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1 k&p!Dpns folkekolesVrelee 1952 • _1958.

Btter' beDdupptagning vid t8reninpmöte den 29.11 .1911.

L./

JIB I.r född 1 StockholJa och Ar 1894 tl7ttade Jliu taailj tUl
B881Dpn. )(in far var träqlrdamäetare. Ban. a.rreDderade en
t1iiqlrd. Sen bodde vi Mr till 190' Dir vi blev ealtajlA).actebor
hall jag pi att säga, men inte riktigt. tin tar arren4era4e
lf18keätra Ho1JJea tri.dgArd. Det var ockeA en 6 utan tcSzb1n4el..
&1.18 annat in tUl stoekholJl med G118'te:YSbergeblta.=L Vi rodde

&ler.
Jag kom till lfeglirlaeskolan och skulle el dAr. Den bada ju
varit en Ile>dellakola pi. StockholRvJu'teti1ln1Japn Ar 1897. ])en
bestod a.v , lJissa.l.ar, 1 e16jc1lJal och 2 JJtrarboe1il4er. I 't'U'je
lIasal ftr det plats tar tvl klasser, det ft.r ju ålltid Wl
klasser i va:rje sal al att pl 'nedre botten 'Y&r clet rcSftta ooh
andra ]dusen i ena salen och femte och 8j&tte 1 elen andn.. Det
var ..,1eter HolJlgren, 80m t8rde kommandot a...r skol.. ])et w:r
lite akillnad, Där jag pek 1 .tan hade alla akol1Arare h&s
hatt ooh jag lamde pi. mAnp Ar inte tl t"cSr iii&, att -e1.ter
lobtgren ftr DAaon riktig 1I1'1u'e tör ban hade al4ri.g h8c hatt.
Pl16rclapma koll ban i bli. fCSrkll.de pl ettera144agar.raa, c1l
1.Me han elCSjclen, Ban alg ut preois som en ftDlig trIcJcb4e
detare eller snicke.rmäeta.re. Han var en duktig 1.Ift.re, _4
-ina td. kl..,eer gjorde han .en tar tidens t6rhl11anden ak&pllc

2.
undervlen1ng för sina.

56 elever.

Bär vi flyttade till F1ekeätra. holme blev min. tsr arrenda.tor
hos arrendatorn. Det var en ~tron Haglund. som arrenderade
hela holmen. Pappa .arrenderado tri,6€.1rden och trädgårdsstugaZl
av honom. För övrigt var d.ii.r tre sOmJll..'\retugor .och två ndre
hus, eom var byggda på så e-.ätt som JIa.)'\. byggde em!lSrt1karhue törr.
Det var ett stort kök och en i lten kamrQar6 i det ena. I det
andre. var ett stort k8k ooh 11ten kammare, men ~.sutom hade
det tydligen ti~lbyggts.:ned ett stort l.~ll och så en 11ten ~
Mr ocke4.. Så att det mäBte wra rätt gammalt. Det var en liten
lagård mad plats för två kor. Det var nog den gamle meormen. som
bodde 1 elen en~' av d.e här gam};astugorna som hatt kor törr. Pl
8OJDJM.ren fick han nytta u.t i en snickarbod och ha.1'UJ huntN
tick flytta ner till en ann~~ provisorisk 80DtiilAl'atugt nere nd
Skutudden tör 8omme.rgäeternas skull. Det var nog han 80m var
den ursp1"'\U1g1iga arrendatorn.

