


PUB-KRY,S,S

12. The mostfamous brother?
13. Flygande lramster.
14. Monopo$ris.

15. Bobby & Sound
16. Vad kallas "Family Graham,,?
17. Nyiippnad GATE.

18. 'House of the rising sun, Moderns yrke?
19. Magborstare.

20. vatteninsekt dapt efter broder sjungen i kanon.
21. S kyddshelgon.

22. Dickenskarakttir.

23. Strong waters for the (Jnicorn.

24. As\nstvdkammarpub.
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Klassiska krogen IV
" Han lade sig lugnt ner med huvudet
nnt stupstocken och med fu) gerhanden
mot ett annat block. Foll<samlingen
som naturlignls var vtildig bevinnade
molryst bddelns stora skicklighet med
bilan, som raskt skilde huvudet och
handen frdn kroppen, vilken dtirpd fick
ligga dtir den ldg en stand och sedan
vtindes pd rygg sd att blodet skulle
rinna av. I vtintan pd detta styrkte sig
bcideln och hans drtingar med brdd
och brtinnvin.
De ristade sedan upp liket frdn halsen
och neddt, tog ut hjtirtat och indlvorna
och stoppade dessa tillsammans med

konsdelarna i en pdse som grtivdes ner
under galgen. Kroppen sryckades
dtirefter med bila ifyra delar som
lades pd hjul. En ldng spik slogs
genorn huvud,et, och en av
bddelsdrtingarna kldttrade upp pd en
stege med dena och spikade fast det
vid galgen med mdnga hammarslag.
Handen spikades upp ddrunder, och
drirme d v ar s kddesp el e t civ er."
Skddespelet utspelade sig pd
galgbacken utanfdr Skanstull och
killen som rdkade illa ut var Jacob
Johan Anckarstrdm, som den 16 mars
1792 satt ndgra kulor i Gustaf III pd
en maskerad. Det tir den27 april och
det dr Anckarstrdms skikting Carl

Bilden av hdrnet Folkungagatan-Gdtgatan och l<varteret dtir Kdllaren Hamburg ldg rir
tagen 1908.



C hristopher Gjtirwell sorn bertittar
om sin tidigare slqddslings
hddanfdrd.
Men Anckarstrdm mdtte, tack och lov,
inte sin slwpare med tornmage. Han
lade fdn en rejtil frulcost, bestdende
av brdd, rnjtilk och nd kotletter, men
framfdrallt hade hanfdn den sista
supen.
Av garnmal tradition stannade alltid
bddelns lcdna vid K dttaren H arnbur g
mitt pd Gdtgatan pd sinfdrd sdderut
mot galgen. Dtirfick den dtidsdomde
kliva in pd krogen och motta en sup
av lcrogvdrden. Enfcirdkntipp mot
evigheten.
Ndr supenvar urdrucken tog vtirden
tillvara glaset, ristade in den
dddsdiimdes narnn i det och
placerade det i ett bldn skdp inne pd
kro gen. Allt rnedan den dddsd.dmde,
fdrhoppningsvis strirkt i bdde kropp
och sjdl,fortsatte de sista
kilometrarna i sin liv.
I dag dr bdde glassamlingen och
Kiillaren Hamburg borta. Krogen ldg
dAr rcarcrn Gdta Lejon nu ligger.
Ndra hdrnet av Folkungagatan och
Gdtgatan. Trdhw et s om rymde
krogen revs 1 9 12, men glassamlingen
var borta redan 1868.
Att hwet dr rivet kanman smtilta,
men det lnde varit intressant attfd
beskdda den ansenliga och smdn
morbida glas s amli n g e n.

" . . . .  F ; -F0r00msrfla wl
r \ vunga Lramer.

En karaktersfast urrg rrrarr rned sdker, ut.
komst, l jusa framtidsutsigter. god allmlrr-
bildning och l i irdelaktigt utseende iinskar.
inleda bekantskap nred en i idel qvirrna rned
behagligt utseende ftir att, ont stark synr.
pati skulle uppsti, nred henne ingi i lkten.
skap.

Flarr !r en god rrredborgare. och skulle
blifva en omtinksarn och trogen rnaki.
blott han funne "idealet", d. v. s. en hdn.
gifven, ildrdfri och rdttinkande husmodcr.
fiir ett ansprdksliist hem, hoii biir vara nf;.
got musikalisk och under 22 tr,

Absolut diskretion och samvetssranuI
tillvdgaglcnde garanteras pl hedersJ.d.

Anonl'nra rneddelanden besvaras, blott
de iro drligt menade och itfiiljda af insiin-
darinnans fotografi, som ltersdndes enligt
den anviining hon behagar meddela..

Allt skirnt undanbedes, emedan 4nnon.
siiren ej har tid att besvara dylikt.

Svar, nrdrkt 
"S:t 

Jtirgen G" torde sindas
ti l l  Dagens Nyheters Annonskontor, M1'nt.
gatan I  A.

Trefl iga rum med utsigt it gatan fi ir
kascherade Fruntimmer, tarfliga som bdtt-
re. Miistersamuelsgatan 32, I tr. upp i por-
ten.

a Fru C, Pehrsson, "
Barnmorska.

