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Vad är ankdammen i 
Köpenhamn mot det
friska livet i snäckviken 
Snäckviken förr och nu. En serie bilder.

Gården Snäckviken, som har 
gett sitt namn åt så disparata 

storheter som årets sommarteater 
och Astra/Zenecas huvudkontor i 
Sverige, låg på 1800-talet bortom 
och till vänster om den norra änden 
av dagens Storgatan i Södertälje. 
Vägen dit gick inte som i dag längs  
Mälaren utan väster därom bortom 
en skogklädd höjd. Vägen  var smal 
och krokig. I början av 1860-talet 
köpte Lars Johan Hierta, Aftonbla-
dets ägare, storföretagaren och po-
litikern, genom en bulvan fastighe-
ten. Södertälje var då en liten stad 
under stark expansion  och Hierta 
hoppades säkert att investeringen 
skulle vara lönsam och dessutom 
ett behagligt sommarnöje för hans 
forna medarbetare Wendela Hebbe 
och för deras gemensamma då tio-
årige son Edward (Ea). 

I ett brev till Wendelas äldsta dot-
ter Fanny i Köpenhamn skriver 

Hierta: 

Jag hoppas att det (Snäckviken red.
anm.) skall behaga dem och att de 
skall trivas där, ty det är ett ganska 
kostsamt sommarnöje, men Wende-
la har så mycket längtat efter att få 
ett eget ställe, och nu ett par år slitit 
så mycket, att hon väl kan förtjäna 
att njuta så mycket trevnad på lan-
det, som är möjligt med hennes oro-
liga själ, som väl aldrig slår sig till 
lugn så länge Signe är ute i världen 
på den slippriga konstnärstiljan.

Signe var yngsta dottern, opera-
sångerskan på väg mot karriär 

i Europa, som varje sommar fanns 
vid hennes sida i Snäckviken. På 
somrarna kom också ofta äldsta dot-
tern Fanny med sin växande danska 
familj. Fannys äldsta son Valdemar,  
har berättat om sin barndoms som-
rar i Snäckviken (se nästa sida).

Wendela Hebbe lämnade Snäckviken 1888. 
Industrin hade kommit allt närmre deras gård 
och förstört idyllen. Bara några årtionden se-
nare såg det ut som på bilderna till höger. 
Wendelas hus känns igen till höger på den 
stora bilden. Infällt ses den inklämda Heb-
bevillan.  Bilderna från Astras arkiv.

Det äldsta fotot från Snäckviken är 
sannolikt från 1870-talet och taget av 
fotografen A.L. Lindeblad. Wendelas hus 
är det vita till vänster med, till skillnad 
mot idag, långsidan mot sjön.

Edvard Faustman på ett foto i 
10-årsålern
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Valdemar Vedel, Wendelas danska barnbarn, 
blev en välkänd professor i litteraturhistoria. Han 
skildrade 1912 sina idylliska somrar i Snäckvi-
ken.

I bokstavlig mening satt svenskheten i blodet. Svens-
ka var på ett sätt vårt modersmål och många gånger 
både i skolan och i min författarverksamhet har jag 
fått känna värdet av att växa upp med två språk, som 
i kraft av sitt nära släktskap är så vanskliga att hålla 
i sär. Vi gick under namnet ”de svenske Djaevle” 
bland Rosenvaengets barn och många små drag i 
klädedräkt och levnadssätt - som det rökta renköttet 
och mesosten på skolsmörgåsarna - har präglats av 
moderns härstamning. De flesta av våra sommarfe-
rier tillbringade vi uppe på vår mormors lantställe 
vid Mälaren och vi barn lärde oss känna och älska 
den svenska naturen och landskapet mycket framför 
vårt eget land. När far då och då tog oss med till Sor-
genfri och Solleröd, som han var knuten till, över-
strålades de själländska bokskogarna  för oss barn 
helt av  Mälaröarna i dess sommarlovsglans med 
deras berghällar, björkhagar, smultron och lingon. 
Svenskhet var för oss något äventyrligt-poetiskt och 
konstnärligt-bohemiskt som drog oss bort från vårt 