(~

Jag var 9 Ar och skolkamrat med ba.nva.1ttarns grabb däruppe pi.
Vinterbrinken. Efter ett par Ar så blev det en n;y anend9.tor
vid Fiaksätra. Den rörra. arrenda:tom hade pojkart som jagt1ck
skoja och leka med. Dl var man up~ i 10-11 Ars ål de rn, a! man
kunde lIjälpa. till lite grand. På sOJnW\!'en, dä:t' var ju inte tar
ji.1m'mn, men Dlgon gång, el kunde arrendatorn ringa ner. Vi hade

teletonn\mt!i'er Lännerata 10 där. Den första telefon jeg kommer .
ihåg den satt tätt ihop på väggen och så hade mtm en 18s lur.
s! jag fick ha pall nä:r jag akulle svara 1 den. Då fick JIM jobba
hos b6nd6r:n.a. en 11ten gnutta, körde vandringen ooh var jag
vaJ.lgrabb !lAgra gånger och det var jag faktiskt ända. här nare
i Ta.ttby nlgon gång. J ag skulle tro det var 1906 eller a5jllgen
1907. Glrden var riven men den lilla st1J.8'L"1, som nu ligger dir
borta. var kvar då. Där inne var vi ooh At eller drack katt.
möjligen. Och då hade deras drä.ng och jag vari t nere med en
akook kor hit. Han var ju chef oC'..h jag var bi.tliidMde komajor
där och vi gick nere i tattbyd1tlan. J e.g kommer inte 1hAg andra
hus In nuvarande prä8tglrd~n och byggnationen av de tvl tvillinc

villorna nere på Tattbyvägen. Far min var ju träd&ård8i!läetare
och myoket sollIull.rgäster var det i Saltsjoöaden. DA tick aan ju
ligga och rens&. i landens. och det är väl det som Mr rjort att
ja« inte blivit trädgå:r:dmu:"stare, rör det ve.r det mest dlSdatrAkiga
man kan. tänka sig. Nä~ sOlDtftargä.eternäe grabbar badade sA tick
jas 80m regel följa med m.en ibland var uet el bråttom att jag
inte ban..l\ göra. det.
Vi lkte alltid Guetavsbergabåt in med trädgärdsgr-ejoma. 1
lAdor och stod pl öetermalmstorg, ooh had9 :rörsäljn1~n dir.
Helge NJholm be.r talat om i en sk,-"ift som vi fAtt f'"drut, att
hans mor mtade den tjänstgörande torgpollW3n med nAgonttoa".
Det däl- är DOg alldeles riktigt fCSr det var ner än bon soca
~orde, tut inte ~ed sA ~bara seJter utan gr8nee:k4r. Jag h&r
flera glnger varit hemma hos c1.P.,n där tjocke. pollsen, ban kunc1e
DOg behava det, h8.n ha.de en hel hoper angar.

1908 hade j~ gAtt och ~.äst och fick Qn$tällrrtng i Herman Luna
grens epQoeri&f'fä.r nere i Neglinge som epri1'1gsobas. distributions
notarie eller vad det nu kallas och de.X" stannade je.g taktiskt
1 sex Ar ändA till jag exceraerade.

Saltsjöbaden var dA ett ungt samhälle ooh det kom hi t en massa
relativt unga rnärJliekor. Det fa.nna ingenstans att ta vägen pl
den ledighet, sorn trots den långa arbetstiden ändå ranns.
Missionsförbundet hade ju Missionshuset så det kunde dom ju
gå i och IOGT kurlde få hålla till i en av lärosalarna i Folk
skolan. Men det fanns ju !:I..~nniskor som ville ha nAeot annat.
Villaägarna, hantverkarna och arbetarna. , dom kom överens om
att göra nAeonting. 1902 bildades en förening 80m kallades
Neglingesa.mlingslokaler och hade till änc1a.m!.l att bygga. och
förV"'"eU ta en byggnad, som skulle användas till samlingslokaler
och även för nöjes sk:ull. 1906 byggdes huset. det k8l1ades
i dagligt tal rör Folkets Hus 'men officiellt var namnet
NegliD89 88.ttl.lingslokaler. Det var i ak_tiebolag med aktier ..
10 kr ooh en röst per aktie. Många. vill~ ta. sig nAgot t"dr pA
ledigheten, gå och c1anaa ooh ha töreninear för a.tt göra fri tiden
Iite mera meningsfylld. Jag kozmner ihåg Kalle Gröns'tedt talade
om att hemma hos dom hade dom 7 tj!nstefolk och nere hos svlgern
doktor Ekström var det ett 1D-tal, eå det var en mass&. hembi träc1e~
80m ville roa sig litet. Förotom de"t arbetade den unaa industrin,

det var snickerifabriken, båtva.rvet och en del andra. ocks!
hantverkäre, tre skomakarmästare, tre skräddarmleta.re
med en del gesäller, yrkesmän som nu har förevunnit likavä.l
80m kakelugnsmak~ 000 andra. Det fanns en hel masaa föreningar.
~oket

