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Pödd 1892. F D verkmästare vid Stockholm-Saltaj5na Järnvägs Ai. 
Ordförande i Salt8jöbe.dene Köpings KODliäuna1!\ftlmäktige 1952-55

Efter bandupptagning vid töreningsmöte den 29.. 11.1971. 

190' flyttade mina. föräldrar hit ut till Saltejöba4~n_ ])et 
var näJJlieen så att Stockholms Båtbyggeri j..B hade en verkeuhet 
vid Liljeholmen ooh bär ute fanne det tidigare en 11ten verk
eemhet, 80m gick pi sn"d 80m stoekholme Båtbyggeri .AB dl t6r
'Värvade ooh använde som filiai 'och på det sättet sA kom IdM 
föräldrar ooh även jag hit ut. Det var ju tillräckligt,att 
eäga att vi komfrln HOnl.etull. '10m inte ~ el 'fil berT,ctat 1 
stockholJD. Bär man kom hi t ut -och började tilta eig OIIk~iDs 
al tyckte lian att ma.l\ var grllvllgt ensam. mG'n etter801l T1 var 
~ .yskon. vi var sju syskon, eå tick T1 'Väl roa vararm tUls 
vi ha4e komrd. t in i det hela. 

Som 11ten pojk a! gjorde me...n ama strövtAg. Om jag 41 t!tte:b 
pA BaggeIuNdden vad fanns det där? Där famul direktör Kygreu 
hus pl udden och så tvI byggnader nere utefter sjön, 8011 

Ritza.rna. badet dom hette Ritz, sen sA var det det lilla varv-.t, 
8en tazme det inte några. ner byggnader. 

Vid SjiStäppan ~i.d NegJ.inewviken fanns den dä~ ~la byggnaden, 
80m vi kallar tör bankdiNktör Jansson, m&l\ det var inte Janssone 
som bySBde den u.tan det var en annan herre 80m. bygsde den trAn 
röreta början. Sede1"lllera köptes villan av Gadeli\18. Det var 
vad som. taMS där plus de två villor 80I!1 Erik Sviird och 
Hal~xken ha~ nu. Går vi sedan till Tattby och IfeglinB'e Pr4a 
OIlll'lde, e! var det vil<ks?-rk alltS8l!lm~ laP.l. ma·ll aäp.s Det 
var xaAson byggnad, 80m jag inte nu mtm13, men anM.~8· var auMllet 
rena reml\ skogen. pi Igelboda var förb!llande"j 11ltM.ant. Ken 
när vi kom frem. till om jag säger 1906. eJA barjade det ko!Pe. 
upp lite byggn;l:npr. På 1ge1go~mrådet .f'ann~ det en del byggntll,pr 
8011 var kvar etter jänlvägabyggandet 8 k futtar. Och det 'Yar ju ". 
en konduktör tov'n, eom köpte en utav dom och byggde Del'eaot 
Negl111geakolan. 

