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Prata med varandra!

Lars Lehman, Ordförande 

Efter valet har vi en ny situ-
ation i Sverige. Sverige-
demokraterna, SD, kom in  
i riksdagen och det berodde 
nog inte bara på att de med 
synsvårigheter förväxlade 
partisedeln med social-
demokraternas.

Inför valet hade före-
ningen en valdebatt då vi 
bjöd in de olika partierna  
i  kommunen,  ink lus ive 
Sverigedemokraterna, till 
Snättringeskolan. Jag var 
glad att så gott som alla  
partiers företrädare dök upp, 
i år första gången även en 
representant från SD. Han 
presenterade sig som alla de 
andra men valde sedan att inte delta i debatten.

På något märkligt sätt har de etablerade partierna på riks-
nivå i Sverige lyckats stoppa ner sina huvuden i sanden när 
det gäller frågorna som SD driver. Nu är det hög tid att utbyta 
synpunkter även med dem. Jag är bara lite orolig för om de 
etablerade partierna på olika sätt kränker och behandlar detta 
partis representanter på ett fult sätt. I så fall tror jag att SD kom-
mer att vinna många fler röster i kommande val. Den hemska 
tanken slår mig om det är sådana uppträdanden och inte sak-
frågor som får mig och oss att ta politisk ställning i framtiden.

Som boende i ett demokratiskt land är vi mot segregation 
och det blir särskilt illa om de politiska företrädare som går  
i spetsen med sådana uttalanden själva verkar för särskiljande 
i de politiska rummen. Jag kan inte glömma vänsterns parti-
ledare som vid valnatten talade i TV om behov av utomparla-
mentariska metoder. 

Det ger anledning till oro. Det är inte roligt att leva i ett 
samhälle med kraftiga motsättningar med ståndpunkter som 
inte kan mötas i diskussion. Det får inte bli hot och våld som 
ska styra den politiska utvecklingen. Jag vill leva i frid, utan 
grupper av våldsverkare som möts på gatan utanför mitt hus, 
även i framtiden. 

Skapa inte hat och motsättningar. Hitta ett sätt att prata med 
varandra och visa varandra respekt i den politiska världen så 
att vi medborgare kan sova i frid.
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Callnes Konditori i Stuvsta har varit 
familjeägt sedan 1953. Nu vill Per Callne 
slippa gå upp i ottan och komma hem 
långt efter att sista kunden lämnat bu-
tiken. Men det har varit roliga år och Per 
brinner för att bevara traditionen med 
färskt bröd bakat med både äkta råvaror 
och kärlek. 

Det var Pers föräldrar, Olle och Greta, 
som 1953 startade Callnes Konditori i Stu-
vsta på Stationsvägen bredvid skomakaren  
i backen. 1959 flyttade konditoriet till nu-
varande lokaler vid Stuvsta torg. Pappa 
Olle var aktiv i bageriet fram till sin bortgång 
för tre år sedan men 1991 så tog Per över 
ansvaret för verksamheten. 

Callnes konditori i Stuvsta
byter ägare efter femtiosju år

Foto: Bengt Höglund
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Recepten har däremot alltid varit samma nu 
som när verksamheten startade. Mamma 
Greta har haft ansvar för ekonomi och 
pappersarbete. Per Callne är ett riktigt 
bagarebarn som har haft bageriet som både 
lekplats och arbetsplats. Hans bror däremot 
valde en annan bana och ägnar sig åt att 
bygga broar och vägar.

Tårta som hyllning till sångerska

Callnes Konditori och Hembageri har all-
tid stått för hög kvalitet och ett brett utbud av 
både matbröd, kaffebröd och konditorivaror. 
För dig som är gluten- och/eller laktosin-
tolerant har det också funnits mycket att välja 
på. För tårtälskarna har det förutom Prinsess 
och andra vanliga tårtsorter även funnits en 
Valentetårta som Callnes har varit ensamma 
om. Det är Olle Callne som skapat en liten 
tårta (finns endast i storleken 6 bitar!) med 
sockerkaksbotten, nötbotten, hallonsylt och 
grädde med ett lock av marsipan dekorerat 
med kakaoränder. Namnet är en hyllning till 
sångerskan Caterina Valente som var en 
av Olles favoriter. Mer om Caterina Valente 
finns på annan plats i tidningen. 

Per upplever att tårtförsäljningen sjunkit 
de senaste åren och att många i stället 
väjer en kanelkrans till eftermiddagsfikat på 
jobbet. Småkakor har också fått en renäs-
sans.