Skytteföreningen och Idrottsföreningen dom höll tUl nere pi.
ringvägen, dom kallade platsen Kamelen. Det var idrottsplatsen.
och den var myoket billig i drift. Det var en gamlM.l halade. dir
80m användes till omklädningsrum och lite av varje.,
Saltejöbadens Idrottsförening bildades genom semmanelap1ng .ed
liegl1nge Idrottsklubb och Saltsjöbadens Idrottetören1Dg. Dir
nere hade vi Sal tsjöba.dsspelen, som gick en väldig IIlMS& Ar.
Ooh vilken attraktion. Det var sommarens slut här. Guatavabe:rga
Idrottatören1ng, Nacka Sportklubb, Järla. Idrottsförening och
Saltejöbadens Idrottsförening kämpade väldeliga. Tidema, som
nåddes .nule nog verka skrattretande, om jag talade om dom,
men det gjorde väl banorna också. Det var ju (;n land.svä.g, 80m
vi skubbade pA, men det gjordes en hel del bra resultat. Vi
hade bl a Oskar Wahlberg som var uppe i finalen i 1o-kampen i
SM. Men vi hade ald:J:>ig haft nAg.ra. häcklöpningar sA. det snubblade
hen pd., sA han kom inte något högre upp på prislistan där•.
Dessutom hade vi skidbacken. Saltsjöbadsgrabbama. var inte
så lysande, den enda. större pristagaren i backen jag kan pbinna
mig va.r Pelle Casparason, sJddhopparna tillhörde Djurg!rdene '
Förening, men annars var det Saltsjöbadens Idrottst"6rem.ng.
Deras loka.lbehov var ju minimMt, men det var andra 80m beh6vde

lokaler. Vi hade IOGT, vi hade NOV, Nykterhetaorden Verdand1,
vi hade en förening, som hade gjort väldigt stor nytta bär 1
Salte j öbaden - SaJ.ts j öbadens föreläsnings- och b1bliotek8~6rening.
Jag minns de där gubbarna som var ute, vi hade den där doktor
Bolin. Han var en människa 80m kunde göra. det torra;ste lDme
intressant. Och vi. hd.de den gamle viss!ngären :Boman. Det var
en gudabenådad människa. och man Mde glädje mAnadtals efter
man hade hört den gubben, för han var strålande. Den orgin&lle
doktor Tömberg kom med bomullstussar sticklmde ut u:r bAda
öronen. Om det var 1 grad kall t var han inlindad värre än en
eskimA. !len ban kunde föt>elåsa. Sen hade vi d.e här nykterhets
orånM'na. Dom hade inte bara. nykt.erheten på sitt progr8m t utan

även armat allmänbild.ande. Vi hade många berömdA skAdespela.re
och röreläsare däJ:". Hos rör-eläsningsf5reningen läete teater
direktör Collln FrödLng bl a. Hade m&"). hört honom en gAng va.r
det aeker som man minne hela livet.