stockbolme :sA.tb1ggeri AB brann och M nyttade hela verk..".ten 
hit ut. Det var omkring Ar 1907 ooh d! blev det frlgan o. 
bostäder t'dr folk. Då byggdes de där stora barackerna 'rid 
varvet. lfu lir dom rivr~ ])essa by~r Ul:u.ehÖll a en:t'QIt811,eJl
beter och 8 enkelJ"W'A, allte§. det var :rätt atort.l)en lilla awean 
80. hänBer Ml'8 p! berget där å86 haft min barndom, den 'b7spa 
faN 190' sA elen var f"ård18 dr vi t'l.ytte.de bit. lilja, ....rka&a
beten den vltxte och j-.g vill a1~,e att nä.~ jag intrl4de a. 
medlem i Stockhohs NyA Bltbyggeri J.'B a! var vi 75 at anetlllda 
där .n hur JIt\n.ga. äT dom nu.? J ag skulle tro en aj\\·.styolcen. 
Filialen i legl1nee tillkom 1697, föreetAnuN var F .Anders.on. 
Det var Plyms varv, fest Plym var inte med trln törsta början. 
Han kom rA sista tiden ner till Hornstull och soda» i och me4 
att det blev bolag fijrvärvade ben aktiemajoriteten och blev 
den ledande. En DO"ck'tlt ak1ckl18 karl. Men hm var inte J.nBenjCSr, 
ban va.r b7gpäste.re, konstruktör och självlärd. Han '\'ar en etrIDg 
herre, 80m fordrade Jr(ycket aveltt tolk. Jag m111J'H' att a1n 
törsta avlönit'g var 5 kr i veokaYl. L6nerna var uppAt 16-20 öre 
~ f'cSr yrkesfolk. Det vu vad som utbetalad'JS 190', ~-i 
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ting i den stilen. Det kan bända det var någon som giok upp 
till 22 öre. Dom aMitära förhAllanden i den delen av s81ft1'>.ället 
bestod a.v en trätrwnma, som gick uppifrån byggnaden och direkt 
ner i sjön. Va.tten fick dom rJimta vid en pump. 'l'vättetuea det 
fick personalen bygga sig själv.aooh dit fick dom bära vatten 
ooh ha det sA gott dom kunde, men sätljan va~ ju god. Men han 
ordnade i alla fall en god sek, gamla gu.bben Plym som jag sägert
han var intresserad av att få persone.len p& något sätt organiser-f',d.. 
1 en sjukk.aesa. Dl tog han och samla ihop alla folk, det var 
1905, och frlgade om dom var intresserade av det så skulle ban 
tillskjuta ett kapiW. 200 kr skulle han lä.mn8. i grundfond 
och det bildades. en sjukkassa. Den var till mångas förvåni.ng 
verksam. fram till 1964 och jq har vari t medlem i den i alla 
dessa år. Det h8.r varit U13ok.t blygsamt. jag har inte tag!t ut 
ett enda öre där. men det'h6r inte dit. 1 kr i månaden fick 
vederbörande betala men alla vid Varvet fiok ansluta sig till 
den ooh när dom slutade fiok dom vara. kvar, men fiok punktligt 
inbetala a.r.ms.re blev man struken. J ag lyckades bAlla mig kvAr 
så jag kunde följa den där verkse.mheten under alla Ar. J88 har 
ej'ukkasseboken pA mig och den tänkte jag jag aku11e överlämna 
till hembygdaförerU.ngen. 

Sedan giok åren, jag gick ett heJ.vt Ar hä:r. i skolan. Det var 
min akolglJ'\& ·här ute anna.t'8 har jag eltt i skola pl Söder i 
Stoclcholm. Nlj~, när jag sedermera inte kunde trivas 1 den ver~-
aamheten dilr jag var hade det ju Bina randiga. orsaker. Ja« . 
kom då lSver till den elektriska. Nilsson, 80m vi IJäeer. Hen 
skötte ursprungligen grundliiggning- och aAda,l\t. Ilen ga.v 8ig på 
elektri* installation Däl' den blev ektuell. el tick jag bCSrja 
där. Och Ur var jag Dlgr& Ar till dess jag ekulle ut och 
exoereera beYäring, m.en dl sökte jag in till ji.mak'tlebolaget 
Stookh.ola Saltajön och fick ock.! anatill.n1:ns. Det 'Var den 
22 oktober 1912. Och därmed ska jag be att tA övergå till jlm
'Vägens "Ie1'ksamhet. Pl den tiden sA var major Busch chef. J88 
bad') aldrig rörmAnen att se honom någon gAns, men vi hade en 
mäktig herre I som hette trafikchef Larsson, som inte enbart 
var den robusta herren vid Sal. tsjöbanan utan hade väldigt stort 
inflytande 1 köpingens angelägenheter. För 1909 sA läm~e 
Salte j abaden Nacka och 1SUdade egen köping. Det var pl den ti~n 
dl vi hade den 8 k fyrkröstningen och ma1.). fick rösta mad fUll-; 
makt och inkomsten vu avgörande för hur stort. inf'lyta:bde 
varje indi'Vid hade. Men det var inte nog med att men. tick rasta 
tör sig själv och sin inkomst utan bolag hade också Nsträtt. 
vilket gjorde att om _folket skulle försaka sig p& att kotmrJtlJ, 
fram el fick dom slå sig ihop. Dom hade en. två, tre röster, 
men el kunde Lal'sson 'komma och presentera en pl fyr,tio. lien 
konstigt nog s! lyckades det rör aml-folket a.tt el smAn.1.ngom 
komma 1n i de olika 1n8titutionerna.. seM:re blev det ju en man 
en rast. Men lönerna då, jaa, oj jag tror att de fiesta tror 
jag narras, 52 kr i mAnaden. Hyrorna. w.r ju röret.le mycket amA. 
men b08täderna var ju därefter. Nlgon hjälp mad bUnen existe1"ade 
inte, inte eå rD\Y"oket som en blyertapennJ\ eller gwmrl" ett 
stycken papper, men tick betala. allting för ba;rnen i ekolan. 
Arbetetiden 10-11 timrna.t" var inte ovanlig. Vi hade Åeom arbet~ 
vid järnvigsbolaget 1 tmas permission på fritid. Det är 
mA.nea SOUl frågar vad det är. Jo. det var på freda8en ooh den 
tick 'Vi utnyttja i den mån det inte var rör mån-8& 80m begärde 



