
En söndag på det glada tjugotalet
Anna-Greta Netterfors föddes

dagen efter den svenska kvinnans tredje valdag

■ ■ ■  Året är 1928. Ett år då Utbynäs inför-
livas med den växande storstaden Göteborg och
då det vackra gamla konserthuset i trä vid Heden
förstörs i en våldsam brand den 13 januari.

Det är också detta år som Alexander Fleming
en dag i september upptäcker penicillinet, något
som man dock inte får läsa om i tidningarna
detta år. Nobelpriset fick Fleming först 1945 när
världen insett betydelsen av hans upptäckt.

En annan septemberdag, söndagen den 16
september, föds min mor Anna-Greta i Göte-
borg. Att vara född på en söndag är
någonting fint har vi alltid fått lära
oss i vår kyrksamma familj, där alla är
söndagsbarn utom min lillasyster
Britta.

■ ■ ■  Den stora nyheten i landets
tidningar denna alldeles särskilda
söndag är lördagens riksdagsval, det
tredje i Sverige då både män och
kvinnor fått rösta. Dagens Nyheters
förstasida toppas med rubriken ”Ingen mandat-
ändring igår” och tidningen kan sedan berätta att
”de borgerliga hålla socialisterna stången”.

Nedtill på DN:s första sida rapporteras från
Göteborg att valdagen ”haft ett strålande väder
med septembersol och sommarvärme” och att
partierna förfogat över ”ett hundratal valbilar va-
rav drygt 80 tillhörde de borgerliga organisatio-
nerna”. Särskild uppmärksamhet har borgerliga
valförbundets ”vagn med högtalaraggregat” väckt
liksom den ”flygmaskin som ungsvenska förbun-
det förhyrt”. DN skriver att flygplanet ”gjorde
upprepade räder från Torslanda in mot staden”.

Inne i tidningen kan vi läsa att en tysk ingen-
jör satt nytt rekord i ”höjdflygning med 500 kilo-
gram nyttig last”. Det nya rekordet är på 8 830
meter och flygaren har där kunnat konstatera en
temperatur på hela 50 minusgrader.

DN har denna dag en söndagsbilaga och en
bilaga i ett mindre format för barn.

I söndagsbilagan får läsarna under rubriken
”Svensk ökenjul” ta del av en livfull skildring av

julfirandet i Sven Hedins stora Asienexpedition i
Gobiöknen.

I ett annat reportage under rubriken ”Brotts-
lingen på kroken” kan vi lära oss mera om ”mo-
derna detektivmetoder och förhörsknep” – från
kriminallaboratoriet till domstolen.

■ ■ ■  I Göteborgs-Posten denna söndag kan vi
läsa mer om lördagens val. Tidningen rapporterar
om ett rekordstort valdeltagande och på första-
sidan finns bilder på köer av röstande utanför

Annedalsskolan och Viktoriaskolan.
Allra störst var valdeltagandet i

Lindholmens nya skola ”med ej min-
dre än 79,2 procent röstande” skriver
tidningen. Och i Bagaregårdsskolan‚
där Anna-Gretas mor Anny röstade
innan hon åkte till BB, var valdelta-
gandet 77,5 procent.

Göteborgs-Posten uppmärksam-
mar också planeringen av Kungs-
portsavenyns nya slutpunkt i söder

under rubriken ”Götaplatsen får ej förfulas”. I ar-
tikeln får professor Axel Romdal komma till tals
och framföra sitt stöd för Carl Milles och den så
kallade Götaplatsplanen.

■ ■ ■  På annonsplats får vi veta att Örgryte
denna dag spelar mot Hälsingborg i Svenska se-
rien. På Folkteatern kan man se Trötte Teodor, en-
ligt annonsen ”en av samtidens roligaste farser”
och på Lilla Teatern ges Yrkescharmören, ett lust-
spel i tre akter.

I tidningen recenseras också föreställningen
Jämlikhet och broderskap som spelas på Lorens-
bergsteatern. Signaturen Es An. anser att pjäsen
”luktar förkrigstid långa vägar och är lovligen
naiv. Under vinjetten ”Världens gång” kåserar sig-
naturen Buster om vackert väder. Inte mycket
tycks ha förändrats under de drygt sjuttio år som
gått sedan 1928.
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