sextio år sedan sista gången sågo det. 
»Varför skulle icke vi, som äro uppfödda i Amerika, älska våra fäders land, 
som gjort en så vacker insats i världshistorien? Det är genom våra fäder, vi 
hava allt, och det är i Sverige, som de fostrats upp. Det skall bliva en dyr
bar och kär plikt för oss att lära känna vårt hemland under de kommande 
dagarna. Vi tacka Er alla för denna välkomsthögtidlighet, som vi sent skola 
glömma. Gud signe Eder alla.»

Professor Hillberg utbringade därefter ett leve för Göteborg, besvarat med 
kraftiga hurrarop.

Talen mottogos med det livligaste bifall. Särskilt anmärkningsvärt var herr 
Chindbloms anförande, vilken flytande och felfritt uttryckte sig på sitt moders
mål, ehuru han aldrig förr varit i Sverige.

Konsul Sholes framförde därefter en hälsning från presidenten Harding, som 
var av följande lydelse:

»On the occasion of the opening of the Sweden-America week of the 
Tercentennial Exposition of Gothenburg I am happy by the direction of my 
government of being the medium of conveying to you the congratulations of 
the President of the United States on the progress of commerce and industry 
which Gothenburg has made and you have his earnest desire for the further 
enlargement of the same, also his gratification at the good understanding be
tween Gothenburg and the United States in their commercial intercourse and 
his hope that a still greater impulse may be realized.»

Herr Carlander meddelade, att han skulle som svar härå avsända följande 
telegram :

»To the President of the United States of America, Washington.
On the occasion of the opening of the Sweden-America week in connection with 

the Tercentennial Jubilee Exposition of Gothenburg the city has been honoured 
by the congratulations and good wishes of the President of the United States, 
conveyed through the American Consul. The city desires respectfully to give ex
pression to its profound gratitude for the honour thus bestowed upon it.

Gothenburg is the gateway of Sweden towards the West. From there in days
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of old settlers started on their perilous voyage to found the colony of New Sweden 
on the shores of the Delaware. In our days Gothenburg is the startingpoint ot 
the steamshiplines connecting Sweden with the United States. .

As in days of yore, Gothenburg looks with friendship, respect and admiration 
towards the great Republic across the Ocean and it will always be our most sin
cere wish and intention to promote with every means within our power the good 
understanding and relationship between the United States and Sweden.

On behalf of the City of Gothenburg.
Axel Carlander.

Chairman of the City Council.»

Konsul Sholes utbringade därpå ett leve för Sveriges konung, som herr 
Carlander besvarade med att utbringa ett leve för presidenten Harding.

Så framträdde f. guvernören Eberhart och höll ett mycket uppmärksammat 
anförande, vari han började med att framhålla, att gästerna kommo från ett 
stort land till ett stort land. Ty man skulle icke mäta ett lands storhet efter 
inkomstkällor, landvidder eller gruvor. Och Amerika hade mycket att tacka 
Sverige för och Amerika insåg också detta. Men det borde i framtiden bliva 
ett än närmare samarbete mellan de båda nationerna. I det ögonblick, da 
han nu för första gången efter så många år åter satte sin fot på svensk jord, 
voro hans känslor sådana, att han icke visste, hur han skulle giva uttryck at 
dem. Å två millioner svensk-amerikaners vägnar ville han framföra ett tack 
för den inbjudan att besöka hemlandet, som de mottagit, och en hjärtlig häls
ning till alla dem, som kommit till mötes, under uttalande av den förhopp
ningen och vissheten, att de minnen, som resenärerna komme att lä från sitt 

besök i Göteborg, skulle bliva beståndande, så länge de levde.
Därefter utfördes sånger i oavbruten växling mellan sångkörerna under hela 

infärden.
Under allt detta hade Kungsholm så småningom kommit in i hamnen, som 

med sina flaggprydda båtar gav en synnerligen vacker och festlig anblick, och 
närmat sig sin landningsplats vid »betongskjulet». På byggnadens tak vajade 
den blågula fanan omgiven av stjärnbaneret och Svenska Amerika Linjens flagga. 
På framsidan hade anordnats smakfulla dekorationer med svenska och ameri
kanska flaggor, landgångarna voro likaledes flaggsmyckade och kring ingången 
till byggnaden hade placerats ett stort antal unga björkar. I trots av det 

ogynnsamma vädret hade tusentals människor samlat sig på kajen 
taga Kungsholm och på taket på betongskjulet hade ett betydande antal sångare
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tagit plats. En kvart över tio blev ångaren synlig från landningsplatsen. Mäktig 
och imponerande gled den sakta in i hamnen. Musiken på kajen spelade upp 
»Du gamla, du fria», varpå följde amerikanska nationalsången och »Hör oss Svea», 
varjämte sångarna utförde några fosterländska sånger, under det ångaren förtöjde.

De resande begåvo sig därefter till sina bostäder och kunde använda den 
återstående delen av dagen på sätt, de själva önskade. Då det emellertid var 
att vänta, att många av dem redan den dagen ville taga en första överblick 
över utställningen, voro föreståndarna för utställningens olika avdelningar kl. 
2, 3 och 4 e. m. på sina respektive avdelningar, för att veckans deltagare 
skulle kunna bese utställningen under sakkunnig ledning. Därjämte stodo ett 
tjugutal av mottagningsbyråns engelsktalande tolkar avgiftsfritt till förfogande 
för dem, som tilläventyrs hade svårigheter med svenska språket.

Kl. 6 på eftermiddagen ägde Svenska Sångarförbundets första festkonsert 
rum i stora sångarhallen på Heden, och på kvällen var illumination med fyr
verkeri anordnad å utställningen, vilket gynnades av härligt väder och åsågs 
av stora folkskaror.

Bland de från Amerika ankomna deltagarna i Sverige-Amerikaveckan funnos 
olika kyrkliga riktningar företrädda och i några av stadens kyrkor och även 
på andra platser höllos predikningar av utländska prästmän, som representerade 
dessa riktningar.

I Oscar Fredriks-, Carl Johans- och Vasakyrkorna predikade präster från 
Augustanasynoden, det stora svensk-lutherska kyrkosamfundet i Förenta Sta
terna. Kyrkorna voro vackert dekorerade och gudstjänsterna hade lockat stora 
skaror av åhörare.

Baptistsamfundet hade också talrika amerikanska deltagare såväl i förmiddagens 
gudstjänst i Tabernaklet som i eftermiddagens möte i Linneakyrkan, dit det tilläm- 
nade friluftsmötet i Slottsskogen på grund av det regniga vädret måst förläggas.

I kongresshallen å utställningen hade metodist-episkopalkyrkan anordnat ett 
stort möte. Initiativet härtill hade utgått från ledaren för Nordeuropas meto
dister, biskop Bast från Köpenhamn, vilken vid en resa i Amerika funnit, med 
vilket stort intresse utställningen där omfattades, och då kommit på den tanken 
att ordna ett skandinaviskt möte här under Sverige-Amerikaveckan. Huvud-
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talare var ledaren för Mellaneuropas metodister biskop Nuelsen från Zürich, 
vilken bl. a. berörde förhållandena i Europa och därvid särskilt uppehöll Sig 
vid det välsignelsebringande hjälparbete, som utgått från Sverige. Vacker sang 
utfördes därjämte av församlingens sångkör. Vid eftermiddagens möte talade 

dr. Mills från Paris och professor Hillberg. ,
Vädret såg på morgonen icke lovande ut, men utställningen var dock pa 

förmiddagen mycket talrikt besökt, vilket var helt naturligt, då deltagare 1 
Veckan, i sångarfesten och Röda Korsets och andra kongresser samtidigt be- 
funno sig i staden. Många hade ditlockats av den konsert, som samtliga 1 
den stora sångarfesten deltagande sångare, vilka samlats framför mmnesha en, 
skulle giva kl. i e. m. Efter några sånger måste dock konserten avbrytas pa 
grund av häftigt regnväder, vilket även verkade störande pa de internatione a 
idrottstävlingar, som i närvaro av hertigen och hertiginnan av Vastergotland 

kl. 2 e. m. ägde rum på Slottsskogsvallen.
Kl. 6 på eftermiddagen gavs sångarfestens andra konsert i stora sångarhallen 

på Heden, i vilken även deltogo medlemmar av Svenska Sångarförbundet 1 
Amerika, den centrala sammanslutningen av svenska manskörer därstädes.

Styrelsen för Svenska Sångarförbundet- hade nämligen inbjudit det ameri
kanska sångsällskapet att sända en kör som representant vid denna sångarfest. 
Denna inbjudan hade antagits och kören, som medföljde Kungsholm, raknade 
sextio sångare. Eliten i denna kör utgjordes av medlemmar av Chicago 
Swedish Glee Club. Glee betyder som bekant glädje och speciellt sångargladje 
och Glee Clubs finnas på flera ställen i Amerika. Den svenska Gleeklubben 
i Chicago är emellertid den äldsta, då den ursprungligen stammar fran en 
skandinavisk kör, som under namn av »Freia» år 1870 bildades 1 Chicago foi 
att idka körsång och giva medlemmarna tillfälle till socialt umgänge. Efter 
att hava undergått skiftande öden — den var under någon tid upplöst - 

ändrades dess namn år 1889 till det nuvarande.
Den stora sångarfesten kommer att längre fram närmare behandlas.

-Svenska Sångarförbundet bildades i juli 1909 i sammanhang med et wd ut 
ningen i Stockholm samma år på Djurgården hållet sångarmote van detogo 27o°annifar 
från 14 länssångarförbund. Svenska Sångarförbundet har till andamal att ge noms man 
slutning av länssångarförbund och därmed jämförliga sångföreningar verka I förbundet 
utbredning av fyrst ämmig manssång samt för att höja den svenska nationalkäy Sanel”örBundet 
kunna även svenska sångkörer i utlandet upptagas. Ordförande 1 Sven a54 8
har från början varit kronprins Gustaf Adolf.
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Den tidigare delen av denna dag var anslagen till besök i de i programmet 
närmare angivna kommunala verken och inrättningarna. Anordningar hade 
träffats, att de besökande skulle kunna bese dessa under sakkunnig ledning 
och därvid erhålla alla önskade upplysningar. Men dessa förevisningar visade 
sig icke utöva någon särskild lockelse för de inbjudna. De besökandes antal 
var nämligen mycket ringa.

Kl. 3 e. m. höll generalkonsul Olof Lamm i kongresshallen på utställnings- 
området ett synnerligen intressant föredrag över »Sveriges handel med Förenta 
Staterna», som var talrikt besökt och till vilket inbjudits ledamöter av handels
kammare, industrikammare och andra representanter för näringslivet. Före
draget åhördes med stort intrese och belönades med livligt bifall.

På kvällen gav Göteborgs stad i utställningens huvudrestaurant en bankett 
för ett stort antal av ledamöterna i Veckans kommittéer i Sverige och Amerika. 
Därjämte hade prins Carl mottagit inbjudan till festen tillika med representanter 
för den amerikanska staten, officerare och kadetter från North Dakota samt 
medlemmarna i den från staten Minnesota ankomna delegationen, representanter 
för stadens kommunala och kommersiella värld, pressen m. fl.

I middagen deltogo 311 personer, varav 217 av staden inbjudits.
Gästerna intogo sina platser vid småbord i den med svenska och amerikanska 

flaggor dekorerade festsalen. Vid det förnämsta bordet var placeringen sålunda:

Exguvernören A. O. Eberhart o o Generalkonsul Olof Lamm 
Greve Clæs Lewenhaupt o o Fröken Eva Fröberg

Biskop Rodhe o o Herr Carl R. Chindblom
Fru Dan Broström o o Mrs. Sholes

Chargé d’affaires Hallett Johnson o o Borgmästare B. Lindberg
Fru Axel Carlander o o Mrs. Hallett Johnson 

Skeppsredaren Dan Broström o o H. K. H. Prins Carl 
Fru N. Söderblom o o Fru Thomas

F. amerikanske ministern W. Thomas o o Herr Axel Carlander
Fru B. Lindberg o o Fru Othelia Myhrman

Captain Reeves o o Ärkebiskop N. Söderblom 
Fru EDG. Matsson o o Mr. Edg. Matsson 
Dr. John Hillberg o o Amerikanske konsuln W. Sholes.

Talens rad inleddes av herr Axel Carlander, som först utbringade en skål 
för konung Gustaf och strax därefter en skål för presidenten Harding, vilka
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åtföljdes av kraftiga hurrarop samt av kungssången och amerikanska folk

sången.
Borgmästaren Lindberg föreslog därefter i följande ord en skål för prins Carl :

» Eders Kungliga Höghet!
Göteborgs samhälle hade hoppats och glatt sig åt att vid firandet av stadens 

300-årsminne få räkna Eders Kungliga Höghet bland dess kungliga gaster, 
och det var med stor besvikelse och oro, vi mottogo underrättelsen, att E. K. His 
otillfredsställande hälsa lade hinder i vägen härför. Så mycket storre har var 
glädje varit, att E. K. H. återvunnit krafter och jämte sin höga gemal, prin- 
sessan Ingeborg, under några för samhället oförgätliga dagar hedrat staden 
med ett besök. Om E. K. H. kunde läsa i göteborgarnas hjärtan, skulle E. K. H. 
där finna en med allt Sveriges folk, ja hela den civiliserade världen delad oför
ställd beundran för det enastående livsverk, E. K. H. inom Roda Korset utrattat 
i människokärlekens tjänst, jämte vördnadsfull och uppriktig hängivenhet och 

kärlek.
Under framhållande av dessa känslor samt uttalande vår särskilda vördsamma 

tacksamhet, för att E. K. H. med sin höga närvaro behagat hedra denna fest- 
bankett, tillåter jag mig att underdånigt utbringa en skål för E. K. His vä - 
gång.

Ett fyrfaldigt leve för H. K. H. Prins Carl!»

1 ett likaledes med allmän och entusiastisk anslutning mottaget anförande 
lyckönskade ärkebiskop Söderblom kronprinsen till hans samma dag ingångna 
förlovning och uttalade sin förvissning om, att Sveriges blivande kronprinsessa 
skulle värdigt fylla den plats, som under många år intagits av en annan älsklig 

engelsk furstinna.
Herr Axel Carlander tog därefter åter till orda:

t> Ladies and Gentlemen,
Gothenburg is happy and proud to see so many distinguished American 

guests here to-night. The primary reason for your visit no doubt generally 
is our Exhibition which you have seen these days.

For a city no bigger than Gothenburg the Exhibition is a big undertaking. 
Whatever the success in other respects might have been, it would have been 
a failure if it did not succeed in attracting the attention and interest not only 
of our own people but also of many visitors from other countries. Naturally 
enough we looked to the United States in the hope that despite the long 
journey many visitors from America would come over to see our Exhibition, 
and we are happy that our invitation met with such a hearty response. The
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interest in the Exhibition especially by Americans of Swedish descent went a 
long way to encourage us in the sometimes rather difficult work for the Ex
hibition, a work of peace in troublesome times.

There is one part of the Exposition which has a special reference to most 
of our guests, the Exposition of Swedes in foreign countries. It is a proud 
record of what men of Swedish origin or descent have achieved in foreign 
countries. And let me assure you that we Swedes at home feel proud of the 
prominent and influential position so many of them have reached in their 
adopted country, thereby also honoring the Swedish name.

In the historical section of the Exposition we have endeavoured to give a 
picture of the development of culture in these parts of our country from ear
liest times to the present day. In other sections, especially the Exposition 
of Industrial arts and Export-Exhibition we have tried to show what Sweden 
can produce at the present time. The Exposition thus embraces Sweden in 
days gone by but also in modern times.

To most of our visitors to-day Sweden is the old country, but as I said in 
a few words of greeting I wrote some time ago, we hope to show you that 
»the old country» is not a backward country, but rather a country anybody 
might be proud to call »the land of my fathers». Whatever some Swedes 
may say to the contrary, at heart Swedes are very proud of their country. 
And why shouldn’t they? We do believe that Sweden has had a great mis
sion to fulfill in the history of the world as a stronghold of freedom.

A man now dead once put it rather strongly in a few words I may be allowed 
to quote: »Sweden once saved the freedom of the old world through Gustavus 
Adolphus; of the New world through the hands of John Ericson». The love 
of freedom we have like so much else in common with the American people.

In connection with the Sweden-America week we were honored the other 
day by a message of the President of the United States to our city, and the 
American government has further honored us by ordering the big battleship 
»North Dakota» to visit our port in this connection. We are happy to see 
here as guests of the city some of its officers, representatives of the brave 
American navy, in the ranks of which also so many men of Swedish descent 
have fought. I beg to assure you gentlemen, that we are extremely grateful 
for these acts of honor to our city.

In the hope that the ties of friendship and sympathy between the great 
Republic on the other side and our country may be further strengthened by 
these visits I raise my glass in honor of our distinguished American guests.»

Detta tal, som åtföljdes av livliga applåder, besvarades av Förenta Staternas 
chargé d’affaires Hallett Johnson i följande anförande:
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,A happy example of what international relations should be is to be found 
in the relations which have always existed between Sweden and the United States 

Coincident with the very birth of the American nation a treaty was signed 
between Sweden and the United States by Count Philip de Creutz and Benja

min Franklin in 1783 providing that:

»There shall be a firm, inviolable, and universal peace between the 
King of Sweden, his heirs and successors, and the United States of Ame
rica, and the conditions agreed to in this present treaty shall be perpe
tual and permanent between the King, his heirs and successors anc t e

United States.»

These conditions of peace and friendship have proved perpetual and per
manent. Since the time of Benjamin Franklin many other treaties have been 
negotiated between the two countries; treaties regarding extradition, natura
lization and finally in 1908 an arbitration convention was signed for the su 2 
mission of international disputes to the Hague Tribunal.

It has thus been the intention of our forefathers to develop friendly rela
tions between our countries and they built solidly on the treaties they 
made but the written word would have been partially impotent without the 
development of a real friendship between the two peoples. Happily this was 
accomplished on the banks of the Delaware River. Two Swedish ships the 
Kalmar nyckel and the Fågel Grip after a stormy six months voyage suc
ceeded in reaching Delaware Bay. The emigrants were so glad to end then 
long voyage, which in its heroic adventure resembled those of the Vikings, 
that they called the Cape on which they landed Paradise Point. They built 
a fortress which they called Fort Kristina after Sweden’s queen and they 
called their settlement New Sweden. The colony did not last long as an in
dependent unit but to-day many of the most influential citizens of Delaware, 
New Jersey and Pennsylvania claim their descent to be from the original sturdy 
band, and even those States can claim no monopoly. Senator Swanson, a 
member of the Foreign Affairs Committee of the Senate, is a Virginian but 
his ancestors also lived in New Sweden.

We can perhaps trace our Swedish blood even further back than this eai y 
settlement on the Delaware for since Viking times Scandinavian blood has 
mingled with Norman and British and come with it to the new world. In fact 
the word »Norman» comes from »Northman» and is the name of those Scan
dinavian colonists who settled in Normandy. As has recently been stated. 
»From one point of view the expeditions of the Normans may be looked upon 
as continuations of the expeditions of the Northman.» Following the same line 
of thought one may regard the British colonists in America themselves as men
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who continued the expeditions of the Northman. Scandinavia may justly, there
fore, be called the cradle of our race.

Emigration from Sweden has continually enriched our stock. As far back 
as 1882, 64,000 Swedes came to America. In the past year the quota per
mitted by the new immigration law was exhausted long before the year’s end. 
We give these emigrants great opportunities and in return they take upon their 
shoulders their full duties as American citizens. Thus perfect reciprocity exists. 
One example of this fair exchange occurs to me. The father of a well known 
American of to-day left his farm in Sweden to seek advancement in the Uni
ted States. He arrived there without a cent and without a knowledge of the 
English language. He was thus compelled to earn his living with his two hands 
and this he did in various ways. After some months he found himself in the 
West and earned his food by chopping wood. Engaged in this work he froze 
one hand, but refused to have it amputated as he depended upon it for his 
daily bread. This man found opportunities and took advantage of them and 
within ten years time of his arriving as a penniless emigrant he had learned 
the language, become a member of the Bar, an assistant Editor of a paper 
and served as a Captain through the American civil war.

We in the U. S. have a particular welcome for these emigrants who so 
quickly become good citizens while their love of country and patriotism in
clude their old and their new home lands. Their characteristics set us a nee
ded example. I have recently been in the Swedish countryside and have seen 
old farms which have passed from father to son for a dozen generations. The 
Swede loves the soil and settles permanently upon it and even though he may 
not be a farmer he establishes a permanent home. In America we rarely live 
in the house inhabited by our grandfather. In a new country this has had 
to be, but now that we have settled the land from the Atlantic to the Pacific 
the Swedish example of permanent homesteads and lack of restlessness should 
be followed.

In Sweden there may be two opinions as regards emigration to America 
but even those holding a brief against leaving home sometimes change their 
mind as in the case of a certain old Irishman. It seems that Pat was addicted 
to the use of maxims upon every possible occasion and his son tired so of 
hearing them that much to Pat’s disgust he ran away from home. Upon his 
son’s return in rags a year later his father refused him admittance saying: 
»Micky, me boy, a rolling stone gathers no moss». Micky fared forth again 
and this time we will imagine that he went to the United States. In any event 
he suceeded and on returning home a year or two later was not dressed in 
rags but in a silk hat, yellow gloves and shiny shoes. Pat, upon seeing these 
outward evidences of success threw his arms around his son and changing his
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maxim to suit the occasion, shouted: »Micky, me lad, the rambling bee gathers 
the honey». And the Swedish emigrants usually bring back the honey to 
their native land.

The bonds of friendship are not, however, cemented by the blood tie only, 
but are made closer by reciprocity between the countries in literary and sci
entific affairs. Our authors are read in Sweden and among many others Selma 
Lagerlöf and Tegnér are known and loved by us. John Ericsson gave us the 
Monitor; to-day the beacon lights guiding the shipping of all nations along 
American coasts came from the hands of a Swedish inventor, while Edison has 
supplied the electric light which shines in the houses of every Swedish village.

The latest, but not the least of the reinforcements of the bonds uniting the 
two countries is the exchange of students which has been arranged through 
the Sverige-Amerika Stiftelsen in Stockholm and the American Scandinavian 
Foundation in New-York. The Stiftelsen under the able leadership of Professor 
Arrhenius, Mr. Nordvall, Mr. Berg, Consul General Ekstrand and others has 
made a splendid beginning. In the few years which have passed since its orga
nization many Swedish students have spent from one to three years studying 
in America and American students have taken courses in Sweden. It is also, 
I understand, through the initiative of the Stiftelsen that the distance between 
the two countries has been annihilated and that we are now to have direct 
wireless communications between Sweden and the United States. Thus that 
greatest aid to friendship, real knowledge of one another, has become possible.

We are now then neighbors and neighbors who are bound to one another by 
treaty, by mingling of the races, by commerce and most vital of all by an 
intimate knowledge of and liking för one another.

In conclusion I can only express the hope and the belief that our relations 
will always show the same friendliness and spirit of reciprocity they have so 
well maintained in the past.»

Dessa mera officiella anföranden kompletterades på ett synnerligen lyckligt 
sätt under kvällens lopp av de tal, som höllos av ett par av de amerikanska 

gästerna.
Under allmän uppmärksamhet tog kongressledamoten CARL R. CHINDBLOM 

till orda och tolkade i högstämda och varma ordalag sina och sina kamraters 
känslor inför den upplevelse, som besöket i Sverige vore för de flesta av dem. 
Han gav uttryck åt den stora glädje, som alla kände över att här på gator 
och torg få höra detta älskade språk ej bara talat av de vuxna, vilket de 
kunde få tillfälle till även i Amerika, utan också av de små barnen. Han talade 
om den beundran, som hos dem alla utlöst sig vid anblicken av våra dagars
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Sverige och framför allt inför den prakt, skönhet och harmoni, som avslöjade 
sig på utställningen. Men de hade icke kommit över bara för utställningens 
skull, icke heller bara för att se staden eller för att höra den underbara sången 
vid sångarfesten utan därför att »vara hjärtan längtat till sina fäders land». 
Under senare delen av anförandet övergick talaren från engelska till svenska 
språket. Han gav därvid ett varmt uttryck för den djupa tacksamhet, som 
alla amerikaner av svensk börd kände mot det gamla fäderneslandet. Hade 
de lyckats uträtta något, hade de på något sätt förtjänat de lovord, som mången 
gång uttalades om det svenska befolkningselementet i Amerika, så hade de 
härför Sverige att tacka. Talet, som mottogs med stormande bifall, utmyn
nade i en hyllning till Sverige och följdes av: »Du gamla, du fria.»

När sången slutat, reste sig den gamle vördnadsvärde ministern I HOMAS för 
att framföra gästernas tack. Hans tal var av ungefär följande lydelse.

»Det är med många ljuva minnen, som jag star här i kväll, ly det var 
här i Göteborg, som jag först satte fot på Sveriges jord, och det för sextio år 
sedan. Jag blev hitskickad av vår store president Abraham Lincoln för att 
representera mitt land som amerikansk konsul i Göteborg.

Jag var då bara en obetydlig pojke, färsk från mina studier vid universitetet, 
men jag blev mottagen med sådan artighet, gästfrihet och hjärtevarm vänlig
het, så att jag blev kär i hela Sverige. Och den kärleken är kvar i hjärtat 
än i dag som är, ty gammal kärlek rostar icke.

Sextio år sedan! Då var Göteborg som nu en snygg och ren och fin stad, 
men en liten stad på fyrtiotusen invånare — nu har staden tvahundrafyrtio- 
tusen. Och i detta ögonblick finns det lika många gäster inom stadens mu
rar, som hela invånareantalet för sextio år sedan. — Det later riktigt ame
rikanskt. Men det är sant ända.

Vart jag går, ser jag, hur underbart staden vuxit. Stora solida affärshus 
trona längs hamnen. Hela nya kvarter av eleganta boningshus ha vuxit upp 
runt omkring som blommor i trädgården. Slottsskogen har sprungit till liv 
fullt rustad som Minerva från Jupiters huvud. En stark, bred järnbro över 
älven har tagit plats av den lilla färjan, med vilken vi brukade fara över till 
Hisingen. Hamnen har byggts ut längs älven till Masthugget och Klippan 
och snart nog tror jag, att den kommer att räcka ända ut till Långedrag.

Stora präktiga transatlantiska ångare komma upp för älven och lägga till 
vid edra kajer och Göteborg har vuxit till en stor världshandelsstad.

Intet under då, att Göteborg nu firar sitt 300-årsjubileum med en storartad 
utställning av de triumfer, som hela Sverige gjort i industri, i jordbruk, i konst 
och i sång.
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Det är nu min kära plikt att framföra till Göteborgs stadsfullmäktige alla 
gästers varma lyckönskningar till den storartade succés, varmed Göteborg firat 
sitt trehundraårsjubileum och vårt hjärtligaste tack för den utsökta gästfrihet, 
som vi alla njutit av vid denna bankett. Skål för Göteborg! Ja, må det leva, 
ja, må det leva, ja, må det leva uti tusende ar!»

Det med stark stämma och med ungdomlig kraft och känsla framförda talet 
mottogs med varma sympatiyttringar.

Strax därefter meddelade herr Carlander, att prins Carl skulle lämna festen 
för att återvända till Stockholm och utbringade anyo ett leve för H. K. H.

Sedan kaffe intagits, bröt man upp och begav sig till rotundan, varest ett 
stort antal bord reserverats för gästerna, och samkvämet fortsattes där under 
den angenämaste stämning.

TISDAGEN DEN 3 JULI.

För att bereda de långväga resenärerna tillfälle att icke blott bese Göte
borg och utställningen utan också att lära känna stadens omgivningar, hade 
utfärder anordnats åt olika håll med båtar eller tåg, som Svenska Amerika 
Linjen kostnadsfritt ställt till förfogande.

Målet för en av dessa utfärder var Trollhättan, vars vattenfall och storartade 
kraftanläggningar under sommaren visat sig utöva stark dragningskraft på främ
lingar av olika nationaliteter och skilda intressen. Och när ångaren Uddevalla 
vid 1/2 9-tiden på morgonen lade ut från Stenpiren, hade över ett par hundra 
personer samlat sig ombord, bland vilka märktes minister Thomas med familj 
och ett stort antal officerare och kadetter från North Dakota. Efter framkom
sten till Trollhättan besågos fallen och kraftverken, varefter deltagarna i färden 
på stadens vackert flaggprydda torg hälsades välkomna av stadens myndighe
ter, som tolkade det unga samhällets glädje att se fränderna från andra sidan 
Atlanten hos sig. Därefter intogs lunch å Stadshotellet, varunder minister 
Thomas framförde gästernas tack till Svenska Amerika Linjen och dess repre
sentant direktör Axel Lagergren, varpå driftschefen Berggren lämnade en ori
enterande redogörelse för kraftanläggningarna i Trollhättan och dess betydelse 
för Sverige. Hemfärden skedde med extratåg.

Utfärden till Särö, som företogs med extratåg, hade också samlat ett stort 
antal deltagare. I den vackra Västerskog höll lektor Karl Starbäck ett före-
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drag över »Sveriges natur och dess vård», vari han gav ett varmt erkännande 
åt den amerikanska reservationsidén och Amerikas naturskyddslagstiftning, som 
varit ett mönster för vår egen, som numera är ganska högt utvecklad. Eftei 
en promenad i skogen under skeppsredare Dan Broströms ciceronskap, intogs 
under en utmärkt stämning lunch å restauranten, varunder en hel del tal hol
los och sång utfördes av den svensk-amerikanska sångkören.

Styrsöfärden, som företogs under ledning av direktörerna Filip Lindahl och 
Einar Lange, hade däremot omfattats med mindre intresse. Vid ångbåtsbryg
gan voro sommargästerna talrikt samlade och med dem som ciceroner företogs 
i skilda grupper en promenad runt ön. Sedan lunch intagits, vidtog en ani

merad dans, vari kadetterna fran North Dakota flitigt deltogo.
Icke heller utfärden till Kungälv hade samlat så många deltagare, som man 

hade väntat. Men den blev dock synnerligen lyckad. Staden hade smyckat 
sig med massor av svenska och amerikanska flaggor och de resande fingo ett 
hjärtligt mottagande av dess invånare. Sedan man besett fästningen och be
undrat den vackra utsikten därifrån, samlades man till lunch å Stadskällaren, 
där gästernas tacksamhet tolkades av Lieutenant Commander Shaw.

Utflykten till Marstrand visade sig hava större dragningskraft. Bland de 
ombordvarande, som utgjorde omkring 300 personer, syntes bl. a. professor 
Arrhenius, generalkonsul Lamm och färdledaren direktör Vidar Olburs. Efter 
framkomsten till Marstrand, där de resande hälsades välkomna av borgmästaren 
YON ZWEIGBERGK, besågos ön och fästningen, varefter man samlades för att 

åhöra fiskeriintendenten doktor K. A. Anderssons föredrag över »Den svenska 
fiskerinäringen». Talaren skildrade det bohuslänska havsfisket och dess för
hållande till Förenta Staterna och omnämnde därvid den av svenskar fångade

makrillens roll på den 
namn av norsk makrill, 
företogs i härligt väder

amerikanska marknaden, där den vanligtvis går under 
Efter lunchen var tiden snart inne för hemresan, som 

och blev ett vackert minne för deltagarna i färden.

N

ONSDAGEN DEN 4 JULI.

»Det gives ögonblick i nationernas liv, då tidens steg liksom höras», yttrade 
den siste lantmarskalken greve Gustaf Lagerbjelke, då han vid ståndsförfatt- 
ningens upphävande för sista gången talade å adelns vägnar. För de tretton
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nordamerikanska kolonierna, samlade till kongress i Filadelfia, inträffade ett 
sådant ögonblick den 4 juli 1776, då dessa kolonier, som sedan året förut be- 
funno sig i krig med sitt moderland, det mäktiga England, förklarade sig som 
fria och självständiga stater. 1 detta beslut deltogo också ombud från den av 
svenskar grundade kolonien Delaware. Striden mellan England och Frankrike 
om herraväldet över haven och försteget i utomeuropeisk kolonisation avgjordes 
som bekant i det sjuåriga kriget, som utbrutit i Ohios vildmarker och till stor 
del utkämpades på amerikansk jord. Kampen hade slutat med seger för eng- 
land, men framgångarna hade köpts med oerhörda uppoffringar. I England 
ansåg man det därför billigt, att de nordamerikanska kolonierna, som uppvuxit 
under Englands skydd och genom kriget befriats från den fara, varav de från 
Frankrikes sida hotats, också deltogo i moderlandets bördor. Och den en
gelska regeringen gjorde gällande, att det engelska parlamentet hade uteslutande 
bestämmanderätt med hänsyn till koloniernas beskattning, och pålade dem stämpel
avgifter och tullar. Men kolonierna hade en annan mening. De ville visserligen 
icke undandraga sig att deltaga i de kostnader, som kriget förorsakat, men 
undan godtycklig beskattning hade deras förfäder flyttat till Amerika och som 
fria engelsmän kunde de, ansågo de, icke beskattas annat än med eget samtycke.

Missnöjet bland koloniernas politiskt intresserade kretsar växte i styrka för 
varje dag och striden, som från början var en rättstvist, kunde slutligen endast 
avgöras med svärdet. Sedan kriget med växlande framgång pågått några år, 
kom freden den 3 september 1783 till stånd i Versailles, genom vilken Eng
land erkände de tretton staternas oberoende. Och såväl i Förenta Staterna 
som överallt i världen, där amerikaner finnas, firas Independence Day som 
Nordamerikas stora högtidsdag.

Frihetskampen på andra sidan Atlanten följdes i Sverige med stort intresse. 
Gustaf III betraktade i början de amerikanska frihetssträvandena såsom en oros- 
rörelse gentemot den engelska myndigheten, men sedan han erhållit närmare 
underrättelser om vad striden gällde, fann han kraven rättmätiga och berätti
gade. Genom vår minister i Paris inleddes underhandlingar om en vänskaps- 
traktat med den nya statsbildningen och dessa underhandlingar ledde till, att 
under det kriget ännu pågick en vänskaps- och handelstraktat mellan Sverige 
och Förenta Staterna den 3 april 1783 undertecknades. Sverige var alltså det 
första neutrala land, som inledde ordnade politiska förhållanden med Förenta 
Staterna som en fri och självständig stat.

16. GvteSor^s Yubileum 1^23. --- 24I ---
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Såsom ett led i Sverige-Amerikaveckan skulle på veckans sista dag denna 
Förenta Staternas oavhängighetsdag högtidligen firas. Därjämte skulle den 
förut omnämnda Minnesotadelegationen till Göteborgs stad överlamna en adress 
från staten Minnesota och avtäckning äga rum av den byst av Gustaf III, som 

amerikanska medborgare skänkt till staden.
Det var en enastående utmärkelse, staten Minnesota genom denna delega

tion beredde Göteborgs samhälle. Minnesota är en av de största ^svenskbyg
derna i U. S. A. och den insats, som våra landsmän där gjort såväl på det 
materiella området som på den andliga odlingens fält, har också vunnit upp
skattande och erkännande. Med anledning därav hade Minnesotas kongress 
beslutat att utse en delegation med uppdrag att överlamna en resolution, i 
vilken uttrycktes de vänskapliga och tacksamma känslor, som Minnesota hyste 
gentemot Sverige. Till medlemmar i denna delegation hade utsetts herrar 
Edgar Matson, ordförande, Gust. Karlson, Knut Ekman, dr. H. J. Mayo, C.

G. Schultz och reverend E. A. Skogsbergh.

MINNESOTADELEGATIONENS MOTTAGNING.

Deputationen mottogs å Börsen av stadsfullmäktiges ordförande herr Axel 
Carlander, stadens borgmästare och magistrat, stadsfullmäktiges ledamoter, 
stater och kårer samt medlemmar av utställningens och Veckans styrelser 
med damer m. fl. Därjämte märktes Förenta Staternas chargé d’affaires Hallett 
Johnson med fru, konsul och fru Sholes, minister och fru Thomas, envoyén 
Lagercrantz, generalkonsul Lamm, captain Reeves med officerare från North 
Dakota och ett betydande antal av de i Veckan deltagande svensk-amerikanerna.

Sedan de närvarande något före kl. 11 f. m. samlats i Börsens festivitets- 
våning, spelades upp en marsch och man tågade in i stora salen och intog 

där sina platser.
På långsidan åt Gustaf Adolfs torg var placerad en estrad med talarstol, 

varöver rests en baldakin i Göteborgs färger och med stadens vapen. Pa 
vardera sidan av estraden togo övermarskalkarna och mottagningschefen plats.

Herr Carlander besteg så talarstolen och hälsade gästerna välkomna i föl- 

jande anförande:
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» Ladies and Gentlemen.

A short time ago we received official information that the State of Min
nesota had decided to send a delegation to convey the greetings of the people 
of Minnesota to Sweden and to Gothenburg in connection with its Tercen
tennial jubilee and that this delegation might be expected to arrive at the 
time set aside as the Sweden-America week.

We have asked the members of this delegation to be the guests of our city 
these days in order to show them how highly we appreciate this act of 
friendship and courtesy. The members of the Town Council, the Magistrate, 
the Board of the Jubilee Exposition and other prominent citizens of Gothen
burg have assembled here in the state rooms of the city to receive this dele
gation. We are happy to do so on this day, when Americans and Swedes 
together celebrate the American Independence day.

On behalf of the city I beg to express its cordial welcome to the members 
of the delegation and I now call upon its distinguished leader Mr Matson to 
take the word.»

Delegationens ordförande Mr. Matson framträdde och yttrade följande:

»Det är helt naturligt, att Minnesota begagnar detta tillfälle att ge ett offi
ciellt erkännande åt Sverige för dess söners och döttrars insatser i den ameri
kanska statens utveckling och särskilt glädjande är det att få överlämna denna 
adress på denna dag, oavhängighetsdagen. Geografiskt må vi vara skilda åt, 
men i verkligheten äro vi dock ett folk, barn av samma fäder och i dag känna 
vi oss alla som svenskar till hjärtat.»

Mr. Matson uppläste därefter adressen och överlämnade densamma till herr 
Carlander under livligt bifall från de närvarandes sida.

Adressen var av följande lydelse:

»Resolutions adopted by the Legislature of the State of Minnesota.
Whereas, There is to be held in Gothenburg, Sweden, from May 8, to Septem

ber 30, 1923, a World’s Fair or Jubilee exposition known as the Tercentennial 
Exposition of Gothenburg, commemorating the three hundredth anniversary of the 
granting of a charter making Gothenburg a city; and,

Whereas, The Government of Sweden has extended to the President and the 
Government of the United States and to its citizens, an invitation to attend said 
exhibition, and has set aside the first week in July for American exercises, 
with special festivities and celebrations on America's Independence Day, July 
Fourth; and,
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and, be it
Further Resolved

Mike Holm, 
Secretary of State.

That the delegates from Minnesota be requested to present

J. A. O. Preus, 
Governor,

Adressen lyder i översättning :
Resolution antagen av staten Minnesotas kongress

officials of the Government of Sweden and to 
Gothenburg, and convey to them the cordial

a copy of these resolutions to the 
the officials of the Exposition at

Whereas, The State of Minnesota owes much of its intellectual progress and ma
terial prosperity to the sturdy, industrious, independent and intelligent pioneers from 
Sweden, who have settled within its borders and to their descendants; now, therefore,

Be it Resolved: By the Senate and House of Representatives of the State of 
Minnesota that the Governor of Minnesota be requested to appoint a delegation 
of five or more representative citizens who shall bring to the Government and the 
People of Sweden the greetings of the People of Minnesota upon this occasion, 
and express to them our gratitude for the gift of the many of Sweden's sons and 
daughters who have come to our State and who have contributed so much to its 
advancement in art and science, in religion, in statesmanship and in industry.

Be it Further Resolved: That we hereby express the hope that the cordial rela
tions between the Governments of Sweden and of the United States may always 
continue and that the bonds of friendship between the People of Sweden and of 
Minnesota may be more closely cemented in the interest of the common welfare;

felicitations and sincere greetings of the People of Minnesota.
Unanimously adopted by the Senate, March 26, 1923, By the House of Repre 

sentatives, April 6, 1923. Approved, April 10, 1923.

till en stad, och .
alldenstund den svenska regeringen har sänt Förenta Staternas president, dess regering 

och medborgare en inbjudan att besöka sagda utställning samt reserverat den första veckan 
i juli för det sagda besöket, i förening med festligheter och firandet av nationaldagen till 
åminnelse av Amerikas oberoende, den 4 juli, och

alldenstund staten Minnesota står i stor tacksamhetsskuld för dess intellektuella framsteg 
och materiella välmåga till de härdiga, arbetsamma, oberoende och intelligenta pioniärer 
från Sverige, som slagit sig ned inom dess gränser, och till deras efterkommande, hava Se
naten och Representanternas hus i staten Minnesota därför beslutat, att Senaten och Repre
sentanternas hus i staten Minnesota skola anmoda Minnesotas guvernör att utnämna en 
delegation bestående av fem eller flera representativa medborgare, vilken delegation skall til 
Sveriges regering och medborgare framföra Minnesotas befolknings hälsning vid detta ti - 
fälle och uttrycka vår tacksamhet för den gåva, som kommit vår stat till del 1 form av så
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Herr Carlander tog därpå åter till orda:

»Mr. Matson, Gentlemen, Members of the Delegation.

On behalf of the City of Gothenburg and its Exposition I beg to thank 
you most sincerely for the address you have handed us and for the fine 
words that accompanied it.

The address you have read makes special reference to the Tercentennial 
jubilee of our City and to the Exposition, organized to celebrate this jubilee. 
We are happy and proud that thus the jubilee of our city has given the 
occasion for this manifestation of the friendly feelings of the people of Min
nesota towards our people, to which the address gives such eloquent ex
pression.

The high terms in which this address speaks of the pioneers from Sweden 
who settled in Minnesota and their descendants and the important part our 
countrymen have played in the cultural development of your State is a matter 
of sincere gratification to us. We feel proud to think that Sweden — consi
derable in extent but small in population — has through its sons and daugh
ters contributed so largely to the development of Minnesota and, perhaps we 
may add, to the moulding of the character of the noble people of the great 
American Republic.

We shall guard this address as a precious token of the bonds of sympathy 
existing between the prosperous State where so many Swedes have found a 
new home and the land of their fathers as well as this city.»

Därmed var denna del av högtidligheten slut och de närvarande tågade i 
procession ut på det flaggprydda torget, som företedde en rörlig och brokig 
tavla. Svensk-amerikanerna hade där allt efter sitt svenska ursprung fylkat 
sig kring kransbehängda baner, vilka voro försedda med namnen på Sveriges 
olika landskap. På ena sidan av Gustaf Adolfs staty hade en avdelning av 
Göta artilleriregementes musikkår och på den andra musikkåren från North 

många av Sveriges söner och döttrar, vilka bidragit så mycket till dess förkovran i konst 
och vetenskap, religion, statsmannaklokhet och industri.

Vidare har det beslutats, att vi härmed uttrycka vår förhoppning, att det hjärtliga förhål
landet mellan Sveriges och Förenta Staternas regeringar alltid måtte bestå och att de vän- 
skapsband, som förena Sveriges folk med Minnesotas befolkning, komma att till gemensam 
båtnad bli ännu fastare samt att delegationen från Minnesota skall anmodas att överlämna 
en kopia av denna resolution till Sveriges regering och till Göteborgsutställningens styrelse 
samt till dem framföra Minnesotas befolknings hjärtliga lyckönskningar och uppriktiga 
hälsningar.

Enhälligt antagen av Senaten den 2 8 mars 1923, av Representanternas hus den 6 april 19 2 3 
och stadfäst den 10 april 1923. J. A. O. Preus, Guvernör. Mike Holm, Statssekreterare.»
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Dakota tagit plats, vilka under det mottagningen på Börsen pågick utförde 
en del musikstycken. Därjämte paraderade en trupp från Kustartilleriet samt 
matroser från North Dakota under befäl av sina officerare. På torget och de 
angränsande gatorna hade massor av åskådare samlat sig. Framför statyn 
hade en vid fyrkant lämnats fri och sedan deltagarna i processionen från 
Börsen där intagit sina platser, framträdde f. guvernören Eberhart och höll 

följande tal:

»Vi vilja i dag på Amerikas frihetsdag nedlägga en krans vid hjältekonun
gens, Gustaf II Adolfs, staty såsom ett erkännande av de omätliga fördelar 
hela den civiliserade världen vunnit genom hjältekonungens strider och segrar 
i religionsfrihetens intresse, ty dessa utgöra de grundvalar, på vilka samhällets 
mest väsentliga institutioner vila. Intet land och intet folk på hela jorden 
hava uträttat så mycket för religionsfrihetens befrämjande och stadfästande 
som Sverige och svenskarna.

I dag bringa vi amerikaner av svensk börd och härkomst denna hälsning 
från omkring 2 millioner av Sveas döttrar och söner i Amerika, att vi inner
ligt älska vårt gamla fosterland. Allt sedan vikingen gav sig ut att »erövra 
land» har Sveas döttrar och söner spritt sig till nästan alla världens delar, 
och varhelst de än gått, hava de tagit med sig en sann Gudsfruktan, en är- 
barhet och redlighet, en sanningskärlek och arbetsamhet, som vunnit för dem 
stor framgång. Denna hälsning från Amerika innefattar också, att vi vilja 
förvara i vårt nya hemland de stora och värdefulla skatter, som vi ärvt av 
moder Svea, den innefattar att vi högt akta vårt modersmål, den konst och 
vetenskap samt den bildning och kultur, genom vilka Sverige i alla tider ut
övat ett så stort inflytande, och den innefattar äVen att vi alltid skola vårda, 
med vårt liv, om det fordras, den religionsfrihet, för vilken våra förfäder hava 
stridit och segrat på Stångebros, Leipzigs och Lützens blodiga slagfält.

Det var dessa egenskaper av ärbarhet, redlighet och trofasthet tillsammans 
med ett okuvligt mod, som satte hjältekonungen från Norden i stånd att be
segra religionsfrihetsfiender, och det var dessa karaktärsdrag, som gjorde, att 
den »lilla hjälteskaran från Norden» ej kunde, som Tilly och Wallenstein på- 
stodo, smältas av söderns solstrålar.

Den som ägnar sig åt folkets väl och uppoffrar i dess intresse, är värd 
vår hyllning, men den, som uppoffrar sitt liv, sitt allt för att bevara det 
högsta och bästa, som mänskligheten äger, är försynens största gåva till oss. 
Den, som likt hjältekonungen uppoffrat sitt liv för att bygga de grundvalar, 
på vilka hela vår civilisation vilar, tillhör icke Sverige eller något särskilt land, 
och på honom kan ingen särskild ålder göra anspråk. Hans boning, hans
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område är hela världen, ja hela skapelsen, och hans rykte är icke begränsat 
med tiden, det sträcker sig till evigheten.

Må svenskar och amerikanare alltid förbliva ett trofast brödrafolk, och må 
vi i dag helga oss åt frihetens och sanningens tjänst pa fredens område i 
samma mån, som hjältekonungen fran Norden helgade och uppoffrade sig åt 
hela mänsklighetens väl, då han med sitt liv förseglade religionsfrihetens stad
fästande vid Lützen den 6 nov. 1632. Med denna avsikt nedlägga vi här till 
hans odödliga minne denna krans.»

Mr. Eberhart nedlade därpå vid statyns fot en krans med band i de ame
rikanska färgerna, varefter chefen å North Dakota ävenledes där nedlade en 

krans.
Därpå ordnade sig det långa tåget och avtågade till Götaplatsen, dar Gustaf 

IILs byst skulle avtäckas. I spetsen fördes en svensk och en amerikansk 
flagga och därefter följde musikkårerna och truppavdelningarna fran Kustartil 
leriet och North Dakota samt svensk-amerikanerna under sina landskapsbaner. 
Framför John Ericssons staty vid Kungsportsavenyen hade samlats en deputa
tion av svenska ingenjörer, bestående av direktör Hugo Hammar, stadsingenjör 
Albert Lilienberg, ingenjör Anders Atterberg, maskindirektör D. O. Silfver- 
stolpe, doktor Gustaf Ekman, direktör Hugo Heyman, kapten Håkan Bodman, 
bandirektör Anton Larsson och direktör Gunnar Teilander. Medan tåget pas
serade förbi, nedlade direktör Hammar en krans av amerikansk lager med 
svenska och amerikanska band, varjämte konsul Sholes nedlade en jättelik 
eklövskrans med band i de amerikanska färgerna, vilka buro följande inskrip

tion: »With American Gratitude and Homage. July 4th 1923.
Direktör Hammar utbringade ett leve för John Ericssons minne, som besva

rades med ett fyrfaldigt hurrarop.

AVTÄCKNINGEN AV GUSTAF III:s BYST.

På Götaplatsens översta terrass framför Konstmuseet var Gustaf Ill:s byst 
placerad, omgiven av svenska och amerikanska flaggor och med en heders
vakt av kustartillerister och matroser från det amerikanska örlogsfartyget. 
Sedan processionen framkommit och ett par musikstycken spelats, tog konsul 

Sholes till orda:
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^Ladies and Gentlemen:

We meet today to dedicate to Swedish posterity a work of love, born of 
that noble human quality, gratitude — for we Americans have not forgotten 
your excellent King Gustaf III and the great services he rendered to the 
American people in their hour of need.

Although the last great battle of the War of Independence had been fought 
and a decision reached on the fields of Yorktown on October 19, 1781, peace 
was still far off. A foreign flag and foreign troops still held sway in many 
sections of the country.

It was at this time that our friends, the Swedish people, were destined to 
make their second great contribution to America and the New World and 
thereby helped lay the cornerstone of what has since become a land of 
110,000,000 people. But of this friendly and timely action you will hear more 
from the next speaker.

For my part in today’s celebration is of a simpler but no less pleasant 
nature. It is to tell you something about our American Gustavus III Memo
rial Association, our Committee, and its work.

I consider it a great privilege and honor to have had a hand in the forma
tion of this organization — to have been associated in a small way with the 

' labors of its various committees, and I need hardly say that whatever success 
may have been ours in this undertaking is due to the lively cooperation of 
every member of the committee and the generous response of our countrymen 
in all parts of the world. To them we owe thanks, to them we owe this 
monument, which, however temporary it may be in its present setting, I assure 
you will soon be completed.

This monument — may it for all time spiritualize American gratitude and 
American love for the Swedish people and serve to knit even closer the im
mortal and historical ties binding our two peoples.

A distinguished American, grown grey in public service, has been asked by 
the American Gustavus III Memorial Association to present this monument 
to the City of Goteborg today, and perhaps it is not inappropriate to here 
mention the resolutions adopted by the association at Goteborg on March 15, 
1923, regarding our choice. At that meeting our association adopted the 
following resolutions :

I. Resolved that some recognition be tendered by Americans to the memory 
of Gustavus III during the Goteborg Tercentennial Jubilee Exposition, and that 
a monument be erected at Goteborg in recognition of the great services ren
dered by that Swedish monarch to the American people.
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2. Be it further resolved that Dominic I. Murphy, American Consul General, 
Stockholm, be requested to make the principal address upon the occasion of 
the presentation of the monument to the City of Goteborg on July 4th in re
cognition of his timely action in inviting attention, at the meeting of the 
American Week Committee of the Goteborg Jubilee Exposition, held on Febru
ary 16, 1923, to the services of that excellent king to America.

Mr. Carlander, President of the City Council, Mr. Broström, President of the 
Swedish-American Week Committee, Ladies and Gentlemen, I have much 
pleasure in presenting to you the Honorable Dominic I. Murphy, American 
Consul General at Stockholm, who will now address you.»

Generalkonsul Murphy överlämnade därpå med följande ord bysten till 
Göteborgs stad:

■»Mr. President of Göteborg Council, Mr. Chairman of Committee, Fellow 
Countrymen; Ladies and Gentlemen.

On this anniversary of American independence, it would seem to be most 
appropriate that the memory of King Gustaf III be specially honored. Among 
all the rulers of the earth he was the first to extend the hand of friendship 
to the United States of America. And this gracious tender of friendship came 
at what was probably the most critical period in American history — just as 
the United States had emerged from the eight years’ struggle for liberty, with 
wounds still fresh and bleeding.

Lest we forget, this is the story that Swedes and Americans should hand 
down to their children and their children’s children. It was on the third day 
of April in the year of our Lord 1783 that a treaty of friendship and com
merce was signed in Paris by Count Gustaf de Creutz, on behalf of his August 
Majesty Gustaf III, and Benjamin Franklin, the American representative at 
Paris.

And this offer from the Swedish King came at a time when the armistice 
between the United States and great Britain was still in force, and months 
before the signing of the definite treaty of peace between the United States 
and His Britannic Majesty. That historic document provided that:

There shall be a firm, inviolable and universal peace and a true and 
sincere friendship between the King of Sweden, his heirs and successors 
and the United States of America — and the subjects of His Majesty 
and those of the United States — without any exception of persons or 
places and the conditions agreed to in this present Treaty shall be per
petual and permanent between the King, his heirs and successors and 
the said United States.
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Benjamin Franklin, philosopher, scientist, diplomat and patriot, who signed 
that treaty on behalf of the United States, in one of his admirable letters 
expressed the hope that his countrymen would ever remember that Sweden 
was the first power in Europe which had voluntarily offered its friendship to 
the United States.

Who can estimate the happy results of that Treaty? Who can measure its 
influence on American history? At that time the population of the United 
States was less than 4,000,000 in scattered communities along the Atlantic 
Coast from Canada in the north to the Spanish settlements in the south. Their 
resources were well nigh exhausted — and the flower of their youth had been 
sacrified in the long and bloody fight for liberty. The people were impove
rished and law and order had almost disappeared in the dreadful aftermath 
of war. At that time the several states had little in common. In some of 
them the people were largely English, Scotch and Irish, in others there 
were many Dutch, Swiss, Germans and Swedes. There was no unity among 
them, in fact the spirit of disunion was so strong as to threaten the loss of 
the liberty they had so dearly gained. The people in one state knew little of 
those residing in another, for the communities were widely separated, com
munication between them being hazardous in the extreme and exceedingly 
slow. With the sole exception of France, the United States could count not 
a single friend among the nations of the earth.

The picture is a gloomy one, but such was the situation in the United 
States in those days that tried men’s souls. But look on this picture! Sweden 
was a powerful monarchy, whose kingly line could be traced back for nearly a 
thousand years. She could proudly point to the fact that her law-making power 
was regularly functioning long before Columbus discovered America. In war, 
none doubted her prowess. In peace, she cultivated the arts and sciences, 
while her galleys sailed the Seven Seas carrying her commerce to far distant 
peoples.

