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Lennart berättar om livet på Frölunda och Baron Claes af Ugglas 
 
Det fanns fem, sex elever och en rättare, som inte deltog i arbetet på åkrarna, utan satt hos 
Baron på kontoret, när han var hemma. Han hade många uppdrag bl a åt Lantbruksstyrelsen.  
    På gården fanns 3 familjer som arbetade och en smed. Smedjan finns nog kvar fortfarande. 
Smeden arbetade endast åt gården. 
    I sjön hade Baronen byggt en spång ut  till en liten holme med ett badhus, eftersom det var 
dyigt längst invid land. Där fick vi vara och bada. Baronen lärde oss också att slå gädda. Vid 
ett tillfälle tog han upp en armépistol och sköt en gädda och sa: - Så där får man inte göra. 
Skottet träffade inte, men gäddan blev bedövad. Det där tog vi fasta på och hans son,  Samuel, 
som var samma gangster som vi på den tiden, kallade på oss när pappan reste bort. Han hade 
fixat nyckeln till garderoben där vapnen var inlåsta. Så tog vi ett salongsgevär och lyckades få 
en gädda. På återvägen från sjön mötte vi Baron och kvickt gömde vi geväret under en bro. 
Baronen frågade om vi klubbat gädda. Javisst, svarade Samuel. Men den här gäddan har ett 
hål.  Hur kommer det sig, frågade Baronen. Jo, det var en spik, som den fastnade i. Varpå 
Baronen sa: - Var är geväret?  
 
Baron var barnkär så länge han var gift. När han skildes flyttade hustrun till Bro. Baronen 
levde länge ensam. Men gifte om sig och fick sonen Claes, allmänt kallad Lillklas, som nu 
driver gården med spannmål. Ett tag hade han både grisar och höns. Den som skötte hönsen 
tog sedan över och flyttade till Öråker. Jag vet inte om han har hönseriet kvar. 
 
Det fanns ingen trädgård på Frölunda utan endast på Öråker, som fortfarande har 
slottsträdgård. Lennart vet inte vem som driver den nu. Öråker drevs ju av General Dyrssen 
och efter honom tog sonen Gerry Dyrssen över. Han var flygare. Honom har jag köpt 
julgranar av till Idrottsföreningen. 
 
Gösta af Ugglas var med mycket när det var jakt och vi fick vara drevkarlar. Han var äldre än 
vi. Så han fick vara med och skjuta. Vilket inte vi fick. Han har lagt ned mycket arbete på att 
sköta skogen. Om man från parkeringen vid Friluftsområdet går till vänster, är det en dunge 
med otroligt mycket lärkträd, som är ganska risig, men annars är skogen skaplig. 
Gösta bor väl vid Körsvik (Villan. BS), som han rustat upp. Där bodde väl hans systrar 
tidigare. Det finns många torpställen och Gösta sköter uthyrningen av de 18 lägenheterna. 
 
Lennartsnäs var den största gården och har ägts av olika medlemmar av familjen av Ugglas.  
Dyrssen på Öråker och Oscar Sjölander, som startade Upplands Lantarbetarförbund, var stora 
kombattanter. 
Sjölander var före Sträng, som flera gånger var här ute. Villa Skoga köptes en tid efter 
Sjölanders död av Baptisterna. Det var mycket skriverier i tidningarna 1925 och 1926 med 
anledning av lantarbetarstrejken och då visade Dyrssen verkliga patronfasoner 
 
Man hade Kronans hästar på Öråker. Vid något tillfälle hade hästarna blivit skrämda och 
skadats sig så att Dyrssen måste skjuta dem. Dyrssen var General och Chef för 4:de Milo. 
Lennart råkade säga, att inte får man väl använda landslagets träningsoveraller så här ute på 
landet. Men då blev han utskälld. Det hade han inte med att göra. Generalen var med i 
landslaget som femkampare tillsammans med Björn Tofelt. Han var en mycket skicklig och 
framgångsrik fäktare och blev Svensk Mästare på värja när han var i 70-80 års ålder. 
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Lennart och hans kamrater började i småskolan som låg vid korset efter vägen till 
Kungsängen, där det nu ligger en villa. I folkskolan, klass 3-7 gick de i sockensalen vid 
kyrkan. Det fanns en småskola i Ryssgraven, alldeles under nuvarande motorvägen. 
Fortsättningsskolan pågick några veckor och bestod i skolköksundervisning. Man höll till i 
Hembygdsgården. Lennart berättar några "skolhyss". 
 
Lennarts familj bodde i ett av de första två likadana husen, när man kommer in till Frölunda i 
två rum och kök. När pappan dog flyttade man till ett hus på gärdet, som då var nybyggt. Där 
bodde också fyra elever och Ladugårdsförman. Där var vedspis och dass på gården. Där fanns 
isskåp och så småningom kylskåp. När isen var upptagen fick pojkarna var med och köra hem 
den. 
 
Baron hade en jaktstuga nere vid nuvarande parkeringen till Fritidsområdet. Där var bara skog 
då. Pojkarna fick följa Baronen dit och övernatta under den varmare årstiden. Baronen hade 
en egen son och två döttrar.  
 
I slutet av 1940-talet började två morbröder till Lennart att bygga ett hus på Skolvägen och dit 
flyttade Lennarts mamma 1950 och bodde där tillsammans med den ena morbrodern i nedre 
våningen och den andra morbrodern och mostern på övervåningen. Huset finns kvar. Lennart 
bodde på Bergvägen, men flyttade tillbaka till Frölunda.  
 
Baronen ordnade så att Lennarts bror Bertil fick gå på Sunnerdahls Praktiska Ungdomsskola i 
Låssa. Egentligen var det bara stockholmsbarn (storstadbarn, BS) som fick gå där. Även 
Lennarts syster gick där och där träffade Lennart också sin fru Birgitta.  
Bro den 25 januari 2008 Gudrun Sandén 
 