Stenhård konkurrens

Det är tufft att driva eget bageri i dagens 
läge. Konkurrensen från livsmedelsbutiker-
nas bake-off är hård och råvarorna stiger 
i pris. Samtidigt har det blivit populärt att 
handla bröd som möglar på 4 dagar i stäl-
let för fabriksproducerat som ofta är gjort 
på halvfabrikat och med olika tillsatser. 
Surdegsbrödet upplever en boom liksom 
moussetårtorna, men Per har varit de gamla 
recepten trogen. Våra kunder har varit 
vana vid att kunna köpa en gammaldags 
sirapslimpa eller en bergis menar Per. Men 
visst finns det en surdeg i bageriet som 
ständigt måste matas för att kunna baka till 
exempel levain. Per har inte heller fallit för 
frestelsen att utöka sortimentet med pajer, 
sallader eller lunchmackor. Många gamla 
konditorier har för att överleva blivit mer Deli 
än Konditori. 

Valente-tårtan
Foto: Bengt Höglund
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När vi träffar Per är han fullt upptagen 
med att snurra kanelbullar inför ”Kanelbul-
lens dag”. Det är en stor försäljningsdag 
som bara toppas av semmelperioden. Även 
här är konkurrensen stor eftersom man kan 
hitta kanelbullar från produktionsbageriet 
Alimenta i Huddinge för 1 krona styck i vissa 
livsmedelsbutiker. Tala om bullfest! 

Populärt att bli bagare/konditor

Att vara bagare och konditor har blivit 
populärt och det är många som vill utbilda 
sig – inte minst för att kunna starta eget. 
Det är ett kreativt yrke där du skapar med 
händerna och får uppskattning för goda 
smaker och trendigt utseende. Du kan också 
arbeta långt utanför Sveriges gränser. Bak-
ning går till på ungefär samma sätt över hela 
jordklotet. Sveriges Kocklandslag inklusive 
konditorer har också varit framgångsrika och 
vunnit både VM- och OS-guld. Att arbeta 

med choklad är också populärt och det dyker 
upp allt fler butiker som specialiserar sig på 
hemgjord choklad.

Frallans Bageri

De nya ägarna till Callnes Konditori har 
erfarenheter från bl a Coop i Huddinge och 
Gubbängen. Namnet ”Callnes” tar Per med 
sig för att fortsätta att jobba inom bageri och 
konditori som konsult och lärare. Recepten 
ingår däremot i köpet liksom Torah – en limp-
rivare eller ”splitoir rappez heco” med minst 
50 år på nacken som lätt fördelar degen till 
lämplig limpstorlek. 

I slutet på november är det meningen att 
de nya ägarna tar över och Callnes Kondi-
tori blir kanske ”Frallans Bageri” efter ett 
smeknamn på en av de nya ägarna. Det är 
i alla fall arbetsnamnet. Per hoppas dock att 
den gamla skylten ”Konditori” från 50-talet 
får leva vidare. Husbladet kommer att följa 
upp vad som händer på Stuvsta torg och 
provsmaka 2011 års semlor!

    Lars Tiberg

Per Callne i sitt bageri
Foto: Bengt Höglund
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Riktig Massage Göran Berg
Klassisk massage, 

rygg-, nack- och ledbehandling.
Under 25 år i yrket har jag utvecklat en egen 

massagemetod, en kombination av  
avslappningsmassage, muskelknådning,

 töjningar och mobilisering av hela kroppen.
Metoden har blivit mycket uppskattad.

Jag tar emot i min villa på Lönnvägen 31
Dagtid, kvällar och helger.

Tidsbeställning 08-7742878 

Bli medlem i Snättringe 
Fastighetsägareförening!

Det kostar 90 kronor per år och hushåll. Sätt in avgiften på föreningens  
postgiro 7 52 73-3 eller bankgiro 111-6664 

(skriv namn, adress och telefon i meddelanderutan).
Vi tillgodoser Snättringe boendes intressen inom: 

Trafik, stadsplan och kommunikationer  –  miljö  –  trygghet och trivsel.

Vi har kontakt med kommunen och ordnar informationsmöten i aktuella frågor.  
Föreningen organiserar Grannsamverkan mot brott. 

Vi förmedlar trädgårdsprodukter med hemkörning till dörren höst och vår. 
Medlemsinformation går ut fyra gånger per år.  