It was from ancient and powerful monarchy that the hand of friendship was 
extended by King Gustaf III to the young Republic of the West, just as it 
was beginning to breathe the sweet air of liberty.

What news of the gracious act of the Swedish King reached America, and 
it is to be remembered that those were not the days of the telegraph, the 
ocean cable, the wireless or even of rapid communication, it must have thril
led the patriot founders of the Republic with gratitude to Sweden and her 
King It must have enlivened their hope and strengthened their resolve to 
lay deep and strong the foundations of the Government they were establishing.

From the time that memorable treaty was signed to this day, the friend
ship that has bound Sweden and the United States has never been broken.
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Link by link the chain has been forged, so that today it seems strong enough 
to defy both time and change.

Had Gustaf III not been so gracious to the United States of America, his memory 
should yet be honored for the great impulse he gave to the world s art and lite
rature. He founded the Swedish Academy whose object was to work for the 
purity, the strength and the ennoblement of the Swedish language. He esta
blished the Royal Academy of Literature, History and Antiquities, to promote 
the study of history, archeology, and numismatics, and he founded the Royal 
Academy of Music to promote the study of music.

For all he did for the world’s culture he should be remembered with grati
tude, and Americans should especially honor his memory for the friendship 
he established between Sweden and the United States.

And now, Mr. President of Göteborg Council, it is my privilege to offer 
you, and through you, the City of Goteborg, this memorial of King Gustaf 111. 
Receive it as the gift of Americans who honor his memory and who can never 
forget his royal and most gracious offer of friendship to their country at the 
most trying period of its national life — a friendship, let us fervently hope, that 
will be, as he intended, inviolable and perpetual.»

Herr Axel Carlander framförde därefter stadens tack för den vackra gåvan. 
Musiken spelade upp och den högtidliga akten var till ända.

Med anledning av Sverige-Amerikaveckan gåvo skeppsredaren och fru Dan 
Broström lunch å Trädgårdsföreningens restaurant för omkring trehundra inbjudna 
damer och herrar. Bland de närvarande märktes en stor del av deltagarna i 
dagens mottagning å Börsen. Herr Broström höll ett med starkt bifall mot
taget tal för svenska språket, denna mäktiga kulturfaktor, som med oupplös- 
liga band förenade landsmännen hinsidan Atlanten med dem i hemlandet. Han 
uttalade en förhoppning om, att de förra alltjämt skulle ömt vårda och fort
planta det dyrbara arv från fäderna, som de mottagit i sitt svenska modersmål.

Under lunchen sjöngo medlemmar av Svenska Gleeklubben några livligt 
senterade sånger. Gästernas tack framfördes av minister Thomas.

Efter lunchen foro en del av de närvarande ut till North Dakota, där i anled
ning av den amerikanska nationaldagen festligheter voro anordnade.
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På eftermiddagen hade Gleeklubben konsert i kongresshallen, vilken samlat 
en talrik och tacksam publik. En mängd extranummer måste givas och till 

dirigenten överlämnades vackra blommor.

avslutningsfesten.

På aftonen samlades man å utställningens huvudrestaurant till en subskribe- 
rad avslutnings- och avskedsfest. I början vållades en del svårigheter darav, 
att under de närmast föregående dagarna anmälningar till middagen trots 
upprepade anmaningar ingått mycket sparsamt, så att dagen förut endast mellan 
två och trehundra personer antecknat sig. Emellertid visade det sig, att antalet 
deltagare uppgick till omkring tretusen, varför det dröjde något, innan alla 
kommit på sina platser, men så småningom löstes det hela till allman belå

tenhet.
Bland de närvarande märktes fru Mary von Sydow, representanter för Göte

borgs samhälle och den amerikanska staten, medlemmar i kommittén for Veckan, 
Minnesotadelegationens ledamöter, chefen och officerare från North Dakota, 

svenska och amerikanska deltagare i Veckan m. fl.
Under banketten utbringade herr Axel Carlander en skål för H. M. Konungen 

och därefter en skål för presidenten Harding, vilka åtföljdes av hurrarop samt 
av kungssången och amerikanska nationalsången. Strax därefter meddelade 
herr Dan Broström, att följande telegram ankommit från H. K. H. Kronprinsen: 
»Framför till deltagarna i svensk-amerikanska festen mina varmaste hälsningar. 
Gustaf Adolf.» Efter uppläsandet av telegrammet, som mottogs med livligaste 
bifall, utbringade herr Broström ett leve för kronprinsen och hans trolovade 
och utbad sig tillåtelse att avsända ett svars- och hyllningstelegram under 
uttalande av den glädje, som det svenska folket kände över vår kronprins 

nya lycka.
Den Svenska Gleeklubben, som jämte svenska sångarbröder tagit plats 1 

rosengården, läto under middagen höra sina vackra sånger.
Så reste sig åter herr Broström för att hålla högtidstalet. Han eriniade 

om Svenska Chicagokörens besök i Sverige 1920 och framhöll, att grunden 
då lades till den byggnad, på vilken man med Sverige-Amerikaveckan fortsatt 
att timra och vilken förmodligen med åren skulle resa sig stolt och skon.
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»Det är de svensk-amerikanska förbindelsernas upptimrande. Jag tror, att 
grunden är god, och att vi alla ha skäl att bygga vidare. Jag kommer ihåg 
för 20—30 år sedan, när man talade om Amerika. Man visste bara, att det 
var landet, dit vår ungdom drog, när den ville ut. Men nu är det något helt 
annat. När vi komma över till Amerika, fa vi en helt annan uppfattning av 
våra landsmäns betydelse för detta lands utveckling. Kanske inte så mycket 
i New-York, men när man kommer längre upp till Chicago, Minneapolis och 
alla dessa städer, där svenskar bygga och bo i stort antal. Där får man 
sannerligen klart för sig, vilken insats svenskarna gjort. När man börjar tala 
om staden, så hör man: Ja, det kvarteret, det byggde han upp, och den fabri
ken, den byggde han till. Och sa hör man sina landsmäns namn. Amerika- 
svenskarna ha gjort det svenska namnet aktat och ärat. För att vara en god 
svensk behöver man ej vara i Sverige.» Talaren uttalade till sist ett varmt 
tack till alla amerika-svenskar, för det de kommit hem till denna Sverige- 
Amerikavecka. »Vi äro glada att se Eder i hemlandet, Ett leve för förbin
delserna mellan Sverige och Amerika, mellan amerikasvenskar och hemma
svenskar och mellan andra amerikaner och svenskar. De leve!»

Talet åtföljdes av livliga hurrarop och applåder.
Därefter höll kongressledamoten CHINDBLON ett längre anförande, som ryckte 

åhörarna med sig. Han talade om den amerikanska frihetsdagen och den 
betydelse, svenskarna haft i samband med densamma.

»Jag är rörd över det sätt, varpå vår frihetsdag kunnat firas här i Sverige 
och jag ber att få höja en skål för svenska män och kvinnor, vilka hjälpt till 
att uppbygga den amerikanska staten.»

Herr Broström uppläste därefter en del telegram, som ingått från f. ameri
kanske ministern Ira Nelson-Morris, en del svensk-amerikaner m. fl., samt 
utbragte ett leve för »våra frånvarande gäster», varpå f. guvernören Eberhart 
höll ett spirituellt anförande, som väckte det livligaste bifall.

Talens rad avslutades av envoyén Lagercrantz, som talade om de många 
beröringspunkter, i vilka Amerikas och Sveriges intressen möttes. Talet utmyn
nade i ett fyrfaldigt leve för våra båda fosterland, Sverige och Amerika.

Efter middagen åsågo deltagarna det fyrverkeri, som avbrändes å utställ- 
ningsområdet, och samlade sig sedan i rotundan, där kvällen eller kanske rättare 
natten förflöt under den angenämaste stämning.

Dagen därpå gav chefen å North Dakota middag för representanter för
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staden och utställningen och sedermera var bal anordnad, vartill en del av 

Göteborgs dansanta damer inbjudits.
Och så var Sverige-Amerikaveckan ett minne blott. Deltagarna skingrades 

åt olika håll. Några kvarstannade i Göteborg, men det stora flertalet upp
sökte anhöriga och vänner i skilda delar av landet för att 1 deras krets till

bringa den återstående delen av den tid, de vistades i Sverige.
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FJÄRDE ALLMÄNNA SVENSKA SÅNGARFESTEN 
DEN 30 JUNI—i JULI.

» C ången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång», och med den nyc- 
•keln öppnade sångarna vid den fjärde allmänna svenska sångarfesten sina 

åhörares hjärtan på vid gavel. Denna den största sångarfest, som någonsin 
hållits i vårt land, bildade ett ståtligt inslag i de festligheter, varmed Göteborgs 
stad firade sitt 300-årsjubileum.

I den första allmänna svenska sångarfesten år 1897 deltogo 1,529 sångare, 
till den andra, som hölls 1912, anmälde sig omkring 4,400 deltagare, till den 
tredje år 1916 nära 4,500 och i denna sångarfest deltogo 6,433 sångarbröder, 
representerande 24 länssångarförbund. Svenska Sångarförbundets styrelse1 hade 
därjämte utfärdat inbjudningar till den norska, danska och finska sångarvärlden 
att låta sig representeras vid sångarfesten.

1 Se noten å sid. 231.
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Bakom ett så storslaget företag låg naturligtvis ett omfattande organisations
arbete. Huvudparten av detta arbete hade utförts av stadsingenjören Gustaf 
Hultquist. Vid det sammanträde med styrelsen för Svenska Sångarförbundet, 
som under kronprinsens ordförandeskap hölls den 30 november 1921, uppdrogs 
åt herr Hultquist, som då var förbundets sekreterare, att utarbeta ett förslag 
till sångarfest i samband med jubileumsutställningen. Det av honom uppgjorda 
förslaget framlades den 3 mars 1922 för styrelsen, som beslöt att anordna 
sångarfesten i huvudsaklig överensstämmelse med detta förslag och uppdrog 
åt ett arbetsutskott att vidare i detalj utarbeta detsamma. Detta arbetsutskott 
utgjordes av översten greve C. E. Taube, ordförande, regeringsrådet August 
Wall, hovrättsrådet G. W. Hörstadius, stadsingenjören Gustaf Hultquist, fri
herre Måns von Stedingk och redaktören Erik Ljungberger. Därjämte tillsattes 
en del specialkommittéer, som hade att ordna kommunikationsfrågan, ombesörja 
inkvarteringen för sångarna och vidtaga andra för festens anordnande erforderliga 
åtgärder.
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Sångarfesten var förlagd till två egentliga festdagar, lördagen den 30 juni 
och söndagen den 1 juli, och ägde rum i den stora hallen på Heden, som 
på tre dagar och tre nätter för detta ändamål förvandlats från den funktion, 
som den under lantbruksmötet haft att fylla. Men såsom en inledning till 
sångarfesten hade Göteborgs och Bohusläns Sangarförbund fredagen den 29 
juni kl. 1/, 6 e. m. anordnat en barnkonsert i sångarhallen, vid vilken med
verkade, förutom en barnkör på 1,500 ungdomar från samtliga Göteborgs skolor, 
en avdelning av Göteborgs symfoniorkester samt länssångarförbundets sångkör.

Vid 4-tiden sistnämnda dag rådde ett rörligt liv på det gamla latinläroverkets 
gård. En massa små flickor i vita, skära och ljusblåa klänningar och med 
flaggor i händerna — men endast några få gossar — syntes ivrigt springa 
hit och dit, under det att scouter sökte förmå dem att ställa sig i ordnade 
led. Så småningom var emellertid allt färdigt och i ett langt tag med scou
terna, som spelade en festmarsch, i spetsen, togs vägen genom Nya Allén till 

sångarhallen.
Den väldiga hallen företedde en synnerligen anslående anblick. Den var 

vackert prydd med flaggor, girlander av duk i de göteborgska färgerna och 
friska björkar. Vid dess ena kortsida syntes en trappformigt uppbyggd estrad 
med plats för de 6,500 sångarna, och ovanför denna lästes på den vitme
nade väggen Svenska Sångarförbundets devis: »Svenska sång, dig höj på 
starka vingar». Framför sångarestraden var resten tornliknande dirigentläktare 
och i salen hade anordnats sittplatser — vilka tillsammans upptogo en längd 
av sju kilometer — för 10,000 personer, varjämte 8,000 kunde stående åhöra 
konserterna.

BARNKONSERTEN.

Det för denna konsert uppgjorda programmet lydde sålunda:
i. a) Bevare Gud vårt fosterland............  — —

b) Ur svenska hjärtans djup................ O. Lindblad.
c) Vårvindar friska .............................. Folkvisa.
d) Djupt i havet..................................... Folkvisa.
e) Hör, hur västanvinden susar ......... L. Aug. Lund.

(Unison barnkör.)
2. Tre låtar, upptecknade och arr. för 

orkester av ..............................  Fr. Hjort.
a) Gavott från Halland.
b) Polska från Värmland.
c) Polkett från Värmland.
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3. a) Väl mött...........................................  Fr. Hjort.
b) Hör det brusar................................. Aug. Söderman.
c) Sköna sol...........................................  E. Kremser.

(Göteborgs och Bohusläns Sängarjörbund.)
4. a) Biåsen nu alla ................................. C. M. Bellman.

b) Här är gudagott att vara................ G. Wennerberg.
c) Klinga klocka....................................  B. Lundgren.

(Tvåstämmig barnhör.)
5. a) Kung Gösta och dalkarlarna ......... Folkvisa.

b) Hell dig du höga nord................... B. Crusell.
c) Mandom, mod ................................. Folkvisa.
d) Ni unga barn....................................  O. Lindblad.
ej Du gamla, du fria .......................... — —

(Unison barnkör.)

Sedan flickorna tagit plats på estraden, intog musikdirektör Fredrik Hjort 
dirigentplatsen och så tonade den gamla koralen: »Bevare Gud vårt fosterland» 
ut i salen. De tusen barnarösterna ljödo med en frisk och skär klang och 
man fick ett intryck av, på vilken hög ståndpunkt sången står i våra skolor. 
De sjöngo sedan några folkvisor och andra sånger, som till barnens stora 
glädje mottogos med starkt bifall av den till mellan fem och sex tusen personer 
uppgående publiken. Därefter spelade orkestern tre låtar, en från Halland och 
två från Värmland, vilka av direktör Hjort samlats och upptecknats, varefter 
Göteborgs och Bohusläns Sångarförbund sjöngo några nummer, som bildade 
ett storstilat inslag i programmet. De manliga rösterna fyllde hallen med 
sonor klangfyllighet och det visade sig, att den i akustiskt hänseende var 
synnerligen lyckad.

Avslutningen blev särskilt stämningsfull, då estraden samtidigt intogs av 
sångarna i sina vita mössor och barnen med sina flaggor i händerna. Tonerna 
av »Du gamla, du fria», sjungen med entusiasm och värme, brusade genom 
hallen och åtföljdes av stormande bifall och ett leve för fosterlandet.

LÖRDAGENS GENERALREPETITION.

Vid 11-tiden på förmiddagen den 30 juni samlades alla sångarna, vilka med 
extratåg anlänt till Göteborg föregående afton och denna dag på morgonen, 
i sångarhallen till den första repetitionen.

Sedan sångarna tagit plats på estraden, besteg sångarförbundets vice ord
förande, greve C. E. Taube, anföraretribunen och yttrade ungefär följande:
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»På styrelsens för Svenska Sångarförbundet vägnar får jag härmed hälsa 
eder välkomna till denna fjärde allmänna svenska sångarfest och tacka eder 
för att ni så mangrant infunnit eder till densamma, mången av eder därvid 
trotsande långa och tröttsamma färder. Jag vill särskilt rikta detta välkommen 
till våra sångarbröder från Norge och Amerika, som nu komma att sta mitt 
ibland oss, och uttrycka vår stora glädje över att se dem deltaga i denna 
fosterländska fest. Det bevisar, att deras hjärterötter ännu äro starkt fästade 
vid deras gamla fosterland. Viss om, att ni alla här församlade sångare vilja 
göra edert bästa för att sprida glans över sångarfesten, är jag övertygad om, 
att ni med eder sång skola bereda icke endast eder själva stor glädje utan 
även skänka publiken upplevelsen av en sällsynt högtidsstund. I våra vackra 
sånger tolka vi ofta vår varma kärlek till fosterlandet. Låtom oss därför nu, 
innan sången börjar, höja ett fyrfaldigt leve för vårt älskade fosterland. Leve det!»

Och ur 6,500 sångarstrupar dånade ett fyrfaldigt, taktfast hurra.
Härefter bestegs talarstolen av borgmästaren Lindberg, som i följande ord 

hälsade sångarna välkomna till utställningsstaden :
»Sedan hälsningssången nu förklingat, anhåller jag att å Göteborgs stads 

vägnar få hälsa deltagarna i fjärde allmänna svenska sångarfesten hjärtligt 
välkomna till jubileumsstaden.

Från vitt skilda orter inom vårt långsträckta land och även från grannlanden, 
ja t. o. m. från det stora ländet på andra sidan Atlanten hava Ni hitkommit 
för att glädja oss med Eder sång, och det är en högst imponerande samling 
sångare, som här stämt möte. Vi göteborgare tacka Eder för att Ni förlagt 
denna sångarfest hit till staden och därigenom givit ett det vackraste och 
mäktigaste inslag i denna på möten, kongresser och festligheter så rika jubi- 
leumssommar.

I dessa tider av split och strid på livets alla områden är det av så mycket 
större vikt, att det som kan ena och samla tillvaratages ; och vad gives väl 
som kan ena i högre grad än sången! Vilken åskådning man än har på livet 
och vilken ställning man än intager, bör sången kunna hava samma förädlande 
och upplyftande verkan på sinnena. Och det finnes liksom ett osynligt band, 
en föreningslänk mellan dem, som intagas av samma stämning, vilket nog Ni 
sångare mången gång erfarit.

Kärleken till sången lever överallt inom vårt svenska folk, och vart vi än 
komma inom Sveriges landamären, kunna vi få höra samma vackra, innerliga 
folkvisor, oftast med en underton av om icke melankoli så dock allvar; men 
det gives även glada strängar på den svenska lyran. Vare sig det gäller glädje 
eller sorg utlöser sig stämningen hos oss gärna i sång. Och i dag gäller det 
glädje.
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»Nu komma, nu komma de, de komma under sång, 
Nu komma de svenske, de komma under sång-»,

så börjar också den sång, som Ni betecknande nog valt till inledning av denna 
sångarfest. Det är kärleken till sången, behovet att giva hjärtats känslor luft 
i sång och önskan att med sången glädja andra, som fört Eder hit. Och kan 
väl en sångare känna större glädje och tillfredsställelse än att med sin sång 
glädja andra.

Med »Sven i Rosengård» kan en var av Eder sjunga:

■»För silver och guld jag sjunger ej, 
Jag sjunger f ör att hjärtat mig tvingar.
Jag känner ingen annan lön, o nej,
Än att sången ett gensvar bringar».

Och detta kunna Ni vara förvissade om, att här i denna stad, där, jag vågar 
påstå det, musiken blivit i ovanligt hög grad omhuldad och uppskattad, Eder 
sång skall finna gensvar i mångtusenden åhörares hjärtan och att Ni skola 
sjunga Eder in i dem, ty »hjärtats nyckel heter sång». Det är heller icke 
något tvivel underkastat, att Ni icke under Eder framstående dirigents, director 
musices, dr. Hugo Alfvéns erfarna och skickliga ledning skola vinna en 
glänsande succès vid denna sångarfest, som till motto tagit: »Svenska sång, 
dig höj på starka vingar».

Denna musikaliska framgång blir måhända för Eder den största behållningen 
av Edert besök här. Men vi göteborgare, som i år med en utställning fira 
minnet av stadens grundläggning, vilja dock hoppas och önska, att de dagar, 
Ni här tillbringa, skola för Eder bliva så angenäma och att vad Ni få se 
icke blott av vår utställning utan även i övrigt av vår stad, som vi hålla så 
kär, måtte giva så goda, glada och varaktiga intryck, att Ni härifrån medföra 
idel ljuva minnen för livet.

Med dessa önskningar och förhoppningar beder jag få utbringa ett leve för 
fjärde allmänna svenska sångarfestens lyckliga förlopp, i vilket leve jag beder 
Eder alla kraftigt instämma.»

Och sedan började repetitionen, varvid festdirigenten Hugo Alfvén för första 
gången stod ansikte mot ansikte med denna jättekor. Spänningen var säker
ligen stor icke minst hos honom själv, hur utgången skulle bliva, men allt 
gick utmärkt. Och på en timme var repetitionen undanstökad och sångarna 
skingrades för att bese utställningen.

Programmet för de bägge festkonserterna lydde sålunda:

— 259 —



GÖTEBORGS JUBILEUM 1923

PROGRAM I.
i. a) De svenske ......................................... S. Körling.

b) Sverige ................................................ W. Stenhammar.
c) Sjung, sjung......................................... A. Söderman.

Svenska sångarjörbundet (c:a 6,500 man). 
Dirigent: Fil. d:r HUGO AlfvÉn.

2. a) Serenade................................................ H. Kjerulf.
b) Vårstorm ............................................. C. Kreutzer.

Göteborgs sångarförbund (c:a 350 man). 
Dirigent: Rektor Ruben Hillström.

3. a) Saligt är det folk .............................  G. Wennerberg.
b) Korsfarersang ..................................... A. Rubenson.

Norrlands sångarförbund (c:a 1,125 man).
Dirigent: Musikhandl. Thure Mklander.

4. Smålandssången......................................... I. w idéen.
Smålands sångarförbund (c:a 500 man).

Dirigent: Musikdirektör J. JACOBSON.

5. a) Naturen och hjärtat ................... . O. Lindblad.
b) Domaredansen..................................... arr. O. Olsson.

Skånska sångarförbundet (c:a 300 man). 
Dirigent: Musikdirektör Herman Åkerberg.

6. a) O Gud, som styrer .........................  G. Wennerberg.
b) En sommarafton................................. A. F. Lindblad.

Svenska sångarförbundet (c:a 6,500 man). 
Dirigent: Fil. d:r HUGO ALFVÉN.

7. a) Sigurd Jorsalafar................................. I. Widéen.
b) Klunkom Welam Welamsson.......... S. Palmgren.

Stockholms sångarförbund (c:a 400 man).
Dirigent: Musikdirektör Einar Ralf.

8. a) Det skymmer ..................................... F. Körling.
b) Balders död......................................... C. Elling.
Svenska sångkörer i Kristiania och Bergen (c:a 60 man).

Dirigent: Herr F. O. Hellberg.

9. a) Israels herde ..................................... Portnianski.
b) Välkommen till våren ...................... H. Petschke.

Västergötlands sångarförbund (c:a 400 man). 
Dirigent: Ingenjör Tage Bilde.

to. a) Till natten............................................. E. DÜRING.
b) Till fosterlandet................................. Edberg.

Östgöta sångarförbund (c:a 300 man). 
Dirigent: Musikdirektör G. Bengtsson.
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ii. a) Stämning............................................ PETERSON-BERGER-
b) Spelmansvisa................................. I- WIDÉEN:
c) Sveriges flagga............................. H. Alfvén.

Svenska sångarjörbundet (c:a 6,500 man). 
Dirigent: Fil. d:r Hugo Alfvén.

PROGRAM II.

i a) Hell dig, älskade nord .................. I. Hallström. 
b... Sverige ........................................... w-..Stenhammar.

c) Sjung, sjung......................................... A. Söderman.
Svenska sdngarförbundet (c:a 6,500 man). 

Dirigent: Fil. d:r Hugo Alfvén.

2. a) Sjöfararen vid milan.........................  S. Palmgren.
b) Dalmarsch............................................  I. Widéen.

Dalarnas sängarförbund (c:a 450 man).
Dirigent: Musikdirektör O. ENDERBERG.

3. a) Korsfarersang ..................................... — hallen.
b) Vårens vandring................................. H. Alfvén. 

Västmanlands sängarförhmd (ca 300 man). 
Dirigent: Domkyrkoorganisten Herman Lindqvist.

a) Hymn ......................................................... w- PETERSON-BERGER:

b) Sigurd Jorsalafar...........................   Widéen.
Örebro läns sängarförbund (c:a 275 man).

Dirigent: Lärare Folke OLSSON.

5. a) Hör det brusar ................................. A. Söderman.
b) Vårsång................................................ E. Kremser.
Göteborgs och Bohus läns sängarförbund (c:a 400 man).

Dirigent: Musikdirektör FREDRIK HJORT.

6. Vår längtans land ......................... ....... Svensson.
Svenska sängarförbundet i Amerika (60 man).

Dirigent: A. FRANCKE.

7. a) Majsång................................................. F. Kuhlau.
b) Spelmansvisa......................................... I. Widéen.

Svenska sängarförbundet (c:a 6,500 man). 
Dirigent: Fil. d:r Hugo ALFVÉN.

8. a) 
b)

Gottland.........
Uti vår hage

Aug. Fredin.
Folkv. fr. Gottland.

Gottlands sängarförbund (c:a 70 man). 
Dirigent: Läroverksadjunkt E. MÖLLER.
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9. a) Till natten............................................. E. Düring.
b) Jägarens avsked ................................. F. Mendelssohn.

Dalslands sdngarförbund (c:a 225 man).
Dirigent: Musikdirektör V. E. LUNDQVIST.

10. a) Morgon ................................................  E. Eklöf.
b) En litten låt om vårn...................... F. Körling.

Värmländska sångarjörbundet (c:a 650 man).
Dirigent: Musikdirektör O. Söderlund.

ii. a) Önskevisa ............................................. A. Söderman.
b) I bröllopsgården .............................  A. Söderman.

Södermanlands sängarjörbund (c:a 350 man).
Dirigent: Rektor David Nylund.

12. a) En sommarafton................................. A. F. Lindblad.
b) O Gud, som styrer ......................... G. Wennerberg.
c) Sveriges flagga.................................... H. Alfvén.

Svenska sångarjörbundet (c:a 6,500 man). 
Dirigent: Fil. d:r Hugo Alfvén.

FÖRSTA FESTKONSERTEN.

Konserten skulle börja kl. 6 e. m., men redan långt före denna tid syntes 
en väldig skara människor i biler, med spårvagnar och gående skynda till 
Heden och vid 6-tiden var hela den stora hallen fylld av förväntansfulla åhörare. 
Mot den vita fondväggen hade rests de olika sångarförbundens standar och 
dessa bildade tillsammans med de svenska flaggorna en dekorativ bakgrund 
för sångarna, som tagit plats på estraden. Nästan alla voro iförda den nya 
sångarmössan med vit sammetskulle, kantad av en blå passpoal, och den 
säregna anblicken av dessa vita mössor, som liknade ett snötäckt fjäll, häl
sades av publiken med en spontan applåd.

Svenska Sångarförbundets ordförande, kronprins Gustaf Adolf, som deltagit 
i förbundets föregående sångarfester, var på grund av sin vistelse i England 
förhindrad att närvara, men prinsessan Ingeborg hedrade större delen av konser
ten med sin närvaro.

Så syntes dr. Alfvén på anföraretribunen och jättekören stämde upp Kör- 
lings: »De svenske». Det gick ett sus och liksom en våg av tjusning genom 
den stora åhörareskaran. Man lyssnade med andakt och det blev en högtids
stund, som väl ingen av de närvarande drömt om. Förvånande var den nyan-
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seringsförmåga, som denna masskör presterade, och man häpnade över den 
goda samsjungningen. Efter sangen följde en verklig applådåska och dä kören 
därefter uppstämde Stenhammars »Sverige», reste sig hela publiken och sångarna 
blottade sina huvuden. Det var en stämningsfull anblick dessa sex tusen vita 

mössor i luften.
De olika förbundskörerna, som därefter läto höra sig, var och en med två 

sånger, visade sig förfoga över synnerligen vackra och väl skolade röster. 
De voro mycket väl samsjungna och belönades med varmt bifall.

När dr. Alfvén därpå besteg dirigenttribunen för att på nytt leda hela 
kören, följdes han av ordföranden i Norges Landssangerforbund direktör W. 
F. K. Christie, som bringade de svenska sångarbröderna det norska sångar- 
förbundets varmaste och broderligaste hälsningar, förenade med beundran och 
med ett tack för väl visad vägledning i sångens sköna idrott, samt överläm
nade en lagerkrans med band i de norska färgerna till Svenska Sångarför- 
bundet, å vars vägnar greve Taube mottog densamma. Härefter bekransade 
herr Christie under stormande ovationer från publik och sångare Hugo Alfvén 
och yttrade därvid: »Denna krans, som var det största olympiska priset, 
säger mer än vad ord kunna tolka.» Omedelbart däiefter framförde Dirigent
föreningens i Köpenhamn representant, organisten Wilhelm Poulsen, en hälsning 
och en hyllning till svenska sångare från danska sångarbröder. »Vi tacka för 
det sköna, vi ha hört, och vi hoppas, att denna upplevelse skall giva oss krafter 
till att verka för ett samarbete på sångens område mellan de nordiska landen.» 
Därefter överlämnade han från sin förening en lagerkrans med band i de 

danska färgerna.
Hjärtliga sångarhyllningar ägnades grannländernas representanter.
Efter konsertens slut hade Göteborgs och Bohusläns Sangarförbund anordnat 

ett samkväm i sångarhallen, varunder tal höllos och sanger sjöngos. Däreftei 
begåvo sig sångarna till utställningen och ända till dess denna vid 2-tiden 
stängdes, kunde man från restaurantverandor och konditorier höra sånger 

ljuda i sommarkvällen.

SÖNDAGENS GENERALREPETITION.

Kl. 11 på söndagens förmiddag samlades sångarna åter i sängarhallen till 
generalrepetition. Dr. Alfvén höll därvid ett tal till sångarna, vari han tackade
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dem för den enligt hans mening ypperliga prestationen under gårdagens konsert. 
»Ni ha väckt min största respekt och jag känner mig glad och stolt över att 
ha fått leda eder. Av eder sång är jag övertygad om, att svenska musik
kulturen bottnar i vår svenska manskörsång. Jag beundrar den lystring, den 
precision och den samsjungning, varav denna jättekor är mäktig, och huru 
lätt ha ni inte förstått mig! Mitt tack och min djupa beundran, icke minst 
till alla de hundrade dirigenterna, för det energiska och uppoffrande arbete, 
de nedlagt.» Därefter utbringade han ett leve för den svenska manskör
sången samt för Svenska Sångarförbundet och dess lyckliga framtid, vilken 
hyllning av greve Taube besvarades med ett leve för dr. Alfvén. Greve Taube 
uppläste därpå ett från landshövdingen ankommet telegram: »Livligt bekla
gande att ej kunna närvara, då eder stolta sångarfana höjes, gör jag på av
stånd min honnör och sänder alla min hyllande hälsning. Oscar von Sydow.» 
Härpå utbringade greve Taube ett fyrfaldigt hurra för landshövdingen.

Efter repetitionen samlade sig sångarna utanför konserthallen, där de av 
festmarskalken friherre Måns von Stedingk ordnades för att tåga till utställ
ningen. Svenska Sångarförbundets standar, de olika länssångarförbundens baner 
och svenska amerikakörens tre fanor bildade en färgrik och imponerande fan- 
borg. Och under sång satte sig det långa tåget i gång till utställningen, där 
många tusen människor voro samlade trots det mulna vädret, som så små
ningom övergick till häftiga regnskurar. Sångarna grupperade sig likväl på 
trappan till minneshällen och på den nedanför belägna terrassen och under 
störtregn utfördes: »Nu komma de svenske» och »O, hur härligt majsol 1er», 
men sedan sökte såväl sångare som åhörare sig in i utställningshallarna och 
andra skyddade platser.

ANDRA FESTKONSERTEN.

Även denna konsert hade lockat en fulltalig och entusiastisk publik, som 
liksom föregående dag uppgick till över niotusen personer. Programmet var 
så till vida likartat med gårdagens, att mellan jättekörens nummer länssångar
förbundens separatkörer uppträdde, men det upptog ett flertal nya nummer. 
Ett särskilt festligt inslag blev mottagandet av medlemmarna i den svensk
amerikanska sångkören. Då de i samlad trupp med dirigenten Hjalmar Nilsson 
i spetsen tågade in i hallen och fram på mittelgången, hälsades de med hjärt-
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SÖNDAGENS KVÄLLSKONSERT PÅ UTSTÄLLNINGEN.
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liga applåder, vilka fortplantade sig från bänk till bänk, allt efter som tåget 
skred fram, och av sångarskaran på tribunen välkomnades de med livliga vift- 
ningar med mössorna. Då de placerat sig på estraden, framträdde greve 
Taube och riktade några välkomstord till sångarna, däri han uttalade sångar- 
förbundets glädje över att få hälsa sångarbröderna från andra sidan Atlanten. 
Herr Nilsson tog därefter till orda och tackade för välkomsthälsningen. »Det 
vore förmätet, om vi skulle förmena, att vår lilla skara har nagot att giva eder. 
Vi vilja endast visa, att vi bevarat den största gåva, Sverige givit sina söner, 
sångargåvan.» Och så uppstämde kören den av herr Nilsson författade hyll- 
ningssången till Sverige, som kören lät höra vid svensk-amerikanernas motta
gande å Kungsholm. Då sången slutat, rullade åskor av applåder genom 
salen och sångarna måste bissera sången. Under fortsatta hyllningar lämnade 
de därefter estraden.

Därpå frambar ordföranden i Finska kvartettsångarförbundet, häradshövding 
Hjalmar Hellström, Finlands hälsning till de svenska sångarna och över
räckte en jättekrans av lager med blåvita band till Svenska Sångarförbundet. 
Greve Taube tackade och utbringade ett leve för Finland, som åtföljdes av 
hurrarop och sångarhyllning. Och så överlämnade greve Taube till dr. Alfvén 
en lagerkrans med ett tack för det konstnärliga sätt, varpå han bemästrat det 
väldiga instrument, som kören utgjorde. Och nu ville ovationerna icke taga 
något slut.

Som sista nummer upptog programmet Alfvéns »Sveriges flagga». Åhörarna 

stå upp med blottade huvuden, applåderna dåna och slutligen taga sångarna 
upp: »Hör oss, Svea», varefter publiken skingras, under det att sextusen 
sångarmössor vifta sitt avsked och sitt tack.

En synnerligen stämningsfull avslutning på den stora sångarfesten bildade 
den konsert, som sångarna på kvällen gåvo framför minneshällen på utställ
ningen. Vädret hade nu blivit vackert och alla gator, där tåget, som ordnats 
på Heden, gick fram, voro kantade med mångdubbla rader av åskådare. Den 
Stora gården kunde icke rymma alla dem, som samlats för att åhöra konserten 
och som torde uppgått till mer än fyrtiotusen personer. När sångarskaran
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anlände till huvudentrén, anslöt sig Göta livgardes musikkår till densamma 
och under musikens toner ringlade sig det långa tåget av vita mössor genom 
hyllande människoskaror fram till minneshällen. Själva uppmarschen tog över 
en halv timme i anspråk. Där sjöng kören några sånger, vilka mottogos med 
stormande bifallsyttringar, och när konserten var slut, lyftes Hugo Alfvén på 
starka armar, som i triumf buro honom in i huvudrestauranten.
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En relativt kort tidrymd har förflutit, sedan den tanke föddes till liv, ur 
vilken Röda Korset framgått. Storslagen var denna tanke och lysande 
hava dess resultat blivit. Det Internationella Röda Korset har vuxit ut till en 

hela världen omfattande organisation. I alla civiliserade länder och i alla 
världsdelar finnas nu Röda Kors-föreningar, vilka räkna sina medlemmars an
tal i millioner. Och ständigt fylkas nya skaror under Röda Korsets fanor. 
Området för dessa föreningars verksamhet, som från början inriktats på fri
villig sjukvård i fält och i sammanhang därmed stående frågor, har under 
årens lopp vidgats och Röda Korset har nu också ett vidlyftigt socialt arbete 
på sitt program. Även i Sverige har Röda Korset tillvunnit sig stort intresse 
och under en kraftig och målmedveten ledning har det utvecklats till en mäktig 
sammanslutning, som utövat en gagnande och välsignelsebringande verksamhet 
på skilda områden.

I oktober 1922 beslöt Överstyrelsen för Svenska Röda Korset att genom 
anordnande av en utställning i Göteborg i samband med jubileumsutställningen 
lämna en »bild av Svenska Röda Korsets nuvarande ståndpunkt, belysande 
dess arbete såväl inom den nationella hjälpverksamheten för sjukvården och 
folkhälsans förbättrande som också inom det stora internationella återuppbygg- 
ningsarbetet efter världskrigets fasor och elände». Därjämte beslöts, att en 
allmän kongress skulle hållas den 30 juni, därvid deltagarna genom föredrag 
och diskussioner samt genom personligt sammanträffande skulle vinna ökad 
kännedom om Röda Korsets verksamhet och erhålla nya impulser och syn
punkter. Åt Röda Korsets sjätte distriktsstyrelse i Göteborg uppdrogs att 
anordna denna utställning och vidtaga erforderliga åtgärder för kongressen.

Det visade sig, att kallelsen till deltagande i kongressen mottogs med livlig 
sympati, i det att anmälningar till ett antal av över femtusen inflöto alltifrån 
sydligaste delen av Skåne ända till det nordligaste Lappland. Av de många
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kongresser och möten, som höllos i Göteborg under utställningssommaren, hade 
denna kongress samlat det största antalet deltagare.

Svenska Röda Korsets ordförande H. K. H. Prins Carl, under vars beskydd 
Röda Korset i Sverige uppnått den höga ståndpunkt, det nu intager, hade 
lovat att hedra kongressen med sin närvaro. Bland de anmälda kongressmed
lemmarna märktes därjämte förutom de ledande inom Röda Korsverksamheten i 
vårt land några representanter för utländska Röda Korsorganisationer, nämligen 
professor P. Logoz från Internationella Röda Kors-kommittén i Genève, kapten 
C. Petersén, av svensk nationalitet, från Röda Kors-Föreningarnas Förbund i 
Paris, generalsekreteraren i Danska Röda Korset A. Andrésen och doktor E. 
Mandelin från Finlands Röda Kors.

Hertigen och hertiginnan av Västergötland, som anlände till Göteborg på 
kvällen den 29 juni, bereddes ett hjärtligt och varmt mottagande. A per
rongen hade infunnit sig stadsfullmäktiges ordförande och fru Axel Carlander, 
borgmästaren och fru Bernhard Lindberg, biskop Rodhe, ordföranden i sjätte 
distriktsstyrelsen överstelöjtnanten Arvid Hjortzberg, ledamöterna i nämnda 
styrelse, professor Logoz, doktor Mandelin, generalkommissarien Adelsohn 
jämte andra representanter för staden och Röda Korset med damer.

Vid ankomsten hyllades de kungliga med blommor samt med sång av en 
kör från Par Bricole, som under ingenjör Biides ledning utförde »Hulda vår, 
välkommen åter», varefter ett av kraftiga hurrarop besvarat leve utbragtes. Dä 
prins Carl och prinsessan Ingeborg trädde ut på torget, hälsades de av några 
hundra Röda Korsungdomar och scouter, som med små röd-vita flaggor i

! händerna bildade häck, samt av stora folkmassor, som spontant gåvo sina 
varma sympatier för hertigparet till känna. Sedan en flickkör från Göteborgs 
högre folkskolor under ledning av musikdirektör Werter Carlson sjungit ett 
par sånger, avreste prinsparet i sällskap med sitt värdfolk, grosshandlaren och 
fru Carlander. I staden vajade överallt Röda Korsets flaggor vid sidan av 
svenska flaggor och Göteborgsvimplar och på spårvagnar och biler fladdrade 
små röd-vita vimplar.

Det för kongressen fastställda programmet lydde sålunda:

Kl. 10 f. m. Samling i kongresshallen.
K1. 10.15__10.30 f. m- Hälsningstal av ordföranden i Svenska Röda Korset, 

H. K. H. Prins Carl.
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Kl. 10.30—ii.15 f- m.

Kl. 11.15—12 midd.

Kl. 12—2 e. m.
Kl. 2—2.45 e. m.

Kl. 2.45—3.15 e. m.

Kl. 3.30—4 e. m.

Kl. 4—6.45 e. m.
Kl. 6.45 e. m.
Kl. 7 e. m.
Kl. ii e. m.

Föredrag över Svenska Röda Korsets verksamhet av gene
ralsekreteraren vid Svenska Röda Korset, friherre F. 
Stjernstedt.

Diskussion :
»Vad kan och bör göras för att förverkliga Röda Kor
sets sociala fredsuppgifter?» Inledningsanförande av 
medlemmen av Älvsborgs-distriktets styrelse, överste
löjtnanten S. G. W. Backman.

Besök å Röda Kors-utställningen. Lunch.
Ev. fortsättning av den före uppehållet började diskussionen. 
Diskussion :

»Huru bör Röda Kors-arbetet ordnas och ledas inom 
kretsarna?» Inledningsanförande av medlemmen av 
Skåne-distriktets styrelse, fru Gustava Hammar.

Diskussion :
»Röda Korsets medverkan vid sjuktransporter å lands
bygden. » Inledningsanförande av :

Förutvarande sekreteraren i Kungl. Medicinalstyrelsen 
och Röda Korsets samarbetskommitté för förslag till 
förbättrande av sjuktransportförhållanden å landsbygden, 
majoren Y. Salmén;

Ordföranden i Jönköpings-distriktets styrelse, fältlä
karen O. P. Sörensen;

Föredraganden i ärenden angående frivilliga sjuk- 
vårdstrupperna i Skåne-distriktets styrelse, kaptenen G. 
E. Wasell.

Föredrag om »Sambandet inom Röda Korsets världsom
fattande organisation» av avdelningschefen vid Röda 
Kors-föreningarnas Förbundssekretariat i Paris, kapte
nen C. J. K. Petersén.

Besök å jubileumsutställningen.
Samling till gemensam middag.
Gemensam middag.
Jubileumsutställningens fyrverkeri.

Kongressen skulle hållas i kongresshallen på utställningen, den största sam
lingslokal, som Göteborg kunde erbjuda, men vid kongressens öppnande var 
den dock till trängsel fylld. Hertigen och hertiginnan av Västergötland an
lände strax före kl. 10 på morgonen till Liseberg och mottogos där av distrikts
styrelsens medlemmar samt hälsades med sång av ungdomens Röda Kors, 
scouter och vitklädda unga flickor. En liten parvel på en fyra, fem år över
räckte en bukett skära nejlikor till prinsessan Ingeborg och prins Carl upp
vaktades av en ännu mindre flicka med blommor. Under tonerna av : »Sverige 
är mitt allt på jorden», satte sig tåget i gång till kongresshallen. Mellan 
dubbla led av gossar från Röda Korsets ungdomsavdelningar gick först en
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fanvakt, sedan följde de unga flickorna, soin beströdde marken med blommor, 
och slutligen hertigparet samt representanterna för styrelsen.

Framkommen till tribunen i kongresshallen, som var festligt smyckad med 
Röda Korsemblemer samt med svenska, danska, norska, finska och schweiziska 
flaggor, intog prins Carl ordförandeplatsen. De unga flickorna grupperade 
sig uppe på tribunen kring den svenska flaggan, varefter ett sångnummer 
utfördes.

Prins Carl besteg därefter talarstolen och höll följande anslående tal:

■»Ärade medlemmar av Svenska Rôda Korset.

Då jag nu hälsar Eder välkomna till Svenska Röda Korsets första allmänna 
kongress och ser framför mig denna väldiga skara svenska män och kvinnor, 
som här samlats under Röda Korsets fanor, synes det mig, som borde vi alla 
kunna erfara en känsla av berättigad stolthet och glädje. Och ändå utgöra 
vi, de 5,000 deltagarna i denna kongress, blott en ringa bråkdel av den sven
ska Röda Korshär, som med över 500 underavdelningar, 5,000 ledare och 
över 80,000 medlemmar numera är spridd över alla rikets provinser, allt ifrån 
Skånes sydkust och helt upp till Nord-Lapplands ödebygder. Det finnes väl 
i dag knappast en by eller en socken i Sveriges land, som icke räknar någon 
Röda Kors-ledamot bland sina bebyggare eller en svensk stuga, där ej Röda 
Korsets namn åtminstone någon gång blivit nämnt, och — vi vilja så gärna 
tro det — nämnts med aktning och förtroende och med förståelse för det 
rättfärdiga i de idéer, för vilka Röda Korset kämpar i världen.

Förenade i Genève-konventionen och i tron på en sann humanitets betydelse 
i samfundslivet och samförstånd mellan folken, äro för närvarande icke mindre 
än 49 nationella Röda Kors anslutna till den väldiga samorganisation, som 
under namn av Internationella Röda Korset omspinner hela jordklotet. Dess 
medlemsantal uppgår nu till över 40 miljoner och dess samlade tillgångar väl 
till c:a 800 miljoner svenska kronor. Röda Korset är vordet en makt till det 
goda på jorden, en makt, som förpliktar och medför ansvar. — Vad vill då 
Röda Korset i vidaste mening? Jo, Röda Korset vill söka förmå folken lik
som individerna att behärska sina lidelser, att hjälpa i stället för att förgöra 
varandra. Icke genom att blanda sig i staternas politik utan genom att föra 
försonlighetens och barmhärtighetens talan och i handling visa, att, om än skilda 
till ras, nationalitet och religion, äro vi dock alla bröder — i den andan vill 
Röda Korset göra sin gärning på jorden. Att vid anfall försvara sitt hem och 
sitt land, det är en helig plikt, som Röda Korset ingalunda vill försvaga 
än mindre förneka, och krigsoffrens lidanden vill det lindra. Men på samma 
gång vill Röda Korset söka hos folken frammana en sinnesändring, en ädel
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chk

människokärlek, som banar väg för en bestående fred och stämplar krigiska 
anfall som en ovärdig, en barbarisk kvarleva från svunna tider. Huru annor
lunda hade det icke nu sett ut i världen, om ett sådant sinnelag behärskat det 
2O:de århundradet och dess ledande stater!

Röda Korset i vårt land är en kraftig och ingalunda betydelselös gren av 
det världsfamnande träd, som på mindre än 60 år vuxit upp ur Henry Dunants 
skapelse. Men det vore förvisso en stor villfarelse att tro, det vår nationella 
förgrening av Röda Korset utav denna internationella gemenskap är bunden i 
sin handlingsfrihet. I den gemensamma stammen äger den ett värdefullt stöd 
och en kraft till ökad betydelse, men den äger full rätt att bära sina egna 
frukter, och sin skörd får den använda som den själv finner bäst. Genom 
sitt höga medlemsantal i förhållande till folkmängden intager Röda Korset i 
Sverige i själva verket tredje rummet bland de nationella Röda Korsen. Dess 
organisation är beprövad, dess krigsberedskap betryggande. Det åtnjuter stats
makternas skydd och bevågenhet, och vårt folks offervillighet har hittills givit 
oss ständigt ny kraft till att uppfylla vår humanitära mission såväl i främ
mande länder som till vårt eget folks välfärd.

Ungefär 10 miljoner kronor hava blott under dessa bittra efterkrigsår gått 
genom Svenska Röda Korsets händer och genom våra aktioner i utlandet 
utnyttjats till läkande av de fruktansvärda sår, kriget slagit. Dessutom har 
såsom vi alla veta Svenska Röda Korset organiserat och genomfört den krigs- 
barnsverksamhet, som räddat tusentals oskyldiga barn och spritt offrandets 
förädlande glädje i så många hem i vårt land, ett kärleksverk, som ensamt det 
uppskattats till 16 miljoner kronor. — Den Svenska Röda Kors-organisationen 
har också otvivelaktigt en berättigad andel i det ökade anseende vårt land 
genom sin omfattande hjälpsamhet vunnit bland världens nationer.

Men med all sin strävan att även internationellt fylla sin plikt och härut- 
innan motsvara ett givmilt folks förtroende har Röda Korset i Sverige dock 
icke förgätit sina egna landsmän.

Med bortåt 1,550,000 kronor i särskilt mottagna eller egna medel eller i materiel 
genom kretsarnas kvinnoarbete ha vi under de senaste 5 åren speciellt i Norr
land men även inom andra landsändar kraftigt understött den allmänna sjuk
vården i riket, bekämpat epidemifaran, ökat vårdplatsernas antal, förbättrat 
sjuklägren i hemmen och genom ett livaktigt upplysningsarbete i hälsovård 
sökt förekomma sjukdomar och höja folkhälsan i Sverige. Vid sidan härav 
har Svenska Röda Korset alltjämt utbildat nya sjuksköterskekrafter, som äro 
en heder för vårt land och en ovärderlig hjälp och tröst i våra sjuksalar, lik
som i våra hem. Och när den svåra nöd, som förra året följde dyrtiden i 
spåren, hotade hemmen och barnen, så sökte Svenska Röda Korset även här, 
efter måttet av sina krafter, stödja myndigheternas strävanden och bistå de 
nödställda.
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Svenska Röda Korsets omfattande sociala program håller alltså på att för
verkligas. Men mycket återstår dock ännu att uträtta, ja, i själva verket äro 
lidandets brunnar outtömliga, och ingen humanitär institution behöver befara 
att stå utan arbetsuppgifter. Man har varnat Svenska Röda Korset för att 
vid sin hjälpverksamhet ingripa på den kommunala fattigvårdens område och 
såmedelst avvänja det allmänna från dess lagstadda skyldigheter. Ja, i princip 
och som regel är denna varning befogad, och någon fattigvård ingår icke hel
ler i Svenska Röda Korsets uppgifter. Men det finnes många andra brister 
att fylla. Staten och över huvud taget det allmänna kan icke undvara de 
enskilda medborgarnas medverkan vid uppfyllandet av de alltjämt växande 
sociala krav, som det moderna samhället uppställer. Och det vore säkerligen 
icke ens lyckligt, om all social hjälpverksamhet bleve uteslutande grundad på 
lagar och förordningar utan att lämna tillräckligt spelrum för det enskilda ini
tiativet — för den enskilda offervilligheten med folkuppfostrande betydelse.

Jag vill uttala den förhoppningen, att kongressens förhandlingar måtte bliva 
fruktbärande och bringa dess deltagare icke blott angenäma minnen utan även 
många värdefulla impulser till fromma för Röda Kors-arbetet i Sverige och 
förmå ingjuta hos alla dess olika organ och alla dess medlemmar ny lust och 
nytt mod att med kraft deltaga i och stödja detta arbete.

Till sist ett tack, ett varmt och berättigat tack, förutom till våra direktioner, 
till alla distrikts- och kretsstyrelser för deras bidrag — stort eller ringa — till 
det hedrande arbetsresultat, som i förtroende till Överstyrelsens ledning hittills 
uppnåtts inom Svenska Röda Korsets många verksamhetsfält. Under kongres
sens förhandlingar står det emellertid var och en fritt att frimodigt yttra sin 
mening om detta resultat och om den politik, som hittills blivit följd. Över
styrelsen lyssnar gärna till rösterna även från de djupa leden.

Den inre tillfredsställelsen av de framgångar, vi vunnit, är Svenska Röda 
Korsets samfällda egendom. Distrikt och kretsar äro icke mindre än Över
styrelsen delaktiga i det anseende och det förtroende, Svenska Röda Korset 
åtnjuter i Sverige och även långt utöver dess gränser. Även den minsta krets, 
som är representerad här i denna sal, har i sin mån bidragit härtill. Alla äro 
vi solidariska, dock icke blott då fråga är om att skifta den tacksamhet och 
glädje, vi skördat, utan även när det gäller att fördela ansvaret för vad som 
försummats. Må vi icke glömma detta, och må vi komma ihåg, att med fram
gången växa förhoppningarna och kraven — att framgången förpliktar.

Men ännu ett ord. — Utan det förtroendefulla stöd, Regering och Riksdag, 
ja hela vårt folk skänkt Svenska Röda Korset, hade vi aldrig, särskilt under 
dessa sista krävande år, nått dit, där vi nu stå. Må vi för den skull icke 
glömma den djupa tacksamhet, Svenska Röda Korset härför är skyldigt de 
svenska statsmakterna och den svenska nationen.
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Hertigparet av Västergötland anländer till kongresshallen vid Röda korsets 
kongress den 30 juni.
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Röda korsets kongress i kongresshallen den 30 juni. Prins Carl håller 
högtidstalet.
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1 det jag förnyar min välkomsthälsning till Eder alla, som här stämt möte, 
förklarar jag kongressens förhandlingar öppnade.

Må den Allra Högste förläna folken klokhet och kraft att skingra den tve
dräktens anda och det mörker, som alltjämt ruvar över oss. Mera kärlek, 
mera ljus över världen och frid på jorden, det är vårt hopp och vår bön. 
Halle Han ock sin skyddande hand över vårt älskade land och välsigne Han 
särskilt den gärning, som är vår.»

Talet mottogs med starkt bifall.
Härefter vidtogo förhandlingarna enligt det fastställda programmet under 

stort intresse från den talrika åhörareskarans sida. Mellan kl. 12—2 e. rn. 
gjordes ett avbrott i förhandlingarna, varunder besök å Röda Kors-utställnin- 
gen gjordes och lunch intogs.

Vid kongressens avslutande reste sig Svenska Röda Korsets vice ordförande 
generallöjtnanten Hugo Jungstedt och yttrade följande:

Eders Kungliga Höghet!

På kongressens vägnar anhåller jag att få uttala ett tack för att Eders Kung
liga Höghet behagat leda dagens förhandlingar. Vi se häri ett förnyat bevis 
på det levande intresse och den välvilja, Eders Kungliga Höghet städse visat 
Svenska Röda Korset.

Som en erinran från kongressen ber jag på Överstyrelsens och samtliga 
distriktsstyrelsers vägnar, att Eders Kungliga Höghet ville mottaga detta min
nesalbum, innehållande fotografier av samtliga styrelseledamöter.»

Därefter överlämnade general Jungstedt minnesalbumet till prins Carl, som 
omedelbart besvarade talet med följande ord:

^Mina damer och herrar, härvarande medlemmar av Överstyrelsen och di
striktsstyrelserna!

