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Underlag: bandad intervju år 1980  med Märta Klintenberg, född Ekdahl 
den 19 mars 1909 (nedskriven och berättad av av Liliane Björklund, barnbarn 
till Gunnar Ekdal) 

Min morfar, Gunnar Valfrid Ekdahl föddes 11 november 1879 i Gruvhyttan 
i Hammar socken i Närke. Han var den enda av fyra syskon som inte emigrerade 
till USA.  

År 1898 tog han anställning som trädgårdselev hos brukspatron Pehr Gustaf 
Tamm på Säbyholms gård i Färentuna och utbildade sig till trädgårdsmästare.  

Han var 21 år när han kom till Saltsjöbaden 1901 och började arbeta som 
trädgårdsmästare åt bankdirektör Jansson på Sjötäppan.  

 Min morfar, Gunnar Valfrid Ekdahl 

Bankdirektör Carl Jansson, som var kompanjon med Ernest Thiel och god vän 
med Knut Wallenberg, hade redan 1895 köpt hela Sjötäppans udde, en areal på 
sex tunnland, (ca 30 000 kvadratmeter), för 20 000 kronor, och låtit 
arkitekten Gustaf Wickman rita Villa Sjötäppan,  som senare kom att heta 
senare villa Gadelius. (20.000 SEK år 1895=1.396.745 SEK år 2019) 

 

Arkitekt Wickman var sekelskiftets mest kända bankarkitekt och hade också bl a 
ritat Berns Salonger och Nacka Kyrka (1891) och villa Fåreus i Saltsjöbaden. 
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Karta 1909, Neglingeviken 

  

Villa Gadelius, tidigare Villa Sjötäppan 
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Längst ner på udden lät bankdirektör Jansson bygga en villa till sina 
svärföräldrar, Anna och Johan Holmblom – känd kapphandlarfamilj från 
Stockholm med stort varuhus vid Norrmalmstorg. 

  Rea Holmbloms 1928 

På Sjötäppans område byggdes också en trädgårdsmästarbostad, 
växthus, tvättstuga, uthus, flera redskapsbodar, kägelbana med 
paviljong, badhus, båtbryggor och lekstuga.  

Trädgårdsmästarbostaden, i de pittoreska gröna husen alldeles intill 
allmänningen vid idrottsplatsen (nuvarande Neglingevägen 4), var min 
morfars första bostad i Saltsjöbaden. Husen revs tyvärr 2011 och en 
modern villa uppfördes på platsen. 

Bankdirektör Jansson lät uppföra en fantastisk trädgård med ca 
300 fruktträd av utvalda sorter, bärbuskar av alla slag, 
sparrissängar, köksträdgård, drivbänkar och praktfulla 
blomsterrabatter. I växthusen skördades druvor från 
vinstockar. I drivbänkarna mognade meloner, aprikoser och 
persikor.   

Trädgården sköttes under högsäsong av trädgårdsmästare, 
trädgårdsdrängar och trädgårdskullor. Trädgårdens produkter 
var inte avsedda för försäljning, utan gavs bort till institutioner, 
vänner, bekanta. Familjen bodde under vintermånaderna på 
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Sturegatan 32 i Stockholm. Dit sändes under höst- och 
vintermånaderna, varje vecka med tåg från Neglinge, frukt, 
blommor och primörer från fruktkällare och växthus. På tomten 
fanns också vackra lövträd, bl a ett valnötsträd, flera silverpilar, 
en vacker lindallé från grindarna upp mot villan.  

Tre trotjänarinnor skötte hushållet. De hade i sin tur egen 
jungfru, tvättgummor och extra serveringspersonal till hjälp. 

Bankdirektör Janssons 
trotjänarinnor. Foto:G.Ekdahls fotoalbum från 1902. 

Bankdirektören bestämde att alla, både familj och tjänare, 
skulle klä sig i vitt på söndagar. 

1928 såldes egendomen till Handelshuset Knut Gadelius och 
villan döptes om till Villa Gadelius.  

1930 såldes halva tomten. En ny stadsplan fastställdes och 
Neglingevägen drogs fram genom trädgården och fyra 
sjötomter skapades. 