Föreningen förhandlar om rabatter hos lokala företag och arrangerar en julfest 
tillsammans med andra föreningar.
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Huddinge kommun har använt en del av våra 
skattepengar för att bygga en kombinerad 
trottoar och cykelbana längs ena sidan av 
Stambanevägen mellan Storskogsvägen 
och Skogsängsparken.  Den 8 oktober på 
morgonen fick passerande cyklister både 
juice och ett cykellyse.

Vi är många som väntat länge och de 
stora cementrör som ställdes ut för att förmå 
trafiken att gå litet långsammare har fått 
planteras med nya sommarblommor i ett 
antal år. Många har under årens lopp hört 
av sig med klagomål till kommunen och 
Snättringe S-förening bjöd den 3 maj 2005 in 
samhällsbyggnadsnämndes dåvarande ord-
förande Tomas Henriksson till en vandring 
längs vägen och de boende uppmanades att 
komma ut och säga honom sin mening.  

Det har alltså tagit sin tid – men nu har 
vägen fått en lyft.

På en karta från 1789 kallas den ”väg till 
bondby”, det var Stuvsta by.

Gunnel Jacobsen

Så här såg det ut på Frösövägen den 29 juli 2010.
Foto: Gunnel Jacobsen

INVIGNING AV TROTTOAR OCH CYKELBANA – HURRA!!! 

Premiärcykling på nya cykelbanan.
Foto: Cecilia Kedland



12 Snättringe Husblad 81



13Snättringe Husblad 81



14 Snättringe Husblad 81



15Snättringe Husblad 81

Glöm inte bort 

att surfa in på

www.snattringe.com
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Digitalfotokurs start torsdag 20/1 kl 19.00
Snättringe Fastighetsägareförening startar en liten digitalfotokurs. 
Teori och några praktiska övningar. 

Kursen innefattar bland annat: 
Liten teknikgenomgång med olika kamera- 
inställningar, vitbalans, brännvidder, känslighet, 
metadata med mera. 
Hur du lagrar dina digitalfiler bäst och säkrast. 
Backup. 
Enkel bildbehandling. 
Enkla kompositionsregler. 
Kamerornas videofunktion. 
Lite om berättarteknik.

Ta med din kamera med laddat batteri och instruktionsbok!

Torsdagar med start den 20/1 2011 Snättringeskolans matsal 19.00.

Kursledare: Bengt Höglund tel  0730-512200. 

Anmälan till www.snattringe.com . Sista anmälningsdag: 7 januari 2011

Kursavgift: 450:- inbetalas till föreningens pg: 752 73-3 innan kursstart.

OBS !  Max 15 st deltagare, med andra ord: anmäl dig först och betala till föreningens 
pg-konto när du fått besked att det finns plats.

•

•
•
•
•
•
•

Ny yogakurs med start torsdag 13/1 kl 18.30
Vi fortsätter  med den populära Yogakursen, nu på ny tid, torsdagar mellan 18. 30 - 20.00 
i Utsäljeskolans gymnastiksal och 14 ggr framåt med avslutning den 14/4.

Ledare är som tidigare Lisa Hammar och du kan läsa mer om henne och Yoga på hennes 
hemsida www. yogavayu.se

Kursen riktar sig till både nybörjare och vana Yogautövare. Med Yogaövningar blir kroppen 
stark och smidig samt att känslan av stress minskar.

Kostnad 1400:- som betalas in till föreningens pg: 752 73-3 innan kursstart.

Anmälan helst till föreningens hemsida www.snattringe.com men du kan också få info och 
anmäla dig till Halina Öhman 0704 - 78 92 36 eller Irma Jansson 774 97 47 kvällstid.

Senaste anmälningsdag : 30/12 2010.

OBS !  Max 25 st deltagare, med andra ord: anmäl dig först och betala till föreningens  
pg-konto när du fått besked att det finns plats.
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Blomsterarrangemang 2/12 och 16/12
 
Blomstrande Ting på Häradsvägen arrangerar genom Snättringe Fastighetsägare-
förening en blomsterkurs med inriktning på juluppsättningar. 

Två kursdatum har du att välja mellan:  
2/12 och 16/12.

Den 2/12:   
Julkrans + en juldekoration  
kostnad 500:-

Den 16/12: 
En större Juldekoration  
kostnad 350:-
 
Lokal:   
Blomstrande Ting, Häradsvägen 121

OBS ! Begränsat antal platser !