Jag är djupt rörd över den stora vänlighet, som visats mig, djupt rörd och 
tacksam för detta minne, som jag på kongressen i Göteborg erhållit. Detta 
minnesalbum, som innesluter bilder av ledamöter i såväl Överstyrelsen som 
distriktsstyrelserna i hela landet, kommer för mig att utgöra ett bevis på och 
vittna om den förståelse och det goda samarbete, som är rådande mellan mig 
och Eder och att jag alltid kan påräkna Edert stöd i detta arbete. Hjärtligt 
tack!

Jag får härmed förklara kongressens förhandlingar avslutade.»
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Kongressen avslutades med en gemensam middag på utställningens huvud- 
restaurant, som helt reserverats för kongressdeltagarna. I middagen deltogo 
omkring tretusen personer, men tack vare de utmärkta anordningar, som från 
Röda Kors-ledningens sida vidtagits, voro alla middagsgästerna på de åt dem 
anvisade platserna, då prins Carl kl. 7 e. m. anlände och gick genom samt
liga salarna att hälsa de församlade kongressmedlemmarna.

Vid hertigens och hertiginnans av Västergötland bord voro placerade Över
styrelsens ledamöter, samtliga gäster, distriktsordförandena och sjätte distrikts
styrelsens medlemmar till ett antal av fyrtiotvå personer.

Under middagen vände sig prins CARL till representanterna för det Inter
nationella Röda Korsets centralorganisationer1 med följande anförande, som 
hölls på franska språket:

1 Det stora Internationella Röda Korset har tvä föreningar: Internationella Röda Kors- 
kommittén med säte i Genève och Röda Kors-Föreningarnas Förbund med säte i Paris.

»När jag i dag hälsade kongressen, yttrade jag, att makt till det goda på 
jorden medför ansvar och förpliktar till handling. En sådan makt, och en 
betydande makt, är Röda Korset i världen. Det har blivit det icke ‘enbart, 
om också främst, genom styrkan och högheten hos de idéer, för vilka det 
kämpar, utan även på grund av den imponerande väldigheten hos denna inter
nationella samorganisation, och genom klokheten och kraften hos de ledande 
institutioner, som bidragit till att skapa denna makt och nu från Genève och 
Paris vaka över dess väl.

Svenska Röda Korset har den äran och glädjen att som sina gäster här i 
dag få hälsa två högt ärade representanter för det Internationella Röda Kor
sets centralorganisationer. Med anledning därav bedja vi dem mottaga vår 
tacksamma och varma hyllning och bringa den vidare till de betydelsefulla 
organ, de här företräda, i det vi utbringa ett fyrfaldigt leve för det Inter
nationella Röda Korset.

Leve det!»

Detta tal besvarades av vice presidenten i Internationella Röda Kors-kom- 
mittén professor P. Logoz, som yttrade:

^Monseigneur, Madame, Messieurs!
Le droit d’ainesse du Comité International de la Croix-Rouge et la courtoisie 

du Capitaine Petersén me donnent le privilège de répondre aux aimables et 
fortes paroles que Votre Altesse Royale vient de prononcer à l’adresse des 
représentants de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Comité Inter
national de la Croix-Rouge au présent congrès de la Croix-Rouge Suédoise.
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Nous ne manquerons pas de rapporter à ceux qui nous ont envoyés ici — 
parce qu’ils s’intéressent à la vie des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
parce qu’ils tiennent à rester en contact étroit avec ces sociétés nationales — 
nous ne manquerons pas, dis-je, de faire connaître à ceux qui nous ont envoyés 
à Göteborg, l’éclatant succès que constitue pour la Croix-Rouge Suédoise le 
congrès si remarquable auquel nous avons le privilège d’assister aujourd’hui.

Soyez bien sûr, Monseigneur, qu’à Genève comme à Paris, on se réjouira 
cordialement de ces nouvelles. On s’en réjouira parce qu’on y trouvera une 
nouvelle preuve de la vitalité de la Croix-Rouge Suédoise, une nouvelle con
firmation de la voie de développement constant dans laquelle elle marche sous 
la direction si sage, si éclairée et si dévouée de son éminent Président.

Et puisque je parle du Président de la Croix-Rouge Suédoise, permettez- 
moi, Monseigneur, — au risque de blesser Votre modestie — d’ajouter encore 
ceci.

Vous êtes l’un de ceux qui, actuellement, dans le monde, tiennent le plus 
haut et font briller du plus vif éclat ce flambeau de l’idéal de la Croix-Rouge 
qu’un de mes compatriotes a allumé, à Genève, il y aura bientôt trois quarts 
de siècle.

Vous avez compris le sens profond de la parole de l’apôtre St. Paul: Sur 
cette terre, trois choses sont éternelles, la foi, l’espérance et la charité. Mais 
de ces trois choses, la plus éternelle et la plus grande, c’est la Charité! Cet 
idéal de l’apôtre St. Paul, cet idéal de la Croix-Rouge — inter homines caritas—, 
Vous consacrez, Monseigneur, Votre vie à le réaliser.

Nous sommes particulièrement heureux d’avoir aujourd’hui l’occasion d’en 
exprimer publiquement à Votre Altesse Royale, au nom des institutions inter
nationales de la Croix-Rouge, notre très profonde gratitude et notre admiration 
la plus sincère.

J’ai dit.»

Därefter reste sig generalmajor Lovén och riktade å samtliga distrikts- och 
kretsstyrelsers vägnar ett tack till prins Carl:

Eders Kungliga Högheter, Mina Damer och Herrar!
Efter förhandlingarnas slut i dag har vice ordföranden till Eders Kungliga 

Höghet framfört Överstyrelsens och hela Svenska Röda Korsets tacksamhet 
för det av Eders Kungliga Höghet nedlagda arbete för detsamma och för 
åstadkommandet av denna kongress.

Men det återstår ännu en kär plikt att fylla, då jag, såsom den äldste distrikts
ordföranden, å samtliga distrikts- och kretsstyrelsers vägnar nu frambär vårt 
vördsamma från hjärtat gående tack och vår varma hyllning för det intresse 
och den omvårdnad, E. K. H. ägnat även de mindre organisationerna inom
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landet, ävensom för att E. K. H. jämte sin. höga gemål velat deltaga med oss 
i denna gemensamma festmåltid.

Svenska Röda Korsets storartade utveckling, om ock till en stor del beroende 
på dess egen innebörd och det höga mål, för vilket det arbetar, är dock till 
väsentlig grad en frukt av det aldrig svikande intresse och den medkänsla för 
mänskligt lidande och nöd, som kännetecknar E. K. H:s, och jag må så säga, 
regeringstid inom detsamma och som givit sig uttryck i de storslagna initiativ, 
som tagits, i den utmärkta ledning, som givits, och i de goda råd och väl
villiga stöd, som varje sökande hos E. K. H. funnit.

Vi se ock därför upp till E. K. H. med de varmaste känslor av hängiven
het, tacksamhet och kärlek och uttala vår förhoppning, att E. K. H. under 
en lång framtid ville såsom hittills med sin verksamhet omfatta detta vårt 
gemensamma kärleksverk till Svenska Röda Korsets ära och medmänniskors 
båtnad.

Jag uppmanar alla här närvarande att deltaga med mig i ett kraftigt fyrfal- 
digt hurra, då jag nu utbringar ett leve för vår Ordförande, H. K. H. Herti
gen av Västergötland.

Leve Hertigen!»

Prins CARL besvarade detta tal med följande ord:

i,Ärade medlemmar av Svenska Röda Korset, Mina Damer och Herrar!

Med djup tacksamhet har jag såsom ett uttryck för fortsatt förtroende 
mottagit Eder vackra hyllning. Dess värmande minne skall städse förbliva 
levande hos mig, uppmuntra mig och mana mig till nya ansträngningar, så 
länge jag ännu förmår fullfölja mitt ledarekall inom det Svenska Röda Korset.

När jag i dag hälsade kongressen välkommen till sina förhandlingar, häntydde 
jag på den solidaritet, som bör besjäla Svenska Röda Korset och dess arbete. 
Ja, särskilt i dessa bistra tider, då kampen mellan våld och rätt, nöd och 
humanitet kanske är hårdare än någonsin, är en stark känsla av gemensamt 
ansvar förvisso nödvändig för varje institution, som inom sitt område vill del
taga i denna kamp. Enighet ger styrka, men solidaritet mellan över- och 
underordnade organ får dock aldrig, allra minst vid en frivillig sammanslutning 
som vår, bliva en princip, som förtrycker, som förkväver arbetsglädjen och 
dödar initiativet. Överstyrelsen för Svenska Röda Korset vill leda, stödja 
och råda, icke befalla. Men just därför begära vi, och måste begära, utom 
lojalitet och förtroende för våra rådslag även egen aktivitet och verksamhets
lust av distriktsstyrelserna i det gemensamma programmets anda. Det vore 
icke rättvist, om jag icke erkände, att insikten härom i allmänhet är levande 
inom distriktens styrelser och att den rätta andan i regeln även behärskar 
Svenska Röda Korset i dess helhet och livar dess arbete.
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Mina Damer och Herrar! Det universella Röda Korset vill medverka till 
det kristna kärleksbudets seger på jorden genom makten av goda gärningar, 
äkta brödrasinne och vidsynt människokärlek. Matte Svenska Röda Korset, 
ja, måtte envar av oss djupt känna sitt ansvar att rätt tillämpa detta bud, 
särskilt när det gäller att förverkliga våra internationella mål, när det gäller 
vårt eget folks välfärd.

I förhoppning härom är det, jag nu uppfordrar Eder alla att samfällt höja 
ett fyrfaldigt leve för Svenska Röda Korset, för dess framgång till andias 
lycka och egen heder.»

Under middagen, som förflöt under en synnerligen angenäm stämning, ut
fördes sång och musik av några göteborgsdamer.

Efter middagen åskådade kongressmedlemmarna det vackra fyrverkeri, som 

avbrändes å utställningsområdet.
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ALLMÄN IDROTT M. M. DEN 1—15 JULI.

Vid planläggningen av denna avdelning av Idrottsspelen hade man satt sig 
ett stort mål före. Man hade nämligen tänkt sig möjligheten av att på 

neutral mark kunna sammanföra motståndarna från världskriget till fredlig täv
lan på idrottsbanan. Emellertid reste sig redan från början stora svårigheter 
mot denna tankes realiserande, vilka dels voro av ekonomisk art och dels hade 
sin grund i det världspolitiska läget. Frankrike och Belgien gjorde gällande, 
att endast under den förutsättningen, att Tyskland bleve upptaget i Nationer
nas förbund, vore ett sammanträffande med idrottsmän från detta land möjligt. 
Till Frankrikes avvisande hållning bidrog tvivelsutan också farhåga för, att 
en stor idrottsfest i Göteborg 1923 skulle minska intresset för de Olympiska 
spelen i Paris aret därpa. De med England och Förenta Staterna förda un
derhandlingarna hade i förstone ett gynnsamt förlopp och ingåvo förhoppnin
gar om en livlig anslutning till Spelen från dessa länders sida, men till sist 
ingick även från dem ett avböjande svar.

Annorlunda var förhållandet med de andra europeiska länderna. Där rådde 
ett mycket stort intresse för deltagande i Spelen, särskilt i de i Mellaneuropa 
belägna länderna, men för flera av dem utgjorde valutafrågan ett hinder, som 
syntes omöjligt att överkomma. I synnerhet verkade kostnaderna för resorna 
inom Sverige och uppehållet därstädes avskräckande. Emellertid övervunnos 
dessa svårigheter bland annat genom den stora offervillighet, som visades av 
flera göteborgsrederier och en del av stadens restauratörer. Och det slutliga 
resultatet blev, att i dessa tävlingar i allmän idrott deltogo icke mindre än 
femton av världens idrottsnationer.

De förhoppningar, man hyst, att åtminstone denna avdelning av Idrottsspe
len skulle gynnas av vackert väder, blevo grymt besvikna. På morgonen den 
i juli, då invigningshögtidligheterna skulle äga rum å Slottsskogsvallen, föllo 
strida regnskurar och även om solen litet längre fram på dagen tittade fram,
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blev denna förbättring icke beståndande, utan himlen mulnade åter. Och även 
under de följande tävlingsdagarna rådde kylig och regnig väderlek.

Talrika åskådareskaror hade emellertid samlat sig å tribunerna och konver
sationen fördes på en hel del främmande tungomål. På slaget 2 spelar rege
mentsmusiken upp och de första leden av det långa defileringståget, med en 
blågul fana i têten, synes vid stora ingången. Främst gä tvahundra norrländska 
sångare i vita mössor. Musiken tystnar och sångarna stämma upp: »Dåne 
liksom åskan, bröder». Så blir en vacker och färgrik fanborg synlig, bestå
ende av de i Spelen deltagande nationernas fanor, varefter följer den langa 
raden av idrottsmän och sist Lingförbundets kvinnliga och manliga elittrupper.

Sedan de defilerande formerat linje framför hedersläktaren, varest hertigen 
och hertiginnan av Västergötland med uppvaktning befunno sig, framträdde 
ordföranden i Spelens kommitté för allmän idrott grosshandlaren Leopold Eng
lund och anhöll, att ordföranden i Idrottsspelens organisationskommitté skepps
redaren Dan Broström måtte förklara denna del av Spelen öppnad. 1 ett 
kortare anförande hälsade denne idrottsmännen från de främmande landerna 
hjärtligt välkomna och slutade med att utbringa ett leve för fosterlandet. Sedan 
hurraropen förklingat och »Hör oss, Svea» sjungits, sänktes fanorna åter fram- 
för den kungliga tribunen och idrottsmännen tågade ut, varefter tavhngarna 

togo sin början.
Dessa tävlingar försiggingo under denna och följande dagar i enlighet med 

det fastställda programmet och fingo ett i allo glänsande förlopp, varpå bland 
annat de talrika erkännanden bära vittne, som organisationskommittén eftei

Spelen fått mottaga.1

1 Se noten å sid. 121.
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Söndagen den 8 juli gav Göteborgs stad middag å utställningens huvud- 
restaurant för in- och utländska ledare och deltagare i Spelen till ett antal av 
250 personer. Stadsfullmäktiges vice ordförande kamreraren Herman Lindholm, 

som presiderade, höll under middagen följande anförande.

■ Mina damer ock herrar!
Jag ber att fa överbringa en hälsning från stadsfullmäktiges ordförande och 

hans beklagande, att tiden ej medgiver hans närvaro här i dag.
Det är endast med stor tveksamhet jag vågat åtaga mig uppdraget att \ 1 

kariera för honom. I idrottsintresserade kretsar står ju nämligen metoden att

n
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spela med reserver ej så högt i kurs och särskilt vid mera högtidliga tillfällen 
kraver man obönhörligt att få se »de gamla pojkarna på planen».

Det finnes dock i detta fall intet val, ty att inställa eller uppskjuta »matchen» 
vore ju att synda mot en annan idrottsregel.

Jag ber darfor att å Göteborgs stads vägnar få hälsa Eder alla hjärtligt väl
komna till denna enkla tillställning.

Av alla nutidens folkrörelser finnes väl intet som förmår att tillvinna sig så 
allmän popularitet som idrottsrörelsen. Detta beror väl framför allt på dess 
allmänna syfte att bidraga till folkets fysiska fostran, men helt visst också på 
idrottsrörelsens synnerligen demokratiska läggning och organisation. Inga hin
der vare sig ekonomiska eller andra möter för någon att kunna bli aktiv idrotts
man. Därtill kommer den rikedom på verksamhetsgrenar, vari idrotten är upp
delad, som möjliggör för en var att kunna ägna sig åt den idrottsgren, som 
bäst passar honom eller henne.

På grund härav kan ju som sagt idrotten räkna på allmänhetens stora in
tresse och sympati.

Val hores ju också på detta område någon gång en oppositionell stämma 
Man har dock det intrycket, att man på ledande idrottshåll har klart för sig 
de faror, som lura i t. ex. rekordsättning framför allmän harmonisk utbild
ning och att man är på sin vakt mot urartningar på såväl detta som andra 
omraden. Manga förmena ju också, att idrottsverksamheten tar för mycket av 
ungdomens tid och att en del av denna kunde ägna sig åt mera nyttig sys. 
selsättning, och personligen håller jag ju före, att det är nyttigare för både 
misa och ekonomi att sköta en kolonitäppa än sitta på en fotbollsläktare, 
men det är ju icke säkert att om än idrotten nedlades, ungdomen skulle bli 
flitigare odlare och därför är man även på dessa något reserverade håll över
ens om, att om idrotten ej är det allra bästa, så är den i alla fall näst det bästa 
och därmed får man låta sig nöjas.

Det är givet, att en rörelse av denna omfattning ej kan lämnas oberörd av 
statliga och kommunala myndigheter. Vissa idrottsgrenar äro ju i stort sett 
ekonomiskt självbäriga. Andra däremot ieke. Och dä dessa senare äro de 
ur manga synpunkter viktigaste, ha våra kommuner fått ingripa för att stödja 
idrotten. ,' Göteborg har det offentliga lek- och idrottslivet med stadens understöd gamla anor Anslag till planer, redskap och instruktörer har sålunda 
lamnats under manga ar och med efterhand ökade belopp

Som slutstenen i den kommunala idrottsbyggnad, som på det sättet uppförts, 
har sa Slottsskogsvallen kommit.

Dennas invigning i samband med stadens 300-års jubileum liksom utställ
ning ar det väl som föranlett, att Svenska idrottsspelen denna gång förlagts 
till en landsortsstad. Det plär ju annars vara enbart huvudstäderna förunnat



att vara mötesplatsen för dessa allmänna tävlingar och uppvisningar. På grund 
av detta senare förhållande äro ni nog vana att vid sådana tillfällen möta i 
alla avseenden större förhållanden och osannolikt är ju ej, att ni funnit vår 
idrottsanläggning och de vidtagna anordningarna brista i ett eller annat avse
ende. Att »Spelen» det oaktat blivit särdeles lyckade, därom synes allt bära 
vittne. Alla grenar av modern idrott ha här varit företrädda och de idrotts- 
resultat, som uppnåtts, har ju varit genomgående goda och i vissa fall rekord
artat goda.

Det viktigaste av allt är dock kanske, att ni till denna första idrottsmön- 
string efter kriget lyckats vinna anslutning från ej mindre än 14 olika nationer.

Ännu blöda såren, som världskatastrofen rev, och uttryck av smärta förnim- 
mes ännu ända upp till våra avlägsna och fredliga bygder. Att trots detta 
så många nationer kunnat möta upp vid detta tillfälle, är dock ägnat väcka 
förhoppning om, att krigets sår snart skola vara läkta.

Att återknyta de brustna banden nationerna emellan, att sammanföra folk 
av olika nationer till ädel tävlan i syfte att skapa fysiskt starka och sunda 
människor, just detta är kanske en av idrottsrörelsens allra största och vikti
gaste uppgifter och med ett understrykande av Svenska idrottsspelens bety
delse i detta avseende så låtom oss förena oss i en skål och ett svenskt fyr- 
faldigt leve för den sunda folkuppfostrande idrotten i alla länder.»
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KONGRESSER OCH MÖTEN.

U
nder utställningssommaren blev Göteborg den plats, dit föreningar och 
andra sammanslutningar med förkärlek förläde sina sammanträden och 
kongresser. Och detta var ju också helt naturligt, då utställningen på snart 

sagt alla områden erbjöd ett rikhaltigt och givande material för studier.
Dessa möten och kongresser, vilkas antal uppgick till etthundranittiotre och 

bland vilka märktes Internationella boktryckarekongressen, Skandinaviska han
delskammaremötet, Föreningen Nordens möte m. fl., komma emellertid icke 
att bliva föremål för närmare behandling i denna skildring av jubileumssom- 
marens händelser i samband med utställningen. Vi skola här endast beröra 
nagra av dessa möten, vid vilka staden eller utställningen i en eller annan 
form utövade värdskap.
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N
ordiska historikermöten eller filolog- och historikermöten hava tidigaie hål
lits i Lund är 1905 och i Kristiania år 1920. Vid det senare mötet till
sattes en kommitté, som erhöll i uppdrag att ombesörja, att dylika möten i 

framtiden anordnades.
I maj 1922 beslöt Göteborgs högskolas lärarerad, att ett nytt nordiskt histo

rikermöte skulle hållas i Göteborg under utställningssommaren. Till kommit- 
terade för detta mötes anordnande utsågos professorerna O. Sylwan, ordfö
rande, H. Almquist och A. Romdahl samt lektorn N. Wimarson och lands- 
arkivarien G. Clemensson, vilka satte sig i förbindelse med den av mötet i 
Kristiania tillsatta kommittén samt med andra representanter för de historiska 
vetenskaperna och för museimannafacket.

Förslaget omfattades med stora sympatier och tiden för mötet bestämdes 
till dagarna 5—7 juli 1923. 1 februari månad samma år utfärdades ett upp
rop till deltagande i mötet, vilket upprop var undertecknat av ledamöterna i 
Kristianiakommittén och Göteborgskommittén samt av flera andra lackmän 
ävensom av landshövdingen i Göteborgs och Bohus län och stadsfullmäktiges 

i Göteborg ordförande.
Onsdagen den 4 juli kl. 9 e. m. ägde en enkel mottagningsfest rum i det 

nya konstmuseets skulpturhall, därvid professor Romdahl hälsade de närva
rande välkomna. Kallelsen till mötet hade samlat 178 deltagare, därav 28 från 
Danmark, 8 från Finland, 2 från Estland, 28 från Norge och 112 från Sverige. 
Bland deltagarna från främmande länder och andra orter i vårt land än Göte 
borg märktes professorerna Aage Friis från Köpenhamn, Gerhard Gran, Magnus 
Olsen, Edvard och Fancis Bull samt Halvdan Koht från Kristiania, A. F. Ce- 
derberg från Dorpat och P. E. Olason från Reykjavik, E. Heckscher och M. 
Lamm från Stockholm samt E. Wrangel och O. Rydbeck från Lund, t. !. riks- 
arkivarien J. A. Almqvist, Stockholm, f. d. rektorn C. Sprinchorn från Lund, 
riksantikvarierna Harry Fett från Kristiania och Sigurd Curman från Stockholm,
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museumsinspektören O. Andrup, Fredriksborg, museumsdirektören F. Wallem, 
1 rondhjem, samt museiintendenterna G. Karlin, Lund, och N. E. Hammarstedt, 
Stockholm.

Torsdagen den 5 juli kl. 10 f. m. öppnades mötet officiellt i Göteborgs hög
skolas högtidssal med ett tal av professor Svlwan, vilket utmynnade i en önskan, 
att Göteborgs stad måtte i mötet se en hyllning vid stadens 300-årsjubileum.

Därefter valdes funktionärer vid mötet. Till ordförande utsagos professo
rerna O. Sylwan, Aage Friis, Halvdan Koht och docenten Gunnar Castrén, 
Helsingfors, samt till sekreterare lektor N. Wimarson. Mötet uppdelade sig 
på tre sektioner, en för politisk historia och rättshistoria, en för litteratur- och 
kulturhistoria och en för konsthistoria och arkeologi, varjämte senare under 
mötet en särskild sektion för nordisk filologi bildades. Förhandlingarna för- 
siggingo å högskolan och föredragens antal uppgick till aderton.

Mötesdeltagarna använde därjämte de dagar, de vistades i Göteborg, till att 
besöka utställningen, varvid de historiska avdelningarna, som visades av de 
respektive avdelningscheferna, voro föremål för deras särskilda intresse och 
studium.

Under den därpå följande mötesdagen var gemensam utfärd till Kungälv 
anordnad, varvid de utländska deltagarna voro mötets gäster. Sedan Kungälvs 
kyrka och Bohus fästningsruin besetts under sakkunnig ledning, intogs supé i 
stadshotellets trädgård, därvid professor H. Almqvist talade för mötet. Gästernas 
tack framfördes av professorerna Gerhard Gran och Magnus Olsen.

Mötet avslutades lördagen den 7 juli, varvid beslut fattades, att ett nytt nor
diskt historikermöte skulle hållas i Köpenhamn år 1926.

Pa aftonen samma dag gav Göteborgs stad middag för deltagarna i mötet 
å utställningens huvudrestaurant. Vid denna middag, vari 195 personer deltogo, 
presiderade stadsfullmäktiges ordförande herr Carlander, som på stadens väg
nar hälsade gästerna välkomna med ett anförande, vari han gav uttryck åt 
tillfredsställelsen, att Nordiska Historikermötet i år samlats i Göteborg. Han 
funne det emellertid också alldeles naturligt att så skett, då Göteborg högtid- 
lighåller ett historiskt minne av den stora betydelse för land och stad, som 
Göteborgs grundläggning får anses innebära. Därtill kommer, att detta minne 
högtidlighålles med en utställning, som till sin kärna är av kulturhistorisk art.

I alaren redogjorde i korta drag för den historiska avdelningens tillkomst 
och planläggning och påpekade, att ett av syftemålen med denna utställning
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vore att främja utvecklingen av ett historiskt sinne och tänkesätt, som kanske 
i vår tid mer än eljest vore av nöden. Allt har sina rötter i det förgångna, 
och endast mot dess bakgrund kunna vi rätt första var egen tid. Talaren 
uttryckte till sist förhoppningen, att även männen av facket pa det historiska 
området, som nu samlats här, skulle finna åtskilligt av intresse att studera på 

utställningen.
Professor AACE Friis frambar de danska deltagarnas tack och höjde en skål 

för Göteborg och den lysande framtid, som otvivelaktigt väntade staden. I ro- 
fessor H. Koht höll ett tal, vari han bland annat betecknade Göteborg som 
den mest europeiska staden i Norden just nu och slutade med ett leve iör 
svensk historieforskning. Docenten G. Castrén talade för den kraft, som ge- 
nomginge den svenska historien och som av allt att döma även komme att 
prägla dess framtid. Professor P. E. Olason höjde en skål för det svenska 
folket och professor A. F. Cederberg talade å Dorpats universitets vägnar. De 
svenska gästernas tack frambars av landshövding Nils EDEN, vilken särskilt 
lyckönskade Göteborgs stad för att den kunnat giva en sådan levande bild av det 

bästa i svenskt liv just nu.
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)å initiativ av framlidne chefen för Konstindustrimuseet i Köpenhamn direk
tören Emil Hannover bildades på ett möte i Köpenhamn år 1915 det Skan

dinaviska museiförbundet i syfte att utgöra en sammanslutning av de fack
mässigt utbildade tjänstemännen vid de konst- och kulturhistoriska museerna i 
Sverige, Norge och Danmark.

Förbundet har utan gensägelse spelat en stor roll för det därmed avsedda 
kollegiala utbytet museimän emellan. Förutom vid det konstituerande mötet i 
Köpenhamn 1915 hava förbundets medlemmar blivit i tillfälle att personligen 
sammanträffa med varandra vid möten i Stockholm 1916, Kristiania 1919 och 
Köpenhamn 1921, varjämte förbundet utsänt talrika publikationer och flygblad, 
de senare till största delen berörande spörsmål angående förfalskningar av konst- 
och kulturhistoriska föremål.

På mötet i Köpenhamn 1921 bestämdes, att nästa möte skulle hållas i Göte
borg 1923 i samband med den planerade jubileumsutställningen, varvid många 
aktuella museiproblem väntades bliva belysta. Mötet skulle enligt hävd an
ordnas av förbundsrådets svenska arbetsutskott, som bestod av f. d. riksanti
kvarien Bernhard Salin, ordförande, överintendenten John Bottiger, överinten
denten E. G. Folcker och intendenten Erik Wettergren, sekreterare, med in
tendenterna Axel Nilsson och G. Karlin, professorn Axel L. Romdahl och 
styresmannen Gustaf Upmark som suppleanter. Utskottet tillsatte sedermera för 
mötets omedelbara anordnande en särskild kommitté, bestående av herrar 
Nilsson, Romdahl och Wettergren med uppdrag att anordna mötet i samband 
med Nordiska historikermötet, som skulle hållas i början av juli, för att däri
genom underlätta för förbundets medlemmar att deltaga i bägge dessa möten.

Mötet, i vilket deltogo museimän från Sverige, Danmark och Norge samt 
såsom särskilt inbjuden en representant för Finland, öppnades på Röhsska 
konstslöjdmuseet söndagen den 8 juli och fick karaktär av minnesfest genom 
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de saknadens ord, som av förbundets ålderspresident direktören John Bögh 
från Norge uttalades över de sedan det förra mötet bortgångna, främst för

bundets skapare direktören Hannover.
Mötets förnämsta studieobjekt var givetvis utställningen, vars historiska av

delningar demonstrerades av respektive avdelningsföreståndare, under det att 
själva insamlings- och inventeringsarbetets organisation och dess plats i det 
kulturhistoriska arbetet belystes av intendenten Axel Nilsson och amanuensen 
vid Nordiska museet Sigurd Erixon. Dessutom förekommo föredrag och de
monstrationer över museitekniska och andra därmed besläktade frågoi.

En angenäm omväxling i de allvarliga förhandlingarna bildade det garden- 
party å Gunnebo, vartill mötesdeltagarna mottagit inbjudan av friherrinnan 
Hilda Sparre. Amanuensen Arvid BACKSTRÖM höll därvid ett foredrag over 
de öden, som denna John Halls minnesrika och utsökta lantgard genomgått. 
Och åt de där befintliga vackra samlingarna av museiföremål skänktes ett 
ytterligare behag genom en revy av 1800-talets kvinnliga dräkter, som med 

skälmskhet och grace uppburos av unga damer ur Göteborgssocieteten.
Tisdagen den 10 juli gav Göteborgs stad å utställningens huvudrestaurant 

middag för mötets deltagare med damer jämte en del andra inbjudna, där- 
ibland utställningens funktionärer. Staden representerades härvid av professorn 
Helge Almquist, vars tal för förbundets skandinaviska strävanden besvarades 
av de olika ländernas främsta representanter, för Danmark direktoren Macke
prang, för Norge direktören Bögh, för Finland direktören Stjernschantz och 
för Sverige överintendenten Folcker. Efter middagen följde en animerad 
cabaret, där mötets upplevelser belystes av satirens och skämtets ljus.



BESÖK AV SVENSKA, DANSKA, TYSKA OCH 
SPANSKA ÖRLOGSFARTYG DEN 8—15 JULI.

Liksom Göteborg under utställningssommaren var samlingsplatsen för kon
gresser och möten av de mest olika slag, visade sig också utställningen utöva 
en stark dragningskraft på främmande nationers flottor. Under juli och augusti 

besöktes Göteborg av örlogsfartyg från många såväl europeiska som trans
atlantiska länder och under större delen av dessa månader såg det mycket 
krigiskt ut i den eljest så fredliga hamnen. Även svenska örlogsmän gästade 
under denna tid vid flera tillfällen utställningsstaden.

I början av juli ankommo till Göteborg torpedkryssaren Psilander, jagarna 
Hugin och Munin samt flera torpedbåtar, vilka emellertid snart lämnade hamnen 
för att jämte en del undervattensbåtar och dessas moderfartyg Svea möta de 
svenska pansarskeppen Sverige, Gustaf V och Drottning Victoria samt jagarna 
Wrangel och Wachtmeister, vilka varit på ett besök i England, och tillsam
mans med dem företaga stridsövningar i Nordsjön. Då denna stora eskader, 
som stod under befäl av konteramiral C. F. W. Eiben med kommendören 
Ch. de Champs som flaggkapten, på kvällen den 13 juli inlöpte i Göteborgs 
hamn, befunno sig flera främmande krigsfartyg därstädes.

Ett par dagar förut hade nämligen kryssaren Medusa jämte sex torpedbåtar, 
tillhörande den tyska marinens första halvflottilj, och det danska örlogsfartyget 
Diana anlänt till Göteborg och samma dag på morgonen ankom det spanska 
pansarfartyget Cataluna.

Av dessa krigsfartyg var Cataluna det största. Det mätte 7,427 ton och 
var följaktligen av ungefär samma storlek som »Sverige», men som det var 
tjugutre år gammalt, var det icke av den modernaste typ. Kryssaren stod 
under befäl av capitan de navio Senor Don José Suanzes Calvo och hade en 
besättning av 140 kadetter och 550 matroser.

Den tyska flottavdelningen, som stod under fregattenkapitän Meusels befäl, 
hade 59 officerare och 770 underofficerare och matroser ombord.
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Det danska inspektionsfartyget Diana, vars chef var örlogskaptejn H. B. 
Barfoed, kunde i fråga om såväl typ som uppgift närmast jämföras med våit 

bevakningsfartyg Svensksund.
Kaptenen vid flottan Emil Boldt-Christmas var under uppehållet i Goteborg 

i egenskap av uppvaktande officer ställd till de främmande fartygschefernas 

förfogande.
Omedelbart efter fartygens ankomst framförde mottagningschefen vid per

sonligt besök ombord å stadens vägnar inbjudan till de högre officerarna a saval 
de svenska som utländska krigsfartygen till middag å utställningens huvud- 
restaurant den 13 juli. Samtliga officerarna samt manskapet hade under 

vistelsen i Göteborg fri entré å utställningen.
Till denna middag, vari 99 personer deltogo, voro i övrigt jamte damer 

inbjudna representanter för de militära myndigheterna, chefen för Göta artilleri
regemente översten Sixten Schmidt, kommendanten i Älvsborgs fästning överste
löjtnanten J. A. Edström och chefen för Göteborgs örlogsdepå kommendör
kaptenen Karl Norén, samt för utställningen, de tyska, danska och spanska 
konsulerna W. Maenss, Holger Holm och Rafael Lopez y Santonja, medlem
mar av dessa nationers mottagningskommittéer samt representanter för pressen 

m. fl.
Herr Axel Carlander presiderade och vände sig i sitt hälsningstal först till 

de utländska gästerna och uttryckte på tyska och spanska språken sin stora 
glädje över att få hälsa representanter för så många länders flottor välkomna 
till Göteborg, varpå han med några hjärtliga ord välkomnade de svenska sjö- 
officerarna.

Borgmästaren Lindberg talade därefter pa tyska särskilt för de tyska gä
sterna, vilkas tacksamhet för det vänliga mottagandet tolkades av fregatten- 
kapitän Meusel, som ville använda tillfället till att framföra en hälsning till 

det svenska folket från de tyska mödrarna.
■ Intendenten friherre Erland Nordenskiöld utbringade i ett anförande på 

spanska språket en skål för den spanska flottan och dess närvarande represen
tanter, på vilket Catalunas sekond capitan de fragata Senor Don Luis de 
Castro Arizcun svarade. De danska gästernas tack framfördes av örlogskap
tejn Barfoed, varefter amiral Riben uttryckte sin glädje över att få gästa den stad, 
som i så hög grad förstode att uppskatta den svenska flottans betydelse, och
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tackade för den gästfrihet och sympati, som då liksom alltid i Göteborg kom
mit denna flottas representanter till del.

Efter middagen intogs kaffe å restaurantens veranda, varpå en livlig bal 
vidtog, vartill inbjudits samtliga officerare och kadetter å krigsfartygen.

Dagen därpå gavs lunch å den tyska flottan, vartill representanter för staden 
och utställningen med flera inbjudits.

Samma dag hade spanska föreningens medlemmar inviterat Catalunas officerare 
och kadetter på te i sin inom utställningens område belägna samlingslokal. 
Det vackra spanska språket dominerade såsom naturligt var, men de, som ej 
voro detta mäktiga, kunde dock få ett angenämt tankeutbyte till stånd på det 
franska tungomålet, vilket de mörkhyade främlingarna i allmänhet behärskade.

Därjämte gåvo skeppsredaren och fru Dan Broström middag med bal å Träd
gårdsföreningens restaurant för svenska flottans officerare jämte andra inbjudna 
till ett antal av över tvåhundra personer.

Med anledning av flottbesöken syntes överallt i staden de olika nationernas 
flaggor vaja för vinden och den färgglädje, som dessa skänkte, potentierades 
ytterligare av de vackra och alltid populära uniformerna. Såväl i staden som 
på utställningsområdet såg man under dessa dagar officerare och manskap 
ströva omkring i större eller mindre grupper.

Efter några dagars uppehåll härstädes lämnade krigsfartygen å olika tider 
Göteborg,



SJUTTONDE SKANDINAVISKA NATURFORSKARE
MÖTET DEN 9—14 JULI.

Den numera mycket använda form för fritt samarbete på vetenskapens 
och kulturens område, som tagit sig uttryck i för alla de skandinaviska 
länderna gemensamma möten och kongresser, har i Göteborg sin ursprungsort. 

Här sammanträdde nämligen Skandinaviska rikenas Naturforskare och Lakare 
den 17 juli 1839 till sin första allmänna sammankomst under ordförandeskap 
av biskop C A. Agardh i Karlstad. Sedermera hölls här år 1863 det första 
skandinaviska nationalekonomiska mötet och då det visade sig önskvärt att 
från de allmänna naturforskaremötena utsöndra särskilda nordiska lakare- och 
kirurgkongresser, höllo Nordisk kirurgisk förening sitt första möte i Goteborg 
1893 och motsvarande sammanslutning för invärtes medicin sin första sam

mankomst härstädes ar 1896.
Då det sextonde skandinaviska naturforskaremötet 1916 sammanträdde i 

Kristiania, hade icke mindre än aderton år förflutit, sedan ett dylikt möte 
sista gången ägt rum. Med undantag av det konstituerande mötet - det 
första skandinaviska mötet överhuvud — i Göteborg 1839 hade samtliga natur
forskaremötena hållits i någon av de tre skandinaviska ländernas huvudstader. 
Då emellertid Göteborgs stad beslutat att år 1921 fira sitt 300-årsjubileum, 
låg den tanken nära att i anslutning till dessa sammankomsters ursprung in
bjuda nästa möte att nämnda år samlas i Göteborg. En sådan inbjudan fram
fördes också av de i Kristiania närvarande Göteborgsrepresentanterna och sedan 
en av danskarna utfärdad inbjudan välvilligt återtagits och de övriga sven
skarna medgivit, att Göteborg finge intaga den plats i ordningsföljden, som 
eljest skulle tillkommit Stockholm, antogs inbjudningen enhälligt. Sedan firandet 
av Göteborgs jubileum uppskjutits till 1923, beslöts att till detta år, förlagga 
även naturforskaremötet, som bestämdes att äga rum under tiden från den 9

till och med den 14 juli.
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Den högsta ledningen av dessa möten utövas alltid gemensamt av för var 
och en av de tre länderna utsedda styrelser. Den svenska styrelsen utgjordes 
av professor Svante Arrhenius, ordförande, fil. dr. Gustaf Ekman, skattmästare, 
professor Otto Nordenskjöld, generalsekreterare, samt professorerna Helge Bäck
ström, C. V.L. Charlier, friherre Gerard de Geer, Vilh. Leche och Rutger Sernander.

För att handhava den närmaste och lokala ledningen av detta möte, till 
vilket även Finland för första gången mottagit officiell inbjudan, tillsattes av 
de naturvetenskapliga och medicinska sällskapen i Göteborg en organisations
kommitté, bestående av fil. dr. G. Ekman, ordförande, professor O. Norden
skjöld, vice ordförande, professor A. Langlet, lektor S. Ohlon, professor C. 
Skottsberg, läroverksadjunkten Hj. Fridlund, sekreterare, professorerna H. Block 
och G. Bodman, dr. C. Carlström, professor H. Gratters, dr. G. Göthlin, pro
fessorerna L. A. Jägerskiöld och J. Koch, ingenjören E. Magnus, professor 
C. A. Mebius, intendenten friherre E. Nordenskiöld, docenten H. Pettersson 
och lektor S. Swedberg, varjämte ett arbetsutskott tillsattes, till vars ledamöter 
utsagos de fem förstnämnda av organisationskommitténs medlemmar.

Till kommitténs hedersordförande kallades landshövdingen Oscar von Sydow 
och till generalsekreterare för mötet valdes den svenska styrelsens sekreterare 
professor Otto Nordenskjöld.

I ill deltagande i mötet hade anmälningar i stort antal ingått. Under det 
att Kristianiamötet samlat 503 deltagare, hade inbjudningen till detta möte 
hörsammats av nära 600 naturforskare, därav 110 danskar, 50 finländare och 
93 norrmän, och man torde vara berättigad påstå, att detsamma icke oväsent
ligt bidragit till att göra intresset för framtiden för dessa sammankomster liv
ligare än det under de senare åren varit.

Därjämte hade en särskild inbjudan till mötet utfärdats till statsrådet och 
chefen för ecklesiastikdepartementet Sam Clason, landshövdingen Oscar von 
Sydow, stadsfullmäktiges ordförande herr Axel Carlander, borgmästaren Peter 
Lamberg, rektorn för Göteborgs Högskola professor Otto Sylwan och profes
sorn Albert Einstein.

Såsom förut nämnts skulle mötet öppnas den 9 juli. Men flere av delta
garna däri hade redan tidigare anlänt för att vara närvarande vid invigningen 
av två betydelsefulla nyskapelser bland stadens kulturella institutioner, Göte
borgs botaniska trädgård och Göteborgs naturhistoriska museum, som dagen 
förut skulle äga rum.
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Tillkomsten av Botaniska trädgården vid Änggården med därtill hörande 
vidsträckta och vackra naturpark hade möjliggjorts genom kommunala ans ag 
samt med medel ur den av Charles Felix Lindberg till staden gjorda dona- 
tionen, och genom enskildes gåvor och kommunala anslag samt bidrag ur Ren

strömska fonden hade åstadkommits den nybyggnad i Slottsskogen, vangenom 
en värdig och modernt anordnad inramning beretts åt Göteborgs museums 

redan år 1833 påbörjade naturhistoriska samlingar.
Botaniska trädgårdens invigning ägde rum vid to-tiden på förmiddagen den 

8 jnh Biand de närvarande, som uppgingo till ett hundratal personer, märktes 
bland andra trädgårdens styrelse med dess ordförande grosshandlaren Hamar 
Wijk i spetsen, grosshandlaren Axel Carlander och andra ledamöter Cote- 
borgs stadsfullmäktige samt Högskolans rektor professor Otto Sylwan. Des - 

„tom såg man en stor del av de nordiska ländernas främsta n— 
skapsmän såsom professorerna Wilhelm Johannsen och C H. Oste 
Köpenhamn H H. Gran, Kristiania, Fredr. Elfving, Helsingfors, Robert 
Fries, Stockholm, Rutger Sernander och O. Jve Uppsala, Herman Nilsson-

gav imedningsvrs en kort histonk over uradgârdera"I: 
komst, därvid särskilt erinrande om tvenne namn, som pa ett betydelsen 

sätt voro anknutna till dess tillblivelse; fil. dr. Sigurd Hansson, som ar ou 

i stadsfullmäktige väckt förslag om den storartade anläggningen, och professor 
Rutger Sernander, vilken uppgjort den första planen for dess utläggning, o 
sättningen riktade sig talaren till professor Carl Skottsberg i egenskap av Bo- 

taniska trädgårdens förtjänstfulle prefekt oeh överlämnade slutligen med = 
tacksam erinran om stadens frikostiga hjälp till arbetets utförande och under 
framhållande av de önskemål för framtiden, som utgjordes av mojligheter or 
blivande utvidgningar och erhållande av en vetenskaplig institutionsbyggna . 

trädgården till Göteborgs stad.
A stadens vägnar förklarade herr Axel CARLANDER trädgården öppnad, under 

uttalande av sin förhoppning, att den icke blott skulle bliva till nöje utan att 

den också skulle komma att tjäna vetenskapliga syften.
Därefter hälsade professor Skottsberg representanterna för de rammans 

botaniska institutionerna välkomna och redogjorde för det program, man ha t 
att följa vid trädgårdens utformning, därvid framhållande den principiella skill

naden mellan denna botaniska trädgård och dem, som äro knutna till universiteten.
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Sedan professor Elfving besvarat detta tal, spred man sig i smärre grupper 
för att taga anläggningarna i närmare betraktande.

Kl. 3.30 på e. m. fylldes det nya naturhistoriska museets vackra föreläsnings
sal av en representativ publik, som uppgick till över 300 personer. Till in
vigningen hade inbjudningar utfärdats till länsstyrelsen, ledamöterna av stads
fullmäktige, magistraten och Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle, 
museets donatorer, representanter för Kungl. Vetenskapsakademien, universitet, 
högskolor och akademier i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt för Malmö, 
Bergens och Trondhjems museer, rektorer och föreståndare för skolor och se
minarier i Göteborg, deltagarna i naturforskaremötets klasser för zoologi, botanik 
och geologi, representanter för pressen m. fl.

Bland de närvarande märktes landshövdingen och fru von Sydow, Kungl. 
Vetenskapsakademiens preses och vice preses professorerna Einar Lönnberg 
och Gerard de Geer, professorerna A. Wirén, Uppsala, Enzio Reuter, Helsing
fors, S. Schmidt-Nielsen, Trondhjem, Hans Wallengren och Ivar Broman, Lund, 
m. fl. Dessutom syntes ett stort antal av stadsfullmäktige, representanter för 
Göteborgs Högskola och läroverk samt många för museet intresserade och på 
ett eller annat sätt till detsamma knutna personer.

Invigningsakten inleddes med en redogörelse för byggnadens tillkomst av 
byggnadsberedningens ordförande herr Olof E. Melin, vilken överlämnade den 
till styrelsen för Göteborgs museum, vars ordförande landshövding von Sydow 
i ett kortare anförande berörde de svårigheter, med vilka beredningen på grund 
av kristiden haft att kämpa — byggnaden, som beräknats till 350,000 kronor, 
hade kostat något över 1,500,000 kronor — samt uttalade ett tack till alla 
dem, som främjat verket, byggnadsberedningen, arkitekten Ernst Torulf, som 
givit Slottsskogen ett nytt skönhetsvärde, museets intendent professor Jäger- 
skiöld, som planlagt det hela samt lett och haft ansvaret för flyttningen av 
samlingarna och för deras ordnande, till hans medhjälpare, som mer eller mindre 
fast förbundna med institutionen varit verksamma vid nydaningsarbetet, samt 
till donatorerna och Göteborgs stad. Talaren förklarade därefter museet öppnat 
och överlämnade byggnaden till staden.

Stadsfullmäktiges ordförande herr Axel Carlander mottog å stadens vägnar 
den vackra institutionen. Allmänheten hade alltid haft synnerligt stort intresse 
för musei zoologiska avdelning och avsaknaden under dessa flyttningstider av 
de kända samlingarna hade tydligt förmärkts. Så mycket mera glädjande borde

— 294 —



SJUTTONDE SKANDINAVISKA NATURFORSKAREMÖTET DEN 9 "4 ‘"  
det vara för denna allmänhet att nu få återse dem i deras nya omgivningar. 

Farhågorna för att byggnaden skulle på obehongt satt inkräkta på den.vac ™a 
Slottsskogen hade dess bättre visat sig ogrundade, museet vore 1 s a e en 
prydnad på sin plats. Å stadens vägnar uttalade herr Car ander ett varmt 
tack till alla, som på ett eller annat sätt haft med byggnaden att gora o 

arbetat för densamma.
Efter dessa anföranden följde en rad av lyckönskningar från universitet och 

museer i hela Norden. Professor WiRtx framförde en hälsning fran Sveriges 

universitet och högskolor och överräckte en adress från Uppsala Universitet, 
professor LONXBERG talade 1 Vetenskapsakademiens vägnar och för andra 
styrelser i landet, professor REUTER uttryckte Helsingfors universitets och Abo 

akademis lyckönskningar, å danskarna, sida talade professor W™« JoMANS" 
och norrmännens hälsning framfördes av representanten for Videnskaber 
Selskab, Trondhjem, professor SoHMmT.Ni.tss», vilken aven overiamnade 

adfsperer tog professor JäosssktOld till orda och redogjorde för de principer, 

som ledande vid museets ordnande, och för dess syftemål samt fromförde
slutligen sitt och museets tack, därvid särskilt riktande sig till doktor innan 
Esther Malm, brorsdotter och svärdotter till museets högt förtjänte gamle in- 
tendent A W. Malm, som varit museisamlingarnas grundläggare.1

Sedan professor Otto NORDENSKJOLD därefter skildrat museets hittills kanske 

en smula styvmoderligt behandlade geologiska avdelning, spredo. sig 
varande gruppvis i salarna för att under sakkunnig ledning beskada de vackra 

samlingarna i deras nya hem.
På aftonen samlades deltagarna i de båda invigningshögtidligheterna 

till gemensam middag å Trädgårdsföreningens restaurant. I de tal, som vi 
denna fest höllos, framfördes även välgångsönskningar från Kristiania univer- 
sitet av professor Carl Störmer och från Bergens universitet av pro essor 
Carl Kolderup, vilka jämte några andra gäster från södra Norge till foljd a 

en tågförsening ej hunnit fram till själva invigningen.
Dagen därpå öppnades det sjuttonde skandinaviska naturfotskaremo c 

utställningens kongresshall, som var i det närmaste fullsatt. På s age 3 es g 

landshövding vox Sydow talarstolen och höll följande hälsningsta •
i se närmare: »L. A. Jägerskiöld. Naturhistoriska museet i Slottsskogen, dess historia, 

byggnad, inredning och invigning.»
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»Mina damer och herrar!

Den lokala organisationskommittén anhåller genom mig att få hälsa delta
garna i 17:de skandinaviska naturforskaremötet välkomna till Göteborg. Denna 
hälsning gar lika hjärtligt till alla och envar av våra gäster från Danmark, 
Finland, Norge och vårt eget land. Må det emellertid tillåtas mig erinra, att 
de finländska vetenskapsmännen visserligen tidigare varit närvarande vid skan
dinaviska naturforskarmöten, men att det i dag är första gången de officiellt 
deltaga. Efter det senaste mötet i Kristiania 1916 har Finland såsom ett fritt 
och självständigt rike inträtt i den skandinaviska brödraringen. Förhållandet 
mellan Sverige och Finland har — det tjänar till intet att fördölja — en tid 
påverkats av politiska meningsskiljaktigheter. Men de band, som seklers ge
mensamma historia och ännu bestående gemenskap i kultur knutit, äro av 
hallbart slag; och det är med uppriktigaste förhoppningar för framtiden vi 
svenskar och helt visst även danskar och norrmän följa den unga staten i dess 
växt. Jag tror mig ha hela församlingen med mig, då jag i dag med särskild 
värme i denna krets hälsar våra vänner finländarna.

Såsom gäster se vi med stolthet och glädje representanter för Englands, 
Förenta staternas, Japans och Tysklands vetenskapliga värld. Vi våga i den 
samtidiga närvaro av forskare från dessa länder se ett tecken på, att veten
skapen börjar frigöra sig från den geografiska isolering, i vilken den en tid 
levat, och återtaga den universalitet, som är dess livsluft. Vi våga hoppas, att 
den humanitas^ som är även naturforskarens adelsmärke, icke längre skall vara 
husvill i vetenskapernas rike.

Mina damer och herrar! Då Göteborg denna gång har äran att vara eder 
mötesplats, torde det förtjäna bringas i åminnelse, att vår stad är de skandi
naviska naturforskarmötenas vagga. För 84 år sedan i juli månad 1839 sam
lades nämligen ett 90-tal naturforskare och läkare från Sverige, Norge och 
Danmark i Göteborg för att — som det hette — överlägga och besluta om 
utvägarna att bringa till framtida verkställighet periodiska sammankomster 
mellan ländernas vetenskapsidkare. Vid detta möte, där Örsted och Agardh 
voro de centrala personligheterna, fattades de beslut, som varit grundläggande 
för den följande utvecklingen. Mellanliggande möten ha utan undantag hållits 
i huvudstäderna. Nu har valet jag antar utställningen varit den väsentliga 
dragningskraften — åter fallit på Göteborg. Hela samhället och främst repre
sentanterna för dess vetenskapliga institutioner betrakta detta som en stor heder 
och se häri ett förnämt inslag i stadens jubileum, vars minne skall fortleva i 
de vetenskapliga dokumenten långt sedan festens facklor slocknat uppe vid 
Götaplatsen.

En period av 84 år är ju ett jämförelsevis kort skede i den politiska histo
rien, men i vetenskapens bilda de år, som ligga mellan det första och det
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den finländska frågan, hälsades med starkt 
Efter detta hälsningstal höll ordföranden 

Arrhenius följande anförande:
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sjuttonde skandinaviska naturforskarmötet, en hel tidsålder. Måhända ha tidigare 
frambragts resultat, vilka sedda ur rent vetenskaplig synpunkt varit lika be y- 
delsefulla som de, vilka vunnits under den period, varom jag nu talar. Darom 
skall jag såsom en man utom facket ej yttra mig. Men ett ar visst Al g 
tillförne ha naturvetenskapens upptäckter och rön sa djupt ingripit 1 det daß 
liga livets alla förhållanden som under denna tid. De ha verkat till en fu g 
omdaning av samfundslivet och den mänskliga sammanlevnaden Avstånden 
existera knappast längre, nya, oerhörda krafter ha utlösts till det pro 
arbetets tjänst. Naturvetenskapen hade gjort livet ljusare och gladare.fr 
människorna och möjliggjort en höjning av levnadsstandarden inom samhällets 
alla lager. Men den hade också i sina laboratorier frambringat fruktansvärda 
förstörelsemedel, som under världskriget åstadkommo en aldrig förut-skadad 
katastrofal förödelse. Hade ej bakteriologin gått segrande framsida 
fysiken och kemin, hade väl Europa i denna stund vant vasentilgen avfolkat.

Nu står hoppet till naturvetenskaperna. Skall Europa kunna resa sig r 
fallet - om nu herrar statsmän och politici skulle tillstädja något sådant 
finns ingen annan utväg än en åter och åter ökad produktion. Och de nya 
hjälpmedlen härtill vänta vi från eder, mina herrar.

Jag har talat som lekmannen, vilken huvudsakligen ser vetenskapen 1 dess 
tillämpning på det praktiska livet. Men jag vet väl, att för eder galler veten
skapen såsom dess eget mål. Att utvidga det mänskliga vetandets domaner 
är för eder vinning nog. Gränspålarna flyttas för varje dag, men alltjamt 
skymta vid horisonten nya mål. Så kommer det att bli generation efter gene
ration: det okändas lockelse kommer aldrig att saknas.

Med uttalande av en livlig förhoppning, att mötets förhandlingar och ej minst 
den personliga samvaron måtte bli rikt fruktbringande för edert fortsatta veten
skapliga arbete, ber jag få bjuda eder ett varmt välkommen.»

