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Affären som blev en institution

Vid arvskiftet efter Arons död övertogs 
rörelsen av Herman, Macke och Eva. 

Under andra världskriget blev Macke 
Katz uppsökt av Holger Falk, som ville 
arrangera ett stort solidaritetsmöte med 
insamling för det av tyskarna ockuperade 
Norge. Macke upplät affärens balkong 
för uppträdanden. Stora Teaterns och 
Stadsteaterns ensembler ställde upp. 
Journalister på Göteborgs-Posten och Ny 
Tid såg till att begivenheten fick tillräckligt 
med förhandsreklam. Tusentals besökare 
kom och insamlingen gick bra. Det gick 
så bra att det genomfördes ytterligare ett 
arrangemang för Norge från Katz balkong 
en tid senare. 

Framgången gjorde att man bestämde 
sig för att fortsätta på den inslagna vägen. 
Det blev tradition att Lasse Dahlqvist 

presenterade årets luciakandidater från Katz balkong tillsammans med 
uppträdanden av kända artister. Insamlingar gjordes nu till De Gamlas Utfärd. 
Som mest kom mellan trettio och fyrtio tusen åskådare. Katz balkong hade 
blivit Göteborgs största nöjesestrad. Där uppträdde artister som Karl Gerhard, 
Git Gay, Carl Gustaf Lindstedt, Stig Grybe, Gunnar Siljabloo Nilsson, Sonya 
Hedenbratt, Brita Borg och Lill Lindfors. Så olika artister som kuplettsångarna 
Calle Reinholz och Erik Källqvist, popbandet Tages samt frälsningssångerskan 
Lapp-Lisa hade det gemensamt att de uppträtt från Katz balkong. Så småningom 
började man med mannekänguppvisningar, men då med en cat-walk byggd nere 
på torget. 

Det gick så långt att det hände att journalister i Göteborgs-Posten i tidningen 
kallade Kungstorget ”Katzska torget”. Då lär dock en annan klädeshandlare på 
andra sidan torget protesterat och hotat med att sluta att annonsera i tidningen. 

Familjen Katz engagemang för humanism och medmänsklighet gjorde att de 
också lånade ut balkongen till Göteborgs Fredskommité under ledning av Ruth 
Adler när de hade bjudit in den engelske labourpolitikern Zillacius att tala om 

Eva Anjou, f. Katz. Hon skötte tillsammans 
med brodern Macke affären Pettersson & Katz 
från 1940-talet till försäljningen 1975.
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kamp mot atomvapen. Då blev publiktillströmningen inte lika våldsam, vilket väl 
inte var att undra på med tanke på att ett tal hållet på engelska inte kunde beräknas 
dra sådana massor. Men stadens tunga politiker kallade arrangemanget ”ett 
kommunistiskt propagandajippo”. Familjen Katz var motståndare till atomvapen. 
Det räckte för att lämna tillståndet. 

Uppträdena började alltså på 1940-talet men fortsatte under femtio- och 
sextiotalen. Sista uppträdandet stod Hagge Geigert för i november 1974. Året 
därpå sålde familjen Katz aff ären och några år senare revs huset med balkong och 
allt. 

Visa av Lasse Dahlquist för en av modevisningarna på Kungstorget. Teckning av Holger Falk 1949 i gästboken för luciainsamlingarna och kabaréerna från Katz balkong
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Ur gästboken vid luciapresentationen i november 1970. Så olika artister som Lasse Dahlquist, 
gruppen ABBA, Gunnar Siljabloo Nilsson och Karl Gerhards gamle kapellmästare Erik Jonsson syns 
bland namnteckningarna. Lasse Dahlquist och Ingeborg Nyberg vid ett arrangemang från balkongen.