. Fii-rfelad, spaltulation. Titl ju.
len utkom i Berlin en bok med titel: ',Rid-
gifvare fiir fula darner". Ftirliggaren har
bara kunnat blifva af rned ett "nda "*"nl
plar, och detta stals.
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Boka l6rdagen

11 13 1995

Kontakta Alfet

zr a n N a Rrtrc K o RN a s ;i;:".ii'-.'.li

Det bdsta af alfa
HArvAxtmedel

iir Darure Berdlssons Patent-Elite-pomadr :
den Hster hiret,  st irker och befordrai
hirr[xren samt !.r  mj[ l lbefr iande. F6,rr
siiljes I I kr. irO iire pr burk hos

F T u  O T T I L I A  S T R A T n
Parfymbandeln, 6 Drottninggatan 6.

Obs. SioCes ti l l  landsorten mot efrerkraf.

$am(,uuger @ryggeviet
Kungl. Hofleverantiir

PILSENER-BIER till t0 ltronor

rekommenderas,
Telefon Allnrdnna 4419 Bell 854.

8 S

K&@S8fff f -
E@KAGEN

vid Al lnr inna grr ind f innes at t  hyra.  Ndr '
mare underrlttelser rneddelas I Dritsel'
niirnndens Karnmarkontor i huset nr. 2
Stora Nvgatan I  t r .  upp,  d i t  skr i f t l iga
I rvre.anbud kurrna in lemnas f6r  k l .  l2  pr i
da!re'n 

'f 
isdagen den 2 Septemller 1fi90.

OpTNNTAtLAREN
D.{N6 I DAA - Thosa Bhtllnl
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IAn GtiH DU
AITA JUL-
KTAPPABNA

SJATU!
Om du inte har rAd att k6pa en Gameboy t i l l
l i l lebror i  Jul,  ar det her den ideal iska presenten du
kan f ixa t i l l  at honom.

l l

Lillasyster har sikert 3000 bilder av Michael
Jackson och Beverly Hills, som kostar en t6r-
m6genhet. Har du tinkt k6pa fler bllder - glom det.
Spar hel lre pengarna! G6r denna present i  stel let.

Ti l l  pappa kan du gora den her fracka vdgghyl lan som kan settas upp vid diskhon.

6) Ta en tom plastdunk och
v skAr bort den ena sidan

av den. Borra darefter hAl
i motsatt sida.

@fa en tom skokarlong. '@ COr a hAl pA var sida
r av bonen Pa kar-

6\ Rita en tvrkant med
v rutmonster oA insidan

av kortvaggarna

@ .. .*n 9" o"n; , , '

Nar han sticker lingtarna
genom helen, har han arab
lbnasle totbollsspel.

@ Ta resAren frAn ett
oar av orna Kasseraoe
kalsinoar. . .

@ ta tuA halva skal av
en valn6t.

/3) Klistra fast resArenv 
f,r{ram pA not-

/A . . .och sA kan l i l la-
vsyster  g ladja s ig at  at l

a^
\!.,/ Klislra fast korken i bonen

av behAllaren.

. - '  ?o

ffi(
\ \  \
' \  \  \

t*-.-l
\Ezx

6) Hyl lan dr l i rdig.och kan monteras
v pa vaggen med skruvar I de tva
hAlen. Nu har pappsen en st i l ig hyl la, ,
oedekt nar han diskar. som



I

I  
Titr  mamma, som dnskar sig en torklumrare, kan cru gora den h?ir presenten.

61 Ta en tom t 0 litersv mAlarburk med lock och
961 20O-300 hAt i den m
6n syl. Ta av handtaget,

Iill_tll1 som 6r tite gt6msk kan du gora den hirereganta presenten. ;ili!1ilffJ 
*"" du s<ira den hir tfusisa iur-

Tll l  Jycken' som du tvingas ga ut med varenda dag, kan du g6ra den har f ina krappen.

Gor en ste l l  av t re o lank.
bitar'och borra hAl i de tvA

som ska peka ulpet

G6r en vev av ett ganrrnalt
larnror.

61 Trii ueuen genor66ii6 o"n- ut genom locket pA burken.

Nu kan mamma spara en massa trd. Omnon anvander hertorke.n, kommer kldderna
att torka pA rekordtid. Arets finaste oresent

Ta en loarulle. Rulla av allt papperet.

@ ta en tuschpenna
och skriv pA sista
PaPPersbiten:

(D'

f,
@ nutn sedan pA ailt

papper igen. Tank,

Rffi
rfar sA glad an

O Cqr g hekro rroildeg
ocn torma cteoen
som pd bilden hAr.

(D Anvdnd sedan en
blyertspenna till att

is'J,;,,*: //w

@ Stdtt in sraken i @ Staken kan naturliot-
vis anvandas Aret ru-nt.

,#
Hur forsldr farmor sjiilv

fi Klipg av toppen pA en mj6tk-- t(artong och ldst den pA
lycl(ens svans med tvA oummr-
Qa1d. Se tilt an den avkiippta
delen vdnds ,, in mot rumpan." l o o o - \ \ o  o  o  o

o z -

@ Nel ni nu dr ure och gAr en
. ..svang, och Jycken ska prut, ..svang, och Jycken ska prutta,

sa srrpper du ju kladda med hund_pasar som du maste bara baiset i .
\ \ ^
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FIRA IN SOMMAREN MED EN
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