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Vet du mera om Hans Link eller känner du till konstverkHans
av honom?
VLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP
Sänd mail till info@salakonst.seAeller
ring 076-106 82 20.

Hans Link
1897-1957
Hans Link var konditor och målade dessutom tavlor. Vid ABF:s studiecirkel om Salas Caféer
2009-2010 framkom det att han drev konditoriet på Fredsgatan 1 i vilket fall från 1928, då han
hade en Gott Nytt År-annons i Sala Allehanda, fram till minst 1935, då han fanns med i
telefonkatalogen under Konditorier.
Gunnar Fernholm, Sala, f. 1918, vid ABF:s studiecirkel om Salas Caféer den 4 november
2009:
Link var tysk och under andra världskriget så gjorde han en tårta med hakkorset på. Det skulle
han inte ha gjort. Då kom det en herre som hette Sigge Ek som härsknade till, gick in och det
blev slagsmål. Det blev polissak av det hela, men den som fick böta var Link. Sigge han
klarade sig.
Det ryktades även att Link var spion. Links konditori blev senare matservering och kallades i
folkmun för Gropen då gatan sluttade ner mot ån.
Platsen bakom Links hus kallades för Klapphustorget. Det var öppet hela vägen mot
Hyttgatan. Klapphuset var allmänt känt och dit gick tanterna för att tvätta mattor.
Sven Norling, Sala, f. 1913, vid ABF:s studiecirkel om Salas Caféer den 4 november 2009:
Tysken Hans Link startade i början av 1930-talet konditori i Arpiska gården, Fredsgatan 1, i
den så kallade Gropen. Marken sluttade ner mot Lillån, därav namnet. Gropen höjdes upp
med fyllningsmassa när mar rev Arpiska gården och byggde de nya hyreshusen.
Hans Link var känd för sina goda wienerbröd. En gång när vi var unga skulle festa lite grand,
Mats Gellbäck och jag, gick vi till Links konditori. Vi beställde kaffe och var sin Örn-cigarr.
Vi drack vårat kaffe och skulle sedan röka en stund. Sedan när vi skulle gå ut – det var ju
första gången vi rökte cigarr – så snurra det bara i huvu’t. Det gick bara runt, runt. Så det fick
vi sluta med.
I slutet på 1930-talet upphörde rörelsen och Link flyttade till Stockholm. Där blev han under
kriget ertappad som tysk spion och dömdes till flera års fängelse.
Charles Söderström i Konditori – kaféepoken i Sala i Sala Hembygds- och
Fornminnesförenings årsbok 1992:
Links konditori, kallat Gropen eller Kniven, det senare efter ett blodigt slagsmål.
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Hans Link Klapphustorget 1938, oljemålning på duk, 56 x 98 cm.
Tillhör Avlidna Salakonstnärers Sällskaps samlingar.

Foto från Vasagatan mot Fredsgatan och till höger Fiskartorget.

Bland Väsby Kungsgårds samlingar finns följande handskrivna text i inventarieliggaren:
1358 (1278). Tavla, oljemålning, sign. ”H Link 1932”, förest. Gamla Klapphuset, Sala.
H. Link kom till Sala efter första världskriget, var till yrket konditor.
Tavlan kunde inte återfinnas på Väsby Kungsgård i oktober 2014.
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