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Saml~ng skedde v1d M.Bl~nge gArd, dir erinran .jordee oa att 4ttta 
Yar den äldsta och uraprungliB& bebYB«elaen 1 det oarAde, ao. n~
mera kallaa Saltaj6baden. 

Det torde tortrarande rldä oklarhet om 4e nuvarande atugorDä8 11
4er.-Ma,n 'Yet att ry8sarna sommaren 1719 gjorde 2:ider ut.fta%' aen 

-8yeneka ostkusten, ooh att de «301'4. en inbr/tn1nr 1 Stookbol.. 
Ikirglrc1 t8r ..tt koma tram till Stockholm, ••n m6tt•• aT ayenek• 
• t~ld.kr.rt'r vid Skogs6 ooh stoppades dir. Onde~ sin tr~tart 

hann 17.aarn~ brän-D'!. ned all bebycge1s e • Det har it....n sagt••tt 
Ne,llDge by ookså b~ände., men det har dock uppdagats att en b7
bo 1nte tl7dde 80. 4e andra, och det k."n ju tl1'!kaa ä.tt Meslin.. 
by , eller nAgen del uV hu.sen, kunnat 1'6:rb11 intakta. 

"esli.nge by utgjordes av tre BlI'dar - Väetergården, l-tellansbden 
ooh ~eder8ården. bär X. A. W.llenberg1SS9 köpte ochgrun4ade Salt
ejöb.deh, v.r gArdarna 8am~8nl~da t111}en brukningsenhet. Siate 
bruk-.reh av .Neglinge gArd. ...ar en arrend~tor Johan Lindgren. Han. 
upphCSrde med 'Yerksamneten 1911. Sta.ll;.och ladugAr4 mil reYa dir-' 
etter av ägaren - järnvägsbolaget - ooh av det intakta tiaret 
b71'gdee de töreta motorbltab:r;yggol'na på Re.taur~holl1len. Endast 
4e Innu befintliga husen jämte en atarre lada sut Vlst.-rglrd.na 
boningshu8 blev kvar, det sistnämnda reva 1931 i samband .e4 bYB
gandet av kommunalhuset. Lad&J\, samt en del 8ppen jord, urenele
~ade. aven 18- ooh bränelehandlare, vilken hade brlnelef8rrld 
1 ladan , aamt till en b6rjan ett stall tör hästar inb1~ 1 
ladans ena ände. Pi den tiden hade ännu inte' b1l:bransportema 
alagit igenom, utan allt drogs aY hästar. Det var ookaA orsaken 
till att denne faretagare till en b8rjan arrenderade y1S8 8ppen 
~or4 av bolaget, där han odlade ha.vre till bä.tama. DenJ)A yerk
...het bedrevs yäl ett par decennier, tills oljeeldade y111apan
nor ooh elektriska kyl.klp gjorde v.~k8amhet.n mind~e l~nsaa, ~ 
etter tirman ladee ner. N~~a Ar eenere revs ladan. 

Itter he.b,.gdsr~reningens promenad pI. Ne.linae6n, har lD!nga trlBat 
mi« om varitrln benämningen ~Gamla Saltaj8badenft har ko.mlt. lir 
hotell, reatauranser, badhus och villabebyggelsen pI 189Q-talet 
uppt8r4e. t ko. 'detta saahllle att allmänt kallas badorten Salt
.~8badeD. Samtidigt anlades i samband med järnvlgen, 'lokstallar, 
'9'ag1'1h&llp ooh yerkatäder vid Beg11nee station. SA följde bo.tl
der t8r jlruvägspersonalen ooh tolk lom krlvdes tSr Saltsjöbade
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b.bYIgelaen. Kring HOBlinge stationsområde uppstod en tätort, 80m 
allmänt kallades statioDssamhället Neglinge. När sedan den nya 
kHpiQSen etablerades 1 janua~i 1909 och allt8~anl tick namnet 
Salt.j8baden, kom man att mynta bonimningen "C__la S&lt8j~baden" 

Y1. sidan av de avriga delarna Saltsj8baden.· 

Rundvandringen vidtog nu, ooh den förata villan ~n betraktade 
'Yar rHrutvarande proviusialläkarvillu, aOIl uppf1Jrd•• av 4is.. 
ponent Hjalmar Oldenburg 80m privatbostad, oohblev tl~i. lUr 
inflyttning vlren 1912. S..tliga villor i tortalttftinsen ~.. 
emot idrottsplatsen är b7ggdaomkring sekelskiftet o_h.fram till 
tarsta v~rld.kriget8 b8rjan. I~ottsplata.n b5rjade bygsae 1939, 
och var färdig för invigning 194~. 

