Vår moster Naemi, Britts storasyster föddes 1913, precis innan Första Världskriget
bröt ut. Naemi hittade sina vänner bland Frälsningsarméns verksamheter i Göteborg.
Naemi var en sann människovän och det dröjde länge innan hon började tänka på sig
själv och ett eget liv. Hon jobbade länge som lågavlönad ”soldat” och sysslade med
hjälpverksamhet bland dem i samhället som var sämst lottade.
På 1940-talet träffade hon en snäll kille som hette Eric.
Eric hade också hittat till ”frälsis” och där knöt Naemi och Eric sina band. De gifte sig
1954 och jag (då tre år) tror mig ha diffusa minnen av deras fest...
När jag växte upp hade jag en idol, den lite tystlåtne, men oerhört snälle Eric, eller
Putte som han kallade sig själv. Varje gång man träffade Naemi och Eric fick jag en
tvåkrona eller några fina silverkronor av Eric. Alltid lite diskret och inga dumma krav
om att lägga dem i sparbössan...
Eric var en mycket mysig och snäll person. Eric jobbade på Eriksberg och var
”torpare”! Ja, i Göteborg kallades Eriksbergs Varv för Torpet. Utmed älven fanns
också Lindholmens och Götaverkens skeppsvarv.
Alla gubbar på varven hade ett smeknamn, och vi trodde länge att Eric kallades för
Uttern... men det var det göteborgska uttalet som vi lurats av – han kallades Örten.
Eric gillade fotboll och var en inbiten Öisare, men på sin kavaj hade han ett annat
klubbmärke - FB Örten!

Därav fick han heta just – Örten (på Torpet)!
Föga visste man då om hans hårda uppväxt. Eric föddes 1910 och hans pappa Gunnar
var sjökapten. Gunnar gick ut Sjöbefälsskolan i Göteborg 1901 och fick sitt
kaptensbrev.
År 1906 får han Kommerskollegiums intyg att vara fartygsbefälhavare på samtliga
farvatten. Han jobbar i tio år som kapten på olika fartyg.
Dessvärre blev pappa Gunnar sjuk redan 1916, mitt under brinnande världskrig, och
dör i Skottland endast 36 år gammal…. Tydligen var det av en (idag betraktad som
simpel åkomma) blindtarmsinflammation han avled.

Detta blir naturligtvis en katastrof för Erics mamma Elin. Maken dör, hon blir
ensamstående mamma och detta innebar självklart ekonomisk katastrof. Då fanns inga
sociala skyddsnät.
Nedan ser du några dokument från tiden. Hjärtskärande! Att få kuvert med svarta
sorgkanter innebar oftast att katastrofen var nära. Eftersom Gunnar Esbjörnsson avled
under Första Världskriget noterar vi också att kuvertet från England har kontrollerats
av en CENSOR. På så sätt kontrollerades post för att undvika att information kom till
”den lede fi´s” kännedom, vilket förmodligen försenade viktig information.
Lille Eric blir alltså faderlös redan vid sex års ålder! När han är endast 16 år dör även
mamma Elin, 41.
Eric får nu bo hos faster/moster Agnes och det är nog inte så jätteroligt... att växa upp
hos en amper nucka. Vi vet att Eric senare fick ge sig ut på s k nödhjälpsarbeten och
det handlade ofta om tunga grovarbetarjobb ute i regn, snö, kyla. Eric drabbas av tbc
och får senare en lunga bortopererad.
Naemi och Eric får inga egna barn, men är fantastiskt snälla och omtänksamma mot
sina syskonbarn.
Eric jobbade hela livet och när han är 65 år blir han pensionär och lämnar Eriksbergs
varv. Naemi jobbade i skoaffärer, längst tid i ansedda Lagerssons Skosalonger på
Södra Hamngatan. Där hade hon bl a den fina fru Gyllenhammar som kund och hon
fick försöka hålla ordning på sonen Pehr som tydligen redan som liten var kaxig när
mamma skulle prova nya skor!
Och det fortsatte han ju med som chef på Volvo under många år.
Naemi och Eric var med och byggde upp Sveriges välstånd under 1900-talet och hade
nog ett ganska bra liv, men utan överflöd för egen del.
Dessvärre blev Eric sjuk och var på ett äldreboende den sista tiden av sitt liv. Då hade
Naemi redan drabbats lite av demens och orkade inte riktigt med sig själv och Eric.
Dessvärre fick inte Eric den omvårdnad man kunde förvänta sig den sista tiden.
Svensk äldrevård är inget man kan skryta om!
Idag finns inte Eriksbergs Varv, och området på Hisingssidan är nu hotell och
konferensanläggning.
Eric tog gärna en pilsner till maten, men var väldigt måttlig med alkohol. På en resa till
Danmark berättas dock att Eric beställde in kall pilsner att svalka sig med i värmen.
Efter en stund märkte resesällskapet, och Naemi, att Eric började sjunga på den då så
populära landsplågan ”Volare” där den svenska texten löd ”Jag sjunger, åh, åh, jag
svävar högt i det blå”.
Eric hade fått en Elefant-öl, som han inte var van vid. Men det var väl skönt att få
sväva lite!
Naemi och Eric var mycket fina människor – och vardagshjältar!
Fotnot. När jag såg Örtens klubbmärke blev jag lite orolig... Eric var väl inte Bajen-fan? Färgerna, typ...
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