 
Anmälan till Halina Öhman 0708-789236 eller Irma Jansson 0708-824472 efter 18.00. 

Kursavgiften måste vara inbetalad innan kursstart till föreningens pg: 752 73-3 
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Näckrosväxterna är en familj där plan-
torna växer i sötvatten med blommorna 
flytande på vattenytan. I Sverige finns 3 
av de totalt ca 60 arterna – gul näckros 
och dvärgnäckros, som hör till släktet 
Nuphar, samt vit näckros som hör till 
släktet Nymphaea.  

Vit näckros brukar delas upp i två  
underarter – vit näckros, som man antar har 
kommit in från söder, och nordnäckros, som 
är en invandrare från nordost. 

I Sörmland möts de båda underarterna 
och man hittar ofta svårbestämda mel-
lanformer. Modern genetisk forskning har 

visat att näckrosväxterna är bland de mest 
ursprungliga eller ”primitiva” av alla blom-
mande växter.

Den vita näckrosen, Nymphaea alba, 
som är Sörmlands landskapsblomma, är 
den största av våra vilda blommor. I många 
kulturer har myter knutits till vit näckros. 
Plinius kallade den nymfblomma – enligt 
en grekisk legend älskade en vattennymf 
Herkules med passionerad lidelse, som han 
inte besvarade. Hon dog av kärlekssorg och 
återuppstod i näckrosen. I vår kultur är de 
många legenderna kring näcken välkända. 
Näckrosor har också fascinerat många 
konstnärer. Mest känd är nog den franske 
impressionisten Claude Monet som ägnade 
slutet av sitt liv åt att måla näckrosor. 

Den vita näckrosens blommor slår ut 
på morgonen och sluter sig på kvällen. 
När blomman sluter sig böjer sig samtidigt 
blomstjälken så att blomman dras ner under 
vattenytan. Nästa morgon rätar blomstjälken 
på sig igen och blomman vecklar ut sig. De 
skalder som diktat om näckrosor i månsken 
beskriver alltså något som de aldrig kan ha 
sett.  Andra har varit mer observanta. Birger 
Sjöberg skriver i ”Fridas bok”:

Vill en Näckens ros man fånga, 
märkes nog hur den tillbaka dras, 

liksom snålt, av starka händer många, 
dolda under vattnets spegelglas. 

Sorlar ej var våg, ur slummern väckt: 
’Ryck ej blomman från min blåa dräkt’

När näckrosorna har blommat över och satt 
frö böjer sig blomstjälken en sista gång och 
fröerna mognar sedan under vatten, ibland 
ända nere vid bottnen. När fröerna mognat 
spricker frökapseln och fröerna flyter upp till 
ytan för att spridas med vind och vågor.  Au-
gust Strindberg använder det här fenomenet 
som symbol i ”Trefaldighetsnatten”:

Näckrosor vita som vadd resa sig ur dyiga vattnet; 
bröllopet hålla de här i ljuset, i solen, i luften, 

sedan de dyka ner, för att gömma sin ävjan i smärta. 
Kort som en fröjd är ju älskogens tid uti hela naturen, 

börjar i himmelens sky och slutar på bottnen av sumpen. 

En fascinerande landskapsblomma
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Den röda näckrosen då?

Det är ingen egen art utan en sällsynt 
färgvariant av den vita näckrosen som up-
pkommer genom mutation och väcker alltid 
uppseende där den dyker upp. I Sverige 
är den mest känd från Fagertärn i Tiveden 
i södra Närke där den 1856 upptäcktes 
av B.A. Kjellmark. Ryktet om de ovanliga 
näckrosorna spred sig snabbt och ledde till 
en hänsynslös plundring. Resultatet blev att 
näckrosorna vid Fagertärn fridlystes 1905. 
Efter 1980 har antalet röda näckrosor i 
Fagertärn minskat. Någon direkt orsak har 
man inte kunnat hitta men det finns planer på 
att förstärka beståndet genom utplantering. 
På flera av de lokaler i Syd- och Mellansver-
ige där den röda formen hittats misstänker 
man att den har kommit dit genom inplanter-
ing av näckrosor från Fagertärn.  Fagertärn 
har beskrivits av Verner von Heidenstam i 
”När kastanjerna blommade”: 