1932 dog Knut Gadelius. Änkan Gabriella Gadelius bodde kvar 
med sina sju barn till 1949 då villan och restfastigheten såldes 
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till Saltsjöbadens köping för 173 000 kronor. Köpingen byggde 
ålderdomshemmet Sjötäppan som invigdes 1954. Själva villan 
hyrdes ut till ateljé, förskola och ungdomsgård.                 
(173.000 SEK år 1932 = 5.461.446 SEK år 2019) 

1960 hade det blivit åtta sjötomter, alla bebyggda med villor 
och idag är många fler villor byggda på bankdirektör Janssons 
ursprungliga område. 

Min morfar Gunnar Ekdahl var skriven och arbetade hos bankdirektör Jansson 
på Sjötäppan åren 1901-1905.  

I okt/nov 1905 började han en anställning som trädgårdsmästare och 
skogvaktare för Wallenbergföretaget Järnvägsaktiebolaget Stockholm Saltsjön. 
Han fick ansvar för planteringar och parkanläggningar i Saltsjöbaden och fick 
göra resor för inköp av växter och blommor för parker och allmänna platser i 
samhället. ______________________ 

Vid Grand Hotel, på höjden i hörnet av Saltsjöpromenaden och Sandviksvägen 
låg Tennispaviljongen som uppfördes 1905. Paviljongen sköttes av en man som 
hette Dahlberg. Han drev även en mineralfabrik i bottenvåningen. Paviljongen 
revs 1918.  Järnvägsbolaget Stockholm-Saltsjön hade byggt tennisbanor vid 
Badhotellet och 1926 invigdes Saltsjöbadens Tennisklubb LTK (Lawn Tennis 
Court). 

Tennispaviljongen användes även till många andra aktiviteter, som konserter, 
filmvisningar, danser och gudstjänster. Missionsförbundet höll regelbundet 
gudstjänster där fram till 1915 då ett Missionshus stod färdigt i Neglinge.  

Min morfar besökte regelbundet missionsförbundets gudstjänster. Vid en 
gudstjänst i Tennispaviljogen träffade han sin blivande hustru, min mormor, 
Kerstin Hansén. Hon kom från Hanses-gården, en bondgård i Boda i Dalarna 
och arbetade under några sommarmånader som trädgårdskulla hos familjen 
Bünsow i villa Bellevue vid hotellviken i Saltsjöbaden och hos greve Bogeman 
i Villa Bogeman.  

Mina morföräldrar hade sin tro gemensamt, men även sitt intresse för musik. 
Gunnar spelade gitarr och fiol och sjöng i körer i olika kyrkor i Stockholm, bl a i 
en stor manskör i Andreaskyrkan. Kerstin var också mycket musikalisk och 
spelade gitarr och sjöng.  
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 Min mormor, Kerstin Hansén  
    

Mina morföräldrar gifte sig midsommar 1908 och flyttade in i trägårds-
mästarbostaden till villa Bellevue på Källvägen/Saltsjöpromenaden hos 
familjen Robert Bünsow-Utter.  Min mor, Märta Ekdal, föddes där  19 mars 
1909.  

 Villa Bellevue 

Källvägen är idag omdöpt till Vikvägen. Alla hus på tomten utom lekstugan 
är nu rivna. På tomten, som omfattade hela det nedersta området mellan 
dagens Vikvägen och Sandviksvägen, ner mot Strandpromenaden, finns idag 
många nya hus. (Villan byggdes 1895 för disponent O. Landtblom. Han dog 
1902. Änkan sålde förmodligen villan omkring 1902/1904 och flyttade till 
Stockholm med sin son. Robert Bünsow bosatte sig i villa Bellevue 1904). 
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Hotellviken 

Robert Bünsow (1861-1939) var son till träpatronen Friedrich Bünsow 
(1824-1892). Friedrich Bünsow var, med undantag av Alfred Nobel, 
Sveriges rikaste man. Han hade, åren 1886-1888, uppfört det pampiga 
Bünsowska huset på Strandvägen 29-33 i Stockholm.  