Den .farsta socialdemokratiska ungdomsklubben gick ju över till
vänstersooialisterna, så det bildades sA. emW,nBOm all ny t dom
hade ju också flJredragt xnen till och börja med gick det inte
al18 att ta ut vem som helst. Hjalmar Brantins akuile ut ooh
tala pA arbetarkonmranen, men det blev kdla handen, rar att
styrelsen t6r eamlingalokalema ha.de inte alls lsikten att det
skulle va..r a så. Det dröj,de till framå.t världskriget tror jag,
då tick han komma ut. Men dfZit gjorde ingenting rör vi hade ju
Cal' logde. Dir var en fröken Fogde 80m byggde öe:t lW.v-.:rende

ear',

Konatn&rsbuset. 'Det var hennes
de.t brann sedermera och
hon byggde upp ett nytt och det ä.:r nuva.rande Solgården. Men hon
tog Got socialdemokra.terna och andra föreningar 8011 a;ykter
betstörew..gen och Saltsj8badens sjuk- och begravnirtgekaes8e
Det kanske liter lite egendomligt; men dom hade ockeA aun:tX'&

tionsattns.r. det var tör II1C'dlemt1>färv-.d1ngena skull.
Det där nöjesliVElt florerade 191}, dl bildades även SaltajlSbad4m.8

folkpark. Jag tr-or aldrig n&got Wallenbergstöretag bar hart
något lösare avtal med någon som lånat mArk 'u:t&v doa. Dem .011
tick låna marken,' det var nykterh.taorden Verdandi. Doa tick
lana llppe i skogen bakom nuvarande 1ge1bodaskolan.. Och det ftr .
aldrig fråga. om ersättning eller skrivet papper utanl "Ni tAr
börja där uppe ooh ni får hållas där, men inget brlk. Hi rAr
ajälva 8& till att det är ord:aing på torpet. När det slutar
eller vi behöver marken fär ni röja av. rt Vi ha.de en båtklubb
och tick en avgift på 10 kr om Aret bara f"dr jämvägabolaget
inte skulle glömma. bort det. Och efter Atakilliga lr när
folkparken växt till sig så överläJrmAd_es den ifrAn nykterhets
orden Verdandi till Neglinge 8s..1ftl~8lokaler, som drev paren
1 .nsa Ar. Den var erkänt mycket lugn och trevlig. Det alapade
sig e& att invigni1'l.gen av parken var samtidibt 801l kus ttlottan

lAa

i Saltsjöbaden. Det blev en ekonomisk suoc~.

Vi hade en orkester, som hette Lyran, här. Det var Hallm&rken8
tu och farbröder som var primu.8 motorer om man sA ru uttrtoka
det. lom bl!ste blde hörn och spelade fiol. Orkestern spelade
en tid Dr1cket i gMlla Folkets hua på lörd.aga.rne,. På Negl~
viken skottade vi en skridskob8l'U\ och hade fotogenburka.r tJ-U4a
med eågspln och fotogen som ,m.a:reoha.ller oeh orkestern spelade.
Dom apade efter kungliga huvudstaden och det 'VU 'Verklipn
strUande. Det är sAnt c1ä.r som män minns. Efter Sal tsj6bads
tävli.nga.ma sA var det alltid pr1sutdeln.i1'\8 och dan. 1 '1'en»i,....
ballen. TennisMllen låg mitt .rör Gra.1\d Hotells isstack,
det var en trappa. upp där till hallen. Det va.r termt8t3ren1~
som ägde den. Det var en gubbe, som bett-e Dahlberg, 80m
regerade såsom föx=eetånciSl.l"6 för Tenn;f,sb..l1en. Ban. hade f"6IT
varit läskedrycksfabrikör, men egentligen hade h&;r\ 'Y&rlt krögare
Xtere 1 SparrGbolm och haft värdshus dJ:i.r.

I Negl1nee Folkets hus, där hAde vi en hustomte. som. hette
Fr1berg. OCh där Tar min sjU ~a oegentligheter eller oro11&'
heter, f"dr Priberg var 'Världens ordentli~te m.-fUmiak!l. och
d var w! stor ooh stark dessutom. Jas kan aldrig plm1!'U'tJ.
Jlig att det var något brAk. Kustflottan var ju otte. bär dA
och pl18~ kom. flottisterna. upp till Folkparken. Dl kom
det alltid en patrull, en ~ero.fficerekorpral och t,'ra anan.