Promenaden fortsatte uppför den branta Kapten~baokent vid yara 
krön Saltsjöbadens tarsta prästgård var belägen. Saltaj8baden 
ble" egen kyrkoftsrsamling töret 1 lIäj 1913, men redan 1~1 till
satte. en präst av Naoka. f'8reaml1ng 80m skulle ha ain verk.dn.t 
t81'1&8d till Ylr trakt, och törste befattningshavaren bley 40m
k1:rkoaysslomannen Carl H8gme.n, .edermera. k,-rkoherde i Nacka 18r
...linr. Man bee16t att bygga ett p&8torabostllle At denne, 'ooh 
1903 var detta färdigt far inflyttning (nuvarande Kaptensbacken 10) • 

. Dir hade denne pristm~ mottagning f Sr Nagling. och Saltl~8bad.
borna ända tills nuvarande prästgården togs i bruk 1 ...band me4 
kyrkans färdigställande 1~1'. 

Villa Gadeliu., Numera ägd aV komrr,u1'),en. där mCrt bl•• 11U'1ttat en 
lek.kola, byggdes av en b~nkdirektör Jan~.on. Villan &nYlnde. av 
denne end~et~~ill soromarbostad. Till Villan h8rde en ~oket stor 
tomt, där nu !lderdomshemftlet Sj8täppan är-beläget. ])et ~nDB11fa 
tomtoDlt'ldet omfattade hela det område vi brl1kar kalla leglinge 
uc1de, och nu finns åtta privatvillor b~lägua etter den B&J!lla "om.... 
tena strandlinje. En av dessa Er den gamla fastigheten. trldglrde
mästarbostad. ombyggd ooh mod~rni8e~ad. 

Vid J(apteDsbaokens slut stannade vi upp och betraktade den ek. 10·... 
ar.villan. Den ba.de aV folkhumoril rAtt detta 1l~lm. 8.edan bysghe":':'("l 
Ole8on sägs ha varit rookvaktmästare pA en Stockholme~.taur&DB, 
ooh genom idogt .parande av intjinta 1o-"öringa.r .1 amåniDpa k~" 
nat 'b7gga villt...-il i frAga. ~l sak var vi dock slkra pl, .1 d.u!. 
villa b6rjade vAr v!rd~räde styrelseledamot Gasta Bloha .1n tahd
likarepraktik i SaltsjBbaden Aret 1918. 

legl1nga park anlades på. 192Q-talet. Det Yat" ur8pr"~s11geD eD hg!' 
80m under krigaAren 1914-18 delades upp i kolonilotter t8~ potat1s- 
odlare. Varje od18~e. tick disponera 200 kvm, ooh omrldet kom att 
omratta rätt mA~!a eäd~~a lotte~• 

• eBlinge tor.g &-'!lades 191;. Det Vitr likaledes en ID!' clIr ti41lare t 

41. .an var j e ltidICo'ti;lQ,1." hade me"j s tl-ng med 4&l'!S och lekar. omkring 
o.rAdet hade etablerats tre liv•••deleafflrer ooh eD bageri- ooh 
kODditor1afr~, v~~jlmte en bM7 kioskigare b_de satt upp alDa 
'Yara.tAnd etter v~gent mitt tör jl~nväga~verg4ns.n. Ett &tllta 
oentrum redan då. Det var väl or••ken till att torget anlad•• , och 
1 ...band med detta f17ttadee k1cskern~ upp mot torget. vletra sida. 
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Järnvigsbo8tadshusen började byggas i samband med järnvägen, de 
farsta färdiga 1893 ooh aedan f51jde allt etter behov de övriga, 
det sista färdigt 1906. Nu har dessa hus tjänat ut ooh skall 
snarast rivas för att lämna plats tör moderna radhuevillor. Den 
intill belägna mejeritastigheten bfggdes '91~-14 av mejeribolaget
Viktoria (sedermera Mjölkoentralen). P! den tiden bedrevs '41~ 
tullatänd1g mejerirorelse, och mjalken levererades utitrAn .kl~ 
gArden, bla Beatelunds gård pi Vårmdön. Nu ska även delsa hus 
rivas ooh ge plats rör nyssnämnda radhusomrlde.· . 