Den fagraste skogssjön hette Fagertärn 
och översållades av stora tunga, vinröda 
näckrosor i tusenvis mitt bland vita och 
gula. Ibland satt där en fiskare på stran-
den och band sina mjärdar av garn och 

ensprötar. Han hjälpte oss då att skjuta ut 
ekan, men den var så gammal och gisten 
att den vid vart årtag var nära att dragas 
till botten av näckrosorna, som hängde 
sig i klasar över årbladen och höllo dem 
fast. Ingen människoboning fanns i när-
heten, utan mon stod på alla sidor med 
höga stammar och genljöd av locktoner. 
Jag minns hur vi en afton, när solen da-
lade, trötta sträckte ut oss på en häll. Allt 
ljus samlade sig uppe hos skyarna och 
vattnets rosor hade slutit sig och sänkt sig 
i djupet. Oväntat fingo vi höra ett svagt 
plask, och över den sovande och bleka 
sjön simmade en älgko med sin kalv, följd 
av en lång silverstrimma.

Text och foto: Staffan Kihl

Inspirationskälla: 
”Blomstervandringar” av Harriet Hjorth.

Bilderna är tagna i Slottsdammen vid 
Nyköpingshus.

Näckrosor duger bra som andmat.
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En motion i Huddinge kommunfullmäk-
tige i början av 2000-talet har lett till att 
kommunen nu låtit sätta upp skyltar som 
visar var i Huddinge den gamla Göta 
Landsväg en gång gick. 

I samband med Långsjörundan den 12 
september, som också var kulturarvsdag, 
invigdes 9 skyltar längs sträckningen från 
Stockholmsgränsen/Korkskruven via Snät-
tringe, Källbrink och Glömsta fram till Flotts-
bro. Jag fick äran att hålla tal vid invigningen 
vid Skogsängsparken, Stambanevägen/
Storskiftesvägen. Segeltorps scouter hade 
sin Långsjörunde-station i närheten och jag 
fick hjälp av scoutflickan Sara med att ta ner 
skynket. 

Cirka 30 personer var med på invig-
ningen och 14 följde sedan med på en cykel-
tur längs vägen.  Det blev en härlig dag och 
bland annat blev vi insläppta i Glömsta gårds 
trädgård och fick höra nuvarande ”patron” 
Holmström berätta om sin gamla gård.  

Göta Landsväg skyltad!

Gunnel Jacobsen invigningstalar vid en av skyltarna, den vid Skogsängsparken.
Foto: Bengt Höglund

Sara Björkman från Segeltorps scoutkår hjälpte till 
med invigningen av skylten.

Foto: Bengt Höglund
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Om någon undrar över den snirkliga bok-
staven G i Göta Landsväg, så är den ritad 
av huddingekonstnären Håkan Bull och 
symboliserar vägens alla krokar.  

Skyltar om vägens sträckning norrut från 
Snättringe genom Brännkyrka till Skanstull 
sattes upp redan för några år sedan.

Ett häfte som beskriver vägen genom 
Huddinge finns att köpa hos Huddinge 
hembygdsförening och just nu i Kommunal-
husets reception. Brännkyrka hembygds-
förening håller på att göra en nyutgåva 
av sitt häfte och det kommer att bli färdigt 
lagom till jul. 

Gunnel Jacobsen

Fjorton tappra följde vägsträckningen från Korkskruven till Flottsbro. Ibland var det lite svårt att cykla.

Foto Bengt Höglund
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NYA FYND
Sagatun, arkitekten Spolén och Kvällens violiner

Ännu en snättringebo har letat i sina hyl-
lor, Per-Erik Westling på Svängvägen. 
Han har lånat ut en stor, tung och tjock 
bok som heter ”Svensk Villabebyggelse 
i ord och bild”. Den finns i många olika 
delar, som omfattar olika områden av 
Sverige. Den jag fått låna gäller Stock-
holms, Uppsala, Södermanlands och 
Västmanlands län och kom ut 1944. Det 
var fotografer som gick runt och erbjöd 
villaägare att mot betalning få med en bild 
och litet fakta om sitt hus i boken. 

SVENSK VILLABEBYGGELSE I ORD OCH BILD, 
bokverk från 1944

Varje exemplar av boken fick sitt eget nummer. 
Westlings bok har nr 451.
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Den som är intresserad kan alltså 
försöka hitta en bild av sina förfäders 
hus i det bokverket. Husen är sorterade 
i bokstavordning efter ägarnas namn un-
der respektive område. Både Stuvsta och 
Snättringe är med och har respektive 350 
och 105 olika villor indelade efter de gamla 
municipalsamhällegränserna. För oss som 
bott här länge är det härligt igenkännande 
bilder. Både Huddinge Bibliotek och Hem-
bygdsförening har flera exemplar som man 
kan sitta i deras lokaler och läsa. 

