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Stora Katrinelund, Göteborg
Ett gammalt landeri som skulle rivas

I eftermiddagssolen en sensommardag sitter Axel Nilsson på ljugarebänken framför 
Stora Katrinelund. Bredvid honom sitter unge kollegan Stig Roth, vars mentor han är. 
De har var sin grogg och ett luftgevär ligger nära till hands. Vinden prasslar i löven, 
dofterna efter en bättre middag letar sig ut genom köksfönstret. Man åt alltid gott på 
Stora Katrinelund, för herrn i huset var matglad och fru Berta en utmärkt husfru med 
kulinariska talanger.

Då klapprar det av hästhovar, inte käckt och kraftfullt som på morgonen utan mera 
släpande och dåsigt. Det är ölutkörarna som är på hemväg efter dagens rundturer. Kus-
karna nickar på kuskbocken. Då slänger Axel Nilsson iväg ett par skott i rumpan på 
hästarna, klapperiklapp, de ståtliga ardennerna vaknar till liv och dundrar över bron in 
till bryggeriet. Kuskarna ruskas om och får fullt sjå att ta tag i tömmarna och få kontroll 
över sina uppvaknade dragare.

Så kunde herrarnas skämtlynne ta sig ut 1915 när det begav sig. Så gör man inte på 
2000-talet, men hundra år tidigare var det helt accepterat – utom möjligen av hästar 
och kuskar.

När Göteborg blev stad 1621 ställde staten s.k. donationsjord till stadens förfogande. 
Det var reserverad mark utanför vallgraven som skulle kunna användas i framtiden när 
staden växte.

Marken utarrenderades till privatpersoner, de flesta verksamma inom magistraten. 
Marken användes till mulbete, gräsvallar, kålgårdar och odling av spannmål och pota-
tis. Här odlades också tobak och anlades tegelbruk och andra fabriker. Av ett fyrtiotal 
landerier, som kan jämföras med huvudstadens malmgårdar, bebyggdes hälften. Ett 
fåtal finns kvar bland dem, Liseberg, Burgården och Johanneberg. Det enda någotså-
när bevarade landeriet är Stora Katrinelund, som hukar söder om arenan Nya Ullevi. Av 
egendomen som omfattade stora landområden, huvud- och gårdsbyggnader, vattenreser-
voar, båthamn – i Mölndalsån – lusthus, växthus och orangeri finns bara corps de logis, 
flygelbyggnader och vattenreservoaren (oktogonen) bevarad. Staden återköpte egendomen 
i etapper. De sista ägarna var familjen Levgren, som efter hundra år bodde kvar ända till 
1914 då den efterträddes av Axel Nilsson som hyrde av staden.  Planerna var att husen skulle 
rivas och marken stå till förfogande för en utbyggnad av järnvägen söderut. 

Den herrgårdsliknande anläggningen uppfördes under senare hälften av 1700-talet 
och byggdes om efter ritningar av stadsarkitekten Carl Wilhelm Carlberg, som också 
ritat Gunnebo slott och Göteborgs domkyrka. Rumsindelningen av huvudbyggnaden 
är i stort sett densamma, i flera av rummen har de ursprungliga tapeterna bevarats och 
restaurerats och i köket vilar en hemtrevlig stämning från förr kring den gamla järnspi-
sen med kåpa.
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Om orangeriet från 1700-talet – numera rivet – har ”museigreven” Arvid Posse skrivit 
en uppsats i en festskrift till Hjalmar Wijk på hans 50-årsdag 

Stora Katrinelund är värd extra uppmärksamhet, eftersom Axel Nilssons göteborgsår 
präglades av livet på det gamla landeriet. Där levdes stadsliv fast som på landet och  
umgänget, inte minst bland museifolk, konstnärer och stadens fäder, kom gärna på be-
sök till den lantliga idyllen ”mitt” i stan. I Berta Nilssons och sonen Görans dagböcker 
återfinns alla namn på dem som gästade Stora Katrinelund och man kan av dem gissa sig 
till allt som dryftades om vad som rörde sig i Göteborgs och Sveriges musei- och kulturliv.    

Samtidigt med första världskrigets utbrott i augusti 1914 gick flyttlasset från Grev 
Magnigatan i Stockholm till Stora Katrinelund i Göteborg. In flyttade Axel Nilsson 
med barn och blomma. Pigan Anna Maria Larsson följde också med från Stockholm. 
Hushållet utökades 1916 med kusken Albin Sigfrid Nilsson från Dagestorp, Malmö. 
Han fick bo i det vackraste rummet i hela huset. Han skulle köra hästarna eller snarare 
russen Helga och Herr Kules (!), som Axel Nilsson fått med sig från Skansen. Helga var 
otroligt nyfiken och såg hon någonting på en gräsmatta långt borta måste hon dit och 
titta efter vad det var. Herr Kules var ganska folkilsken för dem som inte kände honom 
och ville framför allt kasta av alla barn, som skulle rida på hans rygg. Dessa egenskaper 
passade illa för den barntillvända verksamheten på Skansen, så de pensionerades och 
flyttade med till Göteborg.

