
Sommarvillan i Krönbaden vid sjön Krön 

 
Sommarvillan - på arrendetomt - inköptes inklusive inventarier år 1936 för Kr 2.100. 
1940 byggdes den till med två sovrum för 2.922 + arvode kr 25 för ritningar till ombyggnad. 
Det lades ner ytterligare Kr 315 för att göra stenmuren i en rak hästskoform framför huset och 
fylla upp med jord. Här växte sedermera en enda stolt fjällskivling varje höst och pappa Johan 
var lycklig och ville alltid ha hela "hatten" stekt till sig. När badstranden skulle göras lättare 
tillgänglig, togs stora stenar bort och forslades ut på isen under vintern och fick sjunka ner 
där. Kostnad ca Kr 275.  
 
Bilden ovan visar huset från sjösidan. Johan hade låtit förbättra verandan redan 1937 genom 
att låta lägga ny takpapp (Kr 60) över den husdelen. Bilden t.h. visar morföräldrarna