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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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Glenn Andersson i föredraget om ”Den Magiska Cirkeln – Salaligan” i Klockargården,
Norrby, 17 nov. 2021:
Hans Link, krigsveteran, kom ursprungligen från Bayern, och var löjtnant i svenska armén.
Link var starkt tyskvänlig hade deltagit i första världskriget som befäl i den tyska kejserliga
armén. Han hade både krigserfarenhet och stort vapenkunnande. Efter det tyska nederlaget i
Första Världskriget anslöt Link sig till Nazistiska partiet i Tyskland och deltog i olika
aktiviteter i Sydtyskland innan han hastigt lämnade landet och åkte till Sverige och Sala där
han övertog ett konditori beläget vid Fiskartorget/Fredsgatan. Där bakade Link tårtor med
hakkors och den som köpte dessa fick fem wienerbröd gratis.
Link fungerade som distriktspropagandachef inom Svenska Nationalsocialistiska partiet och
hade ingående kontakter med Tyska legationen i Stockholm och kontakter i Berlin.
I anslutning till Links fastighet mot Fredsgatan låg inne på gården en bordell. Polisen
misstänkte att Link på något sätt var inblandad i den verksamheten men kunde aldrig bevisa
att så var fallet.
I sin lägenhet ovanför konditoriet höll Link politiska möten med partivänner och
sympatisörer. Nattetid utfördes paramilitära vapenövningar i olika skogsområden.
Hans Link hade kontakter med Salaligans ledare Sigvard Thurneman och en annan av
ligamedlemmarna, elektrikern Erik Hedström. Link var sprängämnesexpert och Thurneman
ville att Link skulle lära Hedström att göra kraftfulla sprängmedel som skulle kunna användas
vid ligans kupper. Tillsammans började duon i Hedströms radioverkstad på Fredsgatan att
tillverka hemmagjorda handgranater som byggde på samma princip som den modell som
tyskarna använt i första världskriget.
Syftet med arbetet var också att utveckla handgranaterna så att de skulle kunna detonera efter
inställning av en klocka eller fjärrstyrning.
Thurneman och Link hade fortsatta kontakter först i Sala och sedan i Stockholm. År 1934
flyttade både Link och Thurneman till Stockholm. Sigvard Thurneman öppnade en
homeopatisk mottagning på Grev Turegatan 30 i Stockholm och Link arbetade med tysk
informationsverksamhet tillsammans med den tyska legationen.
I april 1940 uppmärksammade den svenska säkerhetstjänsten i postcensuren flera brev från
Hans Link som var adresserade till Tyskland och som innehöll uppgifter om svenska militära
förbands utplacering runtom i landet. Vidare gav breven uppgift om hur tyska förband bäst
skulle kunna angripa Sverige. Med anledning av breven satte Allmänna säkerhetstjänsten
Link under bevakning. Ett år efter kriget, 1946, visade förhör med tyska diplomater i Norge
och Danmark att Link arbetat för den tyska underrättelsetjänsten Abwehr. Med anledning av
dessa uppgifter blev Link kallad till polisförhör i april 1946. Under pågående förhör anhölls
Link av åklagaren och husrannsakan genomfördes i hans bostad i Stuvsta. Där hittades en
skrivmaskin med typsnitt som stämde med texten i breven från postcensuren. Dessutom
hittade polisen en mängd brev som aldrig avsänts och som var adresserade till Tyskland.
Den kriminaltekniska undersökningen visade med största sannolikhet att de brev som fastnat i
postcensuren 1940 var skrivna på den skrivmaskin som fanns i Links bostad. Själv nekade
Link till att ha skrivit breven. I oktober 1946 dömdes Link av Stockholms Rådhusrätt till ett
års straffarbete och 1500 kronor i böter. Brottsrubriceringen var förberedelse till olovlig
underrättelseverksamhet.
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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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