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Maria Christine PearsonMaria Christine Pearson
Vem var

Som barn fick jag höra att min mor-
bror Svens fru Elsy haft en moster 
i Kina och som var gift med en 

«konsul» och rätt välbeställd. När hon 
kom och hälsade på, med sitt entoura-
ge av kinesiska tjänare med hårpiskor, 
hade hon alltid med sig fina, exotiska 
presenter.
 I november blev jag uppringd av en 
man som sa sig ha lovat undersöka vad 
som fanns att veta om Elsys moster. Det 
tog ett tag innan jag begrep varför han 
ringt mej och jag insåg också att den 
här mannen och hans föräldrar varit mer 
bekanta med min moster och morbror 
än min familj varit.
 Det var mitt kåseri från januari 
2021, som jag kallat «Som jag minns 
min morbror Sven», som fick mannen 
att ringa mej. Min morbror och moster är borta 
sedan länge och deras dotter, Lillemor, finns 
inte heller i livet. Jag vet att hon har tre döttrar, 
Kerstin, Karin och Maria, men jag vet ingenting 
om dem, inte deras nuvarande efternamn och 
inte var de bor. De kvinnorna bör vara strax 
över femtio nu och är de som främst borde vara 
intresserade av sin mormors moster.

Den man som Elsys moster var gift med vi-
sade sig vara Sir Catchick Paul Chater. En 

man som var generalguvernör i Hong Kong. Det 
finns mycket att läsa om honom på nätet, ändå 

är det idag få Hong Kong-bor som 
känner till honom.
 Han var en man med rötter i 
Armenien. Hans föräldrar flytta-
de till Indien och där föddes han 
i Calcutta som Khachik Pogose 
Astwachatoor. Han blev tidigt för-
äldralös men fick ändå möjlighet 
att studera. Man kan kort och gott 
säga att han sedan kom att bli en 
av de män som satte Hong Kong på 
kartan.
 Han hade tydligen sitt finger 
med i det mesta som rörde upp-
byggnaden av det som skulle bli 
den kända handelsplatsen och 
världsmetropolen
 Chater adlades 1902 i Bucking-
ham Palace av kung Edward VII. 

Året innan hade han börjat bygga Marmorpalat-
set i Hong Kong. Enligt uppgift från en sevärd 
dokumentärfilm på YouTube gifte sig Sir Chater 
med min moster Elsys moster, Maria Christine, 
i London i augusti 1910. Då var hon trettioett 
år och Sir Chater dubbelt så gammal. Det finns 
mer att veta om Marmorpalatset än om Sir Cha-
ters privatliv.

Sir Chater verkar ha varit en färgstark, karis-
matisk person, med många intressen. Han 

blev något av en legend i Hong Kong, enormt 
rik och en generös filantrop. Han hade ett eget 

Lady Chater
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stall med  kapplöpningshästar. Hästkapplöpning 
och cricket var stora intressen liksom kinesisk 
konst av olika slag. Han var verksam ända till 
sin död 1926 och testamenterade Marmorpalat-
set till staden Hong Kong med villkoret att hans 
hustru fick bo kvar där till sin död. Hon gick bort 
1935. De efterlämnade inga barn.
 Sir Chater fick både gator och en park 
uppkallade efter sig. Marmorpalatset plundra-
des av japanerna under andra världskriget  Och 
senare eldhärjades det. Endast delar av Sir 
Chaters stora konstsamling finns kvar idag, nu 
att beskåda på Hong Kongs konstmuseum.
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För den intresserade finns det mer att 
hämta på nätet.

https://www.hovberg.se/inger/pdf/morbror_sven.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=79be5qH_dNs
https://freepages.rootsweb.com/~sirpaulchater/genealogy/biography_Paul_Chater.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Chater
https://zolimacitymag.com/sir-catchick-paul-chater-how-a-calcutta-orphan-became-hong-kong-most-important-man/
https://www.india-armenia.com/sir-catchick-paul-chater-s-bust