Talaren, som flera gånger avbrutits av applåder, i synnerhet när han berörde

bifall.
i mötets svenska styrelse professor

^Mina damer och herr arl
Vid slutet av förra århundradet var det en ganska vanlig åsikt, att de skan

dinaviska naturforskaremötena skulle taga slut. Den, som är intressera or 
den dåtida uppfattningen, får en framställning därav i artikeln »Naturforskare
möten» i Nordisk Familjebok, skriven av de skandinaviska naturforskaremötenas 
generalsekreterare, professor S. Jolin. Han säger däri, att det 15ide skan ma- 
viska naturforskaremötet i Stockholm 1898 utan tvivel var det sista. Visser-

!
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ligen hölls i Helsingfors år 1902 ett nordiskt naturforskaremöte, men det räk
nades ej med i serien av skandinaviska naturforskaremöten. Trots denna 
förutsägelse hölls likväl ett talrikt besökt och mycket lyckat i6:de möte i Kri
stiania 1916. Dåvarande ordföranden, prof. Schiötz, berörde därvid orsaken 
till det långa, 18 år omfattande, uppskovet efter Stockholmsmötet. Egentligen 
borde Norge hava inbjudit till möte år 1904, men detta möte inställdes på 
grund av den starka politiska spänning som vid denna, strax före unionsupp- 
lösningen liggande, tid förefanns mellan Sverige och Norge. Genom världskriget 
pressades emellertid de tre skandinaviska länderna samman till politiskt sam
arbete och den förutnämnda spänningen försvann till största delen, så att det 
länge uppskjutna mötet kunde hållas i Norge under ganska gynnsamma för
utsättningar.

Redan vid detta möte hade en väsentlig förändring företagits, i det att 
sektionerna för medicin och farmaci indrogos. Dessa sektioner hade förorsakat 
en stark tillströmning av läkare och farmaceuter, vilken förorsakade betydande 
svårigheter. Dessa forskaregrupper hade emellertid under tiden anordnat spe
cialmöten, varigenom samarbetet inom Skandinavien å motsvarande forsknings
fält på ett synnerligen tillfredsställande sätt upprätthölls. Detsamma gällde för 
den matematiska gruppen, varför sektionen för matematik också indrogs vid 
1916 års möte. Samma anordning vidtogs för det kommande naturforskare
mötet, som beslöts skola hållas samtidigt med firandet av 300-årsdagen av Gö
teborgs grundläggning. Egentligen skulle denna trehundraårsfest hava ägt rum 
år 1921, men på grund av den då rådande svåra kristiden uppsköts densamma 
och därmed också det i/:de skandinaviska naturforskaremötet till år 1923.

Deltagarna i Kristianiamötet 1916 skiljdes åt under det bestämda intrycket, att 
det på ett lyckligt sätt fyllt ett starkt känt behov. Det då pågående förhärjande 
världskriget lade ett oövervinneligt hinder i vägen för internationellt vetenskap
ligt samarbete. Det var därför så mycket nödvändigare att de skandinaviska 
länderna, som ej voro indragna i krigsvirveln, fortforo att samarbeta till båtnad 
för vetenskapen. Trots det snart 5-åriga fredstillstånd, som enligt vapenstille
stånds- och fredsfördrag härskat, har det internationella samarbetet på veten
skapens område ännu ej kommit till stånd, i det att centralmakterna alltjämt 
äro uteslutna fran de sa kallade internationella vetenskapliga kongresserna. De 
skandinaviska naturforskaremötena ha under sådana förhållanden en så mycket 
större uppgift, och detta visar sig också genom det stora antal naturforskare, 
som välvilligt hörsammat inbjudningen att infinna sig till detta möte.

Till följd av kriget och det därpå följande allmänna armodet har den veten
skapliga forskningen i hela världen råkat i ett svårt läge, i många länder rent 
av uti nödläge. Även i det rika Amerika, som dock snabbast repat sig efter 
förödelsen, har det vetenskapliga arbetet underkastats en reduktion, i det att
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räntorna av de fonder, som skänkts för upprätthållande ax vetenskapligg an- stalter, erhållit en starkt minskad köpkraft. Visserligen ha åtskilliga donatore , 

såsom Rockefeller, lämnat nya stora kapital, för att de av dem sunda de2Xar 
tenskapliga anstalterna ej skulle stackas i sin utveckling. Me i de fl fil 

ha donatorerna varit avlidna och andra ha ej itillräcklig grad,tratt.l"gpes 
ställe. Så småningom utjämnas dock dessa svårigheter, dataffarslivetseg 
blomstrar upp I England har det vetenskapliga livet utvecklat sig till, g 
tat ing mots de svära ekonomiska rörhållandena, vilka man lyckats i hu- 

Diomsmng - europeiska kontinenten 
vudsak hålla borta fran vetenskapens varld. Fa 1 anenike 
äro förhållandena däremot i allmänhet mycket bedrövliga.. siUnkande 
arbetar vetenskapen under de största svårigheter till fölid.av det euer e 
värdet hos dess betalningsmedel. Forskarna mota allt stör oar 
anskaffa de för deras arbeten nödvändiga medlen och att tillförsäkra en 
nödtoSig bärgning. Ännu vida svårare ligga omständigheterna . Tysk and, 

—.tade6 insats i vetenskapens utveckling allvarsamt hotes med.fövintelsn: 
De fonder, som där samlats för vetenskapliga institutioner ha.redugerass,ti 
en försvinnande bråkdel. Till en del lämnar industrien, som »a nser na 
forskningens oerhörda betydelse för det industriella livets vidmakthållande en 
ersättning för de så uppkomna bristerna, men man motser med oro den tid da indu
strien ej förmår fylla bristerna. Man är exempelvis beredd på att det storartade 
stnen ej / . nedligga sin verksamhet. Kaiser Wilhelmsinstitutet skall bh nödsakat att till s 8 $ na Vars 
Ännu sorgligare äro förhållandena i Europas östliga stater särskilt Ryssland, vars 
ännu levande vetenskapsmän till största delen pröva landsflyktens bitter

Även hos oss har kriget och dess följder haft en tydligt hämmande inverkan 
på den naturvetenskapliga forskningen. Det är statsmakternas uppgift at solm 

råda bot för detta svåra missförhållande. Ty den materiella uppblomstring.soeX 
alla vänta på, för att de av kriget förorsakade revorna skola bota , a 1 3885 
väsentlig grad grundad på naturvetenskapernas tillämpning på praktiska frågor.
Det är allas vårt intresse att rikta uppmärksamheten på den stora samhallsva , 
som är förenad med ett stillastående på naturforskningens område for att y 
kraftiga ansatser måtte tagas till stärkande av den naturvetenskapliga forskning 

inom den skandinaviska Norden. Dess bättre saknas icke Rlädjande tecen] 
denna riktning, såsom grundandet av Abo akademi, vilken likväl kampar 
stora svårigheter på grund av valutaförhållandena, och avsättandet avser 
millioner kronor till Rask-Örstedsfonden för vetenskaplig forskning Ra n 
Till dessa kunna vi ock räkna invigningen i går av den botaniska trädgarden 
och det nya naturhistoriska museet har i Goteborg, som däriger
sin storslagna frikostighet mot forskningen.

Måtte ännu talrika naturforskaremöten bidraga till höjande och utbredande 

av naturforskningen i de skandinaviska länderna.

— 299 —



GÖTEBORGS JUBILEUM 1923

. I det att jag på det sjuttonde skandinaviska naturforskaremötets styrelses vägnar 
bjuder de talrika deltagarna däri hjärtligt välkomna, förklarar jag härmed detta 
naturforskaremöte öppnat.»

Därefter följde två med stor uppmärksamhet åhörda föredrag av professor E. 
PouLSsoN, Kristiania, om: »Vitaminforskningens methodik og resultater» och 
av professor Vilhelm Ramsay, Helsingfors, om: »En sannolik orsak till istiderna».

Pa aftonen voro mötesdeltagarna inbjudna till en allmän mottagningsfest å 
utställningens huvudrestaurant, där småbord dukats runt fontänen i rosengården. 
Iill denna fest infann sig mötets tyske gäst, relativitetsteoriens frejdade upp
hovsman professorn Albert Einstein.

Tisdagen den 10 juli upptogs helt av sektionssammanträden liksom också 
större delen av onsdagen. Denna dag höll professor Einstein i kongresshallen 
en skildring av sm relativitetsteori, vilket föredrag han eljest regelrätt skulle 
hållit i Stockholm med anledning av det honom tillerkända Nobelpriset. Före
läsningen bevistades av H. M. Konungen, som efter föredraget, vilket hälsades 
med starkt bifall av åhörarna, med några ord tackade föreläsaren.

I å aftonen voro deltagarna i mötet av Göteborgs stad inbjudna till middag 
i huvudrestaurantens dansrotunda, där tjugufyra radiait ställda bord voro an
ordnade för de till ett antal av 510 uppgående gästerna.

Dessa hälsades välkomna av herr Axel Carlander i följande med livligt bi
fall mottagna anförande:

■»Mina Damer och Herrar!

Ordspråket säger, att den väntar aldrig för länge som väntar på något gott 
Och länge hava vi väntat, inte mindre än i 84 år, och vi hava väntat på något 
gott, nämligen att an en gång få mottaga Skandinaviska Naturforskaremötet 
Huruvida gästerna åter kunnat vänta på något gott, är kanske mindre säkert' 
En pessimistisk förutsägelse i detta avseende gör en författare i Göteborgs 
Handelstidning i ett referat över mötet 1839. Referatet slutar nämligen med 
följande ord: »Dagen var med ett ord en av dem, varav ej många belöpa sig 
pa ett människoliv; och även om såsom orden föllo, »då de stora huvudstä
derna tagit ut sin rätt» staden Göteborg ännu en gång kunde bliva ihågkom- 
men, så torde den svårligen kunna åter bjuda på en déjeuner sådan som denna.» 
Om än beklagligt av andra orsaker är det kanske lyckligt att ej någon av del
tagarna 1 1839 års möte är här och kan göra direkta jämförelser, ifall det 
skulle utfallit till nackdel för den festlighet, vartill Göteborg i dag inbjudit sina 
gäster. Säkert är emellertid i varje fall, att det 17.de Nordiska Naturforskare-
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mötet mottagits i Göteborg med icke mindre glädje än det första. Det var 
med mycken tillfredsställelse vi mottogo meddelandet, att vid det föregående 
mötet i Kristiania beslutats, att nästa möte skulle förläggas till Göteborg. Tiden 
för detsamma blev liksom Göteborgs Jubileumsår framflyttat till 1923, och motet 
har därigenom såsom en av de mest lysande kunnat inrangeras i den rad av 
kongresser och möten, som bidraga att sprida glans över Göteborgs Jubileums
år. Att Göteborg fastän företrädesvis en handelns och näringarnes stad hyser 
intresse för de humanistiska vetenskaperna, därom vittnar Göteborgs Hogskola, 
men fastän denna saknar en naturvetenskaplig fakultet, är intresset icke mindre 
för naturvetenskapens olika grenar och ett bevis härför är bl. a. de tvänne 
naturvetenskapliga institutioner Göteborg kunnat inviga och öppna 1 samband 
med Naturforskaremötet, nämligen Botaniska trädgården och Naturhistoriska 
museet. Naturvetenskapsmännens forskningar och rön anknyta ju också 1 sa 
många fall direkt till det praktiska livet och lämna för detsamma patagliga och 
viktiga resultat. Och deras arbeten äro därför i hög grad ägnade att tilldraga 
sig allmänhetens intresse.

Göteborg räknar som en stor heder att som sina gäster ha fått mottaga så 
många frejdade vetenskapsmän med världsbekanta namn fran de Nordiska län- 
derna och gläder sig att denna gång även finländarna kunnat infinna sig som 
representanter för en fri och självständig nation. Även några gäster från andra 
länder ha vi äran se närvarande, bland vilka jag särskilt nämner prof. Einstein, 
som i dag hedrat oss med ett föredrag om den Relativitetsteori, som väckt så 
mycket uppseende i hela världen.

Jag saknar tyvärr vältalighetens gåva och kan därför icke uttrycka mig så 
vackert och lyriskt, som den man som år 1839 frambar stadens hälsning till 
dess gäster. Det kan kanske därför tillåtas mig att ur referat av hans tal få 
begagna hans ord: »Genom denna de mognade männens sammankomst är ett 
frö utsått, vilket, vi hoppas det, skall i en framtid växa upp till en härlig stam, 
i vars krona himmelens fåglar, de eviga idéerna, bygga sina nästen och på 
vars grenar kommande släkten skola långt upp i den kalla Norden plocka Hes- 
periska frukter.»

Jag far kanske i stället uttrycka den förhoppningen, att dessa Hesperiska frukter 
under tiden hunnit mogna och att de i stor utsträckning kunnat plockas under 
detta möte eller med andra ord att mötet varit rikt givande och att våra gäster 
må kunna återvända till sina hemorter med intrycket av, att de överläggningar, 
som här ägt rum, i någon mån bidragit till att föra vetenskapen framåt.

Då det vid 1839 års möte blev fråga om, var nästa möte skulle hållas, före- 
slog prof. Cederschiöld därtill Stockholm av skäl bl. a., att rikets ständer då 
voro där församlade och att det alltså bleve tillfälle för mötets utländska del
tagare att lära känna det svenska bondeståndet. Huruvida riksens ständers
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fjärde stånd skulle känt sig smickrat av att bliva föremål för naturforskaremötets 
studier förmäler ej historien och det är ju möjligt att även politiska syften lågo 
bakom förslaget. I varje fall avvisades det med ett påpekande från prof. Schouw, 
att föreningen icke var ett antropologiskt sällskap. Men om också ej antro
pologiska studier inga i mötets program, så kanske människostudier ej äro 
uteslutna. Ifall göteborgarna i all tysthet skulle ha råkat bli föremål för sådana 
människostudier, sa hoppas jag, att mötets deltagare därvid kunnat konstatera 
de hjärtliga känslor, varmed mötet här mottagits, känslor åt vilka jag ber få 
giva uttryck, då jag nu på stadens vägnar hälsar samtliga dess gäster hjärtligt 
välkomna. Må det tillåtas mig i anslutning härtill uttrycka förhoppningen, att 
vi ej skola behöva vänta i nya 84 år på att få se ett nytt möte i Göteborg. I 
motsats till den pessimistiske referenten av det första mötets förhandlingar ber jag 
få försäkra, att vi skola göra vårt bästa för att göra nästa möte i Göteborg 
minst lika lyckat som detta.»

Något senare under middagen talade professor S. P. L. Sörensen å de danska 
gästernas vägnar. Sedan han skildrat de äventyr, varmed en resa från Köpen
hamn till Göteborg år 1839 varit förknippad, och uppdragit några jämförelser 
mellan den tidens Göteborg och nutidens, erinrade han om, att det nu samlade 
naturforskaremötet befunne sig på klassisk mark, och framförde ett tack till 
stadens styrelser och myndigheter för det intresse, de städse visat naturveten
skapen, för vars lyckliga framtid han utbragte en skål.

De finländska deltagarnas talman var professor Elfving, som gav uttryck för 
sin stolthet och glädje över, att Finlands vetenskapsmän nu kunde möta sina 
nordiska kolleger som representanter för det fjärde bladet i den nordiska fyr- 
väpplingen. Han höjde sitt glas för den göteborgska medborgarandan, som 
på ett föredömligt sätt alltid uppskattat vetenskapligt arbete.

Professor Poulsson uttryckte de nordiska gästernas beundran för det moderna 
Göteborgs insatser på odlingens olika områden och framförde deras tack för 
den visade gästfriheten.

Professor Otto Nordenskjöld erinrade därpå om den norske läkaren Ege- 
berg, på vilkens tillskyndan det första skandinaviska naturforskare- och läkare
mötet tillkommit, varefter sjöngos de av dåvarande lektorn i Göteborg, seder
mera professorn i Lund Johan Gustaf Ek på det latinska språket och sapphiskt 
versmått skrivna verser, vilka sjungits vid den gemensamma middagen under 
1839 års möte, vilket bildade ett synnerligen originellt inslag i festen.

Och slutligen uppträdde professor Svante Arrhenius som siste talare. Han
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påminte om de två symbolerna på minareterna på utställningen, Kronan och 
Lejonet, och med denna utgångspunkt höll han ett lika spirituellt som humo
ristiskt tal, vari han erinrade om Göteborgs av gammalt kända skicklighet att 
handhava den svenska kronan. Lejonet kunde vid första påseendet se litet 
bistert och avvisande ut, men såg man närmare efter, förstod man, att det bara 
var av heraldiska skäl, som det bar ett svärd i handen. Ställningen antydde, 
att det egentligen borde varit ett glas, och att lejonet sade: skal och välkom

men! Talet utmynnade i ett leve för Göteborgs stad.
Ett hjärtligt samkväm vidtog därefter vid kaffet och småborden 1 rosengår

den, varvid professor Gérard de Geer samlade uppmärksamheten kring ett 
spirituellt tal för istiden i dess egenskap av de skandinaviska folkens välgörare1.

1 Under de dagar, som naturforskaremötet hölls, rådde en tryckande hetta, som meteoro- 
logerna fingo skulden för att i all välmening hava ställt till.

Den därpå följande dagen var huvudsakligen anslagen till exkursioner, som 
ställdes dels till Trollhättan, dels till Botaniska trädgården och Särö och dels 
till Norsesund, Anten och Ödenäs, varjämte för geologerna anordnats en ut
färd i Göteborgstrakten och för oceanograferna en studieresa i skärgården kring 

Vinga.
Under mötet voro deltagarna även inbjudna till enskilda Göteborgsfamiljer 

och för botanisterna var den festlighet av synnerligen stort intresse, som in
genjören Erik Magnus för dem anordnat å sin egendom vid Jonsered, da de 
därvid fingo tillfälle att bese hans storartade botaniska anläggningar.

Fredagen den 13 Juli var helt upptagen av sektionssammanträden, vilka ägde 
rum i Göteborgs Högskolas, Chalmerska Institutets och Naturhistoriska museets 

lokaler.
För de i mötesförhandlingarna icke deltagande damerna hade denna dag en 

bilutfärd till Kungälv anordnats.
Under mötet höllos ungefär etthundrafemtio föredrag, vilka voro fördelade 

på nio sektioner, bland vilka för första gången en sektion för naturskyddsfragoi 
upptagits. Bland föredragshållarna märktes bland andra professorerna Arrhe
nius, Charlier, friherre de Geer, S. E. Henschen, A. G. Högbom och W irén 
samt lektor Karl Starbäck från Sverige, professorerna Vilhelm Bjerknes, E. 
Poulsson, Claus Nissen Riiber, C. F. Kolderup och John Sebehen från Norge, 
professorerna S. P. L. Sörensen, Ostenfeld och V. Henriques, samt direktörei na 
Victor Madsen och Johs Smidt från Danmark, samt professorerna Elfving, Ramsay
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och Ossian Aschan från Finland. I vetenskapligt avseende måste mötet be
traktas såsom synnerligen värdefullt och i allo lyckat.

Och med lördagen den 14 juli ingick naturforskaremötets sista dag. Avslut- 
ningsceremonien ägde rum i Högskolans aula, där deltagarna i mötet jämte ett 
antal gäster och intresserade vid 11-tiden samlats.

Professor Otto Nordenskjöld meddelade, att svarstelegram ingått från de fyra 
nordiska ländernas statsöverhuvud, till vilka mötet avsänt hyllningstelegram, 
samt att man ämnade utgiva en tryckt redogörelse över mötet och dess för
handlingar.

Därefter höllos föredrag av fil. dr. Sigurd Hansson: »Om tillkomsten av det 
första skandinaviska naturforskaremötet i Göteborg 1839», av dr. phil. Johs 
Schmidt: »Fra Dana-Expeditionen» och av professor Rafael Karsten, Helsing
fors, om: »Primitiv bildskrift, med särskild hänsyn till de sydamerikanska häll
ristningarna. »

Under en paus mellan föredragen uttalades mötesdeltagarnas tack av pro
fessorerna Bjerknes, Ramsay och Sörensen, vilken sistnämnde dessutom fram
förde till mötet en inbjudan från de danska naturforskarna att förlägga nästa 
möte till Köpenhamn 1929, vilken inbjudan antogs.

Professor Arrhenius tackade därefter deltagarna i mötet och önskade dem en 
lycklig hemresa.

Ett stort antal av mötesdeltagarna foro dock icke direkt till sina hemorter 
utan anslöto sig till någon av de utfärder, som med Göteborg som utgångs
punkt hade anordnats dels med ångbåt till norra Bohuslän, dels också med bil 
och järnväg genom Västergötland och Bergslagen till Uppsala och Stockholm.
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Engelska flottan i Göteborg i slutet av juli
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BESÖK AV KÖPENHAMNS STADSFULLMÄKTIGE 
(K0BENHAVNS BORGERREPRÄSENTANTER)

DEN 15—20 JULI.

En tredjedel av Köpenhamns stadsfullmäktige bruka varje år i studieända- 
mål företaga en resa, som ställes till olika länder. Med anledning av jubi
leumsutställningen hade beslutats, att detta ars studieresa, vari tjuguen repre

sentanter deltogo, skulle förläggas till Göteborg, och tiden härför hade bestämts 

till mitten av juli.
Deltagarna i färden utgjordes av formanden for De Samvirkende Fagfor- 

eninger Carl F. Madsen, kommunelärer C. J. Möller, fru Andrea Brochmann, 
fru Anna Jensen, forretningsforer Rud. Poulsen, forretningsforer J. A. Hansen, 
fru Caroline Jensen, dr. med. Aage Meisling, formanden H. V. Jensen, over- 
opsynsmanden ved Bispebjerg Hospital M. Palboe, fru Anna Andreasen, hoved- 
kasserer E. Svendsen, formanden I. P. Johannesen, byretsdommer Jesper Si
monsen, överläge dr. med. V. Rubow, maskinmester O. Bouet, viktualiehandler 
C. Blangstrup Johansen, arkitekt Henning Hansen, skoleforstander A. Grathwohl, 

fabriksdirektören J. Carve och direktören Silius Johansen.
De resande ankommo till Göteborg pa kvällen den 15 juli och hämtades 

nästa morgon av danske konsuln Holger Holm och mottagningschefen med 
biler vid Jubileumshotellet, där de under sin vistelse i Göteborg hade sin 
bostad. Vid ankomsten till entrén till utställningen mottogos de av stadsfull
mäktiges ordförande herr Axel Carlander och vice ordförande herr Herman 
Lindholm samt andra representanter för staden, medlemmar av utställnings- 
styrelsen, generalkommissarien, generalsekreteraren, övermarskalkarna med flera. 
Sedan de inskrivit sina namn i minnesboken, företogs under ledning av pro
fessor Romdahl, övermarskalken Wigelius och mottagningschefen en tur genom 
en del av utställningen, varvid man på grund av det dåliga vädret så mycket 
som möjligt höll sig inomhus. Kl. } 2 voro de resande av utställningens sty
relse inbjudna till lunch, som intogs å huvudrestaurantens veranda. Stads
fullmäktiges ordförande herr Carlander hälsade gästerna välkomna och uttryckte
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sin glädje över besöket, som han hoppades skulle för deltagarna däri bliva 
såväl angenämt som lärorikt. Efter lunchen fortsattes rundturen genom utställ
ningens olika avdelningar, som de resande med stort intresse besågo och 
varöver de uttryckte sin livliga beundran och erkännande.

Nästa dag var ägnad åt ett mera ingående studium av utställningens kom
munala och sociala avdelningar, vilka genomgingos under avdelningschefernas 
ledning. Sedan lunch intagits å Pripps restaurant under konsul Holms värd
skap, företogs en rundresa genom hamnen, vartill staden ställt ångare till de 
resandes förfogande.

Besöket i Göteborg avsåg emellertid icke endast att bese jubileumsutställ
ningen utan även att studera stadens kommunala institutioner och den bygg
nadsverksamhet, som här ägt rum under kristiden. De resande avhämtades 
därför morgonen därpå i automobiler vid hotellet och under sakkunnig ledning 
besöktes de institutioner och byggnader, som i sådant avseende voro för dem 
av särskilt intresse.

På kvällen voro kommunalmännen av staden inbjudna till middag å Träd
gårdsföreningens restaurant. I denna middag, varvid stadsfullmäktiges vice 
ordförande herr Herman Lindholm presiderade, deltogo en stor del av med
lemmarna i Göteborgs stadsfullmäktige och magistrat, konsul Holm, represen
tanter för danska mottagningskommittén med flera, till ett antal av femtio 
personer.

Kamreraren Lindholm hälsade gästerna välkomna och framförde stadens tack, 
för att Köpenhamns stadsfullmäktige som mål för årets studieresa valt Göte
borg i stället för någon av de stora brännpunkterna för händelserna i världen 
just nu. Den förnämsta anledningen härtill ansåg talaren ligga däri, att man 
i Danmark som hos oss starkt kände behovet av samarbete mellan folken i 
Norden. Herr Lindholm betonade den stora betydelsen av detta samarbete 
och uttalade en förhoppning, att de danska kommunalmännens Göteborgsbesök 
skulle bidraga till främjande av detsamma, speciellt mellan Köpenhamn och 
Göteborg. Talaren beklagade, att ogynnsamma väderleksförhållanden skulle 
hindra oss att visa utställningen som den lätta, solbelysta sommarsaga, den 
avsåge att vara, men hoppades, att en rundtur genom hallarna alltid skulle 
ge någon behållning av studiebesöket, och slutade med att utbringa en skål 
för Köpenhamns stadsfullmäktige.



BESÖK AV KÖPENHAMNS STADSFULLMÄKTIGE DEN 15-20 JULI

På detta tal svarade formanden for De Samvirkende Fagforeninger herr 
Carl F. Madsen, som riktade ett tack till värdarna för all den gästfrihet och 
vänlighet, som visats danskarna under besöket i Göteborg och utbragte en 
skål för Göteborgs stad. Direktör Silius Johansen talade för de män, som 
stodo bakom de lyckade arrangemang, varmed staden firade sitt 300-årsjubi- 
leum, och byretsdommer Jesper Simonsen talade för de göteborgska hemmen 
och Göteborgs kvinnor, varför fru Bertha Burman-Andersson framförde ett 
tack på Göteborgs kvinnors vägnar. Till sist talade forretningsforer J. A. 

Hansen.
Efter middagen följde ett angenämt samkväm.
Den sista dagen av de köpenhamnska kommunalmännens besök i Sverige 

var anslagen till en utfärd till Trollhättan, där de vid ankomsten mottogos av 
stadsfullmäktiges mottagningskommitté. De resande besågo först egnahems
området, därvid särskilt arbetarebostäderna studerades, och ägnade eftermid
dagen till besök å kraftstationen och kraftverkets maskinistbostäder samt Nydqvist 

& Holms verkstäder.
Tidigt morgonen därpå skedde återfärden till Köpenhamn.
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Tidigt på morgonen fredagen den 20 juli siktades från Vinga den engelska 
flottan, som befann sig på ingående till Göteborg. Vid } 8-tiden passerades 
Älvsborg, varvid de övliga artighetssaluterna växlades, och en stund därefter 

gledo de vackra örlogsfartygen — Curaçao, Caledon, Castor, Carysfort och 
Cambrian — sakta och majestätiskt in i den flaggsmyckade hamnen och för
töjde därstädes. De fem kryssarna erbjödo en synnerligen ståtlig anblick. 
Deras déplacement utgjorde omkring 4,000 ton och maskinerna utvecklade c:a 
40,000 hästkrafter, vilka gåvo en fart av 28 knop. Besättningen å varje fartyg 
utgjorde 400 man. Samtliga tillhörde brittiska andra lätta kryssareskadern, 
vars befälhavare var Rear Admiral Th. D. Gilbert. Curaçao var flaggskepp och 
hade till chef captain Cecil Reyne. Befälhavare på Caledon var captain D. 
North, på Castor captain A. T. Tillard, på Carysfort captain P. E. Parker och 
på Cambrian captain M. L. Goldsmith.

Under uppehållet i Göteborg var kaptenen Boldt-Christmas i egenskap av 
adjutant ställd till amiral Gilberts förfogande.

Omedelbart efter det fartygen förtöjt, gingo brittiska regeringens represen
tanter i Göteborg generalkonsuln A. W. Woodhouse och konsul C. H. R. 
Baldwin ävensom kapten Boldt-Christmas och mottagningschefen ombord, vilken 
sistnämnde å stadens och utställningens vägnar inbjöd de högre officerarna till 
den middag, som staden med anledning av besöket skulle giva måndagen den 
23 juli, samt alla officerarna och manskapet till fri entré å utställningen under 
vistelsen i Göteborg.

På förmiddagen mottog H. M. Konungen amiral Gilbert och cheferna å de 
engelska fartygen i audiens å residenset. Hans Majestät återvände därefter i 
bil till Särö. Efter mottagningen å residenset utväxlades de sedvanliga visi
terna mellan chefen å den engelska eskadern och representanterna för staden 
och de militära myndigheterna.

På kvällen voro amiralen med stab och fartygsbefälhavarna inbjudna till 
Ilugs middag å huvudrestauranten å utställningen.
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Nästa dag besökte amiral Gilbert och nagra av officerarna Hovås och spe
lade därstädes golf med medlemmar av Göteborgs Golfklubb och på aftonen 
voro en del officerare inbjudna till middag hos ordföranden i Anglo-Swedish 
Society bankdirektören George Dickson pa Kolboryd och till disponenten 

Anders Hellström på Papyrus.
På söndagen hölls gudstjänst ombord på kryssarna, varjämte en stor kontingent 

matroser åhörde högmässan i engelska kyrkan, dit de tagade under egen musik. 
På kvällen hade amiralen och några officerare mottagit inbjudan till middag 

hos generalkonsul Adolf Bratt pa Gullringsbo.
På måndagen gav Göteborgs stad å Trädgårdsföreningens restaurant middag 

för de högre officerarna på den engelska eskadern. Bland de närvarande, 
som voro 97 till antalet, märktes engelske ministern Sir Colville Barclay, marin
attachén captain W. Egerton, handelssekreteraren och fru Herbert Kershaw, 
Sir William Brancher, generalkonsul Woodhouse, konsul och fru Baldwin, 
envoyén friherre Fredrik Ramel, stadsfullmäktiges ordföiande och fru Axel 
Carlander, borgmästaren och fru Bernhard Lindberg, översten och fru Sixten 
Schmidt, överstelöjtnanten och fru J. A. Edström, kommendörkaptenen och 
fru Karl Norén, bankdirektören och fru George Dickson, medlemmar av mot

tagningskommittén m. fl.
Herr Carlander utbringade under middagen en skål för konungarna av Sverige 

och England. I sitt hälsningstal till gästerna erinrade han om de gamla för
bindelserna mellan Sverige och Storbritannien, som inleddes redan av vikingarna 
och vilka nu under den senaste tiden än ytterligare stärkts genom kronprinsens 

förlovning med prinsessan Louise.
Amiral Gilbert tackade för den vänlighet, som visats de engelska gästerna 

och framhöll i en humoristisk vändning, att den uppmärksamhet, som de 
gamla vikingarna ägnade England, i någon mån återgäldats av de skottar, 

som slogo sig ner i Göteborg.
Minister Barclay tackade å de gästers vägnar, som ej tillhörde eskadern.
Efter middagen var bal anordnad, vartill inbjudits samtliga officerare och 

kadetter å de engelska krigsfartygen samt en del av Göteborgs dansanta 

damer.
Samma kväll hade de svenska pansarskeppen under amiral Riben återkom

mit till Göteborg och på onsdagen gav amiralen middag för engelsmännen 
ombord på Sverige, varjämte bal var anordnad på två av de engelska krys-
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sarna. På eftermiddagen hade anordnats en roddtävling och en fotbollsmatch 
mellan matroslag från de svenska och engelska krigsfartygen.

Roddtävlingen ägde rum å Göta älv och hade samlat en mängd åskådare 
både ute på älven och längs kajerna. Vädret var vackert och kapprodden 
erbjöd ett synnerligen livligt skådespel. Man startade i två omgångar med 
två lag från vardera eskadern i varje start. I första loppet, som började kl. 3, 
rodde de tävlande i svenska båtar. Drottning Victorias lag pressade sig så 
småningom före, starkt hotat av Caledons, som dock trots kraftiga ansträng
ningar icke lyckades taga in svenskarnas försprång. Ett stormande jubel utbröt 
på de svenska krigsfartygen, då Drottning Victorias lag passerade mållinjen. I 
andra loppet, som startade fem minuter efter det första, rodde de båda natio
nerna engelska båtar. I denna tävlan segrade Sveriges lag med Drottning 
Victorias lag på andra plats, under det att engelsmännen belade tredje och 
fjärde platserna. Prisutdelningen förrättades av amiral Riben ombord på Sverige 
i närvaro av amiral Gilbert samt engelska och svenska officerare.

Vid fotbollsmatchen, som ägde rum å Slottsskogsvallen, gjorde amiral Gilbert 
»avsparken». Spelet var mycket jämnt och bra å ömse sidor men slutade 
som väntat och rättvist var med seger för engelsmännen, som vunno 4 mål 
mot 2.

På torsdagen gav engelske amiralen middag ombord på Curaçao, vartill 
bland andra representanter för Göteborgs stad och utställningen erhållit inbju
dan, och på fredagen den 27 juli lämnade den engelska eskadern och de 
svenska jagarna hamnen. Den övriga delen av den svenska flottan hade redan 
dagen förut avgått.



INTERNATIONELLA LUFTFARTSUTST ÄLLNINGEN 
(»ILUG») DEN 20 JULI—12 AUGUSTI.

T alla tider har det varit ett föremål för människornas längtan och drömmar 
1 att kunna utbyta sin jordbundna tillvarelseform mot färder i luftens oandliga 
riken. Och under århundradenas lopp hava framstående vetenskapsmän och 
även andra sysslat med försök att lösa flygkonstens problem. Men fåfänga 
voro alla deras ansträngningar. Det har först varit våra dagar förunnat att se 
arbetet krönt med framgång. Men så förfogar också vår tid over andra tek
niska hjälpmedel än dem, som stodo äldre tiders människor till buds.

Den 17 december 1903 utgör en bemärkelsedag i flygvasendets historia. 
Det var nämligen då, som den ene av de båda berömda bröderna Wright 
lyckades att för första gången under femtionio sekunder höja sitt flygplan nagra 
meter över marken till motordriven flygning. Surret från den Wrightska motorn 
väckte genljud i hela världen. Och sedan dess har utvecklingen gått med 
svindlande hastighet. Det ligger ett nästan sagolikt skimmer över denna utveck
ling, förvånansvärd till och med för oss nutidens människor, som äro vana vid 

häpnadsväckande framsteg pa skilda omraden.
Världskriget, som i övrigt icke kan uppvisa många poster på sin kreditsida, 

har mycket bidragit till dessa framsteg. De kostnader, som under kriget ned- 
lades på flygvapnets utvecklande, och det förakt för de människoliv, som här
vid offrades, har påskyndat utvecklingen i ett betydligt snabbare tempo an 
under normala och lugna förhållanden skulle blivit fallet. De ständigt steg
rade krav på större hastighet, stigförmåga och bärkraft, som från militärt hall 
framställdes, möjliggjordes förutom genom förbättringar i flygplanens konstruk
tion huvudsakligen genom motorns utveckling. Och mellan bröderna Wrights 
14 hästkrafters motor och nutidens med motorer på över 1,00° hastkrafter 
utrustade aeroplan ligger en utveckling, som i sig innebär en ständigt stegrad 

effekt men också en samtidigt ökad driftsäkerhet.
Det är i synnerhet denna senare egenskap, som är av avgörande betydelse 

för frågan om flygmaskinernas användbarhet i det fredliga arbetets tjänst. T y
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de första experimentens stadium tillhör det förflutna och de djärva sportbrag
dernas fält har flygkonsten lämnat bakom sig, framför henne ligger nu den 
praktiska nyttans område. Och även om luftfarten ännu icke så utvecklats, 
att den är kommersiellt bärkraftig, så torde den tiden icke vara långt av
lägsen, då flygtrafiken skall visa sig lika ekonomiskt möjlig, som samfärdseln 
med järnväg och ångbåtar redan länge varit.

Även i vårt land har luftfarten varit föremål för ett livligt intresse. Redan 
i början av 1890-talet företog överingenjören S. A. André — Sveriges förste 
luftseglare — flera ballonguppstigningar, varunder hans djärva plan mognade 
att medelst ballong söka nå Nordpolen, från vilken färd, som företogs i juli 
1897, ingen av deltagarna återvände. Det var emellertid först under det andra 
decenniet av vårt århundrade, som Sverige inträdde i de aktivt flygande län
dernas led. Då utbildades en hel del såväl civila som militära flygare och 
namnen Carl Cederström, H. Hamilton, O. Dahlbäck, H. Sundstedt, Enoch 
Thulin beteckna pioniärerna i den svenska flygkonstens historia. Med världs
krigets utbrott upphörde dock all civil flygning- och landets flygare ingingo i 
armén och flottan för att där utföra bevakningstjänst.

Under år 1900 studerades luftsegling i Paris av dåvarande löjtnanterna K. 
A. B. Amundson och A. Saloman och till stor del på deras initiativ stiftades 
den 15 december samma år Svenska Aeronautiska Sällskapet, som skulle hava 
till uppgift att »arbeta för utveckling av luftfart i såväl vetenskapliga som 
militära, kommersiella och sportliga avseenden». Sällskapet anslöt sig under 
år 1907 till den i Paris den 14 oktober 1905 bildade Fédération Aéronautique 
Internationale, som utgör en internationell sammanslutning av luftseglareförbund 
eller föreningar och i vilken varje land representeras av endast en samman
slutning, som blir den ledande i detta land. Federationens huvudsakliga ända
mål är att uppställa gemensamma regler för tävlingar, rekord m. m. samt att 
verka för i möjligaste mån likartade bestämmelser i avseende på luftseglingen 
inom de olika länderna. Till föreningen, vars första stadgar undertecknades 
av representanter för åtta länder, äro nu tjugutre riksorganisationer anslutna.

År 1918 tillkom ännu en aeronautisk förening i Sverige. Den 11 juli nämnda 

år bildades nämligen Svenska Aeronautiska Sällskapet i Göteborg, som trädde 
i intimt samarbete med Sällskapet i Stockholm såsom riksorganisation?

1 Dessa sällskap hava sedermera antagit benämningen : Kungl. Svenska Aeroklubben och 
Kungl. Svenska Aeroklubben i Göteborg.
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INTERNATIONELLA LUFTFARTSUTSTÄLLNINGEN DEN 20 JULI 12 AUG.

Sedan planerna på en jubileumsutställning i Göteborg 1923 antagit fastare 
former, väcktes inom styrelserna för dessa sällskap och jubileumsutställningen 
förslag att i samband med denna utställning söka få till stand en internatio
nell luftfartsutställning, som skulle förbindas med internationella flygtävlingar 
vid den planerade nya flyghamnen å Torslanda i närheten av Goteborg. Bakom 
denna tanke låg liksom vid anordnandet av Idrottsspelen och sommarens övriga 
internationella utställningar en önskan att på neutral mark och pa ett fredligt 
tävlingsområde föra samman de forna fienderna från världskriget. Därjämte 
ville man icke blott väcka utlandets uppmärksamhet på Sverige och Skandi
navien som framtidsland i fråga om flygning och luftfart, särskilt sasom genom- 
fartsland för den blivande stora världslufttrafiken, och därigenom införliva de 
skandinaviska länderna med den internationella flygvärlden, utan också fram
lägga för de svenska myndigheterna och allmänheten de framsteg, flygkonsten 

gjort i vårt land.
Då det visade sig, att ett stort intresse för en dylik utställning vore att 

påräkna från ett flertal korporationer och enskilda såväl i Sverige som i utlandet, 
tillsattes den 28 juni 1920 »Kommittén för internationella luftfartsutställningen 
i Göteborg 1923. Till ledamöter i denna kommitté utsagos landshövdingen 
Oscar von Sydow, ordförande, generallöjtnanten Herman Wrangel, riste vice 
ordförande, skeppsredaren Dan Broström, 2:dre vice ordförande, kamreraren 
C. R. Cramér, sekreterare, skeppsredaren Ivar Lignell, kassaförvaltare, inten
denten Harald Adelsohn, kommissarie, samt överstelöjtnanten K. A: B. Amund
son, herr T. Gullberg, justitieborgmästaren Bernhard Lindberg, chefen for 
marinens flygväsende kommendörkaptenen Thor Lübeck, fil. doktorn docenten 

Ivar Malmer och överdirektören Björn Prytz.
Denna kommitté konstituerade sig sedermera som utställningens styrelse och 

kompletterades med följande ledamöter: chefen för Fälttelegrafkåren översten 
Conrad Eriksson, professorn John Koch, kamreraren Herman Lindholm, direk
tören John Lithander, chefen för Flygkompaniet å Malmslätt kaptenen Gösta 
von Porat och kaptenen Sten Asbrink. Och längre fram bildades för motta
gandet av de främlingar, som väntades besöka utställningen, en mottagnings
kommitté med kaptenen Ernesto Thorell som sekreterare.

Det bestämdes, att utställningen skulle hållas öppen från den 20 juli till den 
12 augusti 1923, och det gällde nu att försäkra sig om ett så livligt delta
gande som möjligt från såväl svensk som utländsk sida. Underhandlingar med
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de större firmorna i flygmaskinsbranschen inleddes och genom skriftväxling 
med ledande personer och institutioner samt genom utsändande av broschyrer 
och pamfletter sökte man göra utställningen känd och väcka intresse för den
samma. Därjämte tillsattes propagandakommittéer i flera länder såsom För
enta Staterna, England, Frankrike, Tyskland och Italien, vilka kommittéer 
utvecklade en mycket förtjänstfull verksamhet, och så småningom blev arbetet 
för utställningen av så omfattande art, att en permanent byrå måste inrättas, 
till vars chef ingenjören Karl Lignell utsågs.

Tidpunkten för en dylik utställning var också synnerligen lämplig. Vapen
stilleståndet 1918 hade nämligen icke medfört något stillestånd i byggande av 
aeroplan för krigsändamål, utan många av de i kriget deltagande nationerna, 
särskilt England och Frankrike, började omedelbart efter dess avslutande att 
starkt utöka sina luftflottor. Men för den rent militära flygningen glömde man 
dock icke flygmaskinens stora betydelse som vår tids snabbaste kommunika
tionsmedel och under de senaste åren har den ena statsunderstödda post- och 
passagerareflygrouten efter den andra upprättats såväl i Europa som i utom
europeiska länder. Det var därför helt naturligt, att de olika konstruktörerna 
och tillverkarna av flygmaskiner ville på en internationell utställning framvisa 
resultaten av sitt arbete och de storartade framsteg, som på så kort tid gjorts 
på flygmaskinsteknikens område. Allt efter som tiden för utställningens öpp
nande nalkades, ökades anmälningarnas antal och deltagandet visade sig slut
ligen överträffa alla förväntningar. Och när så öppningsdagen var inne, var 
hela det för utställningen avsedda området helt upptaget.

I utställningen, vars höge beskyddare H. K. H. Kronprinsen åtagit sig att 
vara, voro icke mindre än 17 länder representerade, sedan Kina några dagar 
efter dess öppnande även anslutit sig till densamma. Utställningen samlade 
inalles 154 utställare och de utställda föremålen omfattade bland annat 51 flyg
maskiner och 17 flygmotorer av olika typer. Till jämförelse kan nämnas, att 
å den största flygutställning, som därförut hållits, i Paris 1922, antalet utställda 
flygmaskiner utgjorde 38 st.

För utställningen var upplåtet det område å Heden, som förut disponerats 
av lantbruksmötet. Huru frestande det än vore att ingå på en närmare be
skrivning av den rikhaltiga och intressanta utställningen, faller detta dock utom 
ramen för denna skildring. Vi vilja endast nämna, att i den stora hallen, där 
sångarfesten några dagar förut ägt rum, var industriavdelningen med de olika
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ländernas flygmaskiner inrymd och i de övriga byggningarna funnos den nor
diska luftfartshistoriska avdelningen samt avdelningarna for luftpost och kom
mersiell lufttrafik samt flygvetenskap m. m. I lantbruksmotets stora visnings- 
ring syntes en väldig ballon captif - den enda representanten på utställningen 
för systemet »lättare än luften» -, vilken tillhörde en härstädes under utställ
ningen förlagd avdelning av Fälttelegrafkårens ballongkompani. Med denna 
ballong bereddes allmänheten tillfälle att företaga uppstigningar.

LUFTFARTSUTSTÄLLNINGENS ÖPPNANDE DEN 20 JULI.

Utställningen skulle fredagen den 20 juli kl. 10 f m. högtidligen öppnas av H. M. 
Konungen och strax före denna tid syntes å den kungliga tnbunen en talrik och 
representativ samling av mycket internationell karaktär. Prins Wilhelm hed
rade invigningen med sin närvaro och av våra egna landsman marktes 1 ovngt 
kommunikationsministern Sven Lübeck, utställningens förste vice ordförande 
generallöjtnanten Herman Wrangel, konteramiralen Henry Lindberg, general
postdirektören A. J. Juhlin, förre kommunikationsministern A. E. Örne, med
lemmarna av utställningens styrelse samt representanter för Göteborgs stad och 
jubileumsutställningen m. fl. Bland de närvarande fransmännen syntes franske 
militärattachén överste L. A. G. Gourguen samt en hel del inom flygvasendet 
kända personer med flygministeriets representant M. Pitois1 och M. Andre 
Granet, secrétaire général de la Chambre Syndicale des Industries Aeronauti
ques, i spetsen. Från England hade anlänt generalmajoren Sir William Sefton 
Brancker, inspector of Civil Air Traffic2, Mr. Fairey och Mr. Acland, ordfö

rande och vice ordförande i the Society of British Aircraft Constructors, samt 
en del representanter för de utställande firmorna såsom Mr. Vane, direktör for 
de stora Napierverken, Mr. Handley Page m. fl. Bland de tyska gasterna 
märktes envoyén Rudolf Nadolny, Junkersbolagets direktör Fritz von Porturzyn 
och luftfartsdirektören Bäumer, och våra grannländer representerades av Dan
marks minister Herluf Zahle, direktören J. C. H. Ellehammer - den förste 
europé, som flugit i en flygmaskin —, medlemmar av Det Danske Aeronau-

: Ingenjör i Sous-Secrétariat d’Etat de l’Aéronautique Française.
a General Brancker hade två dagar förut med föraren Mr. Alan Cobham 

land till Göteborg och landat å flyghamnen vid Torslanda.

flugit från Eng-
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tiske Selskab och Norsk Luftsejladsforening m. fl. Den polske ministern 
Michalowski, finske handelsministern August Aho, italienske marinattachén 
markisen Salvatore Denti di Pirajno och flera andra av de i Sverige ackredi
terade främmande militärattachéerna syntes även bland de närvarande.

Manskap från marinens flygväsende och Fälttelegrafkåren bildade häck vid 
huvudingången och trettiosex olika länders flaggor flankerade den väg, som 
från huvudentrén ledde genom utställningsområdet.

På slaget 10 susade konungens bil in genom portarna och stannade fram
för den kungliga tribunen. Hans Majestät hälsades med fanfarer av Göta 
artilleriregementes musikkår, varefter general Wrangel utbringade ett leve för 
konungen, som åtföljdes av kungssången. Sedan konungen hälsat på de när
varande, framträdde general Wrangel och höll följande anförande:

> Eders Majestät!

Den första internationella luftfartsutställningen i Norden, den största hittills 
anordnade luftfartsutställningen i världen, står’färdig att upplåta sina portar 
för allmänheten. Tillkommen på Kungl. Svenska Aeroklubbens initiativ och 
möjliggjord_tack vare den stora jubileumsutställningen i Göteborg skall den — 
så våga vi hoppas — bliva till heder och gagn icke blott för staden Göte
borg utan också för hela vårt land, ja till nytta för luftfartens utveckling över 
huvud taget. Om dennas betydelse och om de oändliga perspektiv, som 
öppna sig för hela mänskligheten i och med luftfartens utveckling och utbred
ning, skall jag icke nu orda. Min högt skattade uppgift i dag är att i under
dånighet hälsa Eders Majestät välkommen till denna utställning och att till 
Eders Majestät frambära utställningsbestyrelsens underdånigaste och varmaste 
tacksamhetsbetygelser för den stora glädje, Eders Majestät berett oss alla genom 
att i dag nådigst här närvara.

Med Eders Majestäts nådiga tillåtelse ber jag att vid detta tillfälle även få 
giva uttryck åt vår djupt kända tacksamhet mot alla de myndigheter, korpora
tioner, utställare och enskilda, som så beredvilligt medverkat till, att denna 
utställning kommit till stånd.

Mesdames et Messieurs!

C’est avec la gracieuse permission de Sa Majesté le Roi que je vous sou
haite la bienvenue à cette exposition internationale d’aviation et que je vous 
prie, membres de tant de nations, d’agréer nos remercîments sincères pour 
votre intérêt dans l’aviation et pour la peine que vous vous êtes donnée de 
venir ici dans notre lointain pays. Je m’adresse surtout à ceux qui ont bien
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voulu exposer ici leurs fabrications de toute forme qui se rapporte à l’avia
tion. J’ose presque dire que c est un exploit, cela, pour faciliter 1 union de 
toutes les nations de la terre.

Eders Majestät! A utställningsbestyrelsens vägnar anhåller jag underdånigst, 
att Eders Majestät täcktes förklara den internationella luftfartsutställningen i 
Göteborg 1923 öppnad.»

Konungen förklarade sig med glädje efterkomma denna begäran att öppna 
utställningen. Det gladde honom, att Svenska Aeroklubben i förening med 
Göteborgs stad låtit anordna denna stora och intressanta exposition, varav 
konungen hoppades ett gott resultat. Härefter förklarade konungen utställ

ningen öppnad.
Hans Majestät företog därefter med utställningsstyrelsens medlemmar som 

ciceroner en rundtur genom hallarna, där konungen under ett par timmars tid 
studerade de olika avdelningarna och därvid lät för sig föreställa de främmande 
ländernas representanter och utställare. Därefter begav sig konungen till resi
denset för att där i audiens mottaga amiral Gilbert och officerare a den engel
ska eskader, som samma dag anlänt till Göteborg.

LUFTFARTSUTSTÄLLNINGENS MIDDAG DEN 20 JULI.

Med anledning av utställningens öppnande gav dess styrelse på aftonen en 
stor bankett å jubileumsutställningens huvudrestaurant, i vilken närmare 300 
personer deltogo.

De närvarande intogo sina platser på sätt, den bifogade placeringsplanen 
utvisar.

Under middagen utbringade general Wrangel, som i landshövding von Sydows 
frånvaro presiderade, konungens skål och höll därefter följande anförande:

•»Mina Damer och Herrar!
Utan överdrift torde man kunna hävda, att denna dag, den 20 juli 1923, är 

en mycket betydelsefull dag. Det är dagen för öppnandet av den hittills största 
luftfartsutställningen i världen. Att denna äger rum i Göteborg bör väl ännu 
mer befästa denna stads anseende såsom Sveriges förnämsta samfärdselstad. 
Att denna utställning äger rum i Sverige och att i denna utställning deltaga 
icke färre än sexton olika nationer, bör väl bidraga till att bringa hela vårt 
land i närmare kontakt med den övriga världen. Alldeles särskilt betydelse-
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full för vårt land bör emellertid denna utställning bliva, därför att vi stå inför 
lösningen av vårt luftförsvars och vår lufttrafiks problem och att det här gives 
tillfälle för alla intresserade icke blott att studera flygmaterielen 1 alla dess 
detaljer och nyaste skepnader inom olika länder utan ock att med egna ögon 
bevittna, vad som med olika flygredskap verkligen kan presteras. Att fram
tiden härvidlag skall skänka oss oändligt mycket mera, det ligger ju 1 sakens 
natur — ja, det ligger i luften. Och denna luft, utan vilken vi icke kunna 
leva, skall skänka oss nya möjligheter till högre synpunkter, till vidgad hori
sont, till större beundran för skaparens verk, till snabbare personlig, postal 
och kommersiell förbindelse mellan skilda orter och skilda länder. Ja, detta 
oändliga lufthav, som omgiver vår jord, skall ännu mera än världshaven förena 
dess spridda städer och riken.

Mesdames et Messieurs'.
C’est pour l’aviation internationale que j’ose parler. C est pour le déve

loppement heureux et prochain de l’aviation internationale que je propose un 
toast. Et aujourd’hui quand sont représentés dans notre exposition des appa
reils, des images et des statistiques de tant de nations — de la France, de 
l’Angleterre, de l’Allemagne, des Etats Unis de l'Amérique, de la Belgique, 
de la Colombie, du Danemark, de la Hollande, de la Hongrie, de l’Italie, 
de la Lettonie, de la Norvège, de la Tchécoslovaquie, de Siam, de la Suisse 
et de la Suède — aujourd’hui nous voyons dans cette réunion actuelle une 
preuve de la cohésion de tous les pays du monde et d’une communication 
plus proche et plus intime dans l’avenir.

Et c’est pour cela que je propose de lever nos verres et de boire au 
développement et à l’avenir de l’aviation internationale. Donc je vous prie de 
vouloir bien vous joindre à moi dans quatre hurrah suédois pour l'aviation 
internationale. Qu’elle vive!»

Därefter följde hälsningstalen till de i utställningen deltagande främmande 
nationerna. Dessa inleddes av herr Dan Broström, som riktade sig till de 
närvarande fransmännen i ett på deras eget språk hållet anförande, varefter 

herr Ivar Lignell yttrade:

■»Mr. President, Ladies and Gentlemen.
I have received the great honour to propose a toast for our British guests 

and I can assure you, that I am doing this with the greatest pleasure. You 
may not all be aware of the fact, that it took the Swedish committee for Hug 
some considerable time and work to persuade our British friends to come 
over to Gothenburg and take part in our Exhibition. You know, I am sure,
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that an Englishman is as a rule very difficult to move, but I am indeed pleased 
to be able to state, that when they at last decided to exhibit their flying 
material here, they went very seriously in for this undertaking. And a glance 
at the Exhibition to-day will not only prove to you, that the British Exhibi
tion is the largest section of the whole show, but that British skill and genius 
is second to none in the world.

But there is also another thing, which I would like to mention in connec
tion with the British visit to Gothenburg. If I am right, and I believe I am, 
it was a British flying-machine with British pilots, which was the first one to 
fly across the Atlantic Ocean to Great Britain. I am very pleased to con
gratulate our honoured guests to-night, General Brancker and Mr. Cobham, to 
be the first airmen in the world to fly from Great Britain to Sweden.

I sincerely trust, that this incident will prove to be a good omen for the 
future and that the strong and good relationship between our two countries 
will become stronger and better for all years to come!

