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Resteröds djurpark 

- Han var nog ganska ensam om att ha d' k. 
Man miste ha intresse. länka på att d eb rJrpar. Det ir kostsamt. 
djuren. e s ara sig. Han älskade alla 

Margot Larsson funderar över sin mans liv T La 
upp i._Dddevalla, bodde i Stockholm åren {92~~~1 ~nh Ha~ ha~.e vuxit 
återvande han till mode h h d · ar ans 1ar dott 
hans mor brukade hyra ':n ~m~~l:" ted. Livet~ Resteröd började med att 

rage följ~e med till sommarstället, fö~:a g~::~n ~9tr ~':1m\et~c Ma~n. 
h:deeh biuk~r ah ~aF~ 3000 kvadratmeter. I läge~heten i "tJd~~~all~ptc 

tl" dsan 11at 3 g ar 1 ur på 30-talet. På landet skaffade han andra d'ur 
go an ka utegångsf!r och gotlandsruss som fick gå där och beta. J ' 

Lassebo 
Senare .~yttade Tage ut till Resteröd för gott och började bygga i hö 'an av 40. 
t~let: F~~t bodde han i Olle Olsons röda hus. Sedan byggde han ctt1itet hus 
~Il ~1g SJ~l~,. mera som en atelje med fonster från golv tiU tak. När han skulle 
sknv~ sig 1 Reste.~00, frågade kyrkoherde Claesson vad huset hette. Tage 

hade .. mg.~t nam~. Då får det bli Lassebo", avgjorde prästen. Och så blev det. 
Det ar dar Margit ~arsson bor i ett ljuvligt, litet gult hus i olika nivåer, tillbyggt 
några ~~nger. Nu ar det 22 år sedan Tage gick bort. 

Det ar .den .vackraste ~agen i ~aj då vi i Dokumentationsgruppen besöker 
P_lats~~ för DJurparken 1 Resteröci, Tage Larssons skapelse. Björkarna slår ut 
sma lov medan man ser på. Ljuset är bländande. Luften full av förhoppningar. 
~~~f:s~ea~. t"n skål med små pensecr ut::mför trappan. Nu kan de överleva 

Skolbarn med matsäck 
Sådana dagar på våren kom skolklasser i bussar för att besöka Resteröds 
djurpark, eller som den kallades i början: Lassebo djurpark. Det behövdes 
inga annonser. När strömmen besökare väl börjat, stod den inte att hejda. En 

~~tn:!~o~ä~it ~;;:rk~~~ti)~~ ~:f~~:/:~tbi1~a?hud:3r=~aj u':1e~::h~l~v 
vägen. Antalet besökare per år var cirka 30 000 personer. 

M~~~.hA:,d~~fi~t J:1;'åsåd~:~a~0~~~~:d~Mcsk~i sA~rp!~v~~~'l;!~k!~~ På 
våren mycket skolklasser, sen pensionärer. P1 sommaren, lördag och söndag, 
fullt med semesterfirare. 

Skolbarnen hade matsäck med sig och gick upp på berget och satt där och 
åt . Tage hade köpt kvarnstenar från kvarnen vid Rcsteröd vatten. Det var 
både större och mindre stenar. De fungerade som bord. Pl den tiden var det 
fin utsikt över havet, innan alla träden vuxit upp. 

Ö~il:= li~~ ~~~h1d::~~d~ttd:s~~~.a~~j~fl,~~da~~~;J~· nog skogen. 

Carl Milles· favoritelev 
Innan intresset för Djurparken tog över, var Tage.Larsson ko~stnär. Som 20-
åring började h an studera vid Högre Konstindustnella skolan 1 Stockho~, . 
skulptörlinjen. Där fic.k han en lärare, Carl Milles, som snart.~tslg.Tage till ~u 
favoritelev. I fyra år varade studierna. När Milles skulle resa .over ttll USA, vt e 
han ha Tage med sig. Men till det sa modem i Uddevalla MJ. 

-