Sonen Robert Bünsow var bosatt i Stockholm åren 1895-1904. Han 
flyttade till Saltsjöbaden efter hustruns bortgång 1904. Han bodde kvar i 
Saltsjöbaden till 1919 då han flyttade till en av honom uppförd villa i 
diplomatstaden i Stockholm, den s.k. Bünsowska villan i Diplomatstaden, 
1.721 kvadratmeter, ritad av Carl Westman. 
                                                                                                            
År 1898 hade Robert Bünsow ingått äktenskap med Maria Karolina 
(Lilly) Möllerswärd (1877-1904). Paret fick tre barn Ragnhild f. 1898, 
Sven f. 1901, Lilly f. 1902.  

Barnen var inskrivna i Saltsjöbadens Samskola, där äldsta dottern 
Ragnhild, tog studenten tillsammans med tre andra elever år 1916, de 
första studenterna vid Saltsjöbadens samskola.  

I årsredogörelse för Saltsjöbadens samskola 1915-16 finns Robert 
Bünsow angiven som medlem av styrelsen. (Samskolan byggd 1896 vid 
Syrenparken, flyttades 1915 till den nya skolbyggnaden vid Tattby 
station).  
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År 1911 flyttade familjen Ekdahl till Gamla Telegrafhuset.   Tre rum och 
kök i en omodern vindsvåning. På gården fanns utedass i en cirkelformad 
byggnad med ett dass för varje hyresgäst.  

Här föddes min moster Gunborg 1911. 

  
Gamla Telegrafhuset 

 

Gamla Telegrafhuset låg nära Grand Hotell, mitt emot dåvarande 
Saltsjöbadens Station. Huset är sedan länge rivet och gatan heter numera Gamla 
Skolvägen.  

Ett år senare, i december1912, flyttade familjen Ekdahl till en bostad på 
Sandviksvägen ovanför nuvarande affärs- & bostadshuset vid Gamla 
Skolvägen, alltså snett ovanför gamla Saltsjöbadens Station och ovanför 
Gamla Telegrafhuset.  

(Huset finns kvar i moderniserat och renoverat skick och ligger på nuvarande 
Sandviksvägen 5). 

Här föddes min moster Kerstin 1916 och min moster Margareta 1919. Nu 
fanns 4 barn i familjen.  
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Sandviksvägen 5 

Min morfar Gunnar Ekdal blev här svårt sjuk i Spanska sjukan men överlevde. 

Sju år senare, 1919, flyttade familjen Ekdahl till en bostad vid Barnekowska 
villan. Bostaden vid den s.k. ”Idrottsgården” Barnekowska villan, var ett rött 
litet hus samt ett uthus.  

Båda husen finns kvar än i dag och ligger längst in på dagens Bokvägen. (Jag är 
osäker på om familjen bodde i de små röda husen eller i en lägenhet i 
Barnekowska villan). 

Alla övriga hus på Bokvägen är nya, förmodligen byggda omkring 1967-70. 

 Husen vid Bokvägen 
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De förmögna män som 1891 satsat kapital vid bildandet av Järnvägsaktiebolaget 
Stockholm-Saltsjön kunde välja de bästa tomterna. Det var finansmän, högre 
tjänstemän och akademiker som hade råd med stora familjer och tjänstefolk. 
Ofta anlade man också enorma trädgårdar så naturligtvis måste trädgårdsmästare 
och trägårdsdrängar anställas. 

Karta 1896 - Saltsjöbadens första officiella karta 

 

På markområdet, mitt emot Grünewaldvillan på andra sidan Ringvägen en 
bra bit ovanför Bokvägen, ner till Strandpromenaden vid hotellviken och 
ända bort till tomtgränsen mot fastigheten Hvilan, (senare Karl 
Gerhards bostad) uppfördes åren 1892-1896, tre pampiga villor, 
Bogemanska villan, Malmska villan och Barnekowska villan. 

 De hade stor gemensam, parkliknande trädgård med slingrande vägar 
som sköttes av trädgårdsmästare och trädgårdsdrängar. Nedanför låg 
Hotellviken med badhus för herrar och damer. 
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I Bogemanska villan residerade grevinnan Anna Bogeman, 
född Stackelman, gift Lewenhaupt, omgift efter makens död 
1910 med greve C G Bogeman (1884-1932). Anna Bogeman 
bodde kvar i villan (Ringvägen 74) till sin död 1943. 

