Delsjöbäck
ken
at en stor ekonomisk
e
och kulturrell roll i Örgryte.
Ö
Där låg ett an
ntal kvama
ar, först
Delsjöbäcken har spela
san i Kärra
alund, den största med
m hela fe
em stenar, därefter kvarnarna
k
i Bö och så
s Underås
s kvarn
Sus
vid kyrkan. I bäcken
b
fanns också mycket
m
fiskk.
dsarbetarna
a i Dicksons orange
erier brukad
de fiska i bäcken
Trädgård
på sin rasst.
a landerierna och herrgårdar
h
rna tog tillfället att avleda
De stora
vatten frå
ån bäcken
n för att försköna sin
na trädgård
dar med dammar
d
och kana
aler. Carl vo
on Linne beundrade
b
dessa.

Figu
ure 1 Pojkar stående i Delsjöbääcken
vid Stora
S
Torp 1932

Gustav P
Prytz pa Wilhelmsb
W
berg lät up
ppföra ett varmbadh
hus på
nuvarand
de S:t Sig
gfridsplan. Det blev mycket populärt
p
oc
ch han
ordnade med cha
arabangturrer från Gustav
G
A
Adolfs
torg
g. Men
badhusett monterad
des ner (18
825 1839)) och forsla
ades till Sa
arö där
det bidrog till att gö
öra Sarö tilll en badortt.
—

Jak
kob Cavalliin fick ekon
nomisk gotttgörelse av Prytz förr de översv
vämningar han drabb
bats av.
Cavvallin är o
orsak till namnet
n
Bru
unnsparke
en i Göteb
borg. Den hette tidig
gare Järnv
vägsplatse
en. Där
ano
ordnade Ca
avallin ett fyrverkeri
f
f att hedrra Carl XIV
för
V Johan so
om var hans vän. Därrvid omkom
m en av
Cavvallins stud
denter. Tilll minne a
av studente
en skapad
de han ettt brunnshu
us med ka
arlsbaderbad och
plattsen kallad
des därefte
er för Brunn
nsparken. Flera av de träd han planterade
e finns kva
ar i lunden..
Störst historissk betydels
se hade ändå
ä
S:t Siigfrid. som
m stannade
e till och lä
ät döpa nå
ågra av de
e första
“sve
enskarna” i bäcken. Det
D kanske
e är grunde
en till namnet Örgryte, hans “O
Ore Crypte””.