Det .DM dom. hade att göra var att drlom kt'-tte upp 1 &Srv.rh,D,
D.r hi 'Sh nAson g&ng pi Ieelbodaple.t!n och gI-r. ~llQll tvl
'Vägar dill' el eyna det alldeles omotiverat tyA ~~!~l\ttrappete8'.
Ta ooh titta pl dom för det Il" det ende. GOm. iI' när' av Sal "fJ~8
bwne Polkpark.
.
BOTA bodde ! Saltejöbaden, var ju' f1~~trop och
1d~.ljonir. Hu hM., ett ba~m vid Neglin5"B, dk'!' j~~.l}ln
taJlE"~ tiS1'\lt. Där lAg t-.te llkadena. hus, de ve.-t! de 8 k Thielek&
b~.1t~n. Det rörsta r~ 1Jl~ tör bam., 3u-Dh~'ndtllJlJ ut. dir
'VU' ut konstnJ.rer, soo· bodde.Bland de konstnärer soa tick bo
och lna Mr er-tie mi.JmS jag Oska.r Bergli~,1',". I lI1.ttenstasan
var det fiiclcol', aom vU ~ förlldnJolöe-ä. N1r jag giok 1

Ernest TMel,

>

K01& i etan, hade be.m 80m kom trän tattigvården W'litol'ltar.
Pojkama bade trIskor ud läderskA.-ft och nick&)ril& ha-de lIder
~$Or. 80. va!' 11kM~~~. om doa tog dom pA. högvr eller 'dM.r
fot 4e~ 'Var ~~ Hk. Hr jag koa hit ut, e! blev j q ~I
l1te tö~. t6r det var zajsot li~e, !nOJl inte aad·ii.~r
och af. e4g do!a betydligt 8JJ3'~:rG ut r8nt!s. 0cl1 ~t 'tar b&a
MIl det fbiel*~ b~,,~"!t. '1'r9ts sin fll,-..n-trop1 a.,! ande
ft1.1. att b&'rlAen akulle be. eu sorts UI'i"'for~~r.
Vi 8k& "fil d:ra. ett par hiJ6~ier trAn sal tsjöber''ill~ Lo~
pi. åll tiden lok6n giok .ed bes. "nr töra-""aA och eldaren,
c10it liok 1 .~~ tux::&:r så det var el1tid ~~ p.~riOMr CO!l
gick 1 par. Det var unet. ~hi..llet hitt t så att dttt 'Y&r ju
basa 80& var uppr<Sd.d~ bär utan det nr ~~lf1nrå",ga:~t 58ts1'br
och viatglSt&r och alle. aöjliea. liTOOil\g8rf eom k~L". Kn loktöra:re
1um var 8et,öte, gu.d,'k.~lov. och itr--!n lforrktt:ping och he7t8
elda:". var ifrAn h:~18tad.. Dom ~älad~ j~t ort!. re.kti'Y8 l..m48
WJk~ töN'tr&d.A. In sAng gick dom pA Ste.ds~!'dens ata.tlon och
4&
elen lede i loktara.r&Y!~ lLa.-n dg en tb\ h~r-ri kOE'il~
Pell4e pi plAttformen,' som ~inte kände ms'" M1\ to!' 8.t.g tör
att hil11& IQ'cket artigt pA bon~m~ Do..ll cUI:~ Jllo\i.u'l~n h~~, hll.~

fiac

. t.Ulb~~ Dl

Jmn~3 ju.

inte eld&rtm hålla. si« utan

t~.".