1917 fick Axel Nilsson en bil av Hjalmar Wijk. En chaufför anställdes och så små-
ningom försvann russen och kusken från Stora Katrinelund.

Sonen i huset, Göran, lärde sig rida på Herr Kules, fadern var ju kavallerist. Dessvärre 
blev han som så många andra avkastad och fick som sjuåring en skada i höften som 
utvecklades till tuberkulos vilket märkte honom för liver. Men det är en annan historia.

Stora Katrinelund var trivsamt. Det kan var och en konstatera som besöker det gamla 
landeriet. Trots att det inte längre bor någon vare sig i stora huset eller i någon av flyg-
larna är det inte svårt att föreställa sig hur det kan ha sett ut när det var bebott. Men 
opraktiskt var det 1914 när familjen flyttade in. Det var dass i en av flyglarna och där 
var det på vintern så kallt att innehållet i tunnorna frös. För att hålla värmen tändes 
brasor i alla rum. Elektricitet infördes först 1917. Fram till dess fick man klara sig med 
fotogenlampor. 

Far i huset var mycket borta, han reste kors och tvärs, engagerad som han var både 
i Stockholm och i Skåne. Han reste utomlands och såg på museer och gjorde inköp 
till det nya museet. Och var han inte ute och reste så tillbringade han långa dagar på 
museet.

Han låg också ofta sjuk hemma och sjukdomsperioderna blev allt tätare och längre. 
Åderlåtning och med tiden även morfin måste till för att häva attackerna. Han tvingades 
också resa bort för att bättra på sitt hälsotillstånd, som sakta och obönhörligt försäm-
rades allteftersom tiden gick. Men på Stora Katrinelund trivdes han och återupplevde 

Axel Nilssons arbetsrum på Stora Katrinelund.
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säkert sin barndoms tidiga år på Ebbesjö. Det Nilssonska hemmet var mycket gästfritt, 
vännerna kom och for liksom Bertas syskon och syskonbarn. Stora Katrinelund blev ett 
nav för Berta och Axels vänner, släktingar, kolleger och arbetskamrater.

Till familjen hörde också hundar. ”Klumpen” av rasen Old English Sheepdog var 
mycket älskad liksom även airedaleterriern ”Dolly”, som regelbundet födde många val-
par. En av dem var ”Jeppe” som fick stanna i familjen. Det berättas att under de stränga 
krigsvintrarna, då det var ont om ved, trängde familjen ihop sig i nedervåningen och 
Göran, som var sängliggande, hade Dolly och valparna som sängvärmare. Dolly dog 
samma år som Axel Nilsson men hennes namn lever kvar. Dolly den sjunde ligger just 
nu vid mina fötter när jag skriver detta.

I huvudbyggnaden finns den nedre och övre hallen. I den nedre låg hundarna i sina 
korgar, i den övre stod ett par korgstolar med mjuka dynor och kuddar i, där fick hun-
darna inte vara. Hade husfolket varit borta och kom sent hem låg hundarna snarkande 
och till synes djupt insomnade i sina korgar, men i övre hallen skvallrade de knarrande 
korgstolarna med sina varma dynor om att de bara ”sov räv”.

Hundarna räknades som familjemedlemmar och skickar via brev hälsningar till hus-
folket och till varandra. ”Hur gick det med Dollys äktenskap?” frågar Axel Nilsson i 
ett brev från utlandet. Det är roligt att vara en av de få invigda som vet att det är ett 
hundbröllop det handlar om. Valparna såldes eller skänktes bort till vänner. Under de 
kalla krigsvintrarna låg de som små värmedynor i sonen Görans säng.

Stora Katrinelunds lummiga och kuperade park, som nu är avsevärt stympad, var ett 

Silverhunden har ingen stämpel och är troligen modellerad av och gjuten för Axel Nilsson.

Göran Axel-Nilsson med mor Berta, till häst och longerad av sin farbror ”Pittor”.
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härligt område för lekar och här levandegjordes Walter Scotts romaner. Medeltidens 
riddare, väpnare, kardinaler och fotfolk vimlade i Sherwoodskogen. Karl XII:s och 
hans karoliners hjältedater hörde också till favoritlekarna. Här blandades Göran, hans 
kusiner och klasskamrater med grannbarnen från trädgårdsmästeriet och grabbarna i 
arbetarstadsdelen på Gårda – några flickor deltog tydligen inte, för det har jag inte hört 
talas om och inte i tid haft vett att fråga efter. Vänskapen mellan lekkamraterna, som i 
barndomen växte upp i så olika miljöer, bestod livet ut. 