Alla hus finns naturligtvis inte. Det fanns 
de villaägare som aldrig blev tillfrågade och 
andra som tyckte det var för dyrt. Per-Erik 
Westlings morföräldrar var bland dem som 
nappade på erbjudandet. Morfar Rikard 
var plåtslagare och hade byggt ett hus med 
adress Njord 3 i Stuvsta mellan nuvarande 
Staffansvägen och Stambanevägen. När 
man får veta att han var plåtslagare så är 
det lätt att förstå vilket hus det är.

SAGATUN

Ett av snättringehusen i boken har 
adress Sjövägen 12 och från vägen är 
det fortfarande efter ombyggnaden 1989 
lätt att känna igen. Huset har under åren 
som gått kallats Sagatun eller bara Sagan 
och även vägen har bytt namn och heter 
numera Badstrandsvägen. När Snättringe 
kvartersindelades på 1940-talet fick Saga-
tuns kvarter namnet ”Arkitekten”. Det var en 
lyckad tillfällighet, det skulle vara kategori 
yrken och man började vid Långsjön med 
bokstaven A.

Bilden i Svensk Villabebyggelse är 
samma bild som också finns med i boken 
Snättringe-Långsjö. Det står ”arkitekt Spolén 
och ägaren har ritat huset” och det sporrade 
mig att ta reda på mer. 

Jag bjöd in arkitekt Hans Spolén till en 
vintrig vandring på Långsjöns is 2010 och 
fick veta att hans far Ernst Spolén också 

Holmgrens hus, Njord 3.  
Ur Svensk Villabebyggelse.

Sagatun, Sjövägen 12 i Snättringe. 
Ur Svensk Villabebyggelse.
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varit arkitekt och dessutom arkitekt Ragnar 
Östbergs närmaste man när Stockholms 
stadshus ritades.  

Hans Spolén kände inte till att hans far 
skulle ha ritat just Sagatun, men väl andra 
hus i Stockholmstrakten. Efter att vi tillsam-
mans gått och tittat så kände han sig säker 
på att det är hans far som ritat huset och 
menar att han troligen också ritat armaturen 
som hänger över ytterdörren. På den tiden 
var det vanligt att arkitekter ritade både 
byggnader och inredningar såväl lös som 
fast. Det är ju också Stockholms stadshus 
ett tydligt exempel på.

KVÄLLENS VIOLINER

Hans Spolén har hittat sin far Ernsts 
”memoarer” i en byrålåda och givit ut dem på 
Boviggens förlag i en läsvärd bok som han 
kallat ”Kvällens violiner” och som kan lånas 
genom Huddinge bibliotek.  Den handlar om 
Ernst Spoléns uppväxt i Torsby i Värmland 
i närheten av norska gränsen under den tid 
då den svensk-norska unionen var under 
upplösning. 

Ernst Spolén hade en norsk mamma 
och en svensk pappa som var präst och 
han beskriver sina upplevelser i gränslandet 
mellan Norge och Sverige ur ett för de flesta 
bortglömt perspektiv. År 2005 var det ju 100 
år sedan unionen upplöstes. Ernst Spolén 
blev arkitekt och flyttade så småningom till 
Stockholm och arbetade alltså bland annat 
åt Ragnar Östberg. 

NAMNET SAGATUN

Något tips om vem som hittat på namnet 
Sagatun har jag inte fått, men det var namnet 
på den första folkhögskolan i svensk-norska 
unionen och den låg i Norge vid Trond-
hjemfjorden.  Enligt Huddinge kommuns 
lantmäteri och Bo Hellner på Matineholm 
så har huset någon period också kallats det 
”Hoppska huset”.

FYRA ÄGARE TILL SAGATUN

Nr 1: Henric Ljungquist, löjtnant och sysslo-
man, han var alltså inte byggnadsarbetare 
som så många andra i Snättringe.
Nr 2: Rosengren som kan ha haft anknytning 
till kassaskåpsföretaget E A Rosengren i 
Göteborg.
Nr 3: Ole Kjellin, son till skådespelaren Alf 
Kjellin. Det var Ole Kjellin som lät göra om-
byggnaden 1989.
Nr 4: Nuvarande ägare.