MJlöIRdu ~ var c1t'u dä~ f1n~ herr'Jl, GO'dl du hRloa Yo., .. - "Det
var 8v.r~zdören vid Bor:cldSpinsa elverk". Det d;lr '""~ ju
ett "fäldigt .derle.g tör honomt "9'ä.lr:.J.8T.Yli~n. Fl ette%'iiddd-sn
w.r doJA lter 1 Stad~17den och dA r'ifick elda~n so en PSr"-oll,
en tJJlt klädd herI'V. som giok dJ..h.'t så b~n gjorde m: ~?A ,
~ver. HaY). hAnead)) dl p~. den ~11r perecnen, gjorde bt!ct
holmJSr. I ba.etlgbeten tLl1te yfU, d~nMt "Han kä1tJ!er igGn
~o&., a! ban bälsads tillbe-l(o. Då rr~~ ju lok!6raren
hoOOil etterlt wm det var h8n hlilsade}?l. "Det, det ~ bors
d!ltaren i K&Tletadtf.
.

.s

Vi baA-e en lok!r-!i!5te.J:e, som hette :Bostr&l hi~N. HUl 'YU' ~t
c6te. J.T någon or"'. sA tAlde inte gu.bben ~-a. ~al.~~1n·sar.
Ilen han 'Ya.r ayoket $lagfärdig. B~beten~ pA. elen t1is~ ..ld~t• •
pi eou-w.ma. Det var en hel dltl gubbar 8o"::ak3t~\17tten _4
lI1ipenbyte och rälsby~ och sh!t cUl'p.. D6t var E''lin~i~.pr.
aoa jobbade bär pi. SQmill"Nn och lltte hem. pl vin~1'it. bilisen
levde do~~ p& pengar ene.L' &.\ var d~ akOg8e..%·bGts....~ eller __-l
bnkL1"e e.4. Det står en del ~...okapärerr ute pl b'J"~n\t JnIilg1'Q
lir dOll uta'V at!l, med tv'l "ringa.r som står ut.. Det stAr alltid
tyA viDgar upp, p! deh $M sUr t ex i radte 300 och stAr d9t
H 1 50 det ket;(&tr att det är en lc:ur"v& Md r-Mie I(:sd ~t
beloppet och lutnJne- s.! och så ~ ~t9r per 1000 ••.Den AX'

6.
kallas tör

lu~vi8&ren. En

elne

lurade

~

dI·T gtlbbaxM

en arahb att så in till l~ta!'8n och höra etter Oil h@ lnt:l
kunde tA. jobb. 80m lutrdngsv1.tI&re här Maoh P"bben hlJ1'l gick
pl det clir. Han .vi8ste ju inte vad en 111i:.'nJ~Yleare var. hen
gick ju in och kMoka. pl hos g&lbben. Gubben hadt en akr..tbb,
aom kallad.. kontoret ooh där inne satt ban och så s& han. "st1B
in". Grabben kom in dA och så tog halt av mössan och al trlgte
han'i "Jo, jag Mr hört att ni ska ha en rq lu~iaare och
jag undrar om jag ·mude rl den beratt~n?a ~n he-n ak5t
B'la.e6g0nen upp och tittad9 på honom och sa, att nog sk. vi ha
en ny lu~ea.re, men den oka. vars. 8."1 tri hel och bAllen
och .te bara upptill. '
k herrgården bodde" lokmästaren och t:raf'1k~lleren och
~de elen. Det var fyr&. ippelträd i rad 801l hM inte s!'S rrb
tönetren. P\ltsa.rna 80m jobba pi nätterna, dom gick och l~
ett 'äpple 4i:r' DAn pne. En 60~.1.' var ciet ~dist vaoker bl_
och en lokputalU'e sA till gubben BoströJl, att det Ya!' väld1gt
DWoket bl<D, det kommer bli lI'Scket frukt i Ar. Dl aa gubben I
tt:Pu.taarnu träd ser riktigt vack,ert ut".

på den

8

.lek'b-18k~ avdeln;tngen satt de och jobba om nätteraa. och
clrog om ledD.~~ pl tågen. Det var rast och de satt och &t
1'rWtoat eller m1clnAttemll eller ve.d "11 eka kalla det. Det
berättades natu.rli-gtvis historier. Lsgbaeen stod och telf!de 0Il
hur ha1\ nyss o'per-arats pl halsen och sl sa hM att at kan
tInk,p. er att dom lok&lbed8vade och
kände min själ inte ett
cluu, om dom så hade tag! t huwJ.; av mig så had9 jag inte ki~t
c1st. DA. stAr en i laget och sägerl" Det hM'! Mg in.gan ~"

H

tag

mI~kt

heller."