Ur Göran Axel-Nilssons minnen saxar jag:
”1914 fick jag höra att familjen skulle flytta till Göteborg, en stad långt borta i det 

okända och där det alltid regnade. Samma dag som det första världskriget bröt ut eller 
31 augusti 1914 flyttade vi in på det gamla landeriet Stora Katrinelund vid Levgrens-
vägen. Min far hade hyrt det av staden för 1.500 kr om året med corps de logis, park 
och tillhörande prydnads- och köksträdgård. I en liten stallbyggnad längst ner i parken 
inkvarterades russet Helga med sitt smörgula hingstföl Herr Kules. Det vimlade av 
hundar mest airedaleterriers som Dolly och Jeppe men själv hade jag en härlig tid Old 
English sheepdog vid namn Klumpen

Det var som att flytta rakt in i 1700-talet. Till hushållet hörde även ett hembiträde, 
fröken Larsson och en kusk.

Staden ansågs ligga långt bort i de okända, vi bodde på landet. Göteborg var på den 
tiden en ganska annorlunda stad mot nu (1971). Trafiken fridfull, mest åkarkärror, spår-
vagnar samt en och annan landå eller droska. Till och åter från staden åktes det efter 

Axel Nilsson striglade sin kniv och rakade sig till tonerna av speldosans operettmelodier.
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Helga eller ibland den något oberäknelige Herr Kules i en liten grönmålad öppen vagn, 
ibland körd av min mor. 

Att hemlivet på Stora Katrinelund var rikt och spännande även för en grabb i pojk-
åren är uppenbart. Många gäster och mycket folk från hela Norden samlades där. 
Norska och danska klingade snart helt förtroget för mina öron. Huset genomström-
mades av museifolk, konstnärer och konsthantverkare. Många goda middagar avåts 
och på kvällarna fick man ibland ’komma ner och hälsa’. Iförd den obligatoriska fotsida 
flanellnattskjortan. Jag påminner mig också större tillställningar och fester, ofta ledda 
av den uppfinningsrike Strömbom, som ibland uppträdde som ’trollkarl’ och ibland 
som ’doktor’ med hissnande ingrepp på patienterna. Särskilt minns jag en ”maskis” där 
textilflickorna uppträdde i 1700-talsdräkter under ledning av Vivi Sylwan, kostymerad 
till Ludvig XIV.

Lägg nu därtill vinterns slädfärder i den vita kappsläden med röda medar, bålen för 
herrarna och de från Holland importerade kritpiporna, vilka tjänade som gästbok, i det 
att varje gäst fick ett eget exemplar med sitt namn o.s.v. så förstår envar, att det vilade 
något av en fläkt från Gösta Berlings Ekeby också över gamla Katrinelund. 

I Göteborg fanns de färgstarka gestalterna av Leonard Jägerskiöld, allmänt kallad 
’Jägaren’, chef för Naturhistoriska museet och vår närmaste granne Axel Romdahl, 
i vänkretsen benämnd ’Ludde’ och chef för Konstmuseet, samt den lärde sinologen 
Bernhard Karlgren.

Bland skaran av gästande kommer jag väl ihåg de följande som jag emellertid måste 
inskränka mig till att endast nämna med namns nämnande. Där märktes bland många 
andra norrmännen Aal och Bögh, danskarna Mackeprang, Andrup och Hannover, 
svenskarna Curman, Cederström, Upmarck, Gauffin, Wettergren och Baeckström. 
Vidare minns jag riksbibliotekarien Isaac Collijn och den tyske gravyrexperten Peter 
Jessen.”

Men livet på landet tog slut när husbonden gick bort och Berta Nilsson flyttade 
in till Erik Dahlbergsgatan och hade skolhushåll där. Göran började på Hvitfeldtska 
gymnasiet.

De praktfulla kastanjerna som vaktade det gamla landeriets grindar i väster och öster 
har fallit, av trädgårdsmästeriet finns inte ett spår. Parken har bit för bit exploaterats, 
nu finns där bl.a. en skateboardbana. Huvudbyggnaden och flyglarna har tjänat många 
syften under åren. Där har varit militärförläggning, ungdomsgård, vandrarhem, un-
dervisningslokaler för stadens internutbildningar och tillskärarakademi. Nu har Bur-
gårdens utbildningscentrum etablerat sig i byggnaderna och driver där August Kobbs 
gymnasium med både gymnasie- och vuxenutbildning. Det skulle glatt Axel Nilsson 
att känna till att här bl.a. finns två inriktningar inom Naturbruksprogrammet upp-
delade på Djursjukvård och Hund. I en av de gamla flyglarna bor numera inte bara 
hundar utan också kaniner och andra smådjur.

På Stora Katrinelund levde familjen Nilsson lantliv inom stadens gränser.