eget hems borgerlighet. Mormor hade under sin tid 
glänst i de litterära Stockholmskretsarna med sin 
skönhet och kvickhet - hon hade varit nära vän med 
Tegnér och Almqvist och var själv duktig som roman-
författare och  sagoboksförfattare. Min moster (Signe 
Hebbe) var operasångerska med europeiskt rykte, 
uppträdde på olika nationalscener, således också 
på vår Kungliga Teater och på Operan i Paris. En 
moster, som dog tidigt, var en talangfull skådespe-
lerska. Deras bekanta  hörde också nästan alla till 
litteraturen och konsten, men isynnerhet teatern och 
musiken. När mormor och moster Signe kom på be-
sök från Stockholm eller på hemresa från Paris, förde 
de med sig till det ärbara ämbetsmannahemmet i Ro-
senvaenget en främmande luft, som insögs med begär 
av oss unga: det var parfymerna och kostymerna till 
”Afrikanskan” eller ”Traviata”, det var sången och 
musiken och alla teaterhistorierna, som förde en fläkt 
av äventyret in i hemmet. Och mor själv - så länge 
hon ändå hade levt i de köpenhamnska ämbetsman-
nakretsarna och strävat efter att acklimatisera sig  - 
en främmande fågel var och förblev hon, med en egen 
vilja och egna flygdrifter i sig, som inte hörde hemma 
i ankdammen, och som hon ovillkorligt planterade in 
i sina barn.

Den låga, långa verkstadsbyggnaden till vänster byggdes redan 1887 för Sv Jutevävsfabri-
ken. Företaget upphörde 1917 i brist på råvaran hampa.Vin- & Spritcentralen kom in här 
1923 och tillverkade bl a whiskey. Det höga huset vid skorstenen byggdes vid samma tid. 
Disponentvillan mitt i bilden låg vid Storgatans norra ände är från 1903. Lite högre upp i 
backen hitom Hebbevillan låg AB Keros, som tillverkade glödstrumpor. Här startade Astra 
1913 som hyresgäst och övertog byggnaden 1916 (fakta från Göran Gelotte)
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Signe Hebbe hade just  startat sin internatio-
nella operakarriär när Snäckvikensomrarna 

började för Hebbarna. S:ta Ragnhilds Gille hade 
startat några år tidigare och Signe medverkade 
ofta i Gillets konserter. Gilleskören missade säl-
lan något tillfälle att hylla ”den frejdade sång-
erskan”. Södertälje Tidning rapporterade i juli 
1866:
Sancta Ragnhilds gille firade sistl söndag sin 
sommarhögtid medelst utfärd i ångbåt till Ragn-
hildsborg. En del ordensbröder från Stockholm 
hade äfven infunnit sig och de livliga talen wid 
skålarne samt det wackra wädret gjorde att festen 
blev owanligt animerad. Kl 10 skedde återfärden 
då fartyget dröjde utanför det vackra Snäckvi-
ken och gillets sångare bringade den der boende 
frejdade sångerskan Signe Hebbe sin hyllning 
under utförandet av ett par serenader.

Och den 14 mars 1868 i samma tidning:

Fröken Signe Hebbe, hwars moder, den bekanta 
författarinnan Wendela Hebbe, är bosatt härstä-
des, återkom hit från utlandet förliden tisdag den 
10 dennes. Samma dag på aftonen helsade åtskil-
liga medlemmar av härwarande S:ta Ragnhilds 
Gilles kör den utmärkta sångerskan wälkommen, 
medelst utförande af några sånger utanför hen-
nes bostad.

När Brita Hebbe skrev sin biografi om Wendela Hebbe 
1974 illustrerade hon Snäckvikenkapitlet med ovan-

stående bild tagen 1972 av en av de tidigare hyresgästerna 
i huset O.Haag och med denna bildtext: 

Snäckviken. Wendelas älskade sommarhem i nära ett 
kvarts sekel låg på riktiga landet utanför Södertälje. Nu 
ligger det vackra gula huset i sin rosenträdgård som ett 
”fornminne” mitt i Vin- och spritcentralens enorma fa-
brikskomplex.

Senare köpte Astra fastigheten och huset monterades 
ner efter antikvariska metoder 1985. Detta är en annan 

men mycket spännande historia med dramatiska inslag, 
som man kan läsa om i föregående nummer av WendelA-
visan. I dag disponerar AstraZeneca hela Snäckvikenom-
rådet och har här bland annat här ett av sina  forsknings-
centrum.

Foto: K
ristian S

ekulic/Istockp
hoto

Vi önskar dig en riktigt 
trevlig afton i Snäckviken.