Bieta byggnad. ~ tog 1 betraktande var .eglingeskolan. Denna Ir 
sårakilt intressant enär den' byggdes ooh uppfördes pi 1891 Ara 
Stockholm.ut8tällning, för att etter utställningens slut för
11yttas till aeglin!e. PI ut8täl~niDg.D ~kulle den lskAdlig
gara ett prov på modern a1colb7ggn.ap! landsbyggden. ledan in
nan den byggdes upp pl utställniDgen, var den aAld till Naoka 
t~rsamling tUr placering 1 Neglicge. Skolan var pi plats och tir
dig att tagas 1 bruk i maj1898. Befolkningen ökade kraftigt T14 
d.nn~ tid, och 1909 tog kyrko8tämman upp trlgan om nya lokaler. 
~. hade trin b~rjan tän~t sig ett helt nytt skolhu8, oob t8r den 
skull ink8pte8 ett Bader om hittillsvarande skola bell«et to.t
o.rAd•• Etter m70ket d18kute~ande hit ooh dit, 81äpp~e man den 
första tanken ooh istället beslöt k7rkoetämman 1910 att b"ga till 
det gamla skolhuset, Vilket skedde 1912. I vlra dagar har ju dock 
den sk ~a ekoltomteri bestv~t. med en paviljongskloåa. 

Från Neglingeskolan fr~ till Vasa.ägen, samt ett par hundra meter 
upp efter denna gata, ligger de f~rsta järnvigeegnahemmen, upp
tBrda åren 1909-10. Järnvägsbolaget bidrog vid denna tid, till 
att 'de'8 personal ftck m6jl'ghet att Uppr~r& egn~hem ao. aA många 
6Dskat. Deasa farsta egnahemavillor har med nAgot undantag ändrat 
uts.ende genom ombyggnader och moderniseringar. 1920 medverkade 
'jlrnvägsbolaset till ytterl1g4r8 egnahemsbyggen tar eina ao8tllld~t 
ooh t"lera aV dessa är belägna 1 fortsättningen upp mot Iplbocla. 
lven deasa har numer~ ändröt utseende genom t111b7ggnad ooh mo
uern1ser1ngar. Vi ansAg nog allmänt att dett~ hart törsk5nande 
inverkan på villorna ifråga. 

OmrAdet runt Odenpl~n beskidadee och gav mAnga mInne.bilder ooh. 
8ynpunkter frAn d.ltag~rna 1 promen~deh. O~åa.t innetattar mlnga 
varierande villatyper, vilka dook pl ett intressant och tju.~gt 
sitt ell!Qaaa rnyoke* brl:lo , något som klineke delViS bero- pi ttäDgene 
etruktUX'. 

SI Yar vi framme vid den stuBH 80m jämte'en jordkällare u~8ör 
r ••terna aV det gamla Igelbod~torpet. Ove.np! jordkäll.a-en tltJlns " .. 
tidigare ett bon1ngahu8, och framför de bld~ husen lAg etall, . 
laduglrd samt lador, sammanbyggda 1 vinkel. De sietnämndM.. reva 
191;, och det intakta timret önvändes, likaom det .~t1dig1 rivna 
trAn H'eglinge Prd. till båtbryggorna vid Reatauranghol••n (aten•. 
ki.tor 0·411 ). Jordbruket pA torpet hade dA sedan lAnge varit 
nedlagt, med undantag trAn att lfeglinge gård hade bru.kat ~orden. 
Allt .ttezsom v111abebYBcelsen vidtog. minskade de ~ppna Blrden som 
&Dy.ute t6r jordbruket, ooh etter 1911 tl~ det väl cn_.. 8owute
slutet med ett 8amlat jordbruk i NeglingeaIgelboda. lir jordbruket
pi Negling- gArA upph~~tt var det .yoket yanligt att kor trAn Lunds 
strd giok pl .~mmarbet. i IgelbodaomrAdet. 

17 maj 1975 var en mycket solvarm dag, sA det var ingen 80m orkade 
fortsätta.promenaden genom västra Igelbo~a tillbaka till Negling.
gArd,vilket törst varit tanken, utan istället skildes man .id 
Igelboda torp. 