Well, ladies and gentlemen, may I ask you to assist me in giving our Bri
tish friends a real Swedish »hurra».

Sedan kaptenen Sten Åsbrink därefter talat för de tysktalande gästerna, 
uttryckte general Wrangel de närvarandes beklagande, att utställningens ord
förande var av sjukdom förhindrad att närvara, och landshövding von Sydows 
skål dracks under allmän anslutning. Sedan herr Broström tolkat utställningssty- 
reisens tacksamhet till dem, som burit det ansvarsfulla och krävande arbetet 
för utställningens anordnande, därvid i främsta rummet vändande sig till kamrer 
Cramér, följde gästernas svarstal, som formade sig till en intressant och för 
de olika nationerna karaktäristisk vältalighet.

M. Pitois, som var fransmännens talman, yttrade:

» Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs!

Monsieur Laurent-Eynac, Sous-Secrétaire d’Etat de l’Aéronautique Française, 
m’a prié, quand il a bien voulu me charger de le représenter à Gothembourg, 
de vous dire avant toute chose, combien il regrettait de ne pouvoir venir lui- 
même, et combien il serait de coeur avec vous en ce jour d’inauguration solen
nelle de votre belle Exposition.

Vous savez, Messieurs, quel orateur incomparable est Monsieur Laurent- 
Eynac, et avec quelle facilité merveilleuse il sait faire partager à ceux qui 
l’écoutent la foi ardente qui l’anime pour tout ce qui est Aviation et Loco
motion Aérienne.

— 319 —



GÖTEBORGS JUBILEUM 1923

A défaut d’éloquence, du moins, Messieurs, vous trouverez dans mes paroles 
une conviction non moins vive et non moins profonde, mais je tiens à ce que 
vous y trouviez d’abord l’expression de la gratitude immense que j éprouvé 
devant les marques éclatantes d une sympathie, qui s est traduite chaque jour 
par des prévenances de plus en plus flatteuses et par 1 elan unanime des con
cours si précieux que j’ai rencontrés ici.

Ceux qui nous ont aidés sont si nombreux, que je ne puis même citer tous 
leurs noms. Et puis, je craindrais qu a passer par ma bouche, trop peu fa
miliarisée avec votre belle langue, ces noms perdent, si peu soit-il, de la poésie 
sans pareille dont je les vois entourés.

Qu’il me soit donc permis de dire à tous ce simple mot »Merci», mais ce 
mot, Messieurs, croyez-le-bien, je le prononce vraiment du fond du coeur.

Et maintenant, je voudrais, Messieurs, essayer de vous montrer qu une 
grande leçon se dégage du succès même avec lequel nous avons vu s’ouvrir, 
ce matin, L’Exposition Aéronautique de Gothembourg.

Car ce qu’apporte l’Industrie Aéronautique, dès qu’elle offre des appareils 
dans lesquels on peut avoir confiance, c’est la possibilité de rapprochement 
entre les peuples les plus lointains qui, se connaissant mieux, sauront désor
mais mieux apprécier leurs génies respectifs à leur juste valeur.

Dans cette voie, Messieurs, la France est fière de pouvoir dire qu’elle s’est 
engagée la première et ne cesse de multiplier ses efforts. La France, vous 
savez, fut le berceau de l’Aviation ; la France, vous le constatez, reste le I ays, 
où l’Industrie Aéronautique est le plus encouragée; c’est que la France est 
aussi le Pays, où on a le mieux conscience de ce que peut faire l’Aviation 
dans l’Oeuvre de Paix et de développement de la Civilisation, seul moyen 
pour l’Humanité de poursuivre sa marche vers l’indéfini Progrès.

Et qui saurait dire qu’il est téméraire d'avoir confiance dans l'Aviation, 
après avoir parcouru une Exposition comme la vôtre?

Des appareils susceptibles de remplir tous nos desiderata, nous les avons.
Mais, Messieurs, ne le dissimulons pas, notre oeuvre aurait été vaine, s’il 

ne devait en rester que le souvenir, si beau fût-il, d’une manifestation parti
culièrement réussie.

A vous, qui êtes l’élite d’un Pays, qui toujours fut à l’avant-garde de tous 
les progrès, il appartient de mener désormais, je le dis bien haut, le bon com
bat, par la parole, par la plume et par les actes, pour que la Suède devienne 
dans l'avenir le plus proche ce qu’une situation géographique privilégiée rend 
inéluctable, à savoir »Le Grand Carrefour des voies Aériennes de l’Europe 
du Nord».

Bientôt même, l’Industrie Aéronautique peut être chez vous, grâce à vos 
ressources naturelles si variées et si riches, qu’il s’agisse de bois ou de métal,
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INTERNATIONELLA LUFTFARTSUTSTÄLLNINGEN DEN 20 JULI—12 AUG.

l’un des plus beaux joyaux de la riche couronne d industries florissantes, dont 
vous êtes si justement fiers.

C’est à cet avenir radieux, Messieurs, que je lève mon verre, unissant dans 
le même toast les deux Aéronautiques Française et Suédoise et je forme le 
voeu qu’elles marchent désormais la main dans la main dans une collabora
tion chaque jour plus étroite, car, j’en suis sur, elles marcheront ainsi dans 
une voie particulièrement féconde, dont la Manifestation d aujourd hui nous 
montre ce que peuvent être les réalisations de demain.

Hourrah, quatre fois, Messieurs, pour les promoteurs de cette belle Expo
sition . . . pour la Suède . . . et pour la France!»

General BRANCKER höll ett hjärtligt och delvis humoristiskt anförande, vari 
han berörde de svårigheter, som varit förknippade med ett deltagande i utställ
ningen från engelsk sida, men vilka lyckligen övervunnits, och erinrade om 
de gamla vikingarna, som för omkring femtonhundra ar sedan just fran dessa 
kuster foro till England: »Nu hava min kamrat och jag kommit för att åter
gälda visiten!» Talaren framhöll, att både svenskar och engelsmän voro fram
stående sjömän och att erfarenheten visade, att de egenskaper, som krävdes 
för att bliva en duglig aviatiker, voro till stor del desamma, som fordrades av 
sjömän; därför skulle otvivelaktigt svenskar och engelsmän bliva några av 
världens bästa flygare och skapandet av en luftförbindelse mellan Sverige och 
Stora Britannien skulle knyta ännu ett band mellan de tva länderna. Han 
slutade med några entusiastiska ord om jubileumsutställningen, »den vackraste 
och mest artistiska utställning, han någonsin sett» samt frambar sina lyckönsk
ningar till Göteborg i några nästan korrekt uttalade ord pa svenska.

Envoyén Nadolny talade om flygteknikens stora uppgift att närma länder 
och folk till varandra och att utplåna landgränserna, »ty dessa kunna dock 
icke byggas upp mot stjärnorna», och ägnade slutligen Sverige en hjärtlig 
hyllning för dess fredliga men energiska kamp för framsteg och kultur.

Sedan markisen Venti di Pirajno på sitt hemlands musikaliska språk talat 
å Italiens vägnar, fann även finske handelsministern Aho uppriktiga och hjärt
liga tonfall i sin hyllning åt utställningsstaden, som han nu återsåg efter tju
gufem år och åt vars utveckling och dådkraft han ägnade sin skål. Trogen 
det officiella Finlands etikett formade han sitt anförande tvåspråkigt och för
stod att med de ord, han yttrade på finska, framlocka bilden av en vänskap 
och en folksympati, som icke toge hänsyn till språkgränser.
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att fortsätta, när svenskarna ständigt byggde upp den igen! Numera kommo 
danskarna, liksom alla andra folk, enbart som vänner till Göteborg. Talaren 
slutade med att utbringa en välgångsskål för staden.

Efter middagen flyttade sig de närvarande ut i rotundan, där ett livligt och 
angenämt samkväm vidtog.

långa rad var danske envoyén Zahle, som framförde 
anförande erinrade han bland annat om, att det inte 
hans landsmän gästade Göteborg; under gångna tider 
icke mindre än tre gånger, men det lönade sig ju inte

"f

Den sista i talarnas 
gästernas tack. I sitt 
var första gången, som 
hade de förstört staden



BESÖK AV AMERIKANSKA SLAGSKEPPET PITTS
BURGH, DANSKA ÖRLOGSFARTYGET NIELS JUEL 
OCH TYSKA SLAGSKEPPET BRAUNSCHWEIG MED 
ANDRA HALVFLOTTILJEN DEN 26 JULI—3 AUGUSTI.

edan ännu den engelska eskadern kvarlåg i Göteborgs hamn, ankom den
26 juli den stora amerikanska kryssaren Pittsburgh och förtöjde vid bojarna 

mitt emot Carl Johans kyrka. Och lördagen den 28 juli anlände det danska 
örlogsfartyget Niels Juel och det tyska slagskeppet Braunschweig med andra 
halvflottiljen, bestående av 6 torpedbåtar och en tender.

Pittsburgh, vars chef var vice amiral Philip Andrews, högste befälhavare 
över den del av Förenta Staternas sjöstyrka, som då befann sig i europeiska 
farvatten, hade en dräktighet av 15,400 ton samt förutom 50 officerare en be

sättning av 904 man.
Den tyska flottavdelningen, som räknade 90 officerare och 1,400 mans be

sättning, stod under befäl av Kapitän zur See Pfeiffer.
Det danska fartyget Niels Juel var efter stapelavlöpningen ute på sin första 

resa. Den hade ett déplacement av 2,400 ton, 12 officerare och omkring 300 
mans besättning. Chef var kommendör Topsöe-Jensen och danske kronprinsen 
Frederik tjänstgjorde i egenskap av löjtnant ombord.

Under fartygens vistelse i Göteborg voro kaptenerna vid kungliga flottan 
Boldt-Christmas och friherren Carl Palmquist beordrade såsom uppvaktande 
officerare hos fartygscheferna, den förre hos tyska eskaderchefen och den se
nare hos befälhavarna å Pittsburgh och Niels Juel.

Såsom vid föregående och följande flottbesök hade officerarne och manskapet 
å de främmande örlogsmännen fri entré å utställningen, varjämte mottagnings- 
chefen framförde stadens inbjudan till de högre officerarna till middag å ut
ställningens huvudrestaurant den 30 juli och till samtliga övriga officerare och 

kadetter till den därpå följande balen.
Bland deltagarna i denna middag, vilka utgjorde 131 damer och herrar,
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märktes danske kronprinsen Frederik, Danmarks minister Herluf Zahle, repre
sentanter för staden, de militära myndigheterna och utställningen, överstekam- 
marj unkaren och grevinnan Otto Thott, de danska, tyska och amerikanska 
konsulerna Holm, Maenss och Sholes, representanter för mottagningskommitté
erna m. fl. Amiral Andrews fru och några andra av de högre amerikanska 
officerarnas fruar hade samtidigt med sina män inträffat i Göteborg och voro 
även inbjudna till middagen.

Herr Axel Carlander utbringade skålar för konung Christian, presidenten Ebert 
och presidenten Harding, varjämte kronprins Frederik utbragte en skål för ko
nung Gustaf. Därefter vände sig herr Carlander först till de danska gästerna 
och önskade dem välkomna. Han framhöll, att om den danske amiralen Niels 
Juel pa sin tid skulle hava gästat Göteborg, skulle han knappast blivit mottagen 
med nagra varmare känslor. När den danske örlogsmannen Niels Juel nu 
gästade Göteborg, blev den mottagen med stor glädje av staden.

1 ett tal pa tyska och engelska utbragte därefter herr Carlander ett leve 
för de tyska och amerikanska gästerna.

Pa danskarnas vägnar tackade chefen pä Nils Juel kommendör Topsöe-Jensen, 
för de amerikanska officerarna talade amiral Andrews och för den tyska flottan 
Braunschweigs chef Pfeiffer, som utbringade en skål för staden Göteborg. 
Slutligen framförde kronprins Frederik gästernas tack.

Efter middagen vidtog en animerad dans.
De dagar, under vilka de utländska krigsfartygen gästade Göteborg, voro 

utfyllda av en hel del fester och högtidligheter.
Amiral Andrews hedrade John Ericssons minne genom att i närvaro av ame

rikanske konsuln i Göteborg Mr. Sholes och samtliga officerare i amiralens stab 
nedlägga en lagerkrans vid foten av John Ericssonsstatyn. Kransen var för
sedd med band i de amerikanska färgerna, varå lästes följande inskription: 
»Memory of John Ericsson. From U. S. Navy U. S. S. Pittsburgh».

H. M. Konungen, som pa fredagen den 27 juli hållit konselj å residenset, 
gav efter konseljen audiens åt amiral Andrews. Samma dag på eftermiddagen 
hade konsul och fru Sholes mottagning för de amerikanska officerarna och 
andra inbjudna å amerikanska konsulatet, varjämte amiral Andrews å Pitts
burgh gav en lunch för stadens och utställningens representanter.

En del högre tyska officerare hade av konsul och fru Maenss inbjudits till 
lunch på Trädgårdsföreningens restaurant och friherrinnan Hilda Sparre gav
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middag för dem å Gunnebo, varjämte manskapet voro inbjudna till fester å 
utställningen. Chefen å Braunschweig gav den 2 augusti en lunch för en del 
inbjudna och dagen förut hade för representanter för Göteborgs dansanta ung
dom ombord å fartyget anordnats en bal, som tråddes med liv och lust.

Strax efter Niels Juels ankomst gav envoyén Zahle å Grand Hotel lunch 
för kronprins Frederik samt chefen och officerarna å det danska fartyget. 
Dagen därpå gav friherrinnan Inga Dickson, född Damkiaer, middag för dem 
i sin villa å Särö. Under de följande dagarna voro officerarna inbjudna tdl 
middag hos konsul Holger Holm och till direktör Sophus Petersen, varjämte den 
förre för dem anordnade en bilfärd till Trollhättan och Ljungskile. För man
skapet var under ett par kvällar tillfälle berett till teaterbesök, varefter de 

voro inbjudna till supé av danska mottagningskommittén.
Därjämte gav chefen å Niels Juel middag ombord, vartill inbjudits envoyén 

Zahle, representanter för staden och utställningen samt medlemmar av den 

danska mottagningskommittén.
Pittsburgh lättade ankar den 1 augusti och ett par dagar senare lämnade de 

tyska och danska örlogsmännen Göteborg.

Med anledning av de tyska örlogsbesöken mottog stadsfullmäktiges ordfö
rande från Tyska rikets president Ebert ett så lydande telegram:

»Für die herzliche Aufnahme der deutschen Kriegsschiffe spreche ich der Stadt 
Gotenburg meinen verbindlichsten Dank aus. Das deutsche Volk weiss die seinen 
Schiffen vom schwedischen Volke erwiesene Gastlichkeit in schwerer Not besonders 
zu schätzen.

Ebert
Reichspräsident.»
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INTERNATIONELLA STADSBYGGNADSUTSTÄLL-
NINGENS ÖPPNANDE DEN 27 JULI.

Stadssamhällenas snabba utveckling särskilt under de senaste årtiondena har 
i allt större utsträckning nödvändiggjort vidtagande av åtgärder, som reglera 

denna utveckling och som med beaktande av trafiktekniska och arkitektoniska 
synpunkter länka den in på ekonomiskt och socialt riktiga banor. I hela den 
civiliserade världen äro dessa frågor för närvarande föremål för den allra största 
uppmärksamhet. På förslag av förste stadsingenjören i Göteborg Albert Lilien
berg beslöts därför att i samband med jubileumsutställningen anordna en stads- 
byggnadsutställning av internationell karaktär, som vid sidan av de resultat, 
vi själva uppnått, skulle visa andra länders verksamhet på detta område och 
därigenom stimulera intresset i vårt land.

Det gällde alltså att göra dessa planer kända i de länder, vilkas medverkan 
man önskade vinna, och förvissa sig om deras deltagande i utställningen. 
Sedan styrelsen för International Garden Cities and Town Planning Federation 
vid ett i Bryssel i januari 1923 hållet sammanträde, vid vilket stadsingenjören 
Lilienberg var närvarande, uttalat sina sympatier för förslaget och beslutat att 
förlägga federationens årsmöte till Göteborg i början av augusti månad, före
tog herr Lilienberg en resa till en del länder och organiserade därstädes under 
stort tillmötesgående från såväl myndigheters som enskilda personers sida kom
mittéer, som hade till uppgift att anskaffa de för deltagandet i utställningen 
behövliga penningmedlen och insamla därför erforderligt material. Sådana 
kommittéer bildades i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland, Belgien, 
Frankrike, England, Spanien och Tjecko-Slovakiet, under det att insamlings
verksamheten i Italien, Schweiz, I ysk-Österrike, Estland, Lettland, Förenta 
Staterna, Egypten, Australien, Kina och Japan ombesörjdes av enskilda per
soner eller föreningar för stadsbyggnadskonstens främjande.

Genom Utrikesdepartementets försorg utsändes till de europeiska länderna 
samt till Förenta Staterna och Japan en officiell inbjudan till deltagande i ut-
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ställningen, varjämte de svenska statsmakterna visade sitt intresse genom be

viljande av ett statsanslag till densamma.
Det arbete, som sålunda nedlades på att göra utställningen så omfattande 

och rikhaltig som möjligt, rönte stor framgång och resultatet blev den största 
och allsidigaste stadsbyggnadsutställning, som någonsin hållits.

H. K. H. Kronprinsen hade behagat åtaga sig att vara utställningens höge 
beskyddare och dess styrelse utgjordes av landshövdingen O. von Sydow, 
hedersordförande, ordföranden i Göteborgs stadsfullmäktige grosshandlaren Axel 
Carlander, ordförande, samt följande ledamöter: arkitekten Thomas Adams 
(Canada), generalkommissarien Harald Adelsohn, arkitekten Arvid Bjerke, bygg
nadschefen Figge Blidberg, generalsekreteraren Henning Beyer, justitieradet 
A. Borgström, herr Otakar Fierlinger (Tjecko-Slovakiet), radmannen E. Frick, 
herr M. J. Granpre Moliere (Holland), fastighetsdirektören A. Gärde, sundhets
inspektören Gösta Göthlin, stadsplanedirektören P. Hallman, professorn Hans 
Hedlund, arkitekten Seaher S. Hurst (Nya Zeeland), stadsarkitekten Bertel Jung 
(Finland), regierungsbaumeister a. D. Gustav Langen (Tyskland), förste stads- 
ingenjören Albert Lilienberg, byggnadsrådet Fr. Lilljekvist, direktören i Svenska 
Stadsförbundet Helge Lindholm, kamreraren Herman Lindholm, borgarrådet 
C. Meurling, generaldirektören C. Möller, arkitekten J. Nolen (U. S. A.), pro
fessorn Sverre Pedersen (Norge), arkitekterna E. Peets (U. S. A.), Anton Rosen 
(Danmark), och Sadaaki Sakata (Japan), förste stadsarkitekten K. Samuelson, 
herr Henri Sellier (Frankrike), rådmannen H. Sundstedt, professorn Ivar Teng- 
bom, arkitekten Ernst Torulf, arkitekten Raymond Unwin (England), herr Lopez 
Valencia (Spanien), generalsekreteraren Lawrence Veiller (U. S. A.), senatorn 
Emile Vinck (Belgien), spårvägsdirektören Ivar Wendt och magistratssekrete- 

raren H. Wistrand.
Därjämte hade ett arbetsutskott tillsatts, bestående av herrar Albert Lilien- 

berg, ordförande, Harald Adelsohn och Henning Beyer samt löjtnanten Per 

Gust. Blidberg, sekreterare och kommissarie.
Stadsbyggnadsutställningen var förlagd till de lokaler, vari automobilutställ- 

ningen tidigare varit inrymd, och skulle högtidligen öppnas av H. K. H. Prins 
Eugen den 27 juli för att sedan vara tillgänglig för allmänheten till den 12 

augusti.
Öppningsceremonien, som ägde rum i en av de stora hallarna, vilka vackert 

smyckats med de deltagande ländernas flaggor, hade samlat en talrik och re-
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presentativ publik. Bland de närvarande märktes socialministern Gösta Malm, 
justitieministern Birger Ekeberg, ecklesiastikministern Samuel Clason och stats
rådet Carl Hasselrot, den finska utställningskommitténs ordförande arkitekten 
Harald Andersin, reguleringschefen Jacobsson och direktören Harald Hals, Norge, 
professorn Anton Rosen och byråchefen i inrikesministeriet J. Bülow, Danmark, 
regierungsbaumeister Gustav Langen och doktor Werner Hegemann, Berlin, 
doktorerna J. Bittner och J. Kampffmeyer, Wien, representanter för Göteborgs 
stad och utställningsstyrelsen m. fl.

Sedan en avdelning av Göteborgs symfoniorkester spelat ett musikstycke, 
framträdde ordföranden i utställningens styrelse grosshandlaren Axel Carlander 
och lämnade en redogörelse för utställningens tillkomst. Herr Carlanders an
förande var av följande lydelse:

i Eders Kungl. Höghet!
Stadsbefolkningens tillväxt har under sista halvseklet gått snabbare än nå

gonsin förut, och icke ens de senare årens kritiska förhållanden, särskilt på 
bostadsmarknadens område, ha helt kunnat stoppa städernas växt. Man må 
finna denna städernas tillväxt glädjande eller motsatsen — hindra den kan 
man i varje fall icke. Den starka anhopningen av människor på ett begränsat 
område är emellertid givetvis ägnad att medföra vissa olägenheter. Det har 
därför blivit ett av vår tids stora problem att så långt möjligt borttaga eller 
åtminstone förminska dessa olägenheter. De frågor, som sammanhänga med 
stadsplanering och stadsbyggande, ha också under senaste årtiondena tilldragit 
sig en alltmer stegrad uppmärksamhet och intresse både från de kommunala 
myndigheternas och allmänhetens sida.

Den mera schablonmässiga stadsplanekonst, som under sista hälften av 1800- 
talet var förhärskande, har numera efterträtts av ett ingående studium av alla 
de olika på frågan inverkande omständigheterna. Både ekonomiska, estetiska, 
sundhets- och trevnadssynpunkter tagas vid utformandet av en modern stads
plan i noggrant betraktande.

Utmärkande för stadsutvecklingen intill början av 1900-talet var ett tätt be
byggande med hustyper, som allt mera ökades i höjd. Utslagsgivande härvid 
var nog icke endast strävandet att erhålla mesta möjliga avkastning av bygg
nadstomterna, utan även att man önskade av bekvämlighetsskäl bo så nära 
stadens centrum som möjligt. Men sedan i vår tid de moderna transport
medlen nått en så kraftig utveckling, har man börjat mera övergå till ett gle
sare bebyggande med användande av mindre hustyper. Vida områden om- 
kring de gamla städernas tätare bebyggda delar tagas därför nu i anspråk för 
bebyggande.
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Argentinska skolskeppet »Sarmiento» i Göteborg i början av augusti.

Norska pansarfartyget »Tordenskjold» i Göteborg i början av augusti.
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INTERNATIONELLA STADSBYGGNADSUTSTÄLLNINGEN DEN 27 JULI

I alla civiliserade länder söker man för närvarande att pä tillfredsställande 
sätt organisera denna snabba tillväxt och den mera utbredda stadsutvecklingen. 
Det är lätt att inse, vilka stora värden i olika avseenden, som vid planerandet 
av nya stadsdelar stå på spel. Genom en oriktigt konstruerad stadsplan kunna 
icke blott stora ekonomiska värden utan nytta förspillas, utan den kan också 
för all framtid göra större eller mindre delar av staden för bostads- eller andra 
ändamål mindervärdiga. Vilken inverkan stadsplanens utformning kan komma 
att innebära för den framtida befolkningens trevnad behöver icke någon när
mare utläggning.

Den stora betydelsen av dessa frågor föranledde, att Jubileumsutställningens 
styrelse anslöt sig till ett framkommet förslag att till de specialutställningar, 
som avsågos att hållas i samband med Jubileumsutställningen, även skulle fogas 
en stadsbyggnadsutställning. På grund av dessa frågors allmänmänskliga natur 
och nyttan av att sammanställa erfarenheter från olika länder var det också 
helt naturligt, att man önskade göra denna utställning internationell. Vidare 
bestämdes, att den skulle omfatta alla grenar av stadsbyggande, från de stora 
organisationsplanerna av hela stadsdistrikt ned till det enskilda huset med dess 
trädgård.

Vår maning till andra länder att deltaga i denna utställning har hörsammats 
och vänligt upptagits av icke mindre än 16 länder utöver vart eget, och vi 
se således nu på utställningen representerade: Amerikas Förenta Stater, Belgien, 
Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Italien, Japan, Kina, Lettland, Norge, 
Spanien, Schweiz, Storbritannien med Dominions, I yskland, 1 jecko-Slovakien.

Till alla dem, som genom sitt deltagande i utställningen eller pa annat sätt 
möjliggjort densamma, och för den osparda möda, som pa alla häll nedlagts 
på hopsamlandet och sammanställandet av utställningsföremalen, får jag på Ut- 
ställningsstyrelsens vägnar framföra ett uppriktigt tack. Resultatet av ansträng
ningarna har blivit denna till omfång och allsidighet största stadsbyggnadsut
ställning, som någonsin hållits, och jag vågar uttrycka en livlig förhoppning, 
att den skall bliva av betydelse för stadsbyggnadskonstens utveckling och till 
fromma för städerna.

Eders Kungl. Höghet! I det jag ber få giva uttryck åt utställningsstyrelsens 
livliga tacksamhet, att Eders Kungl. Höghet med sin höga närvaro behagat 
hedra invigningen av denna utställning, tillåter jag mig nu hemställa, att Eders 
Kungl. Höghet ville förklara densamma öppnad.»

Prins Eugen villfor denna hemställan och yttrade därvid följande:
»Gärna efterkommer jag uppmaningen att förklara denna stadsbyggnadsut

ställning i Göteborg öppnad. Jag gör det med så mycket större glädje, som 
jag alltid varit mycket livligt övertygad om vikten för den fysiska och andliga 
folkhälsan av att stadsbyggnadskonsten allt mera fullkomnas. Den omfattande
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anslutning, utställningen rönt från när och fjärran, inger berättigade förhopp
ningar, att den skall bli lärorik, ej blott för fackmännen, utan också öka all
mänhetens insikt om stadsbyggnadskonstens ingripande betydelse för samhälls
livet. Måtte denna utställning bidraga till att giva en ändamålsenlig och på 
samma gång konstnärlig lösning åt de mångskiftande uppgifter, som stads- 
byggnadskonsten har sig förelagda. Härmed förklarar jag den internationella 
stadsbyggnadsutställningen i Göteborg öppnad.»

Därefter företog H. K. H. under stadsingenjören Lilienbergs ciceronskap en 
rundtur genom den synnerligen intressanta och väl ordnade utställningen, som 
efter öppningshögtidligheterna upplät sina portar även för allmänheten.

Med anledning av utställningens öppnande gav Göteborgs stad lunch å ju
bileumsutställningens huvudrestaurant, vartill inbjudits prins Eugen, regeringens 
ledamöter, hovmarskalken friherre Rolf Cederström, de närvarande representan
terna för de i utställningen deltagande länderna, dessa länders konsuler, repre
sentanter för staden, utställningen samt pressen m. fl. till ett antal av 63 per
soner.

Stadsbyggnadsutställningen visade sig utöva en stark dragningskraft på ut
länningar, vilka i stort antal studerade densamma, och besöktes även av många 
av de kommunalmän, arkitekter och ingenjörer, som vistades i Göteborg med 
anledning av de samtidigt pågående kommunala och tekniska kongresserna. 
Intresset för densamma var däremot relativt ringa från den övriga allmänhetens 
sida. Utställningen har därjämte varit föremål för uttömmande beskrivningar 
och synnerligen lovordande uttalanden i de flesta länders dagspress och fack
tidskrifter. 1 en skildring av densamma säger en av Englands främste män 
på detta område arkitekten Raymond Unwin bl. a. följande: »Det är uppen
bart, att Göteborgsutställningen kommer att betyda en epok i stadsplanerandets 
historia, att alla dess besökare fått mera vida synpunkter än förut och att de 
återvända till sina hem rikare på färska erfarenheter och efter ett fritt utbyte 
av sådana, vilket var ett av denna utställnings mest framträdande och hälso
samma drag.»
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BESÖK AV DET NORSKA PANSARFARTYGET 
TORDENSKJOLD OCH DET ARGENTINSKA 
SKOLSKEPPET PRESIDENTE SARMIENTO 

DEN 1—6 AUGUSTI.

De utländska flottbesöken avlöste varandra i rask följd. Redan tidigt hade 
meddelande ingått, att den argentinska regeringen hade för avsikt att låta 
ett av sina krigsfartyg, Presidente Sarmiento, under sommaren anlöpa Göteborgs 

hamn. Sarmiento, som varit väntad några dagar men blivit uppehållen i Kri
stiania, anlände hit på kvällen den i augusti. Den ståtliga fregatten, som 
användes som skolfartyg, hade en dräktighet av 3,000 ton och till befälhavare 
capitan de fragata Carlos A. Brana. Förutom 20 officerare och 28 kadetter 

hade fartyget en besättning av något över 300 man.
Sarmientos besök motsågs med stort intresse, då det var första gången, som 

en argentinsk örlogsman gästade svensk hamn.
På morgonen den 2 augusti ljödo åter Älvsborgs kanoner, denna gång som 

svar på den norska pansarbåten Tordenskjolds hälsningssalut, och en stund där
efter gled fartyget sakta in i hamnen och kastade ankar ett stycke från Niels Juel.

Tordenskjold, ett av den norska flottans äldre fartyg, byggt år 1898 och 
mätande 3,850 ton, stod under befäl av kommendörkapten J. F. Ziesler, chef för 
norska marinens skjut- och signalskola. Dessutom funnos 13 officerare och 3 civil- 
militärer ombord samt en besättning av omkring 250 man, därav 31 kadetter.

Med anledning av Sarmientos ankomst hade vårt lands minister i Argentina 
envoyén C. F. Hultgren, som under sommaren vistades i Sverige på någon 
tids semester, jämte sin dotter infunnit sig i Göteborg. Och under det argen
tinska besöket var envoyén Hultgren på ett synnerligen verksamt sätt såväl 
löjtnanten i flottan greve J. G. Oxenstierna, som var attacherad hos chefen på 
Sarmiento, som mottagningschefen behjälplig att omhändertaga de långväga 

resandena under deras vistelse i Göteborg.
För de argentinska officerarna hade dagen efter deras ankomst anordnats 

en utfärd till Trollhättan. Såsom redan förut nämnts hade det visat sig vara i
d
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av stort intresse för de utlänningar, som besökte Sverige, att bese de stora 
kraftanläggningarna i Trollhättan och argentinarna hade dessutom en särskild 
anledning till ett besök därstädes. Nydqvist & Holms verkstäder, som äro 
belägna i T rollhättan, voro nämligen sysselsatta med tillverkning av trettio 
lokomotiv för den argentinska statens räkning och officerarna hade uttryckt en 
önskan att bese dessa verkstäder. Utfärden, som företogs under envoyén 
Hultgrens ciceronskap, blev synnerligen lyckad.

Samma dag hade norske konsuln Jean O. Ericson och vice konsuln Ivar 
Fallenius middag för chefen och officerare å Tordenskjold jämte andra inbjudna, 
bland vilka även befann sig kaptenen Boldt-Christmas, som var beordrad som 
uppvaktande hos kommendörkapten Ziesler.

Nästa dag användes till besök å utställningen och på kvällen voro de främ
mande officerarna och en del av kadetterna av Göteborgs stad inbjudna på 
middag a utställningens huvudrestaurant. Bland de närvarande märktes repre
sentanter för staden, utställningen och de marina myndigheterna, envoyén 
Hultgren, fröken Hultgren, argentinske konsuln C. G. Weinberg, norska kon
sulerna Ericson och Fallenius, medlemmar av de båda ländernas mottagnings
kommittéer med flera till ett antal av 118 damer och herrar.

Under middagen föreslog borgmästaren Lindberg skålar för konungarna av 
Sverige och Norge samt presidenten för Argentina, vilka besvarades med kraf
tiga hurrarop och dessa länders nationalsånger. Därefter riktade sig borg
mästaren Lindberg i ett anförande på franska till de argentinska gästerna, 
vari han under uttalande av stadens glädje över att för första gången i vårt 
lands historia ett argentinskt krigsskepp besökte en svensk hamn uttryckte den 
förhoppningen, att detta besök skulle åtföljas av flera och att de band, som 
förenade de bägge länderna, skulle knytas allt fastare.

Ledamoten av stadsfullmäktige notarien Erik Mellgren talade därpå för de 
norska officerarna, varefter friherren Erland Nordenskiöld i ett på spanska 
språket hållet anförande berörde de kulturella och kommersiella förbindelserna 
mellan Sverige och Argentina.

Gästernas tack framfördes av de norska och argentinska fartygscheferna.
Efter middagen flyttade man ut i dansrotundan och de främmande office

rarna och kadetterna, som nu mangrant tillstädeskommit, utgjorde för de unga 
damerna ett synnerligen välkommet tillskott till de dansanta herrarnas skara.

Lördagen den 4 augusti var en biltur i staden och dess omgivningar an-
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ordnad för de argentinska officerarna, som därefter voro inbjudna att bese 
Papyrus fabriker i Mölndal och att jämte envoyén och fröken Hultgren, argen
tinske konsuln och medlemmar av mottagningskommittén intaga middag hos 
disponenten och fru Anders Hellström.

Nästa dag var den sista för Sarmientos besök i Göteborg. Före avresan 
önskade emellertid chefen och officerarna hedra staden och dess grundläggare 
genom att nedlägga en krans vid Gustaf Adolfs-statyn. Vid i o-tiden pa för
middagen tågade capitan Brana i spetsen för sina officerare och en del av 
besättningen företrädda av Sarmientos musikkar in pa Gustaf Adolfs torg, där 
de mottogos av representanter för staden, envoyén Hultgren, argentinske kon
suln, övermarskalkarna, mottagningschefen och en stor skara askadare. Sedan 
den argentinske fartygschefen hållit ett kortare tal till minnet av stadens grund
läggare, nedlade han vid statyns fot en praktfull krans med band i de svenska 
och argentinska färgerna, varå lästes »Presidente Sarmiento Göteborg den 5 
augusti 1923». Därefter spelade Sarmientos musikkår svenska folksången.

Borgmästaren Lindberg uttalade stadens tack i följande ord:

»Por el hermoso homenaje dedicado a la memoria del fundadör de esta 
ciudad, nuestro gran rey Gustavo Adolfo, doy en nombre de ella y de todos 
nosotros las mas expresivas gracias. Tal acto estrechara y fortalecerå nuestras 
simpatias y sentimientos amistosos para con ouestra grande y hermosa patria 
argentina.»

Därefter spelade Livgardets till häst musikkår den argentinska folksången.
Och kl. 4 e. m. lämnade Sarmiento Göteborg.
För de norska officerarna voro även en del festligheter anordnade. Dagen 

efter stadens middag gåvo kapten och fru Boldt-Christmas lunch för chefen 
och officerare å Tordenskjold, och samma dag hade grosshandlaren Knut Mark 
och hans fru, född Monrad-Aas, och dagen därpå konsul och fru Fallenius 
middag för de norska officerarna.

Måndagen den 6 augusti hade Tordenskjolds chef inbjudit representanter för 
staden och utställningen, de norska konsulerna och medlemmar av norska mot
tagningskommittén till lunch ombord. Samma dag på eftermiddagen lättade 
fartyget sina ankare och en stund därefter sände dess kanoner Älvsborgs fäst
ning sin dånande avskedshälsning.
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karaktär, som 
måtte så vitt 
stadsförbundets 
anordnande av

voro avsedda att under utställningssommaren hållas därstädes, 
möjligt sammanföras inom en gemensam ram, beslöt Svenska 
styrelse den 17 september 1922 att tillsätta en kommitté för 
en kommunal vecka. Till ledamöter av denna kommitté ut-

ubileumsutställningen hade satt som en av sina förnämsta uppgifter att i 
anknytning till Göteborgs stads egen historia åskådliggöra kommunalförvalt

ningens utveckling från flydda tider fram till våra dagar. De rika studiemöj
ligheter, som utställningen sålunda erbjöde, hade hos kommunalmännen väckt 
ett livligt intresse och ett stort antal kommunala organisationer hade beslutat 
förlägga sina kongresser och årsmöten till Göteborg. Då från olika håll det 
önskemål uttalats, att alla viktigare förbunds- och föreningsmöten av kommunal 

sågos stadsförbundets ordförande justitierådet A. Borgström, grosshandlaren 
K. G. Karlsson i Göteborg och förbundets verkställande direktör Helge Lind
holm. Kommittén satte sig sedermera i förbindelse med övriga större kom
munala sammanslutningar och i maj 1923 utfärdades en inbjudan till delta
gande i veckan, som förlädes till tiden i—7 augusti, för att deltagarna skulle 
kunna samtidigt bese den då pågående Internationella stadsbyggnadsutställ- 
ningen. Inbjudningen, som riktades till envar, som hyste intresse för kom
munala angelägenheter, undertecknades av Svenska stadsförbundet, Svenska 
landskommunernas förbund, Stadshistoriska institutet, Svenska hamnförbundet, 
Svenska spårvägsföreningen, Föreningen svenska städers offentliga slakthus, 
Svenska stadsläkareföreningen, Föreningen för allmän hälsovård, Svenska kom
munaltekniska föreningen och Föreningen Sveriges stadsombudsmän och kom
mu nalsekreterare.

Därjämte underrättades de stadskommunala sammanslutningarna i Danmark, 
Norge och Finland, att kommunalmän från dessa länder vore välkomna till 
veckan, varjämte en särskild inbjudan att övervara veckans förhandlingar rik
tades till finansministern K. J. Beskow, socialministern Gösta Malm, landshöv
dingen Oscar von Sydow, statssekreterarna i finans- och socialdepartementen
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C. W. Kuylenstierna och S. Ribbing, Göteborgs stads bägge borgmästare, 
förutvarande finansministern bankofullmäktigen F. V. 1 horsson samt chefen 
för finansdepartementets kommunala byrå kanslirådet Arvid Nordlindh.

Veckan inleddes den 1 augusti med gemensamma förhandlingar, vilka höllos 
i kongresshallen å utställningen. Därvid voro omkring 300 personer närva
rande, däribland 5 danskar, 7 finländare och 16 norrmän. Av de inbjudna 
hedersgästerna hade tillstädeskommit finansministern, justitieborgmästaren Lind
berg, bankofullmäktigen Thorsson och kanslirådet Nordlindh, varjämte social
ministern och statssekreteraren i finansdepartementet övervoro en del av vec

kans förhandlingar.

De gemensamma förhandlingarna öppnades av justitieradet Borgström med 
följande anförande:

»Göteborgs stad står för oss kommunalmän i många hänseenden såsom ett 
föredöme och ett efterföljansvärt exempel. Vi beundra den allmänanda, som 
alltid förefunnits i samhället, där man städse ställt samhällets väl framför en
skild fördel. Vi iakttaga med intresse det för staden säregna sätt, varpå man 
löst det i våra större samhällen aktuella förvaltningsproblemet. Och vi studera 
med god behållning stadens kommunala verk och inrättningar.

Härtill kommer så i år den storslagna jubileumsutställningen. Utom den 
dragningskraft, en välordnad utställning av sådana mått som denna alltid ut
övar, kommer härtill, att utställningen särskilt för kommunalmännen erbjuder 
mycket av stort intresse. Jag tänker då främst på utställningens historiska 
och kommunala avdelningar och på den i sammanhang med utställningen an
ordnade internationella stadsbyggnadsutställningen.

Det är med hänsyn till allt detta ej att undra på, att ett stort antal kom
munala organisationer beslutat förlägga sina årsmöten och kongresser till ut- 
ställningsstaden, och man har då kommit att tänka på, att alla viktigare dylika 
möten lämpligen borde sammanföras inom en gemensam ram, därvid tillfälle 
kunde beredas kommunalt intresserade att sammanträffa för dryftande av aktu
ella kommunalpolitiska frågor och ett systematiskt studium av utställningens 
kommunala avdelningar jämte Göteborgs stadsförvaltning.

I syfte att bidraga till detta ändamåls förverkligande ha Svenska stadsför
bundet och övriga inbjudna organisationer i samförstånd med utställningssty- 
reisen anordnat den kommunala vecka, som i dag tager sin början.

Stadsförbundet, som stadgeenligt nästa år sammanträder till ordinarie kongress, 
håller icke något eget förbundsmöte men svarar för dagens gemensamma för
handlingar. Övriga organisationer ha anordnat sina möten så, att deltagarna
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i kommunala veckan äro berättigade övervara de offentliga förhandlingarna med 
därvid anordnade för kommunalmännen intressanta och lärorika föredrag.

I förhoppning, att samtliga de närvarande måtte hämta gagn och glädje av 
sitt deltagande i veckan, förklarar jag densamma öppnad.»

Sedan justitierådet Borgström valts till veckans ordförande och till vice ord
förande utsetts ordföranden i Svenska landskommunernas förbund friherre J. 
Beck-Friis och Göteborgs stadsfullmäktiges ordförande grosshandlaren Axel Car- 
lander, höll herr CARLANDER ett föredrag, som bland annat innehöll en redogö
relse för Göteborgs kommunala organisation, varefter bankofullmäktigen THORS- 
son i ett längre anförande behandlade förhållandet mellan statens och kom
munernas finanspolitik.1

1 Rörande dessa föredrag hänvisas till Svenska stadsförbundets tidskrift för 1923, häfte 5, 
sid. 284—296.

2 Se Svenska stadsförbundets tidskrift för 1923, häfte 5, sid. 297—298.

På kvällen samlades deltagarna till ett gemensamt samkväm å utställningens 
huvudrestaurant, därvid justitierådet Borgström hälsade de närvarande väl
komna. I ett längre fram på kvällen hållet anförande utvecklade statsrådet 
Beskow en del synpunkter på den kommunala finanspolitiken.2

De följande dagarna ägnades åt föreningssammanträden och förhandlingar, 
vilka delvis voro av mycket stort allmänt intresse och i mån av utrymme stodo 
öppna för veckans samtliga deltagare.

Lördagen den 4 augusti besöktes stadens verk och inrättningar, varjämte 
en utfärd i hamnen var anordnad, som vann talrik anslutning.

Samma dag gav Göteborgs stad en bankett å huvudrestauranten för den 
kommunala veckans hedersgäster och utländska gäster samt de i veckan del
tagande sammanslutningarnas styrelseledamöter. I middagen deltogo 504 da
mer och herrar, av vilka 315 av staden inbjudits.

Stadsfullmäktiges vice ordförande kamreraren Herman Lindholm hälsade 
gästerna välkomna i följande anförande:

»Då Göteborg gick att fira sitt 300-årsjubileum, ville vi i första hand komma 
till en historisk kommunal utställning, visande det kommunala livets utveckling 
genom tiderna.

Tanken på en sådan kommunal utställning bottnar ingalunda i den före
ställningen, att vår stads historia företer några så anmärkningsvärda säregen
heter. Det gäller väl om våra städer i allmänhet, att de i hög grad påverkats 
av inflytelser utifrån, och detta senare är framför allt fallet med Göteborg.
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Det var således icke i känsla av, att Göteborg är någon särskilt märkvärdig 
stad, som föranlett oss att i ord och bild teckna stadens historia, utan snarare 
tron att våra stadssamhällens historiska utveckling varit i väsentliga stycken 
så ensartad, att en sådan utställning skulle bliva av intresse jämväl för dem, 
som på andra orter syssla med och besluta i kommunala angelägenheter.

Den historiska generalinventering, som företagits, avsag därjämte att se efter, 
om inte ett eller annat, som utträngts av nyheter och tidsmoder, varit värt att 
behållas och vidare utvecklas.

Naturligtvis hoppades vi, att en utställning av detta slag skulle röna rätt stort 
intresse på kommunalt håll i Sveriges land. Men vi voro ej förmätna nog att 
tro, att det skulle ske i sådan utsträckning, som visat sig bli fallet.

Innan jag går att uttala vårt tack för de insatser, de olika institutioner, 
som deltagit i den kommunala veckan, gjort, vill jag emellertid uttala vårt 
varma erkännande för det intresse, regeringens ledamöter visat våra förehavan
den i Göteborg under denna sommar. För dagen ha vi nöjet se som gäst 
herr statsrådet och chefen för Kungl. Socialdepartementet. Vi hälsa honom 
hjärtligt välkommen och uttala vårt tack till såväl honom som chefen för 
finansdepartementet för att de velat hedra oss med ett besök i detta sam
manhang.

I det jag uttalar den förhoppningen, att de gångna dagarna givit en var 
någon behållning av besöket och att ni uppmärksammat, att Göteborg ej är 
i första hand en festernas och nöjenas utan det idoga arbetets stad, hälsar jag 
å Göteborgs stads vägnar samtliga våra ärade gäster hjärtligt välkomna.»

Å de svenska gästernas vägnar talade justitierådet Borgström och byggnads- 
rådet J. LILLJEKVIST, vilken senare yttrade:

»Mina Herrar och Damer!
Då jag nu, ehuru med tvekan, dristar mig störa feststämningens muntra 

glam för att yttra några ord, kan jag som ursäkt blott framföra, att det för 
mig känts tvingande att få ge luft åt de känslor, som under dessa minnes
värda kongressdagar fyllt mig.

Då jag här representerar den till kongressen inbjudna byggnadsstyrelsen, 
känner jag som plikt att inför denna lysande samling intelligens, som hit för
samlats till allvarligt arbete, giva uttryck åt dessa mina känslor.

Jag ber då i första hand få till de ledande krafterna i denna förnäma stad 
uttrycka ämbetsverkets beundran för det sätt, på vilket Göteborg hugfästat 
minnet av sin 300-åriga tillvaro. Tanken att göra utställningen ej blott till 
en fägnad för stunden utan giva den ett bestående värde är målmedvetet ge
nomförd. Med understrykande av att allt har sina rötter i det förgångna och
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med klar blick för att kännedomen och förståelsen för den utveckling, som före
gått, är nödvändig för att fullt förstå vår egen tid, har utställningen givits en 
kulturhistorisk kärna av högsta värde, och som dessutom verkar rogivande på 
sinnet, sedan detta tröttats av studiet av allt vad det nutida framåtskridandet 
här uppvisat.

Tanken att med utställningen såsom bakgrund och som studiematerial till 
Eder stad sammanföra kongresser, berörande nutida vetenskaper och samhälls- 
problem, är värdig det allvar, som utmärker vår främsta handelsstad.

Med detta allvar till grund ha utställningsbyggnaderna vuxit upp, präglade 
av medryckande feststämning. Såsom gammal utställningsarkitekt har det 
varit mig en stor tillfredsställelse att kunna odelat beundra de sprudlande 
konstnärskrafter, som i obunden frihet trollat fram den genifulla skapelse, 
i vilken jubileiutställningen fått sitt rum. Jag tillåter mig frambära en lyck
önskan och ett tack till de tvenne skickliga arkitekter, som handlett detta 
byggande.

Among those congresses which have been held during the municipal week 
I want especially to point out the international town planning congress which 
has been arranged by »The International Garden Cities and Town Planning 
Federation» in connection with the international town planning exhibition here.

As the Royal Building Board, in the name of which I speak here has the 
honour to be a member of this federation, I take the liberty to express our 
admiration for its beneficial activity, by means of which many charming gar
den cities have arisen, real idyls, where, according to the program delivered 
by King George in his speech on housing — which program also is that of 
the federation — »every building is not only a house but also a home».

At the same time I want to bring our thanks to the federation that they 
have this time found it convenient to invite their congress to this city. Through 
the federation the town planning exhibition has been very well patronized.

I allow myself, as well, to thank sincerely the sixteen different countries 
which have taken part in the town planning exhibition and express my admi
ration for the valuable results they have got at the working out of the diffi
cult problems of town planning, bearing evidence of the high culture of these 
countries.

Jag är övertygad, att jag gör mig till tolk för alla här närvarande, då jag 
även frambär ett innerligt tack till de svenska män, som vid planläggningen 
och ordnandet av denna stadsbyggnadsutställning burit arbetets tunga. En 
blick på denna utställning visar, att alla länder, även de stora kulturländerna, 
här hava att lära av varandra. I samband med den svenska avdelningen har 
utvecklingen av våra städer och samhällen blivit på ett förträffligt sätt åskåd- 
liggjord.
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Jag tillåter mig slutligen uttrycka min övertygelse, att deltagarna i denna 
stadsbyggnadskongress och även övriga deltagare i Kommunala veckans 
kongresser, vilkas arbetsområde omfattat de mangfaldiga kommunala och sociala 
frågor, som beröra samhällsbildandet, skall hava det största utbyte av dessa 
remarkabla dagars förhandlingar och att de lärdomar, vi här inhämtat, skola 
komma det allmänna till nytta.

Jag tillåter mig slutligen föreslå, att vi höja vara glas för de svenska sam
hällenas välgång och sunda utveckling, baserad pa deras historiska grund, 
varje samhälle efter sin egenart och kynne.»

Sedan ordföranden i The International Garden Cities and Town Planning 
Federation Mr. Howard framhållit den pågående stadsbyggnadsutställningens 
hittills enastående omfattning och utbragt ett leve för internationell samverkan 
för mänsklighetens gemensamma väl, betonade statsrådet Malm betydelsen av 
den kommunala veckan, vid vilken en mängd betydelsefulla spörsmål behand
lats. Han ansåg, att staten särskilt genom sin sociallagstiftning hade sitt med
ansvar i kommunernas i många fall bekymmersamma finansiella läge och fram
höll vikten av, att en paus gjordes i utvecklingen, varunder man finge tid att 
hämta och konsolidera sig. Kommunernas uppgift vore nu att göra sin eko
nomi sund och stark och ställa nydaningarna i andra planet. Därefter berörde 
talaren stadsbyggnadsutställningen, som givit vara samhällsbyggnads- och bo
stadsproblem en belysning, som vore av den största betydelse för stora delar 
av världen, och uttalade till sist, att Göteborgs stora styrka vore, att staden 
haft den goda kommunala anda, som vore den viktigaste grundbetingelsen föi 
ett gott resultat inom det kommunala arbetet.
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Då Tekniska samfundets i Göteborg nämnd år 1920 väckte förslag, att en 
ingenjörsvecka skulle hållas i Göteborg under sommaren 1923, kunde nämn
den stödja sig på gammal tradition. Vid flera tillfällen hade nämligen i samband 

med utställningar av mera omfattande beskaffenhet den lokala ingenjörsorga- 
nisationen tagit initiativ till anordnande av allmänna sammankomster mellan 
teknici. Så hade allmänna svenska teknikermöten hållits åren 1891, 1896, 
1901 och 1906 i Göteborg, Malmö, Gävle och Norrköping vid de utställningar, 
som dessa år därstädes ägde rum, vid den stora konst- och industriutställnin
gen i Stockholm år 1897 var ett nordiskt teknikermöte anordnat och slutligen 
sammanträdde deri Baltiska ingenjörskongressen i Malmö år 1914 i anslutning 
till den där pågående utställningen.

Med anledning av ovannämnda förslag tillsattes en beredning, som hade till 
uppdrag att undersöka möjligheten av att få en internationell ingenjörskongress 
till stånd. Sedan man emellertid kommit till den uppfattningen, att denna 
skulle bliva av allt för stora dimensioner, enades man om att söka anordna 
en kongress med nordisk, skandinavisk eller svensk begränsning. På fram
ställning av Svenska teknologföreningen i Stockholm beslöts, att Tekniska 
samfundet i Göteborg och Svenska teknologföreningen skulle för ärendets be
handling tillsätta en gemensam beredning, till vars medlemmar utsågos ord
föranden i Tekniska samfundet överdirektören Hugo Hammar, ordföranden i 
Svenska teknologföreningen distriktschefen C. A. Schultz, vice ordföranden i 
Tekniska samfundet stadsingenjören Albert Lilienberg, sekreteraren i nämnda 
samfund professorn Gösta Bodman samt sekreteraren i Svenska teknologföre
ningen byråchefen K. A. Fröman.

På beredningens förslag beslöts, att de ingenjörs- och tekniska facksamman
slutningar, som avsågo att hålla möten eller kongresser i samband med jubi
leumsutställningen, skulle förlägga dessa inom en viss veckoperiod, som be-
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densamma och onsdagen den 8 augusti skulleen del i slutet av
Under denna skulle

huvudsakligen

juli månad.

av veckan 
anslås till 
visserligen

och 
en 
ett

stämdes till tiden 6—11 augusti omedelbart efter den kommunala veckan, sa 

att deltagarna i denna skulle bliva i tillfälle att jämväl närvara vid special- 
mötena under ingenjörsveckan. En del av dessa möten skulle äga rum i början

Den 8 augusti, »ingenjörsdagen», i vilken 6n ingenjörer deltogo, hollos i 
kongresshallen å utställningen föredrag av överingenjören fil. dr. Ivar Sved
berg över: »Betingelserna för utvecklingen av svenskt näringsliv»^samt av 
fil. dr. Gustaf Dalén över ämnet: »Några synpunkter på valutafragan och

INGENJÖRSVECKAN DEN 6—n AUGUSTI

gemensam högtidsdag: »ingenjörsdagen».
par föredrag av allmänt intresse hållas, men den skulle dock 
vara ägnad åt sällskapligt samkväm och betraktas som en av- 

slutningsfest för kongresserna under veckans första dagar och som en mot- 
tagningsfest för dem, som skulle deltaga i de till veckans sista dagar utsatta 

mötena.
Ingenjörsveckan omfattades med livligt intresse och icke mindre än femton 

olika tekniska facksammanslutningar förläde sina kongresser och moten till 
densamma. Dessa sammanslutningar och möten utgjordes av Svenska kom
munaltekniska föreningen, Nordiska väg- och vattenbyggarmötet, Svenska gas 

verksföreningen, S. J. byggnaders ingenjörsförbund, Sv. Ensk. Järnvägars ingen- 
jörsförbund, S. J. ban- och maskiningenjörsförening, Chalmerska ingenjörsföre- 
ningen, Sv. konsulterande ingenjörers förening, Åttonde allmänna svenska 
kemistmötet, Andra nordiska elektroteknikermötet, Värme- och sanitetstekmska 

kongressen, Telegrafverkets ingenjörsförening, Sv. pappers- och cellulosaingen- 
jörsförening, S. J. ban- och maskininspektors- samt underingenjörsförening och 

Svenska uppfinnareföreningen.
Var och en av dessa kongresser anordnades av sin egen bestyrelse, vilket 

hade till följd, att några av dem blevo rent svenska, under det andra ater 
såsom Väg- och vattenbyggarmötet, Elektroteknikermötet samt Värme- och 
sanitetstekniska kongressen fingo karaktären av nordiska möten med deltagare 

från Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Att arkitekterna saknades under ingenjörsveckan berodde darpa, att enligt 

tidigare fattat beslut ett skandinaviskt arkitektmöte hållits i Danmark undei

dess inverkan på vårt näringsliv».
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F å aftonen samlades man till gemensam middag å utställningens huvud- 
restaurant.