Gunnel Jacobsen
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En av Olle Callnes idoler var Caterina 
Valente som fick en egen tårta. Caterina 
Valente är en internationell showartist 
som har haft stora framgångar i Europa, 
Japan, USA och Sydamerika. Allt från 
schlager till jazz och bossanova har 
funnits med på repertoaren. Idag lever  
Caterina ett mer tillbakadraget liv  
i Lugano och fyller 80 år i januari 2011.

”The breeze and I”

Caterina Valente föddes 1931 i Paris 
av italienska föräldrar vilket gav henne ett 
italienskt pass. Mamman var en musikalisk 
clown och pappan en berömd dragspels-
virtuos. Familjen reste runt med en cirkus i 
hela Europa. 1952 mötte hon Erik van Arno 
som var jonglör och Caterina blev hans  
assistent. Senare blev han hennes första 
make och manager vilket även gav henne 
ett tyskt pass. Han upptäckte hennes sång-
begåvning och sammanförde henne med 
kända tyska storbandsledare som Kurt 
Edelhagen och Werner Müller. 

En av de första hitlåtarna i Tyskland 
var en cover på Harry Belafontes ”Island in 
the sun” – ”Wo meine Sonne scheint”. Den 
internationella karriären tog fart 1955 med 
”Malaguena” och ”The breeze and I” som 
även låg på Billboardlistan i USA.

”Tipitipitipso”

Min första kontakt med skivartisten Cate-
rina Valente måste ha varit när jag var 9 år 
och köpte en EP med bland andra ”Tipitip-
itipso (ein Calypso)” i el-butiken i Huddinge 
som låg i den långa träladan. Var jag hade 
hört den låten kommer jag inte ihåg men 
förmodligen på Sveriges Bilradio med CG 
Hammarlund. Det här var ju några år innan 
Radio Luxembourg blev tongivande. Fast 
jag rattade nog in även Süddeutche Rund-
funk på 60-talet och lyssnade på Caterina 
Valente med covers som ”Kleiner Gonzalez”, 
”Pepe” och ”The Peppermint Twist”.

Tillsammans med sin bror Silvio Fran-
scesco hade Caterina Valente många tyska 
skivframgångar bland andra ”Hava Nagila” 
och ”Zuviel Tequila”. Silvio var också med på 
många turnéer som medarrangör. I Sverige 
hade hon inga riktigt stora skivframgångar 

Caterina Valente –
Internationell underhållare på 12 språk
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men samarbetet med den engelska orkester-
ledaren Edmundo Ros resulterade i bland 
annat ”Estrellita del Sur” som spelades flitigt 
i svensk radio. Caterina var bland de första 
artisterna att lyfta fram bossa novan med till 
exempel ”Quando Quando Quando”. Hon 
har även spelat in några låtar på svenska, 
”Det är nog fel” som i sitt italienska original 
heter ”OhoAha” och ”Försök med mig”.  
Caterina fanns även med på den första 
välgörenhetsskivan som gavs ut 1963 
– ”All Star Festival” - vilken marknadsfördes  
i Hylands Hörna. Där sjöng hon ”La Golond-
rina”.

”A briglia sciolta”

Skivframgångar hade Caterina Valente 
även på japanska, portugisiska, spanska, 
holländska och grekiska. 1989 spelade hon 
in en italiensk jazzskiva –”A briglia sciolta” 
– som blev den bäst säljande Valente-skivan 
någonsin. Det senaste skivsläppet är från 
2001. Guinness Book of World Records 
listar Caterina Valente som Europas mest 
framgångsrika kvinnliga sångerska som 
släppt över 1350 sånger på 12 olika språk. 
Sex av dessa talar Caterina flytande. Japan-
ska är inte med bland dem.

Showtime

Caterina Valente hade tidigt egna tv-
shower i Italien, Schweiz, Österrike och 
Frankrike. Hon var även gäst i många 
amerikanska shower som hos Perry Como 
och Dean Martin. USA-debuten var 1955 i 
”Colgate Comedy Hour”. Turnerade gjorde 
hon runt hela världen förutom Europa och 
USA bland annat Japan, Sydamerika, Ryss-
land och Hong Kong. 1972 reste hon runt 
tillsammans med Michel Legrands orketer 
och 1986 med Thad Jones jazzorkester 
efter framgångarna med albumet ”Valente 
86” där Count Basie Orchestra stod för det 
musikaliska arrangemanget. Till Norden 
kom hon också och jag såg ett framträdande 
i Köpenhamn på Tivoli i början på 70-talet. 
Då var det mest amerikanska evergreens 
och jazz på repertoaren. Hon har med stor 
framgång uppträtt både på Olympia i Paris 

och i Las Vegas. Caterina Valente har även 
medverkat i tolv europeiska musikalfilmer 
där hon med framgång både sjunger, spelar 
gitarr och dansar. 1959 sjöng hon rock-and-
roll tillsammans med Bill Haley i filmen ”Here 
I am, Here I stay”.