det, annars sA tick vi inte läJ'l'!na samhället .11.te.n ätt begära 
eärskift tillatä:nd. Det skulle gälla begra.vning eller br6110p
eller sådant, annars fick man stA till förfogande natt och dag, 
nll' dom kallade en. Det ansågs rätt för tra.f'iken måste ju 
hA.-l.las igå:nS. Det var etationsinspektör vid ,'arje station, 
skrivare osv. Dom hade ju stora löner. stinsar ooh tägledare 
och s!dant bal' blivit ersatte. med en rad lykta, Däx-k en röd 
lykta utefter linjen här 000 var som. ersatt den k&tegorLn. Det 
är rationalisering. När jag började ".-id järn~en, dA var vi 
128 bef'attningshA.vare, när jag Ql~tade vid järnvägen tror jag 
vi "far 62. Sk& vi titta pl Neglinge GArd sA ä.r det ~l 1 alla 
fall en pärla 1 samhället. Det är ju järnvägebolagete stora 
f'örtjäMt att den är upprustad ooh överlämn9.d tUl köpingen 
utan kostnad. 

Jag kan tillägga bär, att järnvägedriften var ju t o m 1912-1' 
lokdrUt. I och mad övergången till elektrisk drift, d blev 
ju alla anordningar, som T1 hade dl tör järnvägsdritten be
triffande kol och lok, överfiötUsa och därible.nd också den 
gamla kolbryggan, 80m lAg nere i PAl!\iniken. lär giok kollngarr"a 
in och los8ades pl sedvanligt sätt. Dir var kolajAare som bar 
8in -säck iland och tippade den upp emot slänten. När det 'Y8.1' 
slut, si kom Saltsj8badens bAtklubb tUl stånd och järravägs
~Jlaeet hjälpte den verksamhten pA allt sätt. Det 'YlU" Viktor 
Jlatsson, 80m hade ett särskIlt öra, när han tslade med veder... 
börande och hari varordf()rande oclts! tör bltklubben. OCh kol
b1'7gga.Jl den var väldigt hög och började på. att se fallfärdig 
ut och dA tunderade bltklubbell på om dom inte kunde f A te. hand 
om den där. Jodl, det tick dom. Jämvägsbolaget likA.!" 4å Mr 
8tolpar i 188011 h6jd och så blev det båtbrygga ietlillet.Det 
nr tinwl"liga .",niekor som kODl underfund med a.t.t det fanng kol 
att tiaka upp ur sjön där. Bix' rorets. 'Världskriget ko. och vi 
blev avatineda trln allt a! Tar det en del 80m gjON.e alg 
skrapMvar och skrapade på botten och plooka upp kolen ooh p4 
det Vi8$t fick dom både bränsle rår sig själ-la och tUl salu 
och tjänade aig nog en bra slant på det. Ja., det är a\dan.~ Mr. 
episoder 80m man minns. 

Vi hade en hel dal llij'cket orginella människor ! seltsj6baden. 
Ixmtm. Yl fick llderdOYUJbemmet, dA hade vi ingenting utan de 
gtm\la fick ta sig till Nacka, Saltejöbaden hyrde in dom. c1J.~. 