 Anna Stackelman-Lewenhaupt i Wien 1902                                                 
Foto:Gunnar Ekdahls privata fotoalbum från 1902 

Villan på 16 rum hade uppförts 1896 för Carl Lamm, upp-
finnaren och direktören för Ludwigsbergs Verkstads AB. Han 
konstruerade fyren Pater Noster som placerades i Marstrand. 
Han konstruerade också Sveriges första kylanläggning. 

Bogemanska villan 
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Malmska villan 

Malmska villan låg i hörnet av Ringvägen och 
Saltsjöpromenaden. Den ritades 1892 av arkitekt Edward 
Ohlsson för K.A. Wallenberg.  

(Arkitekt Edward Ohlsson ritade 1992 även villa Matadi, Nils 
Sjögrens väg, för K.A. Wallenberg, villa Furubo för Marcus 
Wallenberg och Villa Amalfi, Sjökullens väg, för Ingeborg 
Svedberg, född Wallenberg). 

År 1895 övertogs Malmska villan av Clara Smitt, som den 
1 maj samma år öppnade sjuk- och hälsohemmet 
Saltsjöbadens Sanatorium.  

På grund av bristande kapital, till många nöjda patienters 
saknad, tvingades hon 1902 att lägga ner den välskötta 
rörelsen.   

Den sista innehavaren av Malmska villan var konsulinnan Irene 
Malm.  
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Barnekowska villan var en märklig byggnad. Den användes 
periodvis som pensionat men en tid också som idrottsgård

. 
Barnekowska villan 

Det stora parkliknande området kring villorna stadsplanerades 
1961-1962, marken styckades i ett 30-tal fastigheter för i 
huvudsak radhusbebyggelse. De tre pampiga villorna revs. 

  -------------------- 

År 1896 fanns redan ett 70-tal stora villor uppförda i 
Saltsjöbaden. De hade ofta även trägårdsmästarbostad, 
växthus, uthusbyggnader och stall.    

Sjuvillorna, uppfördes först 1896.   De var helt vinterbonade 
och avsedda för året runt boende.    

Flera av de äldre villorna som numera är rivna, är också värda 
att nämnas. Ett exempel är Villa Furubo. 
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Villa Furubo hade uppförts redan 1893 som sommarbostad för Marcus 
Wallenberg och hans stora familj. Villan låg på en strandtomt vid 
Baggensfjärden, där Vår Gårds byggnad Strandtofta ligger idag. 

 

Villa Furubo 

Trots att min mor Märta Ekdahl bodde så nära badhusen vid 
Strandpromenaden, hade hon och hennes syster Gunborg fått tillåtelse 
att bada vid bryggan och det lilla badhuset som 1919 hade byggts på 
villa Furubos sjötomt.  

En vacker sommardag kom revykungen Ernst Rolf ner till bryggan där 
min mor och hennes syster badade. Kanske bodde han då tillfälligt i 
villa Furubo eller kanske var han bara där på besök. Han skojade med 
dem och utmanade dem till våghalsiga hopp från bryggan. De tog mod 
till sig och bad honom sjunga någon av sina kupletter. Han ville inte 
sjunga på grund av den fuktiga havsluften utan gick och hämtade en 
vevgrammofon och de fick lyssna på hans skivor. En oförglömlig dag 
för systrarna Ekdahl.  
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Villa Furubo hade under åren många ägare.  

1958 köpte Lewi Petrus villan som huvudkontor för IBRA radio 
som sände religiösa radioprogram från fartyg i internationellt 
vatten på Östersjön.   

1960 köpte KF villan som revs. Där uppförde man istället 
bostadshus för Vår Gårds internatelever.  

Villa Furubos närmaste granne var Johan Wolter Arnberg 
(1832-1900). Han var Riksbanksfullmäktige och ledamot av 
Kungl. Vetenskapsakademien. Även denna villa köptes och revs 
av KF 1960.  Villan låg mellan Furubo och Skärtofta, alltså där 
Vår Gårds konferensanläggning ligger idag. Av John Wolter 
Arnbergs testamente framgick att en Sofia Constantia 
Reenstjerna (1828-1921) erhöll en livränta och allt lösöre samt 
rätten att disponera villan i Saltsjöbaden sin livstid ut.  I övrigt 
gick hans kvarlåtenskap till släktingar. 