Under veckan, som upptogs av föredrag och överläggningar, var även till
fälle berett för deltagarna att under sakkunnig ledning taga utställningens olika 
avdelningar i betraktande, varjämte utfärder till Trollhättan voro anordnade, 
varvid de där befintliga kraftanläggningarna besågos.
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DE INTERNATIONELLA FLYGTÄVLINGARNA DEN 
4—12 AUGUSTI OCH INVIGNINGEN AV FLYGHAM

NEN VID TORSLANDA DEN 5 AUGUSTI.
stadsfullmäktige den 15 juni 1922 beviljade medel till anlag
flyghamn vid Göteborg, innebar detta beslut endast en följd- 
av den politik, som staden under århundraden fullföljt. An- 

lysande tid i vårt fäderneslands historialagd av en stor konung under en - 
gåvo ödets nornor staden företagsamhet, vidsynthet och glad offervilja, 
faddergåva Det var också en betydelsefull uppgift, det nya samhället fann 
sig förelagd, avsett som det var att utgöra en utpost vid västerhavet „C att 

bhva en förmedlare av vårt lands handelsutbyte i västerled. En av de vikti 
gaste förutsättningarna for fyllande av denna uppgift var ett utvidgande och 
förbättrande av den naturliga hamn, som Göta älv vid sitt utlopp skapat, 
var där det egna landets produkter på olika vägar samlades for att sedan san- 

hela världen och det var dit, som frammande landers alster fördes 
för att fördelas inom vårt land. Hamnen har också städse varit ett föremal 

för stadens omvårdnad och intresse. Men människoanden arbetar rastlöst vi
dare och morgondagen kräver, att utvecklingen länkas m på for gårdagen 
okända banor. Och så kom den tid. då handelns ledande över haven och pa 
land icke var tillfyllest, även luftriket blev en samfärdsled. Och Göteborgs 
invånare hade icke varit fäderneärvda traditioner trogna, om de tvekat att ga

i spetsen för denna utveckling..
Förarbetena för flyghamnens anläggning datera sig några ar tillbaka 1 tiden. 

I slutet av år 1918 tillsatte Göteborgs drätselkammare en kommitté, bestaen e 

av stadsfullmäktiges vice ordförande kamreraren Herman Lindholm, fastighets 
direktören A. Gärde och förste stadsingenjören Albert Lihenberg med notarien 
Olof Johnson som sekreterare, vilken kommitté erhöll i uppdrag att företaga 
en utredning angående anläggandet av en flygstation i Göteborg eller dess 
närhet. På erbjudande av styrelsen för Svenska Aeronautiska Sallskape i

- 343 —



GÖTEBORGS JUBILEUM 1923 .

Goteborg uppdrogs åt dess arbetsutskott att verkställa den tekniska utredning, 
som erfordrades, varvid såsom sakkunniga huvudsakligen anlitades fältflygaren 
kaptenen Folke Winbladh, marinflygaren kaptenen Chr. F:son Egerström och 
chefen for marinens flygväsende kommendörkaptenen Thor Lübeck, vilka här
vid samarbetade med en av nämnda styrelse tillsatt särskild flygstationskom- 
mitté, vars ledamöter utgjordes av direktören John Lithander, ingenjören K. I. 
Schönander och kamreraren C. R. Cramér.

Sedan man efter noggranna undersökningar angående den lämpligaste plat
sen för flyghamnen bestämt sig för ett i Torslanda socken å Hisingen beläget 
område, tillsatte stadsfullmäktige i maj 1921 en beredning för verkställande av 
utredning och avgivande av förslag rörande Göteborgs flygstationsfråga. Denna 
beredning bestod av kamreraren Herman Lindholm, ordförande, kamreraren 
C. R. Cramér, ingenjören A. J. Eduards, förste stadsingenjören Albert Lilien
berg, ingenjören K. I. Schönander och handlanden Gunnar Svalander med no
tarien Olof Johnson som sekreterare. Med hänsyn till önskvärdheten av att 
anläggningen vore fullbordad till jubileumsutställningen 1923 och de i samband 
med denna och den internationella luftfartsutställningen planerade internatio
nella flygtavhngarna påskyndade beredningen sitt arbete och i erforderlig tid 
befann sig flyghamnen i fullt färdigt skick.

bor anordnande av dessa flygtävlingar, som skulle äga rum under tiden 4- 
12 augusti, hade utsetts en bestyrelse, bestående av ordföranden i Kungl. Svenska 
Aeroklubben generallöjtnanten Herman Wrangel, vice ordföranden i Kungl. 
Svenska Aeroklubben i Göteborg skeppsredaren Dan Broström, vice ordföran
den i Kungl. Svenska Aeroklubben v. häradshövdingen Carl Frisk, ståthållaren 
översten A. Arson Murray, översten Conrad Erikson samt grosshandlaren Axel 
Carlander och kamreraren Herman Lindholm, varjämte aeroklubbarna i Stock 
holm och Göteborg tillsatt en organisationskommitté med överstelöjtnanten K 
A. B. Amundson som ordförande, kaptenen Sten Åsbrink sekreterare och 
överstelöjtnanten G. A. Hjortzberg kassaförvaltare. Denna kommitté uppde
lade sig sedermera på ett tekniskt utskott med kommendörkaptenen Thor I Ü- 
beck som ordförande och ett verkställande utskott, till vars ordförande direktö
ren John Lithander utsågs.

H. K. H. Kronprinsen hade åtagit sig att vara flygtävlingarnas höge be
skyddare, varjämte till hedersledamöter kallats kommunikationsministern Sven 
Lubeck, försvarsministern Carl Malmroth, förra statsråden A. Örne och P A
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Kronprinsen inviger flyghamnen vid Torslanda den 5 augusti.

Kronprinsen i samtal med stadsfullmäktiges vice ordförande 
herr Herman Lindholm.
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■ran flygfältet å Torslanda. 1 bakgrunden hangaren, i luften 5 svenska 
flygmaskiner.

“Are

Svenska flygmaskinerna omedelbart före starten



Sir Samuel Hoare och Lady Maud ankomma med flygmaskin! till flyg
hamnen vid Torslanda den 5 augusti.
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Prinsarne GUSTAF ADOLF och Sigvard efter flygningen den 6 augusti.
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DE INTERNATIONELLA FLYGTÄVLINGARNA DEN 4 12 AUGUSTI

Hansson, chefen för generalstaben generalmajoren C. G. V. Hammarskjöld, 
chefen för marinstaben konteramiralen H. V. M. von Krusenstierna, landshöv
dingen Oscar von Sydow och presidenten i Federation Aéronautique Inter

nationale prins Roland Bonaparte.
Enligt det ursprungliga programmet skulle invigningen av flyghamnen för

rättas av H. K. H. Kronprinsen lördagen den 4 augusti kl. 3 e. m. Pa grund 
av det dåliga väder, som på förmiddagen rådde, beslöts emellertid, att invig
ningen skulle uppskjutas till dagen därpå. Trots detta var det dock icke folk
tomt på Torslandafältet. Flera tusen människor hade nämligen dar samlats 
för att mottaga deltagarna i den stora flygtävlingen mellan Rotterdam och 
Göteborg, som var utsatt till denna dag. De tävlande skulle på morgonen 
starta från Rotterdam på den tid, de själva finge bestämma, och bland tävlings- 
reglerna ingick, att de efter obligatoriska mellanlandningar och uppehåll under 
en timme, för landflygplan i Bremen och Köpenhamn och för sjöflygplan i 
Norderney och Köpenhamn, måste hava passerat mållinjen å flygplatsen vid 

Torslanda mellan kl. 4 och 8 e. m.
Allt efter som den tid närmade sig, då de tävlande kunde väntas, steg 

spänningen hos de närvarande. Väntetiden förkortades dock av den ståtliga 
anblicken av en holländsk eskader, bestående av fem landflygplan, som under 
befäl av löjtnanten Versteegh anlände i militär eskaderform och landade å 
flygfältet. Fem minuter före kl. 4 uppsändes en röd raket och på slaget 4 
gick en vit raket till väders som signal, att mållinjen finge passeras. Strax 
därpå dök den första maskinen fram ur de tunga molnen och skar mållinjen 
i minut och 36 sekunder över kl. 4. Det var en svensk, löjtnanten N. Söder
berg, som på en med en 300 hästars Renaultmotor försedd Bréguetmaskin 
sålunda hemförde segern. Men knappt hade de hurrarop förklingat, varmed 
de närvarande hyllade den duktige flygaren, förrän ännu en motor hördes och 
holländaren B. Grace, som förde en Fockermaskin, tog mark å fältet. Endast 
några sekunder därefter passerade den tyske löjtnanten R. Thiedemann med 
ett av Junkers sexsitsiga sjötrafikplan mållinjen och 1 1/2 minut senare an
kom den engelske piloten A. Cobham med en De Havilland. Som passa
gerare medföljde amiralen Mark Kerr, vilken i egenskap av ordförande i den 
engelska propagandakommittén nedlagt ett energiskt och framgångsrikt arbete 
för Englands deltagande i luftfartsutställningen. Sedan den andra 1 tävlingen 
deltagande Junkersmaskinen, förd av löjtnanten W. Zimmermann, anlänt kl. 4.10,
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dröjde det sju minuter, innan nästa maskin landade, även den en De Havil
land, förd av engelsmannen H. Hemming. Så blev det en lång väntan, tills 
Mr. E. Bird på en Gloucestershiremaskin ankom tjugu minuter över 5. Nu 
fattades endast en av de tävlande, nämligen svensken löjtnant E. Kjellgren, 
som givit sig ut på den över niohundra kilometer långa färden i en Tumme- 
hsamaskin med en 80 hästars Thulinmotor. Oron för den djärve flygaren 
växte hos de väntande. Men strax efter kl. 6 blev det lilla aeroplanet synligt 
och löjtnant Kjellgren landade välbehållen på flygfältet efter att i tjockan 
hava förirrat sig upp till Vårgårda.

De resultat, som vid denna tävling uppnåddes, måste anses synnerligen vackra, 
särskilt med hansyn till dagens ogynnsamma väderleksförhållanden. Regnet 
oste ner, molnen gingo på en höjd av knappt hundra meter, varigenom orien
teringen i hög grad försvårades, och hård motvind rådde, vars styrka i Gö
teborg uppmättes till icke mindre än sjutton sekundmeter. Att samtliga täv
lande ändock inom den föreskrivna tiden inkommo till målet, vittnade icke 
blott om deras skicklighet och energi utan utgjorde också ett bevis på den 
precision och säkerhet, som flygtekniken uppnått. För tävlingen utdelades_  
förutom hederspris - ett första pris å 10,000 kronor, ett andra å 5,000 kro
nor och ett tredje å 3,000 kronor, varjämte den av de tävlande, som först 
passerade mållinjen, tilldelades ett extrapris å 4,000 kronor.

Samma dag anlände en av fem flygbåtar bestående eskader från danska 
marinen under befäl av kaptajnen J. A. Thiele, som landade vid Nya Varvet.

Beslutet att uppskjuta invigningen av flyghamnen till söndagen den 5 augusti 
visade sig mycket lyckligt. Dagen ingick med strålande sol och sommarvärme 
och allmänheten lockades härav att i stora skaror bege sig ut till flyghamnen, 
som också tedde sig synnerligen tilltalande. Det stora, solbelysta fältet de 
vita hangarerna och tälten för manskapet, damernas toiletter och de många 
svenska och utländska militärernas uniformer skänkte en vacker och färgrik 
anblick.

Dagens första stora händelse var ankomsten av en fransk eskader, av Bré- 
guetflygplan, och några minuter därefter förtöjde ångfartyget »Hamnen» vid 
flyghamnens brygga, medförande kronprinsen, prinsarna Gustaf Adolf, Sigvard 
och Bertil samt prinsessan Ingrid, hertigen och hertiginnan av Västergötland, 
prins Carl samt prinsessorna Margareta, Märtha och Astrid, kommunikations
ministern Sven Lübeck, representanter för Göteborgs stad och aeroklubbarna
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m. fl. De kungliga begåvo sig därefter till restauranten, där lunch var an

ordnad.
Men plötsligt riktades allas blickar ut mot havet, varifrån fyra aeroplan hastigt 

syntes närma sig. Det visade sig vara den engelska eskadern, som bestod 
av tre flygbåtar, samt den elegant och bekvämt inredda Daimlermaskm, som 
medförde den engelske flygministern Sir Samuel Hoare, vilken i sällskap med 
sin maka Lady Maud och sin privatsekreterare major Villiers pa fredagen läm- 

nat England.
Sedan de kungliga kl. 2 e. m. trätt ut på restaurantens trappa, lämnade 

stadsfullmäktiges vice ordförande herr Herman Lindholm en redogörelse för 

flyghamnens tillkomst i följande anförande.

»För omkring 5 år sedan företog Aeronautiska sällskapet en undersökning 
rörande å ena sidan flygväsendets utveckling och dåvarande standpunkt och a 
andra sidan rörande de åtgärder, som från enskildas håll och det allmannas 
sida kunde påkallas för att främja i första hand den kommersiella flygtrafiken 
inom landet och flygförbindelserna med andra länder.

Flygväsendets snabba utveckling under kriget var ju nämligen agnad att 
inge förhoppning om, att detta nya kommunikationsmedel skulle bli av varde 
jämväl för den fredliga samfärdseln.

De tekniska brister, som ännu vidlådde våra flygfarkoster, hoppades man 
snart skulle avhjälpas och med övriga motorfordons utveckling for ogonen sag 
man redan inom synhåll den tid, då varu- och personbefordran luftledes skulle 

bli en vardaglig företeelse.
En viktig förutsättning härför vore dock, att det fanns lämpliga start- oc 

landningsplatser på de orter, där flyglederna kunde tänkas komma att ga fram.
En geografisk översikt gav också vid handen, att Göteborg kunde tankas 

som en naturlig mellanstation på de stora stråkvägarna såväl väster—oster som 
söder_ norr, liksom den i anslutning till sina övriga trafikförbindelser borde 
bilda en naturlig utgångspunkt för inhemska lufttrafikleder till avlagsna in

hemska orter.
Anläggandet av en flyghamn var emellertid ett allt för stort företag för det 

enskilda initiativet ensamt. Härför krävdes i varje fall en kraftig medverkan 
av det allmänna, av stat och kommun, och en framställning gjordes därför 
1918 till de kommunala myndigheterna att utreda frågan om anläggning av 
en kommunal flyghamn.

Denna framställning rönte, kan jag säga, livligt intresse hos de kommunala 
myndigheterna. Det befanns emellertid rätt svårt att finna ett för en flyghamn 
fullt tillfredsställande område.
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Ett sådant skulle ju nämligen ha många egenskaper. Det skulle ligga nära 
till staden. Det borde omfatta ett tillräckligt stort plant landområde. Detta 
landområde borde ligga i omedelbar anslutning till ett större vatten för att 
kunna tillgodose såväl land- som sjötrafiken. Vattenområdet borde därtill vara 
skyddat för starka vindar.

Det stod snart klart, att inom själva staden eller å stadens mark i dess när
het nagot område av sadan beskaffenhet ej kunde uppbringas.

Man fick därför söka i omgivningarna och efter en rekognoscering längs 
kusten fann man slutligen härute i Torslanda en plats, som tillfredsställde 
flertalet av de uppställda kraven.

Med jordägarna gick det dock icke att träffa någon frivillig uppgörelse, utan 
maste för områdets förvärvande tillgripas expropriation.

Den andra september 1921 erhölls också Kungl. Maj:ts medgivande härtill.
Redan förvärvandet av ett så stort område, som erfordrades för en flyg

hamn, påkallade emellertid en rätt stor utgift. Det gällde ju ett område på 
500 och allt 700 tunnland och som beräknades kosta 2 resp. 300,000 kronor. 
Genom ett rätt anmärkningsvärt expropriationsanslag blev detta belopp i verk
ligheten cirka 700,000 kronor.

Men ej nog härmed. Det förvärvade området skulle sedan göras lämpligt 
för sitt ändamål, harleden måste uppmuddras, marken planeras, kaj-och slip
anläggningar utföras. Därjämte påkallades uppförande av hangarer och andra 
för flygtrafiken erforderliga anordningar sasom vatten- och belysningsanläggnin- 
gar, vilket jämväl drog stora kostnader beräknade till nära en halv miljon kronor.

bör flyghamnsanläggningens utförande måste därför jämväl påkallas statens 
direkta medverkan.

Sådan medverkan lämnades också beredvilligt dels i form av ett bidrag ur 
arbetslöshetsanslaget på 59,800 kronor och dels på så sätt, att staten kostade 
en del anordningar på området för 130,000 kronor.

I sitt nuvarande skick betingar flyghamnen en kostnad av cirka 1,100,000 
kronor, varav löper på Göteborgs stad cirka 900,000 kronor.

I å grund av svårighet att erhålla uppgörelse med jordägarna kunde arbetet 
med hamnanläggningens utförande först påbörjas i september 1922.

Att detta rätt omfattande arbete kunnat utföras på den jämförelsevis korta 
tiden av 10 månader måste i första hand tillskrivas södra Sveriges statsarbe- 
ten, som härvid gjort en erkännansvärd insats, samt de entreprenörer, som 
handhaft byggnadsarbetet, Ullgren & Friman, Ing. Allberts m. fl. liksom 
Gatu- och Vägförvaltningen, som kontrollerat arbetet, och Lindbergs ingeniörs- 
byrå, som ombesörjt viktiga konstruktioner och beräkningar.

Genom samverkan av alla dessa krafter står vår flyghamnsanläggning nu 
färdig att tagas i bruk.
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Att Göteborgs stad i dessa tider, då maning till sparsamhet, tid efter annan 
av statsmyndigheterna riktats till kommunalförvaltningarna, åtagit sig en så 
stor utgift och att arbetet forcerats såsom skett, beror ju icke därpå, a yg 
väsendet redan nu hunnit till sådan utveckling, att regelbunden och mera om
fattande lufttrafik redan i morgon ar att emotse.

Ehuru en anmärkningsvärd grad av säkerhet redan uppnatts, sa återstå helt 
visst viktiga tekniska förbättringar, för att våra luftfarkoster skola fylla alla 

anspråk i detta avseende.
Lufttrafiken måste därtill väsentligt förbilligas, för att densamma ska 1 

av större betydelse. .............. .
Att anläggningen redan nu kommit till utförande, hängerdärför jämväl sam

man med de internationella flygtävlingar, man önskade anordna 1 samband med 

värstnds 3detta sätt söka sammanföra nationer, som under världskatastrofen 

kommit isär, att sammanföra dessa till fredlig tävlan; att återupprätta, främja 
och utveckla samfärdseln nationerna emellan var en sympatisk tanke, som over 

vann alla betänkligheter, som funnits.
Och att denna tanke vunnit anklang Europa over, darom vittnar den 

tydande anslutning, våra flygtävlingar erhållit. .
Med vår flyghamnsanläggning ha vi därtill velat tjäna Sveriges kommersi- 

“fs"uisattningen för detta är ju framför allt snabba förbindelser över land 

och pgvacendet erbjuder sådana i högre grad än några andra kommunikations- 
medel, och därför tro vi på dess framtid och därför ha vi ansett det vara en 
kommunal plikt att främja dess utveckling.

1 hopp om att vår flyghamnsanläggning skall vara en god och for vart land 
och vår stad en nyttig framtidsgärning, tillåter jag mig vördsamt anhalla att 
Eders Kungliga Höghet Kronprinsen måtte förklara Göteborgs Flysh 
Torslanda, invigd för sitt ändamål.»

Kronprinsen tog därefter till orda. Det vore tydligt, att det krävt mycken 

möda och gott samarbete mellan olika krafter för att få anläggningen till stand, 
och Göteborgs stad vore att lyckönska, som lyckats skapa den första flyg
hamnen i landet. Det vore att hoppas, att den väl komme att fylla sin upp- 
gift, och att man även på andra håll i Sverige komme att följa exemplet ti 
främjande av luftfarten, det modernaste och snabbaste av våra kommunikations

medel. Kronprinsen förklarade därpå flyghamnen öppnad.
Sedan överstelöjtnant Amundson utbringat ett leve för kronprinsen, togo 

dagens tävlingar omedelbart sin början. Den första av dessa utgjordes av
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tävlan i patrullflygning mellan den holländska eskadern och en svensk armé
patrull på fem maskiner under ledning av löjtnanten Georg Gärdin och en 
svensk av tre flygbåtar bestående marinpatrull.

Hollandarnas uppvisning var mycket förnämlig. Starten skedde fullkomligt 
samtidigt och rörelserna i luften utfördes med en beundransvärd precision. 
Misströstan och oro för utgången började sänka sig över våra landsmän. Men 
så gick den svenska patrullen till väders, omedelbart efter det holländarna lan
dat. Starten ägde icke rum fullt samtidigt och sammanhållningen mellan flygarna 
var kanske icke så fullständig som den holländska eskaderns, men i gengäld 
var den svenska patrullens program lagt efter mycket svårare linjer. Den 
tredje tävlande eskadern, som var ensam i sin klass, utförde likaledes en serie 
synnerligen vackra och intressanta rörelser.

Juryn, som bestod av två svenskar samt en holländsk, en norsk och en 
dansk medlem, tillerkände den holländska eskadern och den svenska armé
patrullen var sitt första pris, varjämte marinpatrullen erhöll ett extrapris.

Därefter kommo uppvisningar i fallskärmshopp, som även följdes med stort 
intresse av åskådarna. Dessa utfördes av herr Walter Hinderlich med en fall
skärm av typen Heinecke och av svensken löjtnant R. Thörnbladh med en av 
honom själv konstruerad fallskärm.

Nästa nummer på programmet var tävlan mellan militära deltagare i bomb
kastning från tvåhundra meters höjd på ett å flygfältet utsatt mål.

Dagen avslutades med en synnerligen djärv uppvisning av den kände hol
ländske flygmaskinskonstruktören Anthong Focker, som på en nervkittlande 
lag hojd över marken utförde konstflygning, under det att engelsmannen Mr. 
Bramson enligt sin skywritingsmetod ritade »Ilug» på himlavalvet.

Nästa dag var det tämligen lugnt ute på Torslandafältet. Eftermiddagen 
var anslagen till passagerareflygningar och kronprinsens båda äldsta söner, 
prinsarna Gustaf Adolf och Sigvard, gjorde då en luftfärd i Sir Samuel Hoares 
aeroplan med Mr. Cobham som förare.

1 a aftonen gav Göteborgs stad med anledning av luftfartsutställningen och 
flygtävlingarna middag å jubileumsutställningens huvudrestaurant. Middagen, 
vari omkring trehundra personer av skilda nationaliteter deltogo, hade måhända 
den mest internationella karaktären av alla sommarens festligheter, om man 
undantager pressbesökets dagar.

Stadsfullmäktiges ålderspresident notarien Erik Mellgren, vilken jämte
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justitieborgmästaren Lindberg å stadens vägnar utövade värdskapet, höll hög
tidstalet på svenska och engelska språken. Talaren gjorde sig den frågan, om 
man icke i trots av att undrens tid sades vara förbi kunde betrakta flygkon
sten och de genom densamma uppnådda resultaten som världens åttonde 
underverk. Den av mänskligheten nu realiserade idén att på egna vingar 
höja sig mot ljuset vore en symbol av strävandena uppåt och sagan om Icarus 
vore en illustration till mänsklighetens egen historia. En ny seger hade nu 
lagts till de många föregående i den mänskliga kampen för utnyttjandet av 
naturkrafterna. Frågan inställde sig därför, huruvida detta nya trad på gott 
och ont skulle bliva ett mänsklighetens gissel eller om det skulle bh ti o - 
kens fromma genom att sluta nationerna närmare samman i deras kamp for 
nya mål Det vore det senare, som föresvävat Göteborgs stad, nar beslutet 
fattades om flyghamnens inrättande på Torslanda, och det vore att hoppas, 
att genom den internationella luftfartsutställningen en ny forenmgslank mellan 
nationerna skapats. Talaren slutade med att framföra ett tack till alla dem, 
som medverkat till Ilugs organisering, och till flygväsendets föregångare, var

efter de svenska och utländska gästerna hälsades välkomna.
På de utländska gästernas vägnar talade chefen för den engelska marinens 

flygväsende, amiralen SUETER, vilken erinrade om flygkonstens blygsamma 
ursprung jämfört med den framstående plats, den i våra dagar intoge. I alaren 
gav en koncentrerad och temperamentsfylld framställning av utvecklingen av 
det vapen, som vore honom anförtrott, utgående från förhållandena ar 1909, 
då han inom engelska marinen i all anspråkslöshet började med flygexperiment. 
Till hans förfogande stod då en styrka av summa en man. Sedan dess hade 
ju saken tagit andra dimensioner. Talaren önskade, att det svenska fly g vä
sendet skulle komma att tillgodogöra sig andra länders erfarenheter, och betonade 
särskilt de fördelar, som följde med en enhetlig ledning av flygväsendet, samt 
slutade sitt anförande med att uttala ett varmt erkännande för det goda arbete 
till flygväsendets fromma, som utförts av Sverige genom anordnandet av luft

fartsutställningen och de internationella flygtävlingarna.
General Wrangel framförde Svenska aeroklubbarnas tack till Goteborg och 

framhöll, att staden genom skapandet av sin flyghamn visat en framsynthet, 
som vore värd beundran, särskilt som det icke kunnat ske utan stora uppoff
ringar från stadens sida. Talaren utbragte till sist ett med livliga hurrarop 

beledsagat leve för Göteborgs samhälle.
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Efter det for dylika festligheter hävdvunna programmet fortsattes samkvämet 
efter middagen i rotundan, där dansen tråddes till långt fram på natten.

De följande dagarna fingo sin särskilda prägel av de trafiktävlingar, som 
voro förlagda till tiden 7—II augusti. Dessa tävlingar omfattade ett regel
bundet trafikerande med ett och samma flygplan dagligen fram och åter av 
sträckan Göteborg—Köpenhamn—Malmö under fem dagar och avsågo att giva en 
tillförlitlig bild av en reguljär luftroute. Tävlingarna, som voro de första i sitt 
slag i Sverige och de mest omfattande, som hittills hållits, visade vilken hög 
ståndpunkt civilflygningen för närvarande uppnått.

Därjämte ägde under dessa dagar höjdflygningar och passagerareflygningar 
rum, varjämte tävlingar voro anordnade i stafettflygning samt mellan sport- 
och turistflygplan, vilka senare avsågo att genom en serie av olika prov utröna 
den typ av flygplan, som bäst lämpade sig för privata turist- och sportändamål.

lorsdagen den g augusti hedrade H. M. Konungen flyghamnen med sitt 
besök. Hans Majestät anlände kl. 2.15 e. m. och åsåg under ett par timmar 
de synnerligen lyckade uppvisningar och tävlingar, som då ägde rum. Därvid 
överlämnades till konungen ett exemplar i förgyllt silver av den minnesplakett, 
som präglats med anledning av flygtävlingarna.

Söndagen den 12 augusti var flygtävlingarnas sista dag. Vädret var strå
lande vackert och uppvisningarna följdes med det livligaste intresse av en till 
mer än 15,000 personer uppgående åskådareskara.

Och så låg flyghamnen vid Torslanda tyst och öde. Men måhända är den 
tid icke långt avlägsen, då därute kommer att råda samma rastlösa och sju
dande liv, som nu utmärker stadens övriga hamnområden.



FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNAI ION ALE S 
KONGRESS DEN 8—12 AUGUSTI.

Fédération Aéronautique Internationale/ vars årssammankomster pläga hållas 
på olika platser i Europa, hade beslutat att förlägga årets möte till Göteborg.

Kongressen öppnades onsdagen den 8 augusti kl. 3 e. m. 1 stadsfullmäktiges 
sessionssal å Börsen, varvid icke mindre än aderton länder voro representerade, 
nämligen Belgien, Brasilien, Chile, Danmark, Finland, Frankrike, Förenta Sta
terna, England, Holland, Italien, Japan, Norge, Polen, Portugal, Sverige, Schweiz, 

Tjecko-Slovakiet och Österrike.
Federationens ordförande prins Roland Bonaparte var av sjukdom förhindrad 

att infinna sig, varför vice ordföranden greve Henry de la Vaulx presiderade 
i hans ställe. Av styrelsen hade i övrigt infunnit sig generalsekreteraren Paul 
Tissandier, föredragande sekreteraren överstelöjtnanten K. A. B. Amundson 
och skattmästaren Georges Besançon, varjämte såsom representanter för de 
svenska aeroklubbarna bland andra närvoro generallöjtnanten Herman Wrangel 
och skeppsredaren Dan Broström. Bland övriga närvarande märktes stadsfull
mäktiges ordförande grosshandlaren Axel Carlander och vice ordförande herr 

Herman Lindholm, justitieborgmästaren Bernhard Lindberg, notarien Erik Mell- 
gren, representanter för luftfartsutställningen m. fl.

Kommunikationsministern Sven Lübeck skulle hava förrättat kongressens hög
tidliga öppnande, men då han i ämbetsärenden måst avresa till Stockholm, 
hälsades gästerna välkomna av general Wrangel, som därvid yttrade:

» Messieurs,
Au nom de l’Aéro-Club Royal de Suède, j’ai l’honneur et le plaisir de vous 

souhaiter la bienvenue dans notre pays.
Je n'ai peut-être pas besoin de vous faire savoir combien nous sommes 

heureux de vous y accueiller. Mais je tiens à vous dire que non seulement 
l’Association au nom de laquelle je parle, mais le pays tout entier, se sentent

1 Se sid. 312.
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fiers et reconnaissants que vous ayez bien voulu accepter le dérangement d’un 
long voyage pour venir chez nous.

L aviation est une des plus belles conquêtes de l’homme et, bien organisée, 
son but noble servira encore plus que les autres moyens de communication à 
rapprocher les peuples même les plus éloignés.

Notre pays se trouve a l’écart du centre de l’Europe, il a été épargné 
par la guerre, quoique, quand même, nous en ayons reçu un contre-coup 
sensible et, tout comme les autres nations, souffrons de la dépression générale.

Dans cet ordre d’idées, nous voyons dans votre arrivée un gage précieux 
du désir du Pouvoir suprême international de l’Aéronautique de rapprocher 
les peuples et de rétablir des relations amicales dans le monde.

Dans 1 azur, il n y a pas de frontières; et le but le plus noble, le plus élevé 
de vos travaux est de rendre franchissables à tous les frontières existant sur 
la terre. De cette façon, je puis me permettre, peut-être, de vous comparer 
à des messagers de paix.

En voyant tant de délégués distingués et éminents, nous nous sentons très 
à l’aise, que le travail que vous allez accomplir ici ajoute de nouveaux lauriers 
à vous-mêmes et des règlements utiles et parfaits pour le trafic de l’air.

Je vous prie de recevoir les meilleurs et les plus sincères hommages de 
bienvenue de la part de l’Aéro-Club Royal de Suède.

Et maintenant, Messieurs, j’ai à exprimer le regret profond du Ministre des 
Communications, M. Lübeck, de ne pouvoir assister aujourd’hui à l’ouverture 
de votre séance; il était ici encore hier et se réjouissait de pouvoir ouvrir 
personnellement cette Conférence; il a été subitement appelé à Stockholm et 
m’a chargé de lire le discours qu’il avait préparé à cet effet:

Messieurs,
Au nom du Gouvernement suédois, je vous souhaite à tous la bienvenue 

dans notre pays du Nord. C’est pour nous, Suédois, une grande satisfaction 
de voir réunis à Gothembourg, au XVIIIe Congrès de la Fédération Aéronautique 
Internationale, tant d’hommes remarquables de différentes nations. Par votre 
visite vous honorez aussi la ville de Gothembourg et contribuez à rehausser 
1 eclat qu on a voulu donner a la commemoration des trois cents ans d’existence 
de Gothembourg.

Mon collègue, le Ministre de la Défence nationale, a le regret de ne pouvoir 
se trouver parmi vous aujourd’hui. Le fait que le Ministre des Communica
tions vous souhaite la bienvenue malheureusement ne signifie pas que l’aéro
nautique civile du pays ait atteint un degré de développement relativement 
élevé. En réalité, c’est plutôt le contraire.

Avec ses ressources limitées et ses frontières étendues, la Suède comprend 
1 importance de 1 aviation comme moyen de défense. Les ravages directs de
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la guerre ont été épargnés à notre pays, nous avons toutefois cherche a tirer 
profit, dans la limite de nos moyens, de l’expérience précieuse, acquise durant 
la guerre par les différentes nations, expérience qui se rapporte dans une 
large mesure au domaine de l’aéronautique. Et nous avons trouvé une aide 
efficace dans les capacités techniques et l’habilité d’exécution de notre peuple.

Mais nous espérons vivement que ces efforts tendront avant tout à établir 
des relations aériennes régulières au service des rapports pacifiques de commerce. 
La Suède avec son vaste territoire qui s’étend du Nord au Sud et sa situation 
géographique qui la place en dehors des grandes routes du continent et vers 
FAngleterre, peut trouver dans l’aviation des possibilités inappréciables pour 
diminuer les distances à l’intérieur du pays et vers l’étranger.

La grande exposition aéronautique internationale de Gothembourg - Ilug - 
au succès de laquelle ont contribué tant de nations que vous représentez, 
Messieurs, apporte le témoignage éclatant des immenses progrès de technique 
aéronautique, accomplis durant les années de guerre et les années suivantes. 
On a groupé ici des machines et appareils de guerre aussi bien que de paix. 
Il est heureux que dans ce domaine les résultats obtenus dans un but de 
guerre puissent facilement s’adapter à la paix en ce qui concerne la construc

tion et les applications pratiques.
Mais si vous m’autorisez à exprimer une opinion sur la situation actuelle 

du champ d’action sur lequel se concentre tout notre intérêt, je dois dire que 
l’expérience si durement acquise durant la guerre n’a pas jusqu a present 
donné les résultats que l’on en attendait pour le service de 1 aéronautique de 
paix. Il existe une disproportion regrettable entre les flottes aeriennes de 
guerre et celles de commerce. Nous savons tous que la raison principale reside 
dans la faiblesse humaine et les difficultés à se libérer des conséquences de 
la guerre. En présence de ce fait, il est bien inutile de parler de la suppres
sion complète des flottes de guerre dans ce monde imparfait. Quoi qu il en 
soit mettons-nous tous ensemble au travail en hommes pratiques pour développer 
les navires de commerce de l’air. Ayons le sentiment profond de la responsa
bilité qui nous incombe et qui consiste à mettre à profit les nouvelles et 
immenses possibilités qui se présentent de favoriser les communications pacifiques 
entre peuples. Alors, grâce à vos efforts réunis dans le domaine de la science, 
de la technique et de l’économie, du droit et de l'administration, nous arriverons 
bientôt à effacer cette disproportion entre les flottes aériennes de guerre et de 
paix, de façon à ce que les flottes de commerce de l'air prennent par rapport 
aux ’flottes de guerre la place qu’ont leurs soeurs de l’Océan. C’est un grand 
but de travail et ce n est pas une utopie.

Je ne veux pas terminer ces paroles de bienvenue sans apporter un hommage 
reconnaissant aux hommes, vivants et morts, qui, dans le fier et conscient
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accomplissement de leur devoir, ont consacré ou sacrifié leur existence au 
service de leur patrie ou des relations internationales. Que leurs oeuvres et 
leurs sacrifices servent au réel progrès de l’humanité.

C’est avec l'expression de cet espoir sincère et dans cet esprit que je vous 
apporte, Messieurs, les souhaits du Gouvernement suédois à la veille de vos 
importantes délibérations et que je déclare ouverte la Conférence de Gothem- 
bourg de la Fédération Aéronautique Internationale.»

Dessa anföranden besvarades av greve DE la Vaulx med följande ord:

■»Monsieur le Président,
Messieurs, mes chers Collègues,

Je désire tout d’abord vous présenter les excuses de S. A. le Prince Roland 
Bonaparte, retenu a Paris par une cruelle maladie; il m’a chargé de vous dire 
son immense regret de ne pouvoir être des nôtres en cette circonstance 
solennelle; je suis personnellement navré de son absence, car il aurait exprimé 
beaucoup mieux que moi-même, avec toute l’autorité qui s’attache à son nom 
et à sa double qualité de Prince du sang et de Prince de la Science, nos 
remerciements émus pour votre gracieuse invitation et pour la réception si 
cordiale et si affectueuse que nous recevons parmi vous.

Nous vous sommes, tous ici, très profondément reconnaissants d’avoir profité 
de 1 Exposition du Jubilé de Gothembourg pour nous prier de tenir ici le 
XV IIIe Congres de la Federation Aéronautique Internationale.

C’est la première fois que notre Association se réunit dans un pays Scandi
nave et nous sommes très heureux de cette occasion qui nous permet de visiter 
votre superbe pays, l’un des plus vieux de l’Europe par ses origines qui se 
perdent dans la nuit des temps, mais aussi l’un des plus jeunes et l'un des 
plus actifs par sa brillante vitalité dans toutes les branches: intellectuelle 
artistique, sportive et industrielle, et l’empressement des dix-huit nations réunies 
cette après-midi dans cette salle et accourues à votre appel sont une preuve 
tangible de notre infinie gratitude.

Nos travaux vont commencer dans quelques minutes et nos discussions, 
toutes pacifiques, seront animées de cet esprit de justice qui a toujours guidé 
la Fédération depuis sa fondation.

Aussi, je ne puis mieux terminer cette courte allocution, ni mieux répondre, 
j’en suis persuadé, aux sentiments intimes de tous mes collègues, qu’en vous 
priant de vouloir bien transmettre l’expression de nos hommages très respec
tueusement dévoués à LL. MM. le Roi et la Reine, sous l’auguste protection 
desquelles nous vous demandons de vouloir bien nous permettre d’ouvrir notre 
Congrès. »
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Sedan öppningsceremonien var till ända, vidtogo kongressens förhandlingar, 

som sedermera fortsattes under de följande dagarna.
På aftonen voro deltagarna i mötet inbjudna till den middag, som Svenska 

Aeroklubben med anledning av kongressen och de pågående internationella 

flygtävlingarna gav å jubileumsutställningens huvudrestaurant.
Dagen därpå hade Göteborgs stadsfullmäktige mottagning i Börsens festivi- 

tetsvåning för mötesdeltagarna. Gästerna mottogos i den med blommor vac
kert dekorerade stora börssalen av stadsfullmäktiges ordförande och vice ord
förande, borgmästaren Lindberg och ett stort antal stadsfullmäktige och riks

dagsmän, varjämte flera damer infunnit sig.
Sedan herr Carlander i ett på kongressens officiella språk, franska, hallet 

anförande hälsat gästerna välkomna, därvid uttalande stadens livliga tillfreds- 
ställelse över att federationens kongress förlagts till Göteborg, framförde greve 
DE LA Vaulx ett tack för det hjärtliga mottagande, som staden berett kongress

deltagarna, vilka till sina hemorter skulle härav medföra de angenamaste minnen. 
Talaren framhöll, att Göteborgs namn för alltid skulle vara inristat 1 flyg
konstens historia såsom en av de första städer, som förstått luftfartens bety
delse, och höjde sitt glas för Göteborgs och dess hamns utveckling samt för 

den kommande utvecklingen av dess flyghamn.
Under mottagningen underhöllos gästerna med sång och musik.
Följande dag lät H. M. Konungen för sig föreställa deltagarna 1 kongressen 

samt de med anledning av tävlingarna härvarande militärflygarna. Mottag

ningen ägde rum i luftposthallen å Ilug, varvid konungen närmare en timme 

underhöll sig med de närvarande.
Kongressens två återstående dagar voro förutom till sammanträden anslagna 

till att bese utställningarna och att åse flygtävlingarna vid Torslanda, varjamte 
kongressdeltagarna voro inbjudna till de middagar, som svenska staten samt 

Ilug och aeroklubbarna dessa dagar gavo.
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BESÖK AV DET LETTISKA KRIGSFARTYGET
VIRSAITIS DEN 6—12 AUGUSTI.

en sista i raden av utländska örlogsmän, som under sommaren besökte 
Göteborg, var det lettiska fartyget Virsaitis, som den 6 augusti ankom 

till Göteborg.
Virsaitis, som förut tillhört den tyska marinen och då använts som min- 

svepningsfartyg, hade under världskriget grundstött i Rigabukten men av lett- 
ländarna flottagits och armerats. Fartyget, som mätte 500 ton, stod under 
befäl av lettiska marinens chef greve Kayserling och hade fjorton officerare 
ombord, av vilka några tillhörde flygvapnet.

Den ii augusti voro chefen och officerarna av Göteborgs stad inbjudna 
till lunch å utställningens huvudrestaurant, i vilken deltogo stadsfullmäktiges 
ordförande herr Axel Carlander, justitieborgmästaren Bernhard Lindberg, repre
sentanter för de marina myndigheterna och jubileumsutställningen, uppvaktande 
officeren kaptenen Emil Boldt-Christmas m. fl.

Dagen därpå lämnade Virsaitis Göteborg.
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— grund av sitt läge har Göteborg i en alldeles särskild grad såväl äldre 
åd Det sensengelska handelsutbytet har sålunda alltid Imvudsa ligen 

X 'över Göteborg och i icke ringa mån har til stärkandet av förbindelserna 
me an de båda länderna bidragit den inflyttning av brittiska medborgare, som

. ciLLo Icke långt efter stadens grundlägg- 
istor utsträckning Äet.rempeua“sck Ekotska famnysr mafstades och 1 början 
nipgabozatee och i synnerhet under kontinentalsystemets dagar kommo manga 

k 180 affärs- och industrimän över till Sverige, varav en stor del slogo sig 

Skotslaseenbs. Genom sin duglighet och företagsamhet bidrogo de i hög 
grad till Stadens utveckling på skilda områden och manga av deras av om- 

linear hava intagit en bemärkt ställning i samhället. .
Vi hava redan tidigare haft anledning omnämna den förening av engelsma 

och engeiskmtresserade personer, som under namn av Anglo-Swedis hSQcie"" 
i några år varit verksam härstädes, och de anordmngar, som detta salIskap 

förening med representanter för utställningen vidtagit för att omhändertagale 
personer från det brittiska imperiet, som under sommaren, gästade Go g. 
Med anledning av de stor, sympatier, varmed Sverige-Amenkaveekan omfat ai» 
och den livliga anslutning, den rönt, väcktes förslag att under nagra dagar 
söka åstadkomma även en svensk-brittisk samling, som skulle firas underbar 

skilt festliga och högtidliga former. Sedan man förvissat sig omsnskadmeg; 
verkan såväl frän svenskt som engelskt håll, beslöts att en »brit sk vecka 
skulle anordnas under tiden från den 6 till den 10 august, och harfor upp- 

giordes ett detaljerat program.
Den brittiska veckan fick en särskilt intressant prägel av de engelska och skot- 

ska militärorkestrarna, som med anledning av veckan gästade Goteborg. Musik 

kåren vid Kungl. artilleriregementet och säckpipblasarna och trums ägarna vi
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det Kungl. skotska infanteriregementet — The band of the Royal Regiment 
of Artillery och the Pipes and Drums of the Royal Scots — hade nämligen 
erhållit den engelska regeringens tillstånd att hitresa för att under den brit
tiska veckan giva konserter. Detta innebar en stor uppmärksamhet från rege
ringens sida, enar tillstånd till offentligt uppträdande i utlandet icke förut be
viljats brittiska militärmusikkårer.

De brittiska gästerna anlände måndagen den 6 augusti med ångaren Saga 

från London och hämtades vid ångarens tilläggsplats av Svenska Amerika 
Linjens stora omnibusar, som förde dem till Göta artilleriregementes kaserner, 
dar de under sm vistelse i Göteborg skulle hava sin bostad. Vid 4-tiden på 
eftermiddagen började stora folkmassor att samlas på Gustaf Adolfs torg och 

angränsande gator för att åse den musikparad, varmed den brittiska veckan 
skulle inledas. Framför Gustaf Adolfsstatyn stodo studentmarskalkar med en 
svensk och en engelsk fana och på den ena sidan av statyn hade Livgardets 
till häst musikkår i sina välbekanta ljusblå uniformer tagit plats. Och så 

småningom infunno sig även representanter för staden och utställningen, de 
engelska konsulerna och medlemmar av den engelska mottagningskommittén 
med flera.

Pa utsatt tid anlände de främmande militärerna och ställde upp sig mitt 
emot den svenska musikkåren, varefter skeppsredaren DAN Broström framträdde 
och hälsade i ett tal på engelska språket gästerna välkomna till Göteborg, 
för vilken välkomsthälsning den engelske dirigenten lieutenant Stretton i ett 
kortare anförande tackade. Den svenska musikkåren spelade därpå upp »God 
save the King» och engelsmännen svarade med att spela svenska Kungssången.

Därmed var inledningshögtidligheten på torget slut och företrädda av fan
bärarna och den svenska musikkåren tågade de brittiska orkestrarna under 
musik genom Östra Hamngatan och Kungsportsavenyen upp till utställningen 

dar en konsert skulle givas från den på Stora gården tillfälligt uppförda dans, 
banan.

På de gator, där tåget drog fram, hade stora åskådarskaror strömmat till 
for att taga del av det för Göteborg minst sagt ovanliga skådespelet och 
varken spårvagnar eller automobiler kunde på en god stund komma fram. 
Engelsmannen med sina höga björnskinnsmössor och vackra vapenrockar ådrogo 
sig stor uppmärksamhet från mängdens sida men särskilt voro skottarna före
mål för åskådarnas livliga intresse. Säckpipblåsarna hade korta, rutiga kjolar
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(kilts), huggormsrandade strumpor, vita damasker och bara knän samt plaidar, 
som dolde säckpipblåsan, medan trumslagarna, som med ekvihbristisk färdighet 
behandlade sina trumpinnar, voro klädda i storrutiga, tätt åtsittande benkläder, 
röda rockar och stora vita kraghandskar. Tre av trumslagarna, som trakterade 

väldiga trummor, buro därjämte stora mantlar av leopardhud.
Efter framkomsten till Stora gården spelade de tre musikkårerna nagra mu

sikstycken, varefter främlingarna tågade till kongresshallen, dar de kl. 6 gavo 

en stor konsert, som belönades med starkt bifall.

»Vad gemene man i vårt land vet om främmande militärmusik är naturligt 
Tnska litet Desto intressantare är det då att få möta en sa förträfflig ex- 

pOkeke för engelsk militärmusik som Th, Royal Artillery Regiments. Den 
har först e„ imponerande numerär, fyrtio man, och dessutom förekomma et 
har torst en P vana vid från våra musikkårer. Utom tva

Pag t“gel smTnnen två saxofoner och basen förstarkes På ett ofta mycket 
lakAEte sätt genom kontrabas, alltså ett ensamt stråkinstrument. Det var 
förunderligt hur väl särskilt dess pizzicati klarade upp och liksom lyfte

1 R^åo denna besättning förrådde ett intresse för klanglig kultur, som sedan 

gick igenom kårens hela spelsätt. Klarinetterna voro icke alls besmittade av 
metallklangen utan hade hela sin mjukhet och rundhet kvar - solisten var 
utmä kt i och bland övriga instrument fäste man sig kanske särskilt vid 
tebasunernas äkta klang. Alla instrument blåste för övrigt genomgående 
rent och vackert. Dirigenten var en god och säker kapellmästare, som bade 
spelade smakfullt och förmådde få med sig sin orkester till fina och val av
vägda detaljnyanser. I det hela kan sägas, att dessa engelsman musicerade

mönstergillt.
Dagens sensation var

att efter ett par nummer

emellertid de skotska säckpiparna. Det är icke gott 
kunna analysera upp deras musik, helst som akusti

sin monotoni och sina ständigaken gjorde slagverket alltför starkt. Men med 
upprepningar av samma tongångar har den något utomordentligt hetsande, 

något förvildat, mystiskt, extatiskt, vars verkan i—---- ------man inte kan undandra sig. R»1.

1 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

Senare på kvällen gavs åter en konsert på Stora gården. Under de föl
jande dagarna av den brittiska veckan konserterade engelsmännen och skot
tarna på kvällarna å Stora gården, varjämte vid 3-tiden på eftermiddagarna 
tekonserter voro anordnade vid utställningens huvudrestaurant, varvid musik 
utfördes av de brittiska orkestrarna. Dessa konserter samlade alltid manga

— 361 —



A

Göteborgs jubileum 1923

svranalagamna, i veckan och massor av andra åhörare såväl ä brantens 
veranda som a angransande delar av utställningsområdet.

Onsdagen den 8 augusti ägde en folkdansuppvisning i nationaldräkter rum
anses ra en a tora garden. Svenska ungdomsringen för bygdekultur hade

nämligen inbjudit motsvarande organisationer , de nordiska Merna till m«e 
lSöteborg och denna inbjudan hade samlat folkdansare och spelmän från 
hela Norden till ett antal av omkring 1,600. Vid denna uppvisning uppträdde 
även nagra av skottarna och dansade med säckpipsackompanjemang sitt ne:
ands intressanta men för oss synnerligen egendomliga danser.

..Pans en varminst sagt bisarr. , Den osökt om, «t skottarna äro 
tiden ner och att dessa traditioner äro rotade långt tillbaka i 
nedlagt Skottarnas, primitiva urfäder måtte ha dansat på samma sätt, aa de 
danserna hos ! bråd. Dessa steg och armrörelser återfinner man i krigs- 
så h r våra dagars naturbarn, fastän kanske icke så förenklade och ej 
frågan! X Mitt under dansen upphävdes tjut, som kommo publiken at 
de dansande Sig omkring för att utröna, om de verkligen härstammade från 
i r n ' kottarna och svenskarna hå annars mycket gemensamt men 
eras folkdanser skilja sig onekligen till hela sin karaktär, vilket låg nära till 

hands att konstatera efter våra egna folkdansares senaste uppvisningar Deras 
dans ar emellertid mycket rytmisk och man tjusas den sS och vis

huvudsaken.»' ‘ 8 den, och däri ligger ju ändå

fenomeueT ingen late sak att uppträda i samband med de omhuldade skotska 
enomenen. Men vara nationaldansare kommo, dansade och segrade tillika nå 
toi/ länsande sätt. Sannolikt har den gamla folkdansen aldrig fått en vackrare 
tolkning in här och förvisso sällan under så stämningsmättade roreac“pse

och den dnmog.Melaaä“amgasfkers“vure.rvspuste.sraDVZer P^ ECirdGC": brades 
terna, som etsade sig fast i minnet.»2 sommarkvällen kring minare-

å nagen.näzpå hade för deltagarna i brittiska veckan en festbankett anordnats 
dutställningens huvudrestaurant, som för detta ändamäl helt reserverats. Sam.
tidlist hade medlemmar i Anglo-Swedish Society samlats därstädes till
vartill inbjudits utrikesministern Carl Hederstierna, generallöjtnanten Herman
Wrangel, konteramirakn Henry Lindberg, brittiske luftfartsminiatern Sir Samuel

Göteborgs Handelstidning för den 9 augusti 1923
2 Östergötlands Dagblad för den 13 augusti 1923. "
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Hoare Sir Colville Barclay, admiral Mark Kerr, Sir Henry Page, de brittiska 

officerarna, som med anledning av de pågående internationella flygtävlingarna 

gästade Göteborg, med flera.
Ordföranden i Anglo-Swedish Society bankdirektören George Dickson halsade 

gästerna välkomna. Under middagen höll därjämte Sir Samuel Hoare ett med 
livligt bifall mottaget anförande, varefter excellensen Hederstierna i ett mycket 

uppmärksammat tal framförde gästernas tack.

»När iag nu tar till ordet, så ber jag att få begagna tillfället att till de har 
„ärrande engelska gästerna framföra en hjärtlig hälsning från gamla England, 

özvgxe nämligen reste därifrån i sondags kväll, så är jag väl av dem som aro 
här närvarande den som bland de sista sett England. Jag kan också saga, 
att man i England såg ut att hava det ganska bra — i den man nämligen 
detta är möjligt i de bekymmersamma tider vi för närvarande genomleva.

ja- 'hade också det stora nöjet att under mitt Londonbesok hava ett samtal 
med en av dem som stå alldeles särskilt mitt uppe i världskrisens bränningar. 
Det var nämligen min kollega i England. Att han stod mitt uppe . bran- 
ningarna det märkte man sannerligen icke på honom och jag v,11 tillägga, att 
ninsaant’räffandet med honom var för mig ieke blott av det mest angenäma 
Z det var en personlig upplevelse. Det är i vår tid ett sällsport nöje att 

1883n Rang träffa på en verkligt stark man.
Denna förening, hos vilken vi i dag samlats, har satt till sm uppgift att 

stärita föreningsbanden mellan vårt land och England. Sverige har alltid un-
’ sCl att upprätthålla en sträng neutralitet. Hur an 
i växla? har detta alltid varit ett gemensamt drag, och 

sS^eringen urgor förvisso icke något undantag detta avse
ende från sina företrädare. Denna politik hindrar emellertid självfallet e) att 
vi från vårt neutrala hörn med största uppmärksamhet och deltagande folja 
varje ansträngning, som göres för att åvägabringa fred, ej endast fred på pap-

der de senaste årtiondena sökt att
de olika regeringarna
den nu

perst.uter.eavarden)esem i vårt land säkerligen från alla läger mötas av den

nation 
dragen

VaArbetetTslkandet av banden mellan England och Sverige är lätt. Varje 
Tar naturligtvis sina särdrag, men jag vågar påstå, att de gemensamma 

mellan de båda nationerna äro de vida övervägande. Till starkande 
är en samvaro sådan som den, vi haft i kvall, av en betydel- 
det är därför som vi nu bringa Anglo-Swedish Society vart 

för det den i kväll fört oss tillsammans och för den gästfrihet

av dessa band 
sefull art och 
hjärtliga tack

dep us"Eetta tack höjer jag mitt glas för Anglo-Swedish Society i Göteborg.»
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Efter middagen flyttade man ut i rotundan för att åse eller deltaga i dansen. 
Ett angenämt avbrott häri gjordes av den skotska militärorkestern, som under 
musik intågade i rotundan och där utförde några musikstycken.