~ra al var SaltsjöbadertS l1.derdomshem Negl1nge Gbd och där 
stod det t"drskräckligt Ula till. J ag minna när det var bestämt 
att dom dÄt" stugorna. skulle rustas upp och det ~ besked om 
att be.111td.irektör Wallenberg skulle inspektera dom cUJ..:t;- bu~n 

och 8& hurdana dom var. DA rinser direktör Joser· Andersson 1I.1g 
och trAgar om jag har lust och följa med upp till Neglinee 
Glrd. Ja, S8. jag. Vi kom in i den byggnaden som .blev helt 
ombyggd allted den 80m stAr längst ner. Dom tog bort timmer 
och ersatte alltihop, al.1tså en belt ny byggnad en preois 80m 
h8n var tÖNt. Det farsta man mötte sA var det e'fl-Jmyte på 
golvet, jag tänkte dat där är väl bara lumpor, men. ritt som 
det var började det röra alg. dä~ lAg en pmme.l gubbe, hette 
Mobergs Erik. Sen var det en 1Ilmn.1skA som låg förvärkt i 1"eum~ti8i~ 

en hörna och sl w.r det några andra IJ\8.llnAr som oakeå lAg dä~ 
och det var ju bedröv1!Ö,:. Det var långt upp etter viigga..rn,a 
i 
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fiu.1tor och tra.aor och allt m8jli,gt. Seden gick vi. upp 1 den 
stora 'b7~n. När man kom in clä.1' höll Dla!\ pA. att tl vända 
tar ~t Y&r en huktenevird lukt. I köket, d9t e k, där stod 
det en säng Mr lAg det en IGQ,."),. Hen hade inte klätt av' sig. 
Ran hadt' ~it trAn ubetet och lagt aig i dom klitder ban 
hade. Det eå6 tör bedr5vligt ut. Pl Spi8911 stod det en del 
klxal, som det ve.r en del matrester i. Ja, aå var det 1 hel.. 
byggnaden och s4 tomflaskor övitrall t. När vi loo~r utenför, 
al eäBer dir. Anderssonc"Vad ska ni göra ~d det liäl1" -"Ja, 

.jac beklagar," säger jag, "att inte de aoo1tt.la ~~.,terna 
i seJ.tej öbad-en bar haft sin uppmärksamhet riktad pA. det hä.r. 
men jag IIbte ockllå bekiaga., att inte järnv§«abolaset vet vad 
do!l har i.Mm. s~ egna väggar". - "Det va:r väl lt migclet ~," 
8& hen. "Jaa, vi rh 'Yill ta At oss bäBae tvi," sa åse. Bär 
m c10m bort 1 morgon, var beakedet. "Ja&! btLr akiift det aA 'tUl". 
Vl. hade ju den gamla stationen nera vid Salt.~6bed~. -Vi 
... st dit Der och fi' om vi inte kan gijra i ordniJ\! där. Vi 
an~r ju den 80m bostIder åt personalen pl hotenet". Vi koa 
dit Der, ar 'Var alla fönsterNtor sön4ersl~a. U~ hade 
koad.t in och tItt tag i bolstrar med tjäder och strUtt ut. OCh 
jas har aldrig sett direktören så rasande 80m bAn '9a.'f' M. Och 
den mannen 8011 hade ansvaret hän fiok en riktig eal:va för det 
hörde jag på. Men dA f)kulle det göras i ordtUJlS och dom ab.,1.1e 
rA ~tt& dit Mr. D&t gick ett par d8ga.r, så rin8er d1rekt6m 
ooh aäeer att det inte giek. ftHotellet och dom där nybyggda 
huse. c1L'I:" De~; t. sa han, udom är i uppror, det pr inte, aen 
vi ektt dra. oas ner tUl Dalarö brygga." J a vi Akte dit Mr ooh 
där var ju ett helt rumt en; K"deln1~, dår buasou..lj'förema 
hade sitt tlllbAll. "Ja dom tår flytta någon ann~lJtane." -"Ja 
men här kan ingen vara på vintern hä't" fLnne ingen "I'Imele4ntn.g". 
"Jag drar in vi..ni1eleån~.n Järnvägsbola.get drog 1-'1 ~led.nine 
och rtl8tade upp och gjorde i ordn.ins' alltihop och t O • 
JIlÖblerade. )len jag tiok stränga orders "Inte en lILe"\ ~"r 
hit ner utan att klis t;N naken ooh bs.d..."-9 och klis upp, al fAr 
han f'lytte. dit ner. Ja sen får k6pingen ta hlnd om. och lkiSt& 
om wderbörande hlLr nere och se till att det är sW-at ooh 
fint," och det bad.e h&.1\ f'ull t rätt och begära. Dl hade ..,1 
b8rjat bygg&. lld.erdomebemmet. Ålderdomshem.rnet var ju inte lA 
attraktivi; pA den tiden pl a.l1a. hAll. J{::}n de t gläder mg mt 
idag, att dom 80m V&1" de nära nog &11r-& största JIOtetln.df.::oma 
till att den dä.1'" varke8n'.betel'I. skulle lromml\. igåne och ,. hjllp 
I.t lIIäT.niskor, .8& av dom ~:r.- passerat ÖVtlr den. 