Traf1k~het.n, barl var trAn Halland och var 8s1fJrMe ~l\. 11M
be.d~ börjat som telegratiat 'Yld Viatensb&Mn .an al ble", hen
trafikchef' vid Saltej8baMlll. Det var en ~ck9t rl~ harrii.

Pl deJ) tl&tn var 9* ju aUtid hArda itana~[V- ~d tolk el 4&t
var ju inte e! J1tär.k't'ä.rd!st. R&11~jnsar kallades alltid av
~l'1 ou~-.l1g anledning tör ta.ttare. J ag Mr inte h8rt
det Mr In i det bär .am"~~J1h.tm«et. Vi hade 861ltid.igt en 8tat1~
D-!"l, 80& "'AU' en väldigt duktig karl.llSn han ayx·k.dfJ 1 alla
fall Bacoua 1I\Yoket otta och d.,t gjorde att hex\bl~v ~1.4 tar
OiA1kterhet 1 tjänsten. Syndaren skulle inkI!1.1.88 och wcleMrl16'iJl
avatrattaa. Han. blev uppkJlllad och stli.J.ldes intör
alkUca.
b'.~ok& pi och gick in. Te (U&tikchet_> slog dA 8in
.1 .
.b ordet och dmld!'adea" Vad 1 all.in dart ~ag M~ tltt rapport
att Di. varit berusad i tjän_tttarblg. Vad ar nt tar .orts
.nn.1.lIk~,II 8& lbIm. "Ja, jag I.l' tattare je« li'Uom u-..tik{lMten~"
Det bl.l'••••-Ut mån.'t'llake.." al klarade han s,ig den slnsan. Det
f&m\fl t111tällen c1A 'ro ryade och ekNk, men bekom .~ f'~~ ett
lOtt hjl.rta i alla tall, men doil historierna ar JDeot roltsa.

den

Di...

Det var b7gp.t10~1 bir 1 Sal tsj6beden, jag

'tror 'ät't

det

'Y'U

ma.jor Tron!, 80Bt bygsde. Och u~ ur ju pi by~~t10Jl9!l pl
morgonen. »et var lfA~dasiiiWraon sA stOd det ett ·l'ag Iled ."~
bir och di:!" och rUri9 1 en lave och JnSJom kom och 1upekte~,
han ft:r ju byggherre t och el aa han. "Hur I.r c1et? J a, sa.n..
eDa at1"al'en, dit hA:t" blir inte bra, det tieter hlteM. ·"Jua.
'vad. ir det tör fel dA? If - uJ a det aku11e Tar~ blilft!lv1n 1 bruket,
dat tieter 1I'3ok.t bättre dA. ". ttJaaM, m~ JI1'oket ektllle d~t
~u?" - "Ja, nA. II ter räcker ~rl1geu,n __~ ~!\. "J &-h~·,.~

7.
major ~il! och gick, eå kom ha.V! tillbaks mod tW. liter. Han
stod och k.orkade upp dotl där båda två ooh förvintan steg ju i
ansiktena. Därefter tog han buteljernA och vände 000 klu.ck,
kluck: sa de. Den som te.l~.de om. det här för Mig kunde ju inte
aäga hur. lAnga i ansiktena alla blev förstås.