Den brittiska veckan, vilken såsom förut nämnts var avsedd att åstadkomma 
en svensk-brittisk samling, hade visat sig på ett glänsande sätt fylla denna 
sin uppgift. Den fick en synnerligen högtidlig avslutning med det av Anglo- 
Swedish Society anordnade möte, som hölls i kongresshallen fredagen den ro 
augusti kl. 4 e. m. Detta möte hedrades med H. M. Konungens närvaro och 
hade samlat en fulltalig publik i den stora, vackert dekorerade salen. Bland 
de närvarande märktes statsministern Ernst Trygger, utrikesministern Carl He- 
derstierna, Sir Samuel Hoare, Sir Colville Barclay, representanter för staden 
och utställningen, medlemmar av Anglo-Swedish Society m. fl.

Precis kl. 4 anlände Hans Majestät, varvid den engelska musikkåren, som 
tagit plats på podiet, spelade upp kungssången.

Bankdirektoren Dickson besteg därpå talarstolen och hälsade konungen och 
därefter de ovnga å Anglo-Swedish Societys vägnar välkomna till dagens möte. 
Sedan orkestern därefter på ett utmärkt sätt utfört ett urval av »English Airs 
and Dances», överlämnade bankdirektör Dickson ordet till statsminister Trygger, 
som yttrade följande:

»It is a very great pleasure and at the same time a great honour for me to 
be present at this meeting of the Anglo-Swedish Society. The Society aims 
at an object which ever from those days, when as a young man I went to 
school in this city, has always been highly appreciated by me. This object 
is the promotion, furtherance and strengthening of the intellectual ties and 
commercial relations with the wonderful Island on the other side of the North 
Sea, whence has emanated so much civilising force and which has spun around 
the world its net of commen sense and fair play. Gothenburg has always 

been the focus in Anglo-Swedish intellectual and commercial intercourse 
We shall probably not be mistaken if in the organising power, the moderate 
equanimity, the practical intelligence and the tough endurance, with which the 
Gothenburg Exhibition has been inaugurated to the admiration of all, we see 
an expression of the fact that the lively relations between Swedes and Eng
lishmen, which have existed by way of this patrician staple town, have had 
t ic most beneficial influence upon the character and mentality of the towns
people.

This has forged a fresh link in the chain of gratitude which century after 
century has been aroused in the breasts of the Swedish people in their rela-
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tions to the great European civilising powers. But we are presumptuous 
enough to believe that even Sweden on her part has been able to play an 
important role for the benefit of those nations, with which she has been ex
changing the products of her brain and the labour of her hands.

The innate feeling of the Swedish people, that our civilisation is indebted 
to a degree, which ' can never be fully estimated, to so many European na
tions, is a sufficient explanation of many things in the manner of these same 
Swedish people in looking at and judging conditions and which otherwise 
might appear strange. By this I mean the really and truly neutral tempera
ment of our people, which is trying to weigh the pros and cons when sitting 
in judgement upon the great problems of the time. There are certainly those, 
who consider that the position as a great power, which Sweden at one time 
occupied, but which circumstances, which the Swedish people were unable to 
control, forced us to relinquish, left behind a deterioration in the national 
pride which has found an expression in a tendency to be on friendly terms 
with ’all and every one, and a disability to strongly defend what we consider 
just and fair. The long period of over one hundred years’ peace enjoyed by 
Sweden and her people’s sympathy even with those, who were mutual enemies 
or antagonists, would thus be a symptom not of strength of soul but of a 
weak mind. Against such an opinion of the Swedish people I most strongly 
protest I for my part am fully convinced, that any person, who in his treat
ment of our people would be guided by such an opinion, would soon find 
that he had been greatly mistaken. Our actions during the Great war should 
be indisputable evidence of this.

Unmoved by the motives with which it is desired to interpret our actions, 
we pursue unhesitatingly the path which leads to a clearer understanding of 
the many things, which unite, and of the comparatively insignificant ones, 
which are calculated to separate the nations which are the supporters of Euro
pean civilisation. The English people must for quite natural reasons, com
prehend such a standpoint. The Great Empire which this people has created 
has always pursued a longsighted policy, and to a people whose energy and 
force of character has erected a citadel of civilisation in every part of the 
globe, the primary home of our civilisation, Europe, must present itself as 
something whose safeguarding is the chief interest of humanity.

In unselfish endeavours in this direction the Swedish and English peoples will 
always stand shoulder to shoulder, and everything which will be liable to 
strengthen their cooperation in the provinces of intellectual and material civi
lisation, will find a ready and fertile soil in the hearts of Swedish men and

Swedish women.
As we have this day amongst us a prominent member of the British Govern

ment, I am delighted to tender to him an expression of the esteem and ad-
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miration we cherish for the great and glorious Empire which has become more 
and more conscious to the fact that nothing except magnanimity and love of 
humanity will escape annihilation.»

Statsminister Tryggers tal mottogs med livligt bifall.

Omedelbart därefter bestegs talarstolen av Sir Samuel Hoare, vilken, vändande 
sig till Hans Majestät,

»acknowledged the honour of His Majesty’s presence and mentioned the delight 
of the British people at the news of the new matrimonial connection between 
the Royal Houses of Sweden and England. Referring to his experiences of 
the British week, Sir Samuel said he would offer to his Excellency the Prime 
Minister one single wish on the eve of Mr. Trygger’s departure for a holiday 
in England, and that was that he might have as pleasant a time there as he 
(Sir Samuel) had had here. Sir S. said that the young folk dancing at the 
Rotunda formed a league of nations, and the conversations of those young 
men and women were, perhaps, as important as the conversations carried on 
at Downing Street. This facility of agreement proves that Swedes and Britons 
possess a common outlook and common ideals. Englishmen feel at home in 
Gothenburg, for they find the same friendly home-life which is peculiar to 
England and the Scandinavian countries. Sir Samuel asked: »What is it that 
both Sweden and Britain desire to see?» and gave the answer: »The restora
tion of peace and the renewal of the avocations of normal life». In conclusion 
Sir Samuel expressed his belief that the closing of the Exhibition would mark 
yet another stage in the friendly relations between the two kindred peoples.»

Efter Sir Samuel Hoares extemporerade föredrag, som flera gånger avbrutits 
av applåder, framförde Anglo-Swedish Societys sekreterare rev. Baldwin för
eningens tack till dagens talare.

Sedan orkestern därefter utfört The Keltic Suite av Foulds och dess anförare 
föreställts för konungen, spelades kungssången och God save the King, varefter 
mötet upplöstes.



LAULU-MIEHETS BESÖK DEN 7—9 AUGUSTI.

—en tredje sångkören från Finland, som besökte Göteborg under utställnings- 
) sommaren, var »Laulu-Miehet». Sångarna anlände på kvällen den 7 augusti 

med dagtåget från Köpenhamn och mottogos liksom de båda andra finländska 
körerna av medlemmar av mottagningskommittén. Den följande dagen an
vändes till besök å utställningen och på aftonen gåvo sångarna en konsert i 

kongresshallen därstädes.
Den finskspråkiga manskören »Suomen Laulu» (Finlands sång), som stiftades 

år 1900, ombildades efter några till de skandinaviska länderna och konti
nenten företagna sångarfärder till en stor blandad kör under ledning av magister 
Heikki Klemetti. Bland finskspråkiga sångare funnos emellertid många, som 
mera intresserade sig för kvartettsång, varför en ny manskör bildades år 1914» 
vilken antog namnet »Laulu-Miehet» (sångarmännen). Denna kör upptog 
bland sig medlemmar från Suomen Laulu och från den kända studentkören 
„Ylioppilaskunnan Laulajat» (Studentkårens sångare) ävensom en liten del från 
M. M. Körens förste dirigent var kompositören A. Maasalo, varefter dirigent- 
skåpet under några år utövades av magister Klemetti. Då denne pa hosten 
1920 avsade sig detta uppdrag, valdes till sångledare musikdirektören Väinö 

Rautavaara.
I sin egenskap av finskspråkig har Laulu-Miehet ställt som sin uppgift att 

framföra den finska kvartettlitteraturens förnämsta alster, och resultatet av 
körens arbete har framlagts vid årliga konserter i Helsingfors samt på talrika 
konsertfärder inom Finland. Vid denna sångarfärd, vari deltogo sextio sångare, 
hade kören på sitt program upptagit huvudsakligen finskspråkiga tonskapelser av 
inhemska komponister för att därigenom befordra kännedomen om den finsk
språkiga kulturens vinningar, vilken i väsentlig mån vilar på skandinavisk grund.

Programmet för konserten upptog endast tolv sånger, men många av dessa 
bisserades och en hel del extranummer gåvos. Konserten var en storartad 
succès och den talrika publiken visade sin tacksamhet genom livliga applader 

och bravorop.
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Samtliga tidningar innehöllo synnerligen berömmande recensioner över kon
serten.

Efter dess slut samlade sig sångarna jämte medlemmar av mottagningskom
mittén och en hel del andra personer, därav många svenska sångare, å Träd
gårdsföreningens restaurant till den fest, vartill staden inbjudit de finska sångarna. 
Borgmästaren Bernhard Lindberg önskade gästerna välkomna i följande ord:

»Tack vare jubileumsutställningen har Göteborg under denna sommar blivit 
mötesplats för kongresser, föreningssammanträden och dylikt och vi hava där
under även haft glädjen av besök av åtskilliga sångsällskap, som här givit 
konserter. Mest imponerande av dessa genom sin massverkan var naturligtvis 
Svenska Sångarförbundets konserter med c:a 6,500 sångare, och ingen, som 
hade tillfälle höra denna kör en vacker söndagsafton framför minneshällen, 
torde någonsin glömma dess storslagna och gripande verkan.

Den första kör, som lät höra sig här i sommar, var emellertid en finsk, 
sammansatt av Sällskapet M. M:s och Akademiska Sångföreningens medlemmar. 
Och dess prestationer tillvunno sig med rätta sådant bifall och voro så fram
stående, att underrättelsen om, att vi skulle få besök av ytterligare en finsk 
kör uppriktigt gladde alla musikvänner.

De synnerligen ampla och entusiasmerade enhälliga lovord, som pressen ägnat 
Laulu-Miehets föregående uppträdanden, gjorde, att vi kommo till dagens konsert 
med mycket högt spända förväntningar, men att dessa blevo vida överträffade, 
därpå ha Ni under konserten fått syn- och hörbara bevis av en överförtjust 
publik. Ja, det ligger icke någon överdrift i då jag säger, att en så väl samman
satt, musikalisk och klangskön kör icke förut låtit höra sig här, och jag vet icke, 
vilka som äro mest att lyckönska, körens ledare till att till sitt förfogande hava en 
sådan kör eller kören att stå under musikdirektör Rautaavaras eminenta ledning.

I den svenska sång, under vars toner vi intågade i denna sal, heter det: 
»Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång.» Riktigheten härav 
hava vi ahörare i dag till fullo erfarit och Ni ha sjungit Eder in i våra hjärtan. 
Eder sang var som friska fläktar fran de tusen sjöars land, det var furors sus 
och strömmars brus, och man fick en förnimmelse av, att vad som framfördes 
kom från hjärtat av den finska folksjälen, var Suomis sång.

Det var ju också ett program av idel finska kompositörer. »Sången är av 
sorg utsprungen» heter det, och måhända är vad Finland under senare år
tionden genomlevat en förklaring till att musiklivet där under denna tid varit 
sa rikt och att sa mycket nytt, vackert och gripande därunder skapats inom 
musikens värld.

Vi tacka Eder för den enastående konstnjutning, Ni i dag berett oss, och 
vi vilja med detta tack förena en önskan, icke att Ni vid Edra kommande
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konserter måtte vinna samma framgång, ty denna önskan är obehövlig, utan 
att Ni från Eder färd och särskilt från Göteborg måtte medföra ljusa och an
genäma minnen för livet.

Med denna önskan tömma vi en tacksamhetens skål för våra finska sångar- 
gäster. »

Gästernas tack framfördes av körens ordförande lektor Artur Siegberg i 

följande anförande:

■»Ärade damer och herrar, högtärade herr Borgmästare !
Den särdeles vänliga och förståelsefulla välkomsthälsning, som av Göteborgs 

stads borgmästare nyss riktats till Laulu-Miehet, har väckt livligaste anklang 
hos kören. Det var icke kören obekant, att vi i Göteborg kunde påräkna ett 
förståelsefullt bemötande, kanske ännu mer än annorstädes i Sverige, men att vårt 
mottagande skulle bliva så storartat och körens sångprestationer så högt värde
satta, kunde vi icke på förhand tänka oss. Tvärtom rådde inom kören en viss 
oro, ty vi visste ju, att Göteborg utgör ett av Nordens bästa musikcentra med 
en mycket sakkunnig kritik och en fint musikalisk publik. Men å andra sidan 
voro vi medvetna om, att just i Göteborg ett stort intresse för Finland och 
hela Finlands befolkning, oberoende av språket, sedan gammalt förefunnes. 
Jag skall söka i korthet tolka förutsättningarna för denna förmodan.

Allt sedan den tid, då språkstridens vågor i Finland gingo höga, ha vi 
finsktalande finnar vant oss att i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning se en 
välvillig och uppfattande värdesättning av de finska nationella strävandena. 
Därför ha ock många av våra framstående tidningsmän — jag erinrar mig för 
ögonblicket avlidne professorn, friherre E. G. Palmen — till denna aktade tid
ning insänt artiklar om våra inre politiska spörsmål, vilka av tidningen med 
förståelsefull välvilja mottagits och godtagits. Samma mot oss gynnsamma 
stämning har även besjälat den mottagningskommitté, som låtit oss veta, att 
även vår rent finskspråkiga kör vore i Göteborg lika välkommen som våra 
svenska körers representanter. Ett eklatant bevis härpå utgör denna aftons 
konsert samt denna lysande fest, som Göteborgs gästfria stad arrangerat för 
kören med det hjärtligaste mottagande från våra närvarande sångarbröders sida.

Även andra band ha sedan gammalt gjort namnet Göteborg för oss kärt 
och välbekant. Det var här den store idealisten Viktor Rydberg gjorde sina 
första lärospån både som tidningsman och skald. Och det namnet har alltid 
varit högt skattat i Finlands alla bildade lager. Icke blott därför att även 
han visat Finlands nationella bildningskamp mycken förståelse, utan emedan 
hans litterära alster även i finsk översättning äro allmänt kända och uppskattade. 
Jag behöver ej nämna hans storslagna skildring av kampen mellan hedendom 
och kristendom i »Den siste Atenaren» eller hans vackra hägringar från re-
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Efter supén flyttade man ut på den mot parken vettande verandan, där 
timmarna snabbt förflöto under tal och sånger.

Nästa dag besökte sångarna åter utställningen och på kvällen fortsattes resan 
till Kristiania, där en konsert skulle givas, varefter kören skulle göra sångar- 
besök i olika norska städer.

formationstiden i »Vapensmeden». Jag vill blott ur det grekiska frihetskvädet 
Dexippos tillägga en av hans härligaste dikter »Atenarnas sång», vilken i Fin
land med Sibelii toner bragt varje folkskolebarns innersta hjärtesträngar att 
dallra. Ej heller kan jag glömma den tjusning, med vilken »Snöfrid», den 
fängslande tonskapelsen av Sibelius till Viktor Rydbergs verkningsfulla ord, 
blivit av den finska konsertpubliken mottagen varje gång, den utförts. Dylika 
kulturella band förena oss genom den store skalden med hans ungdoms hemort.

Nu har Göteborgs storslagna utställning lockat hit talrika besökare även från 
Finland. Våra svenska manskörer ha en efter annan låtit höra sig, och nu 
har Laulu-Miehet haft den stora äran att framföra ett huvudsakligen finskspråkigt 
program av våra förnämsta komponister. Det har visat sig, att det främmande 
tungomålet ställt inga hinder i vägen för den egenartade finska sångens rätta 
förstående. Hjärtats språk är lika överallt, och detta ha vi till vår uppriktigaste 
glädje även här fått förnimma. Å Laulu-Miehets vägnar tackar jag Eder alla, 
våra älskvärda värdar och värdinnor, för den översvallande vänlighet och gäst
frihet, vi fått röna, jag tackar dr. Rabe, vår tjänstvillige vän från Nordiska 
musikfesten i Helsingfors, jag tackar alla ärade arrangörer för deras stora be
svär, och främst tackar jag Göteborgs samhälle, som berett oss denna kamrat
liga och oförglömliga fest. Jag anhåller att genom borgmästar Lindberg få 
rikta en tacksamhetens skål till Göteborgs samhälle.»



internationella sjöfartsveckan
DEN 13—18 AUGUSTI.

På initiativ av styrelsen för Göteborgs sjöfartsmuseum och jubileumsutställ
ningens sjöfartsutskott hade kallelse utfärdats till en internationell sjöfarts- 
vecka i Göteborg under tiden 13—18 augusti, varjämte en bestyrelse tillsatts, som 

skulle vidtaga de därför erforderliga anordningarna. Till ledamöter av denna 
bestyrelse utsagos skeppsredaren Dan Broström, ordförande, direktören H. G. 
Hammar, vice ordförande, skeppsredaren Ossian Ahrenberg, konsuln Arnold 
Bratt, skeppsredaren Gunnar Carlsson, direktören N. Larsson, ingenjörerna Jean 
Drakenberg och Gustaf Hamboldt, kaptenen Gustaf Janson, assuransdirektören 
Einar Lange, skeppsredaren Werner Lundqvist, advokaten Eliel Löfgren, skepps
redaren Herbert Metcalfe, direktören O. A. Nordborg, konsuln Fritz Stern
hagen, ingenjören Rolf Sörman och kaptenen Olof Traung, vilken jämväl 
fungerade som kommissarie för veckan med ingenjören Ivan Peterson som 

assistent.
De institutioner, som deltogo i sjöfartsveckan, utgjordes av Sveriges Allmänna 

Sjöfartsförening, Stockholm, Svenska Teknologföreningens, Stockholm, avdel
ning för skeppsbyggnadskonst, Tekniska Samfundets, Göteborg, avdelning föi 
mekanisk teknik och skeppsbyggnadskonst, Comite Maritime International, 
Brüssel, Svensk Förening för Internationell Sjörätt, Stockholm, Nordisk Skibs- 
rederforening, Christiania, Sveriges Redareförening, Göteborg, Sveriges Fartygs- 
befälsförening, Stockholm, och Svenska Maskinbefälsförbundet, Göteborg.

Veckan inleddes måndagen den 13 augusti kl. 9.30 f. m. med Sveriges 
Allmänna Sjöfartsförenings ordinarie årsmöte, som hölls å Börsen, varest vec
kans samtliga förhandlingar ägde rum med undantag av Sveriges Redareför
enings sammanträden, som höllos i föreningens egna lokaler.

Bland de närvarande märktes svenska regeringens representant handelsmini
stern Nils Wohlin, generaldirektören E. G. Huss, kommerserådet P. G. Friberg, 
byråchefen N. G. Nilsson, navigationsskoleinspektören kommendörkaptenen A. 
G. Carell, chefen för sjökarteverket kommendörkaptenen P. G. Reinius, över-
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inspektören hos Lloyds ingenjören Albert Isaksson samt en hel del kända 
representanter för olika grenar av vår sjöfartsnäring.

Mötet öppnades av föreningens ordförande skeppsredaren DAN Broström, 
som i sitt hälsningstal erinrade om de svårigheter, under vilka rederi
näringen för närvarande arbetade och som vore större än någonsin förr. 
Den irreguljära sjöfarten hade icke haft det så dåligt ställt sedan åttiotalet. 
Man måste dock se objektivt på förhållandena och inrätta sig därefter och 
man behövde icke misströsta om sjöfartsnäringens framtid. Talaren varnade 
å ena sidan för att låta situationen utlösa sig i dådlös räddhåga och uttalade 
å andra sidan det önskemål, att de, som representerade olika intressen inom 
sjöfartsnäringen, sökte förstå varandras synpunkter, enär samverkan nu mera 
än någonsin vore av nöden. Den svenska handelsflottan hade goda förutsätt
ningar att taga upp kampen med andra nationer, men dessa förutsättningar 
vore mycket begränsade genom de utomordentligt svåra valutaförhållandena, 
som särskilt för sjöfartsnäringen voro kännbara och betungande. Talaren häl
sade till slut de närvarande välkomna, därvid i första hand vändande sig till 
statsrådet Wohlin.

Sedan styrelseval ägt rum, höllos föredrag av kaptenen Alex. Thore om 
utbildningen av fartygs- och maskinbefälet på den svenska handelsflottan och 
av kanslirådet Nils Carlsson om sjöfolkspensionering, varefter lotskaptenen 
Otto Stenberg skildrade Svenska Sällskapets för räddning av skeppsbrutna 
uppkomst, utveckling och verksamhet.

På inbjudan av skeppsredaren Broström samlades därefter deltagarna i mötet 
till lunch å Trädgårdsföreningens restaurant. Efter lunchen höll kommendör
kaptenen Reinius ett intressant och med kinematografiska bilder belyst före
drag om, »hur ett sjökort kommer till».

Nästa dags förhandlingar inleddes med ett gemensamt sammanträde av Sven
ska Teknologföreningen och Tekniska Samfundet, vilket öppnades av ordfö
randen i den förstnämnda föreningens avdelning för skeppsbyggnadskonst 
ingenjören Jean Drakenberg. Sedan föredrag hållits av the Chief Surveyor för 
Lloyds Register of Shipping Sir Westcott S. Abell och ingenjören Alf PALM- 
QvisT, samlades deltagarna i sjöfartsveckan vid Götaverken för att där åse sjö
sättandet av ett för Trafikaktiebolaget Grängesberg—Oxelösund byggt motor
fartyg för malmtransport. De inbjudna deltogo därefter i en provresa med ett 
annat för samma bolag byggt motorfartyg, varunder lunch intogs.
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Onsdagen den 15 augusti började det viktigaste mötet under sjöfartsveckan, 
i det att Comité Maritime International då sammanträdde till sin fjortonde 
kongress. Denna förening, som bildats på belgiskt initiativ år 1896, har under
avdelningar i tjugutvå länder och utgör ett organ för de internationella sjö- 
fartsförhållandenas enhetliga rättsreglering. Ombud för kommitténs underavdel
ningar samlas till regelbundna konferenser, varvid förslag till konventioner upp
göras, vilka sedan hänskjutas till regeringarna.

I januari 1900 bildades en svensk avdelning av Comité Maritime Internatio
nal under namn av Svensk Förening för Internationell Sjörätt.

Kommittén hade beslutat att för första gången förlägga sin allmänna kon- 
cress till Sverige och då mötet öppnades, hade tillstädeskommit framstående 
officiella representanter för den internationella sjöfarten och sjörätten, tillhörande 
icke mindre än elva olika nationer, nämligen Belgien, Danmark, England, Frank
rike, Förenta Staterna, Holland, Japan, Norge, Polen, Sverige och Tyskland, 
varjämte representanter för Italien sedermera ankommo. Sålunda märktes från 
Belgien kommitténs initiativtagare och president kolonialministern Louis Franck, 
kommitténs sekreterare Frédéric Sohr och bankiren Albert Kreglinger, från 
Danmark professorn Christian Sindballe, från England advokaterna W. R. Bishop 
och George P. Langton, Sir Alan Anderson och Sir Norman Hill, från Holland 
advokaten C. D. Asser, från Japan professorn N. Matsunami, från Norge direk
tören Anton Poulsen, från Polen advokaten Constantin Hejmowsky, från Tysk
land Dr. Droege och från U. S. A. advokaten D. Roger Englar m. fl.

Förhandlingarna öppnades av statsrådet Wohlin med följande anförande:

»I svenska regeringens namn ber jag fa hälsa medlemmarna av Comité 
Maritime International välkomna till vårt land. Ni komma här att fortsatta 
det omfattande arbete, som redan hunnit medföra så betydelsefulla resultat. 
När jag säger, att ert arbete har varit framgångsrikt, och på samma gång vet, 
att ni äro besjälade av tanken att bringa enhetlighet i de olika ländernas sjö- 
lagsstiftning, glömmer jag ej, att de konventioner, som kommit till stånd tack- 
vare eder, äga bestånd trots det ödeläggande krig, som har skiljt folken åt 
och förorsakat så många olyckor. Resultatet av edert arbete har icke kunnat 
förintas av kriget. Uppmuntrade härav fortsätta ni nu edra betydelsefulla strä
vanden Den energi, med vilken de olika sammanslutningar, som inga i edei 
världsomfattande organisation, ha tagit itu med arbetet, synes mig vara en 
garanti för att edert ädla mål, att bringa sjölagarna i överensstämmelse med 
varandra, skall kunna uppnås — i synnerhet då jag ser så många betydande
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män från olika länder samlade här, entusiasmerade av samma tanke. Det är 
för vårt land en stor ära att se eder som våra gäster. Och framför allt är det 
ett nöje att mottaga eder här i Göteborg, vår främsta sjöfartsstad, där jubileums
utställningen ger en så god överblick över vårt fredliga arbete, icke minst på 
sjöfartens område.»

Främlingarnas tack för välkomsthälsningen framfördes av ministern Franck, 
som i sitt tal uppdrog riktlinjerna för kommitténs verksamhet och erinrade om 
de omständigheter, som framtvingat dess skapande, och om de stora svårig
heter, som varit förknippade med att i en enda organisation föra tillsammans 
22 olika nationer med ofta stridiga intressen. Mången misströstade inför dessa 
svårigheter, men de gångna årens verksamhet hade ådagalagt organisationens 
betydelse och numera vore alla ense om, att Comité Maritime International 
icke kunde förbigås, när det gällde att förbereda internationella lagstiftnings
frågor på sjörättens område eller att över huvud utreda sjörättsliga spörsmål 
av] internationell karaktär. Talaren redogjorde i korthet för kommitténs hit
tills nådda resultat samt uttalade som sin bestämda förhoppning, att det ‘ till 
sist skulle visa sig möjligt att internationalisera sjörätten. I fråga särskilt om 
statsägda fartygs immunitet fann talaren tillämpningen härav liktydig med ett 
legaliserande av kriget. Staten vore dessutom en dålig köpman och en än 
sämre redare. Och som redare fördärvade den trafiken för de ordinarie 
redarna.

Sedan korta anföranden hållits av representanterna för några av de övriga 
länderna, valdes till ordförande advokaten Eliel Löfgren, vilken vände sig till 
de närvarande i ett på engelska språket hållet anförande av följande innehåll :

»Som president för den svenska föreningen för internationell sjörätt beder 
jag att få bjuda våra ärade gäster ett hjärtligt välkommen till Comité Maritime 
International’s fjortonde konferens. Det är verkligen icke för tidigt, att vi 
svenskar uppträda som värdar och icke endast som gäster vid vår general
konferens sammanträden. Långt före kriget foro vi år efter år som gäster 
från land till land, överallt åtnjutande vederbörande lands gästfrihet och sam
lande nya erfarenheter och intryck. Sålunda hava vi kommit att stå i skuld 
till Eder för den oskattbara förmån, vi åtnjutit under dessa olyckstider: bestån
dande minnen från ett lyckligt förflutet. Vi framföra till de utländska delega
terna vårt tack för allt vad vi ha mottagit, och vi önska endast bli i stånd 
att nu i gengäld giva Eder ett tydligt uttryck för vår tacksamhet. Det verk
liga beviset för den framgång, Comité Maritime International's arbeten rönt — 
och en framgång har det varit — är säkerligen det faktum, att de olika grup-
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perna eller olika personerna, som arbetat tillsammans för enande av sjörätten, 
icke växlat från tid till tid utan från början och som en enhet arbetat tillsam
man för våra gemensamma mål i fullt förtroende och vänskap.

Vi äro ledsna att se, att flera av det gamla gardet icke varit i tillfälle att 
infinna sig vid denna konferens. Några av dem ha oväntat blivit hindrade 
att komma och ha uttryckt sin djupa ledsnad. Bland dem, som vi sakna, ar 
vice presidenten för the Permanent Board Sir Leslie Scott. Italiens ombud 
ha ännu icke anlänt, men vi hoppas, att senare få se dem här. Ett tillräck
ligt antal av föregångsmännen ha likväl infunnit sig för att, såsom vi hoppas, 
trygga konferensens framgång. Det måste räknas som en särskild uppmuntran 
för vårt arbete, att det avlägsna Japan sänt en så talrik representation, och 
att såväl belgiska justitieministeri et, som internationella arbetsbyrån i Genève 
sänt sina representanter att närvara vid mötet.

Det är också en ära för konferensen att som sina gäster se svenska handels
ministern och andra framstående officiella svenska representanter.

Den svenska föreningen önskar Eder alla välkomna och framgång för vår 

konferens.»
Därefter övergick man till överläggningsämnet för dagen, som rörde tvångs- 

försäkring av passagerare och som inleddes av Sir Norman Hill, vilken berörde 
de olika lagar och gällande praxis beträffande ersättning åt anhöriga till om
komna passagerare. Föredraget åtföljdes av en både långvarig och livlig dis

kussion, som fortsattes även under den därpå följande dagen.
På aftonen gåvo Svensk Förening för Internationell Sjörätt, Sveriges Allmanna 

Sjöfartsförening, Svenska Teknologföreningen och Tekniska Samfundet en sub- 
skriberad middag å Trädgårdsföreningens restaurant, vartill ett stort antal 
damer, statens representanter och de utländska deltagarna i sjöfartsveckan voro 

inbjudna.
Skeppsredaren Broström hälsade gästerna välkomna, varefter statsrådet 

Wohlin höll följande med stor uppmärksamhet åhörda anförande:

■»Mina damer ock herrar 1
Den pågående sjöfartsveckans förhandlingar ansluta sig på ett lysande satt 

till raden av föregående kongresser i Göteborg under denna minnesrika sommar.
Tack vare sina föregångsmäns outtröttliga initiativ har den svenska sjöfarts- 

näringen under de sista årtiondena undergått en för våra förhållanden bety
dande utveckling. De svenska transoceana linjerna hava haft att kämpa med 
alla de svårigheter, som varit förenade med den starka internationella konkur
rensen på detta område. Ej minst har den ännu icke övervunna ekonomiska
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världskrisen hårt träffat även vår sjöfartsnäring. På sistone hava tiderna åter 
något ljusnat, om varaktigt eller icke är dock i denna stund icke lätt att för
utsäga. Under alla förhållanden kunna vi emellertid glädja oss åt det mål
medvetna arbete och den okuvliga viljekraft, som kännetecknar den svenska 
sjöfartens män i deras för hela vårt lands ekonomi så betydelsefulla verksam
het. I Sveriges Allmänna Sjöfartsförening äga vi en sammanslutning dem 
emellan, vars mångsidiga verksamhet på olika till sjöfarten knutna områden 
avspeglas i styrelsens allsidiga sammansättning. Föreningens överläggningar 
under veckans första dag visade, på vilka svåra och betydande spörsmål dess 
uppmärksamhet är riktad. Sveriges Allmänna Sjöfartsförening har också under 
de år, som gått, framkommit med många fruktbärande uppslag till sjöfarts
näringens fromma, och föreningen har ständigt varit verksam för sjöfartens 
utveckling och vaksam om dess berättigade intressen. Det tillhör en sund och 
klok ekonomisk politik att lämna sjöfartsnäringen all den frihet, som är en 
nödvändig förutsättning för dess utveckling. Ute i de friska vindarna till sjös 
växer kravet på att få vara i fred för hinderligt förmynderskap måhända star
kare än annorstädes. Denna frihetskänsla och tro på egen kraft är en den 
yppersta ekonomiska och nationella tillgång. På sjöfartsområdet har nog tid
vis lagstiftats väl mycket. Det är enligt min uppfattning av vikt, att det reg
lerande inflytande i form av lagar och författningar, som på detta område i 
vissa hänseenden utövas, handhaves med stor försiktighet och med riktig känsla 
för sjöfartsnäringens ekonomiska bärighet samt i nära känning med den prak
tiska verksamheten hos sjöfartsnäringens män. Statens låneverksamhet för sjö
fartens stödjande kan visserligen till följd av det statsfinansiella läget icke 
givas den omfattning, som mången torde önska. Man synes emellertid böra 
se till, att denna låneverksamhet, utan att säkerheten för statens lån äventyras, 
icke belägges med onödigt hårda band. Genom sina olika organ och repre
sentationer bör staten även, i samverkan med sjöfartens män, göra vad i dess 
makt står för att stödja våra nationella transoceana linjer, då fråga är om 
svårigheter, vari dessa understundom råka till följd av här och var ute i värl
den vidtagna åtgärder.

Jag vet mig uttrycka en känsla, som är gemensam för alla inom de grenar 
av den svenska administrationen, vilka ha nöjet handlägga sjöfarten berörande 
frågor, då jag säger, att samarbetet med Sveriges Allmänna Sjöfartsförening 
städse varit och alltjämt är det mest utmärkta och angenäma. Och jag vill 
tillägga, att jag hoppas, att Sjöfartsföreningen å sin sida skall hos oss inom 
administrationen möta handlingar, uttryck för denna vår känsla.

Det är naturligt, att den svenska skeppsbyggnadskonstens målsmän även 
förlagt sina intressanta förhandlingar till denna sjöfartsvecka. »Svenska kölar 
på svenska varv» har ju varit en gammal förhoppning, som i och med våra
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inhemska skeppsvarvs utveckling alltmera förverkligats. Aven var varvsindu- 
stri har ju haft att kämpa med en hård konkurrens. Det har varit förenat 
med stora svårigheter att skapa en modern varvsindustri i ett land som vart 
utan nämnvärda inhemska koltillgångar och med relativt höga produktions- 
kostnader. Lyckligtvis äga vi, utan att överskatta oss själva, en högtstående 
ingenjörskår, som icke minst på skeppsbyggnadskonstens område presterat 
betydande, i flera hänseenden storartade saker. Sedan Svenska Teknologfor- 
eningens avdelning för skeppsbyggnadskonst och Tekniska Samfundets 1 Gote
borg avdelning för mekanisk teknologi och skeppsbyggnadskonst i gar slutat 
sitt möte bereddes oss det stora nöjet att få närvara vid sjösättningen av ett 
av de stora motorfartyg, som av Götaverken bygges för Grängesbergsbokgets 
räkning Vi fingo även deltaga i provresan med en annan sadan stor malmangare 
och vi "fingo åskåda en briljant film, visande fartyget Sydlands underbara öden: 
grundstötningen, sönderklyvningen av fartyget, akterdelens infart till Eriksbergs 
verkstad, byggandet av ett nytt förskepp och sammanfogandet av detta med 
den gamla delen av fartyget. Även vi lekman pa det tekniska området lorsta, 
att vi här hade framför oss ett mästerverk av ingenjörskonst.

Även de svenska skeppsbyggarnas arbete omfattas naturligtvis av statsmak
terna inom vårt land med sympati och beundran. Jag uttalar förvissningen 
om att samarbetet mellan dem och administrationen, i den mån sadant sam
arbete kommer i fråga, skall präglas av ömsesidig trevnad och lända varvs

industrien till gagn.»

Talaren vände sig därefter på engelska språket till de närvarande främlin
garna med några ord av varm uppskattning av Comité Maritime Internatio
nal’s arbete, framhållande att gent emot den internationella rättens krav person
liga och nationella fördomar måste träda tillbaka, samt slutade med att utbringa 
en skål för 1923 års sjöfartsvecka i Göteborg och för de föreningar, institu
tioner och enskilda personer, som planlagt och organiserat densamma.

Statsrådet Wohlins tal, som mottogs med livligaste bifall och glädje övei 
de principer, som däri tagit sig uttryck, besvarades av minister Franck, som 
i ett elegant anförande först på franska uttalade sin tacksamhet över motta- 
gandet i Göteborg och sin beundran för stadens utveckling och framtidsbyg- 
gande verksamhet och sedan på engelska språket yttrade några livligt upp
skattade ord om sjöfarten som ett verksamt redskap för internationella förbin
delser, för förståelse och frihet. Talaren gav starka och vältaliga uttryck för 
nödvändigheten av att undertrycka hatet mellan folken och att utveckla de 
fredliga förbindelserna över vattnet till gagn för alla nationer och erinrade 1
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fartygs immunitet, vilket även gav anledning till ett livligt me-

gav den svenska föreningen för internationell sjörätt middag å 
varvid advokaten Löfgren presiderade och hälsade gästerna väl-

om statsägda 
ningsutbyte.

På kvällen
Grand Hotell,

detta sammanhang om det klassiska ordet från Hansans dagar: »Navigare ne- 
cesse est, vivere non est necesse.»

Följande dag fortsattes diskussionen om föregående dagens överläggnings- 
ämne, varefter man övergick till den andra frågan på programmet, nämligen
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komna i följande ord:
»Minister Franck, in his eloquent speech yesterday, quoted the classical 

words: »navigare necesse est, vivere non est necesse» — it is not necessary 
to live but it is necessary to keep navigation going. He referred to the 
ancient sentence as signifying the activity and courage that, regardless of per
sonal sacrifices, have created our present conditions of life, the flourishing state 
of such a city as Gothenburg, where we have enjoyed a few precious days of 
work and friendly intercourse.

When I heard Mr. Franck speaking it struck me that the sentence he men
tioned was the motto of the old hanseatic towns and is engraved, as I will 
remember, on the walls of the most prominent building of Bremen, where the 
International Maritime Committee, years ago, treated one of the legal ques
tions which we are going to discuss again tomorrow.

In this remembrance the wonderful words flashed before my eyes in a new 
light. I remembered what we all know from the great history of Sweden — 
when Sweden was a power of the first order, the distant days of our own 
30 years war and of the splendid but disastrous time of Charles XII. We won 
victories, only to be defeated, and we annexed new territories, only to lose 
them. How can it be that the people of Sweden still is relatively prosperous, 
that we are going on fairly well in spite of the general ruin around us? It 
is because during the long time of hardship and while our armies made war 
— our peasants cultivated the fields, our mills were moving, our sailors crossed 
the seas and — last but not least — our legislators persisted in making law 
and doing justice.

Well, that is just the same thing as the International Maritime Committee 
in their moderate way are trying to do now. The burnings after the tempest 
are still going, but we try to light the fires leading the way. Bonds are bro
ken, but we make our best to tie them up again. The storm has, as it seems, 
torn the world to pieces. But all the same the International Maritime Com
mittee has continued its work of justice, precisely where it was broken off and 
just as if nothing had happened.
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Why 
for the 
return, 
free, if

and how can we? Because we have confidence in mankind and hope 
future. We know that life must and will be normal again, peace must 
And therefore it is our duty to clean the ground and make the waters

not for ourselves, yet for our successors.
Is it not an unmistakable proof of the unshaken trust in humanity that the 

pacific work of the International Maritime Committee has its centre in Be gium, 
the very heart of disturbed and restless Europe?

The spirit by which our work is led is the spirit of our leaders, in the first 
place and above all our president, Minister Franck. We, who have worked 
with him many years know his everlasting power of will and of organisation. 
His energy and enthusiasm are an electric force directing all the threads from 
the Permanent Bureau of the Committee to all the different part, of the world. 
In this League of Nations no nation is excluded from membership and no 
scheme for settling international affairs is excepted from fair treatment within 
the little field of international organisation, which is the business of our com- 
mittee But, as Mr. Franck said yesterday: »No selfpraise. Let us openly 
state that we have had support from three great powers which still exist the 
88319.87 sense of the business man - the shipowner, merchant and under- 
writer the intellect and sense for order of international maritime lawyers, and 
the common economic interest of all depending on maritime seafare all over the 
world I regret to say that these great powers have also grown weak during 
the last years. Yet in what remains of their strength lies our hope for the 
renovation of international trade and the firm basis for the success of inter
national maritime committee now and in the future. With these words, ladies 
and gentlemen, I ask you to drink the health of the International Maritime 
Committee and I think that you all, members of the Conference agree w 
me to direct this »skål» especially to minister Franck as embodying idea 

of the International Maritime Committee.»

Minister Franck besvarade detta tal, varjämte en del andra tai hollos.
Den sista dagen var anslagen till överläggningarom en internationell befrakt- 

ningslag samt diskussion om administrativa ärenden.
På aftonen gav Göteborgs stad för deltagarna i sjöfartsveckan och en del 

andra personer middag å jubileumsutställningens huvudrestaurant, vari deltogo 

288 damer och herrar, av vilka 160 av staden inbjudits.
Stadsfullmäktiges ordförande herr Axel Carlander hälsade å stadens vägnar 

gästerna välkomna, varvid han uttryckte sin glädje över, att Göteborg, som 
hade sjöfarten till sin huvudnäring, gästades av så många framstående sjöfar
tens män från olika nationer, samt erinrade om sjöfartens betydelse ej endast
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för den yttre samfärdseln nationerna emellan utan även och icke minst såsom 
ett medel för att föra folken närmare varandra. Talaren riktade även en väl
komsthälsning på spanska till den spanska handelsdelegation, som samma dag 
anlänt till Göteborg.

Därefter begärdes ordet av minister FRANCK, som i ett livligt uppskattat 
anförande talade för Göteborg. Här, liksom överallt i Sverige kunde man 
icke undgå att imponeras av det yttre, materiella välståndet. Men det star
kaste intrycket finge dock utlänningen av den svenska hjärtligheten, som över
allt strömmade honom till mötes. Ministern slutade sitt anförande med följande 
på bruten svenska uttalade ord: Jag kan icke tala svenska, men jag kan säga : 
hjärtligt, hjärtligt, hjärtligt tack.»

Ledaren för den spanska delegationen, excellensen Carlos Prast, framförde 
på spanska ett tack från Spanien, där Göteborgsutställningen genom pressens 
förmedling vore känd och beundrad, och på japanernas vägnar talade på engel
ska språket professor Matsunami för den rådande kordialiteten mellan svenska 
nationen och »sönerna av den fjärran Östern».

Och slutligen utbringade Sir Norman Hill i skämtsamma vändningar en skål 
för damerna.

Under sjöfartsveckan höllo även de övriga i veckan deltagande föreningarna 
sina sammankomster, varjämte flitiga besök avlades å jubileumsutställningen, 
där särskilt sjöfartsavdelningen, som besågs under sakkunnig ledning, ådrog 
sig stor uppmärksamhet.
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C edan lång tid tillbaka har i Finland ett stort intresse förefunnits för till- 
O varatagandet av de skönhetsvärden, som i folkpoesien finnas nedlagda. Detta 
intresse har emellertid huvudsakligen varit riktat på finnarnas folkdiktning och 
samlandet av alstren därav, under det att den finlandssvenska folkandens såväl 
kvantitativt som kvalitativt rika skapelser först på en senare tid blivit föremål 
för en allmännare uppmärksamhet. Dessa, som vittna om det starka andliga 
liv som rört och rör sig hos den svenska stammen i Finland, aro en frukt av 
det kulturella utbyte, som i forna dagar ägt rum mellan de skandinaviska och 

de finsk-ugriska folkelementen.
Svenska Litteratursällskapet i Helsingfors har sedan år 1887 bland annat 

gjort till sin uppgift att samla yttringarna av svenskt folkliv och svensk folk
diktning i Finland och härför inrättat en särskild avdelning, den folkloristiska 
kommissionen. Med sällskapets arkiv hava införlivats de rika samlingar, som 
under decennierna efter 1850 hopbringades av professor J. O. I. Rancken 1 Vasa, 
som var en av de första, som ägnade sig åt den svenska folklorens bevarande. 
Hans verksamhet har sedermera fullföljts av andra personer, varjämte flera 
sällskap bildats för detta ändamål. Särskilt har Föreningen Brages insats på 

detta område varit av en djup och ingripande, betydelse.
Föreningen Brage stiftades år 1906 av fil. dr. Otto Andersson, som fort

farande är dess dirigent och ledande kraft, med ändamål att »tillvarataga och 
återuppliva Svenskfinlands folkkultur sådan den tagit sig uttryck i diktning, 
sed, musik, lekar och danser». För genomförande av ett så omfattande pro- 
gram fördelades de aktiva medlemmarnas arbete från början på tre sektioner: 
för folkdiktning, för folkmusik samt för folkdanser och lekar, vartill ytterligare 
två sektioner, en för folklig dramatik och en för bygdedräkter, sedermera till
kommit. Den första av dessa sektioner har sin arbetsuppgift förlagd till studiet 
av det svensk-finländska folklivet, under det att avdelningen för folkmusik 
huvudsakligen koncentrerat sin verksamhet på den blandade sångkoren och
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uteslutande upptager folkvisor på sitt program. Brages folkdanslag, vilket har 
sin motsvarighet i de skandinaviska folkdansföreningarna, har vid sidan av den 
folkdansrepertoar, som förut funnits tillgänglig, förnämligast upptagit Svensk- 
finlands folkdanser och sånglekar, vilka upptecknats och beskrivits. Vid upp
förandet av dessa danser och lekar uppträda föreningens medlemmar alltid i 
gamla bygdedräkter och härigenom har ett starkt intresse väckts till liv inom 
hela Svenskfinland för återupplivande av de gamla dräkterna, detta vackra ut
tryck för hembygdskänsla och folkets skönhetssinne.

Föreningen Brage, som redan förut vid några tillfällen gästat Sverige och 
därvid — år 1910 — även givit en konsert i Göteborg, anlände den 14 au
gusti med dagtåget från Stockholm. De resande, omkring nittio till antalet, 
mottogos vid stationen av medlemmar av den finländska mottagningskommittén, 
ledamöter i styrelsen för Västsvenska Fornminnesföreningen, representanter för 
Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet m. fl.

Dagen därpå började Brage sitt gästspel med att på kvällen å Lorensbergs- 
teatern uppföra de av gamla plägseder, sånger och danser sammansatta tablå
erna »Österbottniskt bondbröllop». I en rad av livfulla scener framställdes det 
enkla och okonstlade folklivet vid ett gediget bröllopsgille i svenska Öster
botten för ett femtiotal år sedan. De än glada, än mollstämda melodierna, de 
vackra och friska rösterna, som voro förträffligt samsjungna, de tidstrogna dan
serna och de färgglada dräkterna, allt bidrog till att bereda åskådarna en 
verklig högtidsstund. Bland danserna fäste man sig särskilt vid menuetten, 
som man här sällan får se. För ett tiotal år sedan dansades ganska allmänt 
av den svenska allmogen i Finlands svenskbygder menuetter, kadriljer, fyr
kanter och françaiser, vilka överförts till Finland av personer, tillhörande de 
högre ståndsklasserna i Sverige, och sedermera från städerna och herrgårdarna 
trängt ut till folket, som åt dem förlänat den karaktär, som utmärker allmogens 
eget danssätt.

Den tacksamma publiken, som trots det vackra vädret — en märkvärdighet 
för utställningssommaren — till sista plats fyllde teatern, gav genom livligt 
bifall sin förtjusning tillkänna, vilken också tog sig uttryck genom blommor 
till bruden och en lagerkrans med blågula band till doktor Andersson.

Dagen därpå gav Brage en konsert i kongresshallen, som även lockat en 
fulltalig publik, som med livliga ovationer belönade de uppträdande. Program
met upptog visor av Brages sångkör, folkdanser och solosång, varjämte ett par
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landsmålstalare och två äldre allmogespelmän, Johan Petter Ragvals fran Over- 
mark och Johan Erik Taklaks från Korsnäs i Österbotten, inhöstade hjärtliga

applåder.
På fredagen och lördagen höll Brage ytterligare två konserter 1 kongress

hallen, vilka liksom den första bevistades av en fulltalig och entusiastisk publik. 

Pressens omdömen voro också synnerligen berömmande.
lördagskonserten voro föreningens medlemmar av staden inbjudna till 
å utställningens huvudrestaurant, vari finländska kommitténs ledamoter 
hel del andra personer deltogo. Under supén äskade borgmästaren

Efter 
en supé
och en .— -----
Bernhard Lindberg ljud och hälsade gästerna välkomna i följande ord:

Jag anhåller om ett»
vägnar hälsa våra

ut- ögonblicks uppmärksamhet för att a Göteborgs stads 
ärade gäster från Finland hjärtligt välkomna till denna lilla

enkla festlikke" .srsta gången Föreningen Brage besöker Göteborg, och Ni ha 
dagar, Ni nu vistats här, med sång och dans, skådespel och låtar 
så mycken ögon- och öronfägnad, så mycket for hjärta och sinne 
och så mycket som har släktgemenskap med vad som är akta svenskt, 

att vi stå 1 stor tacksamhetsskuld till Eder för att Ni icke underlåtit att på 

Eder färd glädja Göteborg med ett besök. . . . ■
Till detta har väl i icke ringa mån bidragit just var jubileumsutställning 

samt kanske också, att Ni hört, att sång och musik sedan gammalt omhuldats 
här och att särskilt dansen på sistone blivit så popular. Ja det har till och 
med påståtts, att livet här i staden under denna sommar skulle rora sig om 

så kallade rotundan såsom en medelpunkt. Att Ni förmatt konkurrera 
denna, visar kanske bättre än något annat, hur hogt Ni blivit uppskat-

Det är 
under de 
givit oss 
tilltalande

den 
med 
tade här.

Föreningen Brage har icke blott satt sig före att utöva och framföra sang 
o d utan har högre mål. Den avser, som vi alla veta, att uppsamla och 
bevara samt inom så väl landets egna gränser som utom detsamma sprida 
kännedom om och väcka förståelse för gamla folkvisor och danslekar m m 
sådant från Svensk-Finland samt att över huvud taget giva en bild av folklivet 
därstädes. Och den bild, Ni givit, har tillvunnit sig våra varmaste sympatier

och vårt intresse. ,
Det är ju helt naturligt, att Föreningen Brages framtradande icke någon- 

städes utom Finland kan tillvinna sig sådant intresse och förståelse samt sa- 
dana sympatier som inom vårt land. Vad Ni bjuder oss stammar ju till stor 
del från den tid, då Finland och Sverige voro ett; vi igenkänna eller märka 
åtminstone släktgemenskapen med stämningarne hos vårt eget folk, sadana de
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varandra

med
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tagit sig uttryck i folkvisor och folkdanser, och vi glädja oss över att den 
svenska kulturen kunnat bevaras genom tiderna.

Trots att mer än 100 år förflutit sedan Finland och Sverige skildes åt och 
trots att därunder mycket i Finland gjorts för att tillbakatränga vad som var 
svenskt, äro dock förhållandena inom de båda landen ännu i dag i mycket

lika. Jag vill framhålla, att t. ex. Sveriges lag av 1734 ännu är

sig, att Finland blivit en fri och självständig stat, något som väckte stor

I ett längre vältaligt anförande framförde dr. Otto Andersson gästernas tack.

gällande och att kommunalförvaltningen i båda länderna är lika.
Det är icke något ont som icke har något gott med sig, heter det, och det 

förhärjande och till sina verkningar ödesdigra kriget har dock haft det goda

och oblandad glädje inom vårt land. Helt naturligt se vi ock gärna, att Fin
land kommer att räknas och räkna sig som en av Skandinaviens stater. Det 
må ju heller icke förtänkas oss svenskar, att vi med särskild glädje se, att det 
inom Finland, söm är svenskt och minner om de tider, då Finland och Sverige 
voro ett, bevaras, och att vi anse, att detta är i kulturellt hänseende värdefullt. 
Det är även med hänsyn härtill som vi av varmaste hjärta önska framgång 
åt Föreningen Brages verksamhet samt hoppas, att denna måtte kraftigt bidraga 
till, att Finland växer sig starkt samt får kraft och förmåga att utveckla sin 
kultur och bevara sin självständighet.

Mina damer och herrar! Med denna önskan beder jag att få föreslå en skål 
för våra ärade gäster under uttalande av vårt tack för de njutningsrika aftnar, 
Ni berett oss; och detta tack riktas naturligtvis i främsta rummet till För
eningens nitiske och skicklige stiftare och ledare, doktor Otto Andersson, som 
därmed för alla tider inskrivit sitt namn i Svensk-Finlands kulturhistoria.

Ett varmt tack och hjärtligt välkomna åter samt ett fyrfaldigt leve för För
eningen Brage, dess ledare och härvarande medlemmar.»

Under kvällens lopp höllos ytterligare en del tal, varjämte sånger utfördes 
av Brages kör och solister.

Under de dagar, föreningens medlemmar vistades i Göteborg, visade de 
genom flitiga besök sitt intresse för utställningen. Och några timmar, innan 
de på söndagskvällen den 19 augusti lämnade staden för att återvända till sitt . 
land, gåvo de på terrassen nedanför minneshällen en sång- och folkdansupp
visning, som samlade en stor skara tacksamma åskådare.



DEN SPANSKA DELEGATIONENS BESÖK 
DEN 17—22 AUGUSTI.

Såsom förut nämnts voro våra beskickningar i utlandet såväl under förar
betena för utställningen som under utställningstiden på mångahanda sätt verk

samma för densamma. Vid det internationella pressbesöket representerades 
Spanien av cheferna för detta lands förnämsta tidningsföretag, vilka inbjudits 
efter förslag av den svenska legationen i Madrid och genom dessa tidnings
mäns skildringar av sitt besök i Sverige spreds kännedomen om vårt land i 
Spanien, där kunskapen om våra förhållanden är ytterst liten.

Då legationen ansåg, att det vore synnerligen önskvärt för ökandet av våra 
affärsförbindelser med Spanien, att även representanter för det spanska närings
livet besökte Sverige och studerade utställningen, satte envoyén Volmar Bo
ström och handelsrådet Sven Bergius sig för detta ändamål i förbindelse med 
den spanska regeringen och med inflytelserika bank- och affärsmän. Förslaget 
omfattades med stort intresse och flera framstående personer utsågos att del
taga i resan. Emellertid uppstod för några av dem av olika anledningar 
hinder i sista stund, till följd varav antalet av delegationens medlemmar blev 
betydligt reducerat. Delegationen kom slutligen att bestå av presidenten i 
Madrids handelskammare Carlos Prast, vilken därjämte beklädde de viktiga 
posterna som maire i Madrid och senator pa livstid, presidenten i vinodlarnas 
förening Ugarte, chefen för en stor sammanslutning i fruktbranschen Maximo 
Abramson samt en ämbetsman i spanska handelsdepartementet, vilken med

följde som sekreterare.
Delegationen, som åtföljdes av handelsrådet Bergius, ankom till Göteborg 

den 17 augusti och mottogs av direktören i Sveriges allmänna exportförening 
Erik Nylander och mottagningschefen, vilken inbjöd de resande till den middag, 
som Göteborgs stad samma kväll gav å utställningens huvudrestaurant med 
anledning av det då pågående sjöfartsmötet. Vid denna middag höll herr 
Prast ett intressant och spirituellt anförande på franska språket.