J88 sitter och tänlte1" på en historia. Det är verk1~tt 1 a.n 
~ jag har tltt den mie refererad riktig. Vi bår' teJ.a.t OJl 
banJr.d1rektör Th1el. Ran var ju en D\Ycket mä!"klig ~1\:lek.. 1 
alla avseende. Vi hade en tid pA. världen en benet eoc Bick 
och tassa bort i tesrmög»t\ J»ärm.iekQr8 8~.N och ploob. 
1194 aig bAde det ena och det 8J'\dra. Ooh då tAn.~te lw\ 1 Thlele 
vUla clär Tar det naturligt'Yis ett lämpligt byte. Dom kallade' 
den dA:r' brottslingen rar tyake Xarl. Dl V&'r bank-di'Tektarn Md 
tran pi. teater och nä~ dolA kora hem de alltbe lugnt och tr1d
Mlt ut. I ~~~n hade bankdirektören en spe.1, 80m 
gick ml1au SOlv och tak. Och dom börjoo9 ju p& och k18, utav.18. JI:8n s.§. rI1r& hen till ooh t1tta i spegeln och t.l.olt 88 ett 
par fiStter Ul1der 8lb1..gen. Men ha" höll ~'ken. k~. klWe utaT 
8ig och satte pl 81g nattdräkten och frun fick klI. av 8ig och 
il och lägga sig. Och al fö~.mn han ut pnom 81'1 darr och al 
rlD6de hatt tUl polleen och sa, "Kom. och hibttA honom, ~ 11.
UDdlitr dnpn boe miB." Två polisk.Olletepll\r 1"W'Jad~ in och ctrog 
tftil 4en Mr k.rumeluren och. hall pA att ek!:~.. livet ur ~. 
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Ja, jag bar en rätt sA god historia trån Saltejöbanan ocksA. 
Konduktörerna på tAget kontrollerade biljetterna så det inte 
var nå60n 80Ul slank igenom på nAgot sätt. Nu var det en del 
människor bär trAn Saltsjöba.den som tyokte att dom Akt i sA mång!:i. 
år, så att konduktörerna skulle känt igen dom. Det var dom som 
började ta AV sig den ena handsken vid NeglJ.nge, den andra Ikte 
av vid Igelboda och kondukt8ren tiok st! ooh 'Vänta och han 
fick ta andra biljetter och så där. Och sedan så lort konduk
tören var ute Akte hMdekar1'1a. på i en 'väldig fart oob så börja 
den där historien igen. SA det var inta undra p! om nAgon 
kunde slinka förbi.' Men Där 'dom h~de fått den där stränga ordern 
att kolla alla biljetter. så kom bankdirektör Wallenberg och 
lkte på järnvägen och det. kom en kQndtlktör och 8a, "Biljetten"•. 
Wallenberg blev alldeles'komplex·!'örstås. "Ja det blir att be_o 
te.la dubbel avgi.ft, det är etrar!, dubbel avgift. tf Ionduktaren 
tog dubbel a.vg1tt av honom också. Och sen tän.1tte han, när 
han kom till station och fick hars. att det var bankdirektörn, 
att nu får jag väl sparken.1iejdl. bankdirektören 88., att 
är det aln personal vi hM'. som hlller redA, el hM. han ingen
ting att klaga. pl. Och det talade bankdirektörn själv om pl 
ett tören1npm8te. Det tycker jag är en historia om nAgon. 