.1\

glr lta.a,ndpr-omenM.Em fram förbi Grand Hotell ligger c!i1:'
vid Ullvägen en villa 11 te högt upp. Det stAr S;V. pi grind
och det betyder inte Saltsjöba.l'UUUi v&nner, om nu någon ekulle
tro det, utan Sigurd Vallbe:rg. Det Vii.r en galttin~:l ta~ä.k&.'r&.
80m. bodde där och njöt· sitt" otiUM. Han var stor· aktieägare 1
Gävle -Dala Jä·rnväg och han tyckte mycket om stinr, L\Uldberg
och han var Gävlebo. Han beriittade den hi~ histor-ien tör
Lundberg, som 'Aterga,v den fö;r mig. V8J.lberg hade en muru
mästare Jl&1J1lberg, en mycket känd Sal tejöbadsgubbe e1'1 sA:nB i
tiden och ban pre.tade med Malmberg nit" denne höll på att aura.
"Säg, det är sI egendomligt hä:r om. jag mate ha nAgon ~t
el rinser jag efter herr Malmberg, ske. jee ha något aten&'rbete
r.1n8er jag etter herr Söderström, om an.iokare dA mAate herr
Karlsaon komma och sk~ jse h.8.. an wAlare eka ender-a. herr Brilt.eon
eller berr Wahlberg kOIDlTt9~.h1t~ I Gävle, dät' bPAe jag ett hus
och det var en karl. han skötte om elltilt-€; sånt där." "Jaa.tt ,
8a llalmberg, l1~t var en duktig ka.rl, drog han ut tänder ock8l?"

När

Det var en masea. Un.exfl~lat" hii...r. i Saltejöbaden rörr, dom hade
UgelUJtane att äta. Ja{! t.ror vi tick en 5-6 atyokeuprivatbe
8pi~r dä'r.iör vid Negline;e och vid Sal tsjöbadell ooh~! DAgra.

etycken, förutom

ka.r~

Fogde oC'"h de...'1 atora

mt~teervdringen i

nuvarande Sa\tejöbadena station. ~t var ju rör unsdome.r, som
arbetaoo hä:t". Det märktes att dom ferms, det f'L1Ul8 ju inte nu
varken kare~r eller mataer\"9rine'ar härt så vitt jag vet. Att
det har ändrat sig så här det fåt' vi finna. oes i. Folk. tycker
väl att det är r-oliga-l'6 att sitta och ti tte. på TV än att el ut
och dansa en lörd~~-v~ll. Bio~~en, som va7 en sAn rr~,
1 lIeglinge sP...mlingsloka.1er. Vi hade lokaler, som. var si tarbAJ. t
fina. dom va:r o;nri tade av C&1"l Westes.t\t stool<'l\ow rAdhus 'arkitekt,
och vi h~de Filip Våneson, som dekorationSf;lål8.1:e invändigt. Det "
'V'8.l' inte fy skJ3.m att ha en sedan e~"nli~elokJ'll i det bir sem.bJ.11et.
Och dl!'t var teater, UJ,'n8.törtea.ter riitt mycket här ockttl. Alla
'
.t"öreninga,r.l}!\, både IOGT cch unSdomsklubben och N.O.V., hade
~törtee.ter.

I tolkpa'rken hMe vi också. 8m9,töx·teater. Det var lite .81'1M'e
och dom var 11 te l111~r avancerade och duktiga. Då hade vi 'ViU41gt
tina prorf'sr6rrr~.gor ocksA. Operaa~.ga....""e ner>]. atY'oken bl &

var Emile Stiebel ute flera ~r. För8t~ gången han kom dl
kom han helt sponta."i; upp dår 1 sällskap med någon män.nJ.ska.
Och dA. sjöng han Toreador-9.-1'ian ur Ca~.Flera. 81ulra. ~ dil~
atorutad., töm"e;or DledverlLA.d.e. Vi får ~äl säga. att för es40men
pl den tid~n, som tnte kom ut, Mo var det väl en åörta, sk&.
man vara. r-1k't!gt högfärdJe kan. man säga att det var .n sorts
folkhögskola. vi hede Ml'Ute, som var lite lustbetoll!\d, som
inte unsdo~n LAn få nu ooh. dom behöver d.en ~:P~.At heller.
~.J'l lår vara glnd
omv~v~ua ekedde i

Vi behövde och Mde den och

den tiden.

d~

de stora

m~l1 var
~~llet.

att
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