
Stiftelsen Saltskog gård 30 år

Saltskog gård för 30 år år sedan.
31 maj 1985 är en vacker dag och först ser man en blåsorkester framför den eternitklädda fasaden och 
gästerna börjar anlända. Därefter följer ett vimmel där alla pratar med alla.

Sedan tystnar det och Stig Penje, stiftelsens ordförande, håller mycket nöjd sitt välkomsttal:
”Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till den för oss (…) mycket  mycket stora dag. Till ett nytt 
Saltskog som likt en fågel Fenix har stigit upp ur den aska detta kunde ha varit.”
Han fortsätter och berättar om 2 års arbete med att rädda huset ifrån rivning och antyder alla 
svårigheter och intriger i lätt raljerande ton. 

Sedan överlämnar han ordet till  Kommunalrådet Hasse Mattsson som inviger gården med bl.a 
dessa ord: ”Försommarkväll, solen skiner, man hör fågelsången kvittrar. Den skira grönskan är redan på 
väg att gå över i lite mörkare. Finns det något mer fantastiskt än en svensk försommarkväll.  Jag tror 
inte det. ...
Det är ju tur att det finns människor som tar goda och bra initiativ. För utan ett personligt engagemang 
och utan initiativ att vilja göra någonting, så tror jag att Stig Penje och jag kunnat stått och sparkat i 
askan här idag. 
Det är ju tack vare er konstnärer i … som bildade den här stiftelsen, som drivit fram det, som gjort att 
det gått, att vi är där vi är nu. (…) Hade ni inte gjort ett sånt här initiativ så har ni aldrig heller kunnat 
känt den känslan att jobba i det här huset, att skapa någonting i det här huset. Ni har egentligen varit 
med att skapa det som ni andanom såg var aska ... 
Södertälje har fått en kvalitet till. 
Det är för mig ett verkligt nöje att få uppdraget att förklara Saltskog gård invigt och jag önskar er alla 
lycka och framgång i det fortsatta jobbet.”

Sig Penje ger färg och penslar till Hans Mattson som får göra en målning.

Efter det följer korta tal och presentöverlämning från bl.a. Kommunalfullmäktiges ordförande Lennart 
Andersson, Kaj Sandell från Saab Scania, Stig Parborn från Kulturnämnden och Martin Lidström från 
Södertälje konstnärskrets.
Närvarande är också Anita Saltskog med sin dotter. Båda är födda på gården. Anita Saltskog är den sista 
ägaren Björn Hultgrens dotter.

Dagen därpå är det öppet hus och husets konstnärer visar sina ateljéer för allmänheten.
 

Bakgrund
Carl Fredrik Liljevalch född 1837 var en av dåtidens giganter inom näringsliv med mycket stor 
betydelse för landet. 
Han hade dåliga luftrör och behövde frisk luft och byggde 1881 ett hus åt sig i utkanten av bad och 
kurorten Södertälje. Liljevalch dog på Saltskog gård 1909.
Gården förblev i släktens ägo fram till att Södertälje kommun köpte egendomen 1964 för att bygga det 
moderna Saltskog. Kommunen visste inte vad de skulle göra med gården och föreslog till slut rivning. 
Då höjdes röster från Södertäljes konstnärer och andra …



30 år
Stig Penje (1914-1991) var stiftelsen första ordförande, som enligt Martin Lidström, var ingift i  i 
Södertälje konstnärskrets genom hans maka textilaren Britta Penje. De hade bott på gården sedan slutet 
av 60-talet. Genom idogt arbete och uttröttande taktik, som en uppskattande kommunal tjänstemän 
uttryckte det, så fick han gården att fungera. Efter hans frånfälle tog Lennart Andersson, fd riksdagsman 
och kommunalfullmäktiges ordförande, över rodret. I 10 år styrde han med strikt hand och avvärjde 
många katastrofer. Nästa ordförande blev den mycket engagerade Lars-Olov Lindgren. Ny ordförande 
sedan förra året är Ulf Sundblad.
Först var det bara huvudbyggnaden, därefter införlivades förvaltarbostaden och slutligen villa Elghem 
till Stiftelsen. Runt 1990 togs eternitplattorna bort från huvudbyggnaden och fasaden återställdes. Vår 
egen brunn sinade och vi blev tvungna att koppla upp oss på det kommunala nätet med vatten och 
avlopp. Elektriker som kom till huset hade aldrig sett så gamla el-ledningar blev förskräckta. Nya 
eldragningar blev följden. osv
Mellan 9 och 14 konstnärer har samtidigt haft sin arbetsplats på gården.
Sedan 1990 har det varit ca 150 konstutställningar i huvudbyggnadens salar.
Det har varit otaliga kurser, musikprogram, föreläsningar, teater …  
Parken och husen har vårdats med omsorg. En unik gammal miljö har räddats från förgängelse och fått 
liv igen.
Med mycket små medel har Stiftelsen gett Södertäljeborna upplevelser av alla slag. Det är många som 
hjälpt till. 

Framtid
Saltskog gård får anses vara en nationell angelägenhet, som stiftelsen avser att vårda med stor antikvarisk 
hänsyn. Med önskan att gården även i fortsättning får bli en kulturell mötesplats där nya spännande 
saker får hända.
Men den tomma tomma skattekistan måste fyllas på från olika håll för att detta ska bli möjligt.

Göran Pettersson