De följande dagarna ägnades åt långvariga besök å utställningen. »Utställ
ningen studerades grundligt under en vecka och den gjorde ett mycket starkt 
intryck på spanjorerna. De hade hela tiden svårt att förstå, att detta var en 
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rent svensk och icke internationell utställning, samt uttalade sin stora förvå
ning över, att Sveriges industri kunnat nå denna mångsidiga utveckling.

Direktören Erik Nylander i Exportföreningen hade mött i Göteborg och 
han jämte ordföranden i mottagningskommittén Karl Westin följde hela tiden 
delegationen vid dess flitiga besök på de olika utställningsavdelningarna samt 
visade dem stor uppmärksamhet.»1

1 Ur handelsrådet Sven Bergius rapport till Kungl. Utrikesdepartementet.

Vid dessa besök tjänstgjorde herr Gustaf Franchell, vilken såsom tidigare 
omnämnts var anställd å utställningens mottagningsbyrå såsom tolk och översatte 
på spanska språket avdelningschefernas beskrivningar på de utställda föremålen.

Under sin vistelse i Göteborg studerade de resande Svenska Kullagerfabri
ken och andra större industriella anläggningar, varjämte en utfärd gjordes i 
hamnen, varvid även den nyanlagda Frihamnen besöktes.

Envoyén Boström, som vid denna tid vistades i Göteborg, bistod delega
tionens medlemmar med råd och upplysningar samt gav för dem och andra 
inbjudna lunch i sin villa å Särö.

De resande voro därjämte av utställningens styrelse inbjudna till middag å 
huvudrestauranten, i vilken deltogo grosshandlarna Axel Carlander och Arthur 
Thiel, envoyén Boström, handelsrådet Bergius, svenske konsuln i Lissabon 
Simon Hansen, direktören Nylander, överdirektören Björn Prytz, konsuln Carl 
Ekman, generalkommissarien Adelsohn, generalsekreteraren Beyer, herr Franchell 
och mottagningschefen.

Den 22 augusti fortsattes resan till Stockholm, där de större industriella 
företagen besågos, varjämte besök gjordes vid Sandvikens bruk, Allmänna 
svenska elektriska aktiebolagets verkstäder i Västerås, Älvkarleö kraftstation 
och Skutskärs sågverk. Såväl i Göteborg som i Stockholm höllos samman
träden med de större fruktimportörerna i syfte att söka få fruktimporten från 
Spanien till Sverige ordnad på ett bättre sätt än hittills med undvikande av 
utländska mellanhänder. De resande studerade dessutom ingående nykterhets- 
frågans läge i Sverige och på vilket sätt inköp och försäljning av viner och 
spritdrycker härstädes ordnats.

Efter sin återkomst till Spanien har herr Prast avgivit en rapport över resan, 
som utsänts till samtliga handelskamrarna i Spanien, vilka uppgå till ett nittiotal.



ÖVERLÄMNANDET AV REPUBLIKEN ÖSTERRIKES 
HEDERSGÅVA TILL GÖTEBORGS STAD 

DEN 31 AUGUSTI.

I flera av de europeiska länder, som deltogo i det stora världskriget, följde 
nöd och armod i krigets spår. Ett av de länder, som i särskilt hög grad 

lidit av krigets hemsökelser, var Österrike, som stympat och utarmat gått ut 
ur detsamma. För att i någon mån bidraga till lindrande av de därstädes 
rådande svåra förhållandena, igångsattes i Sverige en omfattande hjälpverk
samhet och såväl staten och kommuner som enskilda personer sökte genom 
sändande av penningar och livsmedel samt på flera andra sätt bispringa 
Österrikes nödställda befolkning.

Den österrikiska regeringen, som vid olika tillfällen visat sin tacksamhet 
härför, hade beslutat att till Göteborgs stad överlämna en hedersgåva, som 
var avsedd att icke blott hugfästa minnet av stadens 300-årsjubileum utan 
också att utgöra en gärd av erkänsla för den svenska hjälpverksamheten i 

Österrike.
Den vackra gåvan, som bestod av en ståtlig silverpokal, skulle högtidligen 

överlämnas till staden fredagen den 31 augusti av Österrikes konsul härstädes 
Carl Schwabe. Överlämnandet ägde rum i stadsfullmäktiges lokaler a Börsen 
i närvaro av en del av stadsfullmäktiges ledamöter med ordföranden gross
handlaren Axel Carlander i spetsen, medlemmar av magistraten, Österrikes 

vice konsul Bernhard Lindelöf, härvarande österrikare med flera.

Konsul Schwabe höll därvid följande anförande:

»Als die Stadt Göteborg in den ersten Maitagen in festlicher Weise ihre 
300 Jahrfeier beging, nahm an derselben auch die Republik Österreich wärmsten 
Antheil. Bundespräsident Dr. Hainisch, die Bundeshauptstadt Wien und die 
meisten grösseren österreichischen Städte sandten der Stadt Göteborg ihre 
Glückwünsche.
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Diese Sympathiekundgebung allein genügte aber österreichischem Empfin
den gegenüber Schweden nicht und die Bundesregierung wünschte den Gefüh
len Österreichs einen tieferen und sinnfälligeren Ausdruck zu verleihen.

Die kulturellen Beziehungen Österreichs zur Stadt Göteborg reichen bis an 
deren Gründung zurück und nahmen ihren Ausgangspunkt hauptsächlich von 
Wien. Von dort fand heimische Kunst und Wissenschaft ihren Weg nach 
Schweden. Auch die Musik war ein verbindendes Glied und die Schöpfungen 
österreichischer Meister, wie Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, 
Strauss, um nur einige Namen zu nennen, sind hier ebenso bekannt und 
werden mit gleicher Liebe gepflegt, wie in ihrer Vaterstadt.

Die Handelsbeziehungen zwischen Göteborg und Österreich sind infolge der 
natürlichen, der wirtschaftlichen und geographischen Verhältnisse in der Regel 
wohl keine allzu lebhaften gewesen, aber in ausserordentlichen Zeiten, beson
ders, wenn Entfernungen eine untergeordnete Rolle spielten, wuchsen sie 
rasch zu imposanter Höhe an und Göteborger Kaufleute und Industrielle stehen 
in Folge ihrer Grosszügigkeit, Vornehmheit und Verlässlichkeit bei uns in 
hohem Ansehen. Ihrem Vertrauen verdankt ein nicht geringer Theil der 
österreichischen Textilindustrie, dass sie ihre von Rohmaterialien entblössten 
Fabriken nach Beendigung des Krieges wieder in Gang setzen konnten.

Die mustergültigen kommunalen und Schuleinrichtungen Göteborgs finden bei 
uns verständnisvolle Anerkennung und insbesonders die bis zum Jahre 1864 
zurückliegenden Bestrebungen, die Alkoholfrage in einer nicht nur zweckmäs
sigen, sondern auch ausserordentlich klugen Weise ohne allzugrosse Härten 
zu lösen, welche das Göteborgs systemet geschaffen haben, werden in Öster
reich mit Interesse verfolgt und für dort angestrebte Reformen als vorbildlich 
betrachtet.

Aber so bedeutungsvoll alle diese und manche andere noch bestehenden 
Beziehungen sind, sie werden überschattet von dem einzig dastehenden Liebes
werk, welches ganz Schweden und damit auch die Stadt Göteborg Österreich 
in schwerster Zeit gebracht hat und welches dort unvergesslich bleiben wird.

Österreich ist ein hartgeprüftes Land und als es nach dem Zerfall der 
österreichischen-ungarischen Monarchie von seinen natürlichen Hilfsquellen 
abgeschnitten, ausgehungert und aller Mittel entblösst dastand, herrschte bitterste 
Not.

Da ist Schweden, ohne zu zögern, sofort in grosszügigster Weise beige
sprungen. Lebensmittelaktionen wurden eingeleitet, viele tausende Kinder 
fanden bei schwedischen Familien liebevolle Aufnahme, für andere wurde das 
Schwedenstift in Grimmenstein und Porchtoldsdorf eingerichtet, Studenten 
wurden eingeladen und ihnen ausserdem Gelegenheit geboten, ihre Studien 
fortzusetzen, Corporationen und Vereine sammelten für solche gleicher Art
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und die verschiedensten Liebesgaben gingen in vielen Waggonladungen nach

Österreich.
Wie in einer 

Darstellung zu

bescheidenen Ecke Ihrer schönen Ausstellung in graphischer 
sehen ist wurden allein durch Vermittlung des schwedischen 

rothen Kreuzes 25 Millionen Schwedkronen für Hilfe in Nachkriegeszeit auf- 
gebracht. Davon wurden 13 Millionen für Österreich verwendet und die 
Gesammtsumme der Spenden ist um ein Vielfaches grösser.

Und dabei möchte ich selbst diesen gewaltigen Ziffern nicht den grössten 
Wert beilegen, denn was uns Österreicher am meisten ergriffen hat, war di 
edle Menschenliebe, sowie die rührend zartsinnige und hingebungsvolle Art. 
mit welcher dieses Liebeswerk vollbracht wurde.

Wie viele Mütter haben schweren Herzens ihre armen blassen unterernährten 
Kinder in die Fremde ziehen lassen. Wie wurden sie beruhigter, als d,e ersten 

begeisterten Berichte aus Schweden cinliefen und dankerfüllten Herzens mit 
Tränen der Rührung nahmen sie ihre Lieblinge gesund und blühend an Körper 
und Geist gekräftigt, wieder in Empfang. Wie viele Existenzen wurden gerettet 
und wie vielen Enttäuschten der Glaube an die Menschheit wieder gegeben.

Die Gefühle der Dankbarkeit und Freundschaft für all dies sind aufrichtige

und ungeteilte in ganz Österreich.
Die österreichische Bundesregierung, eingedenk dieser grosszügigen Hilfelei- 

stung, welche das Königreich Schweden und seine Bevölkerung der Republik 
Oster eich in ihrer schwersten Zeit angedeihen liessen, nimmt daher gerne die 
Gelegenheit des 300-jährigen Gründungsjubiläums der Stadt Goteborg wahr, 
durch Widmung einer Ehrengabe in Form eines Erzeugnisses modernen oster- 
reichischen Kunstgewerbes ihrer Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen.

Es gereicht mir zur besonderen Freude, dass ich, der ich hier ebenfalls so 
herzliche Aufnahme fand und Schweden aufrichtig verehren und heben lernte, 
der Ehre theilhaftig werde, diesen Auftrag übermitteln zu können und bitte 
ich Sie, Herr Cariander, diese Ehrengabe gütigst entgegen zu nehmen..

På Göteborgs stads vägnar mottog herr Carlander gåvan och tolkade sta

dens tacksamhet i följande ord:

»Herr Konsul Schwabe!
Redan under jubileumsdagarna den 7 och 8 maj hade Göteborg, sasom Ni, 

herr Konsul, redan erinrat, äran och glädjen mottaga vänliga hälsningar och 
lyckönskningar från Republiken Österrikes president Dr. Hamisch, fran huvud
staden Wien och flera andra österrikiska städer.
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Österrikiska regeringen har nu ytterligare visat Göteborg den utomordent
liga hedern att genom Eder till staden Göteborg överlämna denna praktfulla 
hedersgåva, för vilken jag beder få betyga vårt samhälles varma och djupt 
kända tacksamhet.

Ni har, herr Konsul, erinrat om de kulturella förbindelser, som sedan gam
malt bestått mellan vårt land och vår stad och Österrike, särskilt på veten
skapens och konstens område. Sverige var därvid nog huvudsakligen den 
mottagande parten. Att Sverige på senare tid kunnat i högre grad uppträda 
som givande är för oss en källa till mycken tillfredsställelse.

Fastän även vi här i Sverige fingo lida av det fruktansvärda världskriget 
och särskilt dess svåra efterverkningar, blev dock Sverige förskonat från dess 
direkta förödelser. För oss kändes det därför som en plikt att söka efter för
måga bispringa nödlidande i andra länder, om det än var som en droppe i 
havet gentemot den fruktansvärda nöd och elände, som kriget förorsakat, icke 
minst i Österrike. Den tacksamhet härför, som från österrikiskt håll tagit sig 
så vackra och rörande uttryck i tal och skrift, och som nu också av Eder, 
herr Konsul, så vältaligt tolkats, har varit oss belöning nog.

Österrikiska regeringen har emellertid därjämte även i annan form redan 
förut givit uttryck åt dessa känslor genom överlämnandet som gåva av ett för 
oss svenskar dyrbart historiskt minne. Den hedersgåva, som vi nu få glädjen 
mottaga är ju, såsom Ni, herr Konsul, framhållit, även avsedd att utgöra ett 
uttryck av tacksamhet gentemot svenska folket. Det är för Göteborg en ära 
och glädje att sålunda på sätt och vis få betrakta sig som mottagare på 
svenska folkets vägnar av denna gåva, och att stadens jubileum fått tjäna som 
den direkta anledningen härtill. Gåvan kommer att förbli ett av de dyrbaraste 
minnena från detta jubileumsår.

De känslor av sympati, varåt Ni, herr Konsul, givit så vältaliga uttryck, 
äro som Ni vet ömsesidiga. Svenskarna ha sedan gammalt känt sig starkt 
dragna till Österrikes vänliga och älskvärda folk och dess vackra huvudstad. 
Det är därför också med känslor av livlig glädje vi erfarit, att de svåraste 
nödåren väl nu få anses övervunna och att Österrike nu är på väg mot 
ljusare tider.

På samma gång jag frambär Göteborgs varma tacksamhet för den gåva, jag 
på stadens vägnar har äran mottaga, vet jag, att jag giver uttryck åt en all
män och varm känsla inom vårt samhälle, då jag uttalar förhoppningen, att 
återhämtningen efter de gångna nödåren måtte -fortgå i allt hastigare tempo 
och leda till förnyad blomstring för Österrikes land och folk.

Jag skall, herr Konsul, tillåta mig skriftligen vända mig till Eder med hem
ställan, att Ni ville till Republiken Österrikes regering frambära den tacksamhet, 
varåt jag nu med dessa ord muntligen sökt giva uttryck.»
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Pokalen var försedd med följande inskriptioner.
»Die österreichische Bundesregierung der Stadt Göteborg anlässlich deren 

300 Jahrfeier, eingedenk der grosszügigen Hilfleistung, welche das Königreich 
Schweden und seine Bevölkerung der Republik Österreich in ihrer schwersten

Zeit angedeihen liessen. August 1923.»
.Nach einem Entwurf von Oberbaurat dr. Josef Hoffman im Jahre 1914 von 

der Wiener Werkstatte hergestellt, aus der Samlung des österreichischen Mu- 

seums für Kunst und Industrie in Wien.»
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utställning i . 
Deltagarna i detta möte, som hölls den 17 januari 1921, uttalade sig en

dylik utställning, och beslut fattades, att varje land skulle utse

5:TE NORDISKA TRÄDGÅRDSUTSTÄLLNINGEN 
DEN 21—30 SEPTEMBER.

hälligt för en

en egen utställningsstyrelse med det antal medlemmar, landet självt ägde be
stämma, och att samarbetet mellan de olika länderna skulle handhavas av en 
centralkommitté. a

Till ledamöter i den svenska utställningsstyrelsen utsagos generalkommissarien 
Harald Adelsohn, Göteborg, direktören M. P. Andersen, Jönköping, handels- 
trädgårdsmästarna W. Andersson, Saltsjö-Duvnäs, J. Björck, Borås, och Ax. 
Björklund, Kristianstad, direktören A. Bissmarck, Halmstad, generalsekreteraren 
Henning Beyer, Göteborg, blomsterhandlaren J. Beyer, Göteborg, fröhandlaren 
C. O. Blomgren, Linköping, direktörerna Enoch Cederpalm, Stockholm, och 
C. G. Dahl, Alnarp, handelsträdgårdsmästaren C. M. Dahl, Göteborg, blomster
handlaren O. Dencker, Göteborg, stadsträdgårdsmästaren Jac. Ericsson, Halm
stad, handelsträdgårdsmästarna J. Eriksson, Hässelby villastad, och M. E. Gren, 
Mölndal, kamreraren G. A. Gustafsson, Göteborg, stadsträdgårdsmästaren M. 
Hammarberg, Stockholm, handelsträdgårdsmästarna E. Hansson, Gävle, och 
A. Hedberg, Mölndal, hovblomsterhandlaren Alb. Hedström, Hälsingborg, rytt- 
mästaren J. H. B. Hegardt, Stockholm, direktören E. Hjelm, Göteborg, han
delsträdgårdsmästaren Aug. Hjern, Göteborg, konsulenten C. A. Hülphers, 
Skövde, direktörerna H. Jensen, Ramlösa, Fr. Johansson, Västerås, och E. W.
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Ar 1912 hölls i Köpenhamn den 4:de Nordiska Trädgårdsutställningen och 
da beslöts, att nästa utställning skulle anordnas i Göteborg år 1917. Men 
så bröt världskriget ut och drog ett streck över dessa planer.

På initiativ av jubileumsutställningens styrelse togs frågan emellertid åter 
upp i slutet av år 1920. Styrelsen kallade nämligen då representanter för 
svenska, norska och danska trädgårdssammanslutningar till ett möte i Göteborg 
för att överlägga om möjligheterna av att anordna en allmän nordisk trädgårds-

samband med jubileumsutställningen
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Karlsson, Enköping, handelsträdgårdsmästarna G. Mellgren och J. Kling, Mölndal, 
stadsträdgårdsmästaren O. H. Landsberg, Hälsingborg, direktören C. Liljenwall, 
Härnösand, handelsträdgårdsmästaren B. Lindholm, Falun, trädgårdsmästaren 
J. O. Lindqvist, Lund, direktören Iwan Lindwall, Linköping, redaktören G. 
Löfving, Malmö, ingenjören Erik L. Magnus, Göteborg, handelsträdgårdsmä
staren Hj. Moberg, Arvika, trädgårdsmästaren H. Persson, Göteborg, handels
trädgårdsmästaren A. Persson, Kvarnby, direktören P. Petersen, Mölndal, läns- 
trädgårdsmästaren A. Salström, Uddevalla, handelsträdgårdsmästarna A. J. 
Sjöberg, Alingsås, och F. O. Sjölin, Ystad, professorn C. Skottsberg, Göteborg, 
byrådirektören N. Sonesson, Stockholm, handelsträdgårdsmästarna C. R. Sund- 
qvist och A. E. Svensson, Göteborg, samt E. Söderlund, Hallsberg, trädgårds
mästaren J. Thulin, Stockholm Dj., stadsträdgårdsmästaren E. A. Wahman, 
Göteborg, samt handelsträdgårdsmästarna R. Witteck, Fiskeby, och P. Wolff, 

Mölndal.
Denna styrelse undergick sedermera den förändringen, att direktören Carl 

G. Dahl avgick ur styrelsen och att direktören I. Lindwall i början av år 1923 

avled.
Den danska styrelsen bestod av följande medlemmar: handelsgartnerne Johs 

Andersen och Ludv. Andersen, Köpenhamn, plantskoleeijerne Oscar Bang, 
Nyköbing M., och J. Bornö, Hörsholm, handelsgartnern Svend Bruun, Glostrup, 
redaktören P. Chr. F. Borregaard, Köpenhamn, sekreterare, handelsgartnerne 
Carlsen-Sköidt, Odense, ordförande, och H. Christiansen, Nakskov, overgartnern 
H. Hansen, Næstved, handelsgartnerne Chr. Jacobsson, Aabenraa, Berend Jensen, 
Svendborg, Chr. Jensen, Charlottenlund, H. I. Jensen, Aalborg, och C. H. Kock, 
Köpenhamn, plantskoleeijern L. Lavrsen, Jebjerg, handelsgartnern Alfr. Mikkel
sen, Glostrup, overgartnern L. Pallesen, Saxköbing, handelsgartnern A. S. 
Pedersen, Kolding, overgartnern J. N. Risum, Köpenhamn, handelsgartnern 
Frode Sörensen, Köpenhamn, och havearkitekten J. P. Andersen, kommissarie.

I Norge valdes till styrelseledamöter professorn H. H. Gran, Slemdal, Vestre 
Aker, fylkesgartnern A. O. Larsen, Hokksund, handelsgartnern Joh. Nielsen, 
Kristiania, fylkesgartnern Gustav Olstad, Lillehammer, bygartnern Marius Röhne, 
Kristiania, ordförande, fylkesgartnern Joh. Valset, Sogn, och havebrugscandidaten 

Karl Flod, kommissarie.
Vid styrelsens konstituerande sammanträde i Göteborg den 28 februari 1921 

valdes till ordförande direktören Erik Hjelm och till sekreterare löjtnanten
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Harald Berg, varjämte ett svenskt arbetsutskott tillsattes, bestående av herrar 
E. Hjelm, G. Gustafsson, A. E. Svensson, P. Petersen, A. Hedberg, P. Wolff 
och J. A. Kling.

Till ledamöter av den ovan nämnda centralkommittén utsagos för Sverige 
medlemmarna av arbetsutskottet samt för Danmark herrar Ludv. Andersen, A. 
S. Pedersen och J. M. Risum, av vilka de bägge förstnämnda senare avgingo 
och ersattes av herrar Carlsen-Skiödt och Svend Bruun, samt för Norge av 
herrar H. H. Gran, Marius Röhne och Gustav Olstad, i vilkens ställe have- 
brugscandidaten Karl Flod år 1922 inträdde.

Styrelsen beslöt att inbjuda även Finland att deltaga i utställningen. Tyvärr 
ingick från detta land ett avböjande svar, enär de ogynnsamma valutaför
hållandena lade hinder i vägen för de finska trädgårdssammanslutningarna att 
deltaga. Därjämte inbjödos föreningar och enskilda personer i några utom- 
skandinaviska länder, nämligen England, Holland, Belgien, Frankrike och Tysk
land, att deltaga med »nyheter».

H. K. H. Kronprinsen hade täckts åtaga sig. att vara utställningens beskyddare. 
Till hedersordförande kallades statsrådet och chefen för Kungl. Jordbruksde
partementet David Pettersson och landshövdingen Oscar von Sydow samt till 
ledamöter i hederspresidiet generaldirektören och chefen för Kungl. Lantbruks- 
styrelsen Erik Insulander, grosshandlaren Axel Carlander, danska styrelsens 
hedersordförande landbrugsminister Th. Madsen-Mygdal och norska styrelsens 
hedersordförande landbrugsminister Anders Venger.

Från början hade avsikten varit, att utställningen skulle inrymmas i lant- 
bruksmötets lokaler å Heden, men då dessa icke visade sig lämpliga för så 
ömtåliga föremål, som utställningen avsåge, upplät jubileumsutställningens sty
relse på arbetsutskottets framställning de lokaler, som uppförts för automobil- 
utställningen. Dessa ljusa och dragfria hallar och gårdar visade sig idealiska 
för trädgårdsutställningen.

I utställningen deltogo från Sverige 164 utställare med 358 nummer, från 
Danmark 7 2 utställare med 168 nummer och från Norge 85 utställare med 
152 nummer, varjämte 11 utomskandinaviska utställare deltogo med 13 nummer.

Enligt det för utställningen fastställda programmet skulle densamma hållas 
öppen från den 14 till och med den 23 september, men på grund av den 
ovanligt kalla sommaren, varigenom alla trädgårdsalster blivit ytterligt tillbaka- 
satta i sin utveckling, beslöts att framflytta tiden till den 21—30 september.

— 394 —



5:TE NORDISKA TRÄDGÅRDSUTSTÄLLN INGEN DEN 21-30 SEPTEMBER

UTSTÄLLNINGENS ÖPPNANDE.

Trädgårdsutställningens högtidliga öppnande ägde rum fredagen den 21 
september kl. 2 e. m. i den stora blomsterhallen, som företedde en praktfull 
anblick. Blommornas lysande färgskalor, de gröna gräsmattorna, de spelande 
fontänerna och de fint grusade gångarna bildade en underbart vacker tavla. 
H. K. H. Kronprinsen hade lovat öppna utställningen men blivit genom ut
rikes resa därifrån förhindrad, varför öppnandet förrättades av landshövdingen 
von Sydow i närvaro av danske lantbruksministern Th. Madsen-Mygdal, expe
ditionschefen i norska jordbruksdepartementet S. Woxen, generaldirektören Erik 
Insulander, ordföranden i Göteborgs stadsfullmäktige Axel Carlander, justitie- 
borgmästaren Bernhard Lindberg, byråchefen i Kungl. Lantbruksstyrelsen G. 
von Zweigbergk, representanter för finska trädgårdssällskapen direktoren Ossian 
Gauffin, trädgårdsarkitekten Ossian Lunden och handelstradgardsmastaren C. 
T. Ward, representanter för pressen med flera inbjudna samt av en talrik och 

intresserad publik.
Under samlingen spelade en avdelning av Göteborgs symfoniorkester, som 

pä ett tecken av övermarskalken tystnade, varpå landshövdingen framträdde 

och yttrade följande:

»Den trädgårdsutställning, som nu står färdig att öppnas, är den femte i 
raden av nordiska trädgårdsutställningar. Tillkommen på initiativ av jubileums
utställningens styrelse har den vunnit en glädjande stor anslutning från Sverige, 
Norge och Danmark. Även Finland har antagit inbjudan att deltaga men 
senare beklagligtvis nödgats meddela, att företaget från dess sida visat sig out- 
förbart. Vi ha emellertid äran att såsom gäster hälsa jämte officiella represen
tanter för trädgårdskulturen i de utställande länderna även ledande trädgärds- 
män från vårt östra grannland.

Väder och vind ha i år varit långt ifrån gynnsamma för en uppvisning av 
trädgårdarnas alster. Mänsklig flit och skicklighet ha dock segrat över naturen 
och framtrollat den underbara lustgård, som här omger oss. A styrelsens 
vägnar inbjuder jag nu Eder, mina damer och herrar, att vandra omkring i 
detta paradis till att förnöja öga och sinne.

Sommarens stora nationella och lokala jubileumsfest nalkas sitt slut. Träd- 
gårdsutställningen kommer med sina frukter såsom desserten vid festen och 
bjuder därtill en bukett av ljuvliga blomster till avsked.
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Under förhoppning att utställningen skall giva rikt utbyte, bereda utställare 
och funktionärer tillfredsställelse samt skänka en talrik publik glädje och ögon
fägnad, förklarar jag nu den femte nordiska trädgårdsutställningen öppnad.»

Musiken spelade därpå upp »Du gamla, du fria» och sången tonade hög
tidligt och stämningsfullt ut i den höga hallen. Därefter spredo sig de när
varande för att taga den vackra utställningen i närmare betraktande.

GÖTEBORGS STADS MIDDAG.

Samma kväll gav Göteborgs stad å jubileumsutställningens huvudrestaurant 
middag för utställningens hederspresidium, hedersgäster, svenska, norska och 
danska styrelser och prisdomare samt representanter för pressen m. fl. I mid
dagen deltogo 198 damer och herrar, varav 145 av staden inbjudits. 

Middagen gavs enligt följande

Matsedel
Sandwiches 

Pelite Marmite 
Homard au naturel, sauce rémoulade 

Jambon en croûte, sauce Madère 
Pommes Anna 

Gâteau Horticulteur

Under middagen hälsade stadsfullmäktiges ordförande herr Axel Carlander 
gästerna välkomna i ett tal, vari han erinrade om, att trädgårdsutställningen 
kunde betraktas som en lysande avslutning på den stora utställningen, en flam
mande fest för ande och sinne. Det vore för alla människor ett eftersträvat 
mål att på egen jord odla egna frukter och blommor. Trädgårdskonsten in- 
nebure något tilldragande för alla, man kunde kanske t. o. m. säga, att träd- 
gårdsmannen stode i ett visst poetiskt skimmer, kanske icke för honom själv 
men för de utomstående. I varje fall vore det säkert, att Femte nordiska 
trädgårdsutställningen hade alla utsikter att bli den mest populära bland alla 
sommarens utställningar. För oss göteborgare vore det en stor glädje och 
tillfredsställelse, att denna utställning kunnat förläggas hit och därmed ytterli
gare hjälpa till att illustrera vårt jubileumsår. Man kunde vidare glädja sig
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över, att utställningen trots ogynnsam väderlek fått en sa imponerande anslut
ning’ även från grannländerna och att man här fått se ett så stort antal fram

stående representanter för trädgårdskonsten och dess utövning.
Ännu en gång tog herr Carlander till orda och med erinran om, att konung 

Gustaf bebådat ett besök på trädgårdsutställningen, utbringade han en skål 
för Nordens monarker, som åtföljdes av de tre ländernas kungssånger.

Landshövdingen von Sydow äskade därefter ljud och yttrade följande:

»Vår store reformator och lärofader lär ha stämplat såsom en narr den man, 
som ej älskar vin, kvinnor och sång. Yttrandet är ingalunda historiskt bevisat, 
och det torde väl därför ej vara förmätet att gora innehållet till föremal för 
kritik. Jag förmenar nämligen, att till de livets sköna sirater, som nämnts, 
även borde ha lagts blommor och frukt.

Särskilt i vårt nordliga luftstreck lever också dess battre en stark karlek till 
dessa jordens och solens yppersta skänker, som under svett och möda måste 
frampressas ur en karg jordmån, en kärlek starkare måhända an hos folken i 
sydligare mera fruktbara länder. Den smak och den konstnärlighet, som dar 
läggas ner på formande av döda ting, tar sig här uppe i Norden det kanske 
starkaste uttrycket i kärleken till och ordnandet av naturens skönhetsvarden. 
Som bevis behöver jag icke åberopa allenast den storartade utställning, som 
i dag öppnats, med dess praktblomster och dess jättelika druvklasar, minnande 
om Josuas och Kalebs. Jag kan också hänvisa till de kryddgårdar och blom
stersängar, som hos oss omgiva så gott som varje stuga, den ma ligga på 
slättlandet, uppe i skogsbygden eller ute bland skärgårdens klippor, eller till 
de med så mycken kärlek omfattade koloniträdgårdarna i städernas närhet. 
Jag tänker också på de ofta från generation till generation vårdade blommorna 
i torpstugans eller förstadens fönster. Det ligger en stor kulturtillgång i denna 
kärlek till håvorna från Flora och Pomona, dessa stilla och fridsamma gudom
ligheter, som göra människorna gladare och lyckligare.

Trädgårdsodlingen skänker emellertid icke allenast sådana ideella värden, 
om vilka jag talat, det ligger också en ekonomisk verklighet där bakom. Träd
gårdsodlingen är väl i själva verket den form av jordbruket, som, rätt skött, i 
allmänhet är den mest lönande. Åtminstone ha vi konsumenter en stark 

känsla därav.
Vi ha alla anledning att känna tacksamhet mot trädgårdsfolket, som starker 

och vårdar den hos nordbon djupt rotade kärleken till jorden, dess frukt och 
blommor, och som icke minst genom sina sammanslutningar stimulerar intres
set för vidgad och alltmera rationell trädgårdsodling.

Tillfredsställelsen med arbetet är måhända trädgårdsmannen belöning nog. 
Jag har ett starkt intryck av, att sysslandet i trädgården ger en viss sinnets
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jämvikt, en andens förfining, som ej kan skattas nog högt. Yrket gör dess 
utövare till glada och goda människor.

Det hindrar ej att vi andra, som njuta av Edra produkter, ha behov av att 
säga Eder vårt tack, och särskilt vill jag i dag giva uttryck åt beundran för 
de storartade resultat, som Ni efter trägen möda trots sällsynt ogynnsamma 
omständigheter lyckats uppvisa vid denna trädgårdsutställning.

Utställningens olika avdelningar synas mig giva en ganska god bild av de 
växlande karaktärerna hos land och folk i Norden. När man kommer in i 
norska avdelningen och möter det stolta vikingaskeppet, lastat med kål och 
rotfrukter, tycker man sig känna en fläkt av norrmännens offensiva framåtanda 
och får på samma gång en stark känsla av den norska kulturens friska bonde
ursprung. Kommer jag så in i den danska avdelningen med dess underbara 
persikor och dess massiva alster från fruktbarheten på de danska öarna, får 
jag som en vision av den danska jordens »yndighet» och den gemytliga säll
skapligheten hos det danska folket. I den svenska avdelningen finner jag nå
got av den idealistiske drömmaren, som odlar sin kål — men det torde ej 
vara lämpligt att här gå längre in på den saken.

Jag vill sluta med en varm lyckönskan till. Femte nordiska trädgårdsutställ- 
ningen och föreslår en skål för Nordens trädgårdsmän. »

Generaldirektören Insulander framförde på uppdrag av jordbruksministern 
David Pettersson en hjärtlig hälsning. Ministern beklagade, att han varit för
hindrad att vara med på denna Floras och Pomonas fest. Han omfattade 
emellertid utställningen med ett varmt och levande intresse och hoppades, att 
den skulle lända till de representerade ländernas förkovran.

Danske lantbruksministern Madsen-Mygdal uttalade ett tack för den stor
slagna gästfrihet, som utövats. Trädgårdskonsten hade kommit sist bland 
Göteborgs utställningar, men detta berodde på naturförhållandena — trädgår
dens alster komma fram först mot sommarens slut — men ingalunda därpå 
att den vore minst viktig. Den intoge möjligen en blygsam plats i sta
tistiken t. ex. i förhållande till jordbruket, men trädgårdskonsten stode i 
närmaste förbindelse med de tusen hemmen och kunde liksom annat, som står 
hemmet nära, icke få sitt uttryck i siffror. Den kunde icke uttryckas i kronor 
och ören. Den spelade i alla händelser en stor roll i vår tillvaro och våra 
hjärtan. I allt vad märkligt skett i mänsklighetens historia spelade en träd
gård in, från trädgården gick alltid en rik ström av skönhet, som dock icke 
kan mätas med statistik. I intresset för trädgårdskonsten kunna alla samlas, 
höga och låga, gamla och unga, och här kunna vi, nordiska bröder, samar-
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beta på en positiv grundval. 1 det talaren än en gång uttalade sitt tack till 
utställningsledningen, uttryckte han den förhoppningen, att utställningen skulle 
bidraga till ytterligare utveckling och framgång för alla de nordiska länderna. 
Talaren slöt med att utbringa en skål för Femte nordiska trädgårdsutställningen.

Expeditionschefen Woxen framförde å norrmännens vägnar ett tack. Utställ
ningen skulle alltid stå som ett ljust minne. Talaren utbragte en skål för ut

ställningens överstyrelse.
Sedan tal såväl på prosa som i bunden form hållits för kvinnan, vilka 

besvarades med niofaldiga hurra, utbringade professorn Gran en skål för ord

föranden i utställningens styrelse direktören Hjelm.
Efter middagen flyttade de närvarande sig ut i rotundan, dar ett animerat 

samkväm vidtog.

1 samband med utställningen voro utfärder till trädgårdar i närheten av Gö
teborg anordnade, varjämte en allmän nordisk trädgårdskongress hölls den 23 
september under ordförandeskap av generaldirektören Insulander.

Måndagen den 24 september förrättade H. K. H. Kronprinsen utdelningen 
av hedersprisen och dagen därpå anlände H. M. Konungen till Göteborg och 

tog vid flera tillfällen utställningen i betraktande.
Under hela den tid, utställningen var öppen, besöktes den flitigt av allmän

heten, som visade ett mycket stort intresse för densamma.
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Ursprungligen hade avsikten varit, att utställningen skulle stängas den i 
oktober, men senare fattades det beslut, att den skulle hållas öppen till 
och med den 15 oktober.

Avslutningsfesten skulle äga rum kl. 6.30 på aftonen och den blev i all sin 
stora enkelhet en synnerligen stämningsfull akt. Redan långt före den utsatta 
tiden strömmade människor i stora skaror till utställningen och

»när aftonrodnan sin rosenkorg tömde 
i den flyende dagens spår»

voro Stora gården och de angränsande öppna platserna fyllda av ett böljande 
människohav. Den vackra minneshällen med sin upplysta fasad avtecknade 
sig skarpt mot aftonhimlen, de sju mäktiga offerskålarna sände sina flammande 
lågor mot höjden och pergolans blåa och gula ljus speglade sig i milda reflexer 
i näckrosdammens mörka vatten. Den stora huvudrestauranten strålade i tu
sentals ljus och de smäckra minareternas krön lyste i sin rika guldglans. Det 
var en syn, som sent skall glömmas, och en andaktsfull tystnad rådde bland 
mängden, det var som om ett visst vemod fyllde allas sinnen vid tanken på, 
att det var sista gången, de beträdde detta område, som under några korta må
nader skänkt dem icke blott glädje och rekreation utan också ökade kunskaper 
och vidgad intressesfär och som nu sände dem sin hälsning till avsked.

På trappan till minneshällen flammade scouternas dubbla rader av bloss och 
på mitten av den nedersta terrassen framför minneshällen syntes Göta artilleri
regementes och Flottans förenade musikkårer, vilka utförde en del musikstyc
ken, under det att de särskilt inbjudna samlades på de för dem reserverade 
platserna på terrassen.

På slaget halv sju höjde direktör Löfgren taktpinnen. Liksom på första 
dagen smattrade konungahälsningens fanfarer ut över mängden och den im
ponerande festmarschen från invigningshögtidligheterna väckte minnena från 
denna vackra vårdags stämningsfulla fest till liv. Så tystnade musiken och
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landshövding von Sydow, omgiven av fackelbärande scouter, framträdde på 
terrassen och höll följande anförande:

»Det lider till kvälls med sommarens storhetstid. Vid skenet av facklor 
och bloss ha vi samlats till att avsluta den minneshögtid, som på denna plats 
i närvaro av vår konung tog sin början en solig vårdag. Storm och regn ha 
sedan dess härjat över vår stad; solskenets dagar ha varit sällsynta. Och 
dock, när vi tänka tillbaka, minnas vi det hela som en enda stor, strålande 
fest, en hymn till arbetet och glädjen. Det må vara mig tillåtet att här högt 
uttala, att jubileumsutställningen inför all världen blivit en glänsande uppvis
ning av vad Sverige förmår, till ära för vår stad, till heder för hela vårt land.

I avskedets ögonblick har kommit på min lott det hedrande uppdraget att 
bringa Hans Majestät Konungen, jubileumsutställningens höge beskyddare, vårt 
varma tack.

Göteborg har städse strävat att i möjligaste mån hjälpa sig självt. Djupt 
erkännsam har staden dock alltid varit för det stöd, som skänkts den från 
tronens sida. Nu ha vi särskilt att tacksamt ihågkomma det storartade intresse, 
som vår konung under denna sommar ägnat Göteborg och dess utställning. 
Det skall ej glömmas i stadens hävder. Vi göteborgska män och kvinnor 
förena oss nu och bringa konungen vår tacksamma, vår underdåniga hyllning.

Leve konungen!»

Sedan hurraropen förklingat och kungssången sjungits, trädde herr CARLAN- 
der fram och yttrade följande:

■»Mina damer och herrar.
Föga mer än fem månader ha förflutit, sedan Hans Majestät Konungen un

der fanfarernas smattrande ljud trädde fram för att från Minneshällens trappa 
förklara Göteborgs Jubileumsutställning öppnad. Snabbt har sommaren för
runnit. Höstens mörker och vemod har sänkt sig över utställningsstaden. 
Jubileumsutställningen står inför sin avslutning.

Med stora förväntningar motsågs denna utställning. Den skulle — så hop
pades vi — bidraga att på ett beståndande sätt hugfästa minnet av Göteborgs 
300-åriga tillvaro, den skulle fästa utlandets uppmärksamhet på den höga kul
turella ställning vårt land obestridligen intager. Den skulle genom att för in- 
och utlandet uppvisa, vad vår industri förmår, söka giva det betryckta närings
livet i vårt land en stöt framåt.

Har vår utställning kunnat motsvara förväntningarna? Med en viss själv
känsla våga vi väl säga, att den i många avseenden överträffat dem.

Väldiga skaror från in- och utland ha vallfärdat till utställningsstaden. Trots 
en sällsynt ogynnsam väderlek ha utställningens gårdar och hallar dag efter
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dag fyllts av besökande, äldre och yngre, som ivrigt studerat och hämtat lär
dom av de kulturhistoriska skatter, som här varit hopade, njutit av utställnin
gens skönhetsvärden, beundrat och fört vidare kännedomen om vår industris 
och tekniks höga ståndpunkt.

I världspressen har vårt land och vår stad prisats i höga tonarter. Beund
ran och förvåning ha präglat dessa uttalanden. Förvåning över att en efter 
utländska mått liten stad, ett med avseende på folkmängd litet land mäktat 
genomföra detta storverk. Om också en del av de smickrande uttalanden, 
som i så rikt mått flödat i sommar, får tillskrivas gästernas artighet, äro vi 
dock berättigade tro, att det mesta av denna beundran varit uppriktigt menad. 
Även i vårt eget land våga vi tro, att vår stad uppnått en rättvisare uppskatt
ning än tillförne.

Tvivlande röster hördes ibland, om vi skulle mäkta genomföra verket, om 
det ej översteg våra krafter. Men nej ! Den som vädjar till Göteborgs in
vånare, när det gäller vår stad och vårt land, vädjar icke förgäves. Göteborg 
har velat i samband med stadens jubileum slå ett stort slag för land och stad. 
Och vi ha vunnit slaget.

Till alla som bidragit härtill genom enig samverkan, genom uppoffring av 
tid och krafter, i vilken ställning det än vara må, till utställare och alla som 
på annat sätt medverkat, bringar jag på samhällets och utställningens vägnar 
ett varmt tack.

Utställningens sommarsaga är slut, dess portar stängas, ljusen släckas. Men 
de skola åter tändas. I minnenas glans skall vår utställning leva upp igen 
och lysa klart. För barn och barnbarn skall förtäljas om det strålande jubi
leumsåret 1923, manande till fortsatt arbete för vår stads och vårt lands för
kovran.

I detta ögonblick, då vår utställning övergår i minnenas värld, höja vi ett 
kraftigt leve för vårt fädernesland och vår fädernestad, för Sveriges och Göte
borgs framtid. De leve!»

Efter hurraropen sjöngs »Du gamla, du fria» och därpå följde den ceremoni, 
som skulle symbolisera avslutningen. Företrädda av övermarskalken Wigelius 
och blossbärande scouter gingo utställningens bägge ordförande, landshövdin
gen von Sydow och grosshandlaren Carlander, upp för trapporna till minnes- 
hallen, där de i minnesboken gjorde följande anteckning om utställningens 
avslutande :

»År 1923 den 15 oktober klockan 6.50 e. m. stängdes portarna till Göteborgs 
Jubileumsutställnings minneshäll, sedan utställningen vid en ceremoni å terrassen 
framför minneshällen högtidligen avslutats.

Oscar von Sydow. Axel Carlander.»

s
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Därpå stängde de minneshällens portar och i samma ögonblick släcktes alla 
elektriska ljus inom utställningsområdet. Sorlet tystnade och under några 
ögonblick stod den tusenhövdade mängden i stilla förbidan. Sa flammade 
belysningen åter upp och tonerna av »Sverige» strömmade ut i kvällen.

Därmed var den enkla men högtidliga akten till ända och folkmassorna bör
jade att långsamt skingras. En stor del stannade emellertid kvar för att ännu 
en stund — den sista — njuta av den vackra tavlan samt åhöra de konserter, 

som utfördes av musikkårerna.

AVSLUTNINGSBANKETTEN.

Efter högtidligheterna vid minneshällen gav Göteborgs stad å utställningens 
huvudrestaurant en bankett, vari medlemmar av stadsfullmäktige, magistraten, 
utställningens styrelse och länsstyrelsen samt representanter för pressen jämte 

andra inbjudna deltogo.
Under middagen, som serverades i rotundan, uppläste landshövdingen von 

Sydow ett från H. M. Konungen ingånget svar på det telegram, som utställ- 
ningsstyrelsen på förmiddagen till honom avsänt, och utbragte ett leve för 
Hans Majestät, varefter grosshandlaren Carlander föredrog ett från H. K. H. 
Kronprinsen ankommet svarstelegram, vilket åtföljdes av en skål för kronprinsen. 

En stund därefter äskades ljud av borgmästaren Lamberg, som yttrade.

■»Mina damer ock herrar i
Det är i dag ej mera än något mera än fem månader sedan utställningen 

öppnades, men mig och säkerligen många med mig förefaller det, som om en 
mycket längre tid förflutit. Det har under tiden mellan öppnandet och av
slutningen hänt så mycket, så många människor av skilda yrken och samhälls
klasser, hemvist och nationer ha samlats hit, i tidningarna har det skrivits 
artiklar i hundratal i anledning av och om utställningen, och det har talats, 
ätits druckits och dansats i vår stad som annars endast under flera års tid. 
Men det må vara kort eller lång tid, som förgått, sedan vi på Gustaf Adolfs 
torg’ firade 300-årsfesten och på Stora gården lyssnade till barnkörens ljusa 
stämmor i Stenhammars invigningskantat — det är dock så, att nu är tiden 
ute för den göteborgska jubileumsutställningens liv, nu fälles obevekligt ridån.

Det höves då före ridåfallet oss, som njutit av utställningens rikedomar, dess 
på angenämaste sätt meddelade lärdomar, dess i högtidligheter och fester givna
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tjänta lagrar. Dessförinnan vilja vi dock i afton på den sista av utställningens 
många fester säga dem ett varmt och uppriktigt tack, ett tack vari säkerligen 
förena sig hela vårt samhälle samt de många i vårt land, som på ett eller 
annat sätt deltagit uti eller åtminstone tagit del utav utställningen. Jag varken 
vill eller kan här uppräkna namnen på alla dem, som i styrelsen och med

skönhetsintryck, att frambära vår varma, uppriktiga erkänsla till dem, som burit 
ansvaret för och ägnat sin förmåga åt denna enastående kraftansträngning i 
en sällsynt hård tid. Jag syftar härmed på utställningens styrelse samt övriga 
ledande män och kvinnor.

Jag var själv med, då tankefröet först såddes, och jag minnes väl de enkla 
och trånga former, som till en början tilltänktes densamma. Hur vi på allvar 
diskuterade att förlägga den till Exercisheden med Trädgårdsföreningen som 
plats för restaurant. Jag minnes också huru sedermera området bakom Lo- 
rensberg segrade i tävlan, men även här hade man till en början endast avsett 
plats för en minnesutställning.

Meri under arbetet med grundlinjerna för dennas ordnande växte planen ut, 
den ena avdelningen efter den andra kom till, och till slut bredde utställnin
gen ut sig över berg och dalar, över gator och vägar till den stora omfatt
ning och det betydande område, den slutligen fått. Exportutställningen till
kom, Nöjesfältet anlades, Barnens paradis skapades, lantbruksmötet, luftfarts-, 
automobil- och trädgårdsutställningarna anslöto sig till den ursprungliga min
nesutställningen. Den tog ock nu namnet Jubileumsutställningen.

Och allt detta genom idéer och planer, arbete och omtanke av de män och 
kvinnor, som fördelade i mångfaldiga utskott, grupper och sektioner utgjorde 
utställningens styrelse och arbetande stab. Deras arbete var varken kort eller 
lätt. Under många år nedlade de sina krafter på utställningens problem, vilket 
i många avseenden var synnerligen svårlöst.

Men när de så den 8 maj 1923 kunde med berättigad stolthet visa sitt verk, 
var deras mödas dag dock icke därmed tillända. Knappt hade de mottagit 
de välförtjänta lovord och uttryck av beundran, som utställningen framkallade, 
förr än en ny och för visso väl så krävande uppgift väntade dem, att repre
sentera för stad och utställning. Under fem långa, festliga men mödosamma 
månader hade de att åter och åter för honoratiores och främlingar, för kon
gresser, föreningar och sammanslutningar utöva värdskap med snart sagt dag
ligen förekommande fester och högtidligheter, att ej glömma för styrelsens 
spetsar festtalens mångfald.

Det har fordrats kraft och uthållighet till dessa prestationer, vilka säkerligen 
varit mera påfrestande än vad den utanför stående kunnat föreställa sig.

Men nu är det slut, nu kunna de segrande gå i kvarter, att vila på välför
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Fyrverkeri vid utställningens avslutning den 15 oktober,
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styrelsen medverkat till utställningens tillkomst och framgång. Jag vill in
skränka mig till att endast nämna några, men särskilt representativa namn.

Först och främst de båda ordförandena i utställningens styrelse, herr lands
hövding Oscar von Sydow och grosshandlanden Axel Carlander. Jag skulle 
vilja beteckna dem såsom utställningsstyrelsens lysande minareter. Mera än 
någon annan ha dessa burit ansvaret för utställningen och i eminent grad ha 
de företrätt staden och utställningen, och detta på ett i allo lysande sätt. Jag 
tillåter mig att vördsamligen till dem frambära samhällets mycket varma tack. 
Och vidare utställningens båda generaler, generalkommissarien Adelsohn och 
generalsekreteraren Beyer. Även dessa äro i hög grad värda ett särskilt tack 
för det mångåriga, trägna och skickliga arbete de nedlagt på utställningspro- 
blemet och för det energiska och skickliga sätt, varpå de realiserat de slutligen 
fastslagna planerna.

Men även alla de övriga, om än deras namn av mig nu ej nämnas, bringa 
vi ett mycket uppriktigt tack för vad de utfört i utställningens intresse.

Jag tillåter mig alltså föreslå en tacksamhetens skål för utställningsstyreisen 
och dess stab av medhjälpare. Må den skålen beledsagas av ett fyrfaldigt 

hurra.
Leve utställningsstyrelsen med stab, de leve!»

Landshövdingen besvarade denna skål med följande ord:

»På styrelsens vägnar ber jag att fa tacka för den skål, som agnats styrel
sen. Jag gör det oaktat jag personligen endast är, för att fullfölja borgmästar 
Lambergs liknelse, en minaret i miniatyr och blott haft ringa förtjänst i det 
arbete som nedlagts på jubileumsutställningen. Äran tillkommer främst för
valtningsutskottet och dess ordförande, herr Axel Carlander, en gång initiativ

tagaren till utställningen.
Att jubileumsutställningen varit ett dristigt företag i de upprörda tider, vi 

genomlevat och alltjämt äro inne i, det är uppenbart. Dristigheten har varit 
nästan heroisk. Den betänksamma försiktigheten har måhända varit benägen 
att giva den ett annat mindre vackert namn, men jag tror dock, att vi i dag, 
då utställningens portar stängas, trots missräkningar kunna enas om att den 
varit till Göteborgs och Sveriges gagn. De geografiska begreppen ute i värl
den ha blivit kompletterade och korrigerade. Förr kände man därute på sin 
höjd Sverige såsom en obestämd del av ett dunkelt Skandinavien, och staden 
Göteborg var närmast en vit fläck pa kartan. Själv har jag ännu i fjol sett 
ett brev från en stormaktstidning med adress Göteborg, Tyskland. Ja, jag 
översätter för att ej röja den nationella anonymiteten. Nu känna icke blott 
stormakterna utan även de små länderna runt hela klotet Sveriges plats i värl- 
den _ och Göteborgs. Och kanske bör jag också tillägga, att Göteborg

— 405 —



GÖTEBORGS JUBILEUM 1923 

inom sitt eget land tillkämpat sig den ställning, som bör tillkomma staden. 
Men vad mera är, utställningen har uppvisat, att vårt efter världsmått lilla land 
och vår lilla stad kunnat på olika områden, kulturella, estetiska och materi
ella skapa ting, som äro stora även efter världsmått. Jag tror, att vad vi 
genom utställningen vunnit i prestige och nya relationer bildar en kapitaltill
gång, som efter hand kommer att lämna rik avkastning.

Den gamle göteborgaren, stadens politiborgmästare, jag skulle gärna vilja 
kalla honom den gamle burggreven, har riktat sitt tack till styrelsens med
lemmar. Utom styrelsen ha vi dock att söka många män, som äro värda allt 
erkännande. Vid morgondagens fest komma de dock säkerligen att hedras 
som sig bör. Dock, personerna försvinna, deras namn, som måhända gömmas 
i hävdeböckerna, glömmas under årens damm, men kvar lever staden, till vars 
ära och utveckling det i dag avslutade verket uppbyggts. Låtom oss samlas 
i en gemensam hyllning för vår vackra, vår stolta stad.

Leve Göteborg!»

Efter dessa med livliga bifallsyttringar mottagna anföranden talade herr CAR- 
lander för pressen, vilken skål besvarades av professorn Torgny SEGERSTEDT.

Efter middagen vidtog en animerad bal i den stora danssalen, som var till 
trängsel fylld av en feststämd publik.

Under aftonens lopp avbrändes ett praktfullt fyrverkeri på utställningsom- 
rådet, där under hela kvällen ett brokigt liv rådde. Från alla förlustelseloka
ler hördes ett livligt sorl av glada röster och på de öppna platserna och å 
nöjesfältet myllrade det av besökande från när och fjärran. Men obevekligt 
flyttade sig visarna på tidens ur. Timma lades till timma och uppbrottstiden 
nalkades. När det ominösa tvåslaget förklingat, släcktes belysningen och por
tarna stängdes.

Minnesutställningen hade själv blivit ett minne.
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- Ti hava hunnit till slutet av vår skildring. Ett rörligt kaleidoskop av skif- 
V tande bilder hava passerat oss förbi, när vi i tankarna genomlevat jubile- 

umssommarens händelser. I stark känsla av samhörighet med gångna generationer 
och tacksamhet för deras arbetsfyllda gärning gingo Göteborgs medborgare 
att fira 300-årsminnet av stadens grundläggning. I livlig önskan att visa, huru 
Göteborg och Sveriges land vårdat förpliktande traditioner och förvaltat fädrens 
arv, skapades jubileumsutställningen. Här är icke platsen att falla nagra om
dömen. Men huru dessa tilldragelser i framtiden än må bedömas, om ett bära 
de dock vittne — om fosterländskt sinne, om mod och kraft 1 mulen tid.



Geeofg
a 5

s08









LU

. vaut

30s 
0

2‘- 
ee j se y

127 
s- se •

9.90 10%

5 "

1

14

JS

yr ‘27 ,

).. d

N
î }

x.70 AN. 
Vit A V -She II -Tran 

.

■ 4

art ttertPAEu) 2/1

JP MEAr

V4at \ g. .DReee,

for 10. 13.4 9" os

hl da 
CIs SN (s c T’s g/3222 —1