Furubos grannvilla mot Dalaröbryggan, byggherre Ing. A. 
Wessblad, köptes och revs av KF något senare. 

Den pampiga villan Skärtofta norr om Furubo, hade uppförts 
för industrimannen John Bernström 1897, vd för Separator. 
Grosshandlare Carl Settervall köpte villan sex år senare 1903. 
Det var Carl Settervall som döpte villan till Skärtofta.             
År 1929 köpte KF fastigheten. 

 

Den 23 november 1921  flyttade min morfar och mormor med sin familj till 
Tranvägen 25 i Tattby, (idag omdöpt till Knut Wallenbergsväg 23). Här föddes 
deras son Gunnar i september 1922 och nu fanns det 5 barn i familjen. 
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Familjen Ekdahl 1925 

 

Tranvägen 25, 1929 (idag Knut Wallenbergsväg 23) 

Villan, som min morfar Gunnar Ekdahl hade låtit bygga i Tattby, på 
dåvarande Tranvägen 25, var ritad av Gunnars kollega, fastighetschefen vid 
Järnvägsaktiebolaget Stockholm Saltsjön, Erik Bülow-Hübe.  

Han ritade flera villor i Saltsjöbaden, men han ritade också, för 
Järnvägsaktiebolagets Stockholm-Saltsjöns räkning, ett tiotal sommarvillor 
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runt Älgömaren. Alla villorna runt Älgömaren hade liknande utformning. 
Breda gavelpartier och höga tegeltäckta tak.  

Han fick också uppdraget att rita kapellet på Skogsö kyrkogård.  

Erik Bülow Hübe bodde i Solsidan på Skyttevägen 25 åren 1913-1921. 
Trädgård, växter, gärna exotiska, och parker var ett gemensamt intresse för 
Erik Bülow Hübe och min morfar. Tillsammans skapade de bl a Erik Bülow 
Hübes trädgård i Solsidan. 

Min mormors mor, Anna Hansén, flyttade också så småningom hem till sin 
mor och måg i Saltsjöbaden. Hon skilde sig från sin man och lämnade en stor 
gård i Ovanmyra i Dalarna, då maken fattat tycke för hushållerskan. Min 
morfar, Gunnar Ekdahl, byggde en liten stuga till henne på tomten. 

 På Tranvägen 25 kunde man beundra Saltsjöbadens mest välskötta trägård. 
Äpplen, hallon, jordgubbar, päron, kryddväxter, t o m persikor, nektariner och 
aprikoser fick mina morföräldrar att växa där. För att inte tala om alla 
undersköna blommor.  

Gunnar Ekdahl fick också ta emot ett pris för att ha anlagt 
Saltsjöbadens vackraste trädgård. 

 

Tranvägen 25 - (Idag Knut Wallenbergsvägen 23) 
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Den angränsande tomten till Tranvägen 25, på baksidan av huset, som vette 
mot Byvägen var obebyggd. Där hade familjen då en liten hönsgård och några 
getter. I sviterna efter 1:a världskriget var mjölken från getterna och äggen 
från hönsen ett välbehövligt tillskott i hushållet.  

Enligt vad jag fått mig berättat, fick min morfar, Gunnar Ekdahl denna tomt 
som gåva av Järnvägsaktiebolaget Stockholm-Saltsjön.  

 

Min morfar, Gunnar Ekdahl, arbetade i mer än 40 år för 
Järnvägsaktiebolaget Stockholm-Saltsjön. Under många år som 
park- och trägårdschef.  

Han var med och planerade området runt Grand Hotel och deltog 
också vid anläggningsarbetet av Saltsjöbadens Golfbana.  

Han var ordförande i Saltsjöbadens fria missionsförsamling och 
tillhörde styrelsen för Saltsjöbadens lokalavdelning av 
Folkpartiet. Han gick i pension 1946 och avled samma år.  
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