”Bravo Caterina”

Caterina Valente har också fått många 
priser genom åren bland annat tre Bambi 
Awards och Grosses Bundesverdienstkreuz 
i Tyskland och två Fame Award i USA 
(TV-Oscar). Den senaste utmärkelsen var 
Premio Gabardi i Italien 2004 för hennes 
insatser inom musikunderhållningen. De 
flesta kritiker har framhållit Caterinas kvali-
teter som jazzsångerska även om hon har 
haft stora kommersiella framgångar som 
schlagersångerska i Tyskland och Italien. 
Att få en egen Valente-tårta i Stuvsta är inte 
heller fy skam! Undrar om hon vet om det?

Efter 67 år som framgångsrik artist drog 
sig Caterina Valente tillbaka 2003 efter ett 
framträdande tillsammans med sin son Eric 
van Arno jr i en italiensk TV-show. Förutom 
Eric har hon ytterligare en son, Alexander, 
tillsammans med sin andre make, den 
engelske kompositören och pianisten Roy 
Budd. Caterina Valente,79 år, lever nu själv 
i Lugano, Schweiz, och njuter av att kunna 
göra allt som hon missat under alla aktiva 
år. Som att ta det lugnt!
      

Lars Tiberg
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Möblerna kan hyras även under vintersäsongen av medlemmar boende inom området. 

Vi har 90 st fäll- och stapelbara stolar av god kvalitet, och 22 bord.  

Bokning sker genom: 
Gert Östergaard,  telefon 08-711 99 14 eller bokning@snattringe.com 

Prislista
Priserna gäller för ett uthyrningstillfälle.

1 bord        20 kr
1 stol        8 kr
2 bord + 10 stolar  110 kr
4 bord + 20 stolar  220 kr
6 bord + 30 stolar  330 kr
8 bord + 40 stolar    440 kr

Utförlig beskrivning av bord och stolar  
finns på hemsidan www.snattringe.com. 
Välj Uthyrning i menyn. 

  Hyr föreningens bord och stolar!

Bli medlem i Snättringe 
Fastighetsägareförening!

Det kostar 90 kronor per år och hushåll. Sätt in avgiften på föreningens  
postgiro 7 52 73-3 eller bankgiro 111-6664 

(skriv namn, adress och telefon i meddelanderutan).
Vi tillgodoser Snättringe boendes intressen inom: 

Trafik, stadsplan och kommunikationer  –  miljö  –  trygghet och trivsel.

Vi har kontakt med kommunen och ordnar informationsmöten i aktuella frågor.  
Föreningen organiserar Grannsamverkan mot brott. 

Vi förmedlar trädgårdsprodukter med hemkörning till dörren höst och vår. 
Medlemsinformation går ut fyra gånger per år.  

Föreningen förhandlar om rabatter hos lokala företag och arrangerar en julfest 
tillsammans med andra föreningar.
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Årets vinnare i Långsjörundan
Bland de deltagare i tipspromenaden som 
startade vid Snättringe Fastighetsägare-
förenings station hade vidstående vinnare 
flest rätt på tipsfrågorna.

Vinnarna har fått sina grattis-brev och vinster: 
De vuxna får presentkort på Blomstrande 
Ting och ungdomarna en biobiljett.

Vuxna:
Margareta  Karlsson 18 rätt
Solveig Hahne  18 rätt
Eva Manhage  17 rätt
Sven-Erik Johansson 17 rätt
Björn Hintze  17 rätt

Barn:  
Julia Larsson  20 rätt
Jonathan Hedman 20 rätt
Oscar Larsson  20 rätt
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Nu har ännu en återvinningsstation i Snättringe tagits bort, här är det stationen vid  
Snättringeskolan som fått stryka på foten. Från avlämning av återvinningsmaterial ska det 
bli avlämning av uppväxande generationer.

Gunnel Jacobsen

Återvinningsplats blir 
avlämningsplats

Foto: Gunnel Jacobsen


