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Ons 1 Kl 18. Julagille på Gemla Hembygdsgård.
Anmälan snarast till Ulla Petersson tel. 0470 67153
eller 073 073 5739. Avgift 100 kr alternativt någon
maträtt till julbordet .
.

Lör 4 Kl 17 PRO Öja-Gemla har sin traditionella
julfest i Samlingssalen, Gemla skola. Välkomna.

Veterinärkirurgens
Sön 5 Kl 11-16. Julöppet hos non stop design. För- jour är hård
säljning av Gemlakartkassar, annat kul hantverk
Skalpellerna gnistra
och modern design. Svarta vägen 2—Hantverksoch glimma
vägen (fd Gemla Tygshop). Varmt Välkomna önskar Man skär och klipper
Lena Håkansson .
för att ge vård

Gemla Pizzeria!
Tor 2 Ugnsstekt falukorv, potatis- mos och sallad
Tor 16 Schnitzel med pommes och bearnaisesås.

Sen får man sy eller
limma
Personalen börjar bli
sömnig och dan
För narkosslangen
läcker som själva fan

F. d. veterinären Gunnar Möllermark, född Gustavsson,

GRANSHOLMS IF
I SPORTHALLEN

Lör 4 Kl 17 Kvällshymn. Susanne Gusafsson, Dorothea
Knust.
Sön 12 Kl 15 Luciagudstjänst. Lennart Johnsson,
Magnus Jakopsohn, Caroline Crona med efterföljande
julstuga. Anmälan till julstugan senast 2/12 till:
caroline.crona@svenskakyrkan.se
Sön 19 Kl 14 Musikgudstjänst ”Mitt i vintern var det”.
Susanne Gustafsson, Dorothea Knust. Bergundakören,
Öjakören, Växjö Madrigalkör. Anders Mårtensson, solist. Malin Koefoed Svejebäck, flöjt. Lena Müller, cello.
Mattias Welin, kontrabas. Magnus Jakopsohn, piano.
Julafton 24 Kl 10 Samling runt krubban. Lennart Johansson, Eva Carlsson.
Juldagen 25 Kl 16 Julgudstjänst ”Det är en ros utsprungen”. Lennart Johnsson, Dorothea Knust och Monika Bivall , sång.

Fre 3 Kl 19:30 Herrar Div. 3 Södra GIF A—Hovshaga AIF B
Sön 12 Kl 13: Herrar Div. 4 Sydv .GIF B—Öjaby Sport IBK
Fre 17 Kl 19:30 Herrar Div. 3 Södra GIF A—Fliseryd IF
Lör 18 Kl 14 Damer Div. 1 GIF—Olofström IBK

Gemla Paddel & Gym.
Söndag 5 dec. Öppet Hus kl 11 till 19.
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Vad har Sveriges enda tågrån, det mellan Staffanstorp och
Djurslöv den 18 mars 1907, med undersköna rogivande Villa
Gransholm att göra?
En torsdag, jag skulle betala för mig
efter en trevlig kväll med kamraterna i
Ärtans vänner. Stod vi receptionsdisken, historiens vingslag blev märkbara
och plötsligt gick det upp ett Liljeholmens. Vid den här disken i hotellets
reception, just där jag nu står, hade
Emil Walldén, som fick 1,5 års straffarbete för delaktighet i tågrånet, fått sin
lön. Hade bockat och tackat kamrern
för pengarna.
Emil Walldén var född 27 mars 1887 i
Lund och föräldrarna var skilda. Emil
Waldén betraktades som ett vanartigt
barn och hamnade tidigt på uppfostringsanstalten Skrubba i Stockholm.

Skrubba skyddshem. Hemmet hade till uppgift att
motta och uppfostra i mindre grad "vanartade"
pojkar hemmahörande inom Stockholms stad.

Av rättsprotokollen framgår att han
hösten 1904 flyttade till Gemla där
han fick arbete på Gransholms Pappersbruk. Han konfirmerades i Öja
församling. Därefter bodde han i
Stockholm, Falköping och Lund innan
han den 23 januari 1907 flyttade in
som inneboende hos unghinkaren
och den blivande tågrånaren Axel
Fors. Det kan tyckas som ett ödets
ironi, ty tågrånet utfördes ju knappt
två månader senare. Walldén ska ha
varit förtvivlad och gråtit under rann-

sakningen där han dömdes till 1,5 års
straffarbete. Han hade inte kunnat
undgå att höra på när tågrånaren Axel
Fors och hans kumpan Friberg planerade kuppen. Han fick först 70 kr för
att hålla tyst. Båda var aktiva i den
socialdemokratiska ungdomsklubben i
Malmö och hade helt på eget bevåg
iscensatt rånet för att skaffa pengar till
vapen åt de så kallade ung-Hinkarna
(efter politikern och agitatorn Hinke
Bergegren), inför en eventuellt revolution i Sverige. Tåget hade inte hunnit många meter från stationen förrän
två mansfigurer lösgjorde sig ur dunklet kring stationshuset och sprang
efter de långsamt tuffande tågvagnarna. De hann ikapp och hoppade upp
på var sin plattform på postvagnen.
Det var två unga män med stora,
svarta masker för ansiktena. Den ene
höll en revolver i näven. Han slog brutalt upp dörren till postkupén och röt
med så barsk stämma han förmådde:
– Upp med händerna!

Dagen efter tågrånet hjälpte Emil
Waldén till med att bränna de blodiga
rånarkläderna. Han var med om att
kasta revolvern i Västra hamnkanalen.
Då fick han 600 kronor som han själv
hävdar att han delat med en annan
person.
Av Landskrona kronohäktes protokoll
framgår att Emil Walldén påbörjade
strafftiden den 30 april 1907. Släpptes
på morgonen den 5 december 1908.
Postiljon Almén levde sitt liv med tre
kulor i kroppen fram till sin död 1949
då de plockades ut. Det befanns då att
kulorna hade fel kaliber och därför fått
långt mindre kraft än avsett. Almén
testamenterade kulorna till Postmuseum.
Sammanfattningsvis bodde alltså Emil
Walldén, både före och efter tågrånet,
i Öja församling. Prästen i Öja höll koll
på Emil Walldén. Han står noterad
som häktad för postrån 8 april 1907
och återvände till Gransholm som fabriksarbetare och målarlärling i februari 1909 för att ett år senare som målare flytta till Stockholm. Fabriksarbetare och målarlärling leder tankarna
till att hans arbetsplats möjligen då
var Gemla Leksaksfabrik.
Foto: Illustration
Efter tågrånet lär folk på orten haft
Unni Zetterling
väldigt mycket att sladdra om. Kanske
inte så underligt då, att Emil Walldén
De tvingade till sig värdeposten. De
lämnade en så liten ort och valde att
fick tag i 5 000 kr, men missade 15 000 flytta till Stockholm där han kunde
kr i ett brev. Postiljonen Johannes Al- leva mer anonymt.
mén sköts mellan ögonen men över- Text: Ola Aronsson
Källor: Tidningen Land och
levde. De två rånarna kastade sig av
Wikipedia.
tåget i farten och försvann i mörkret.
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Ny bild

Libanesiskt Julbord. Lördag och söndag den 11 och 12
december kl 15-20. Pris 225 kr. Bokning senast
10 december tel 0470 77 77 99.

God Jul önskar vi på Gemla Restaurang

Nu medfullständiga
rättigheter.
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Önskar Roger, Mats, Jörgen, Stina,
Madde, Naemi, Gunilla, Emma och Inge6
OBS Sönd. 5 dec. öppettider 10-17
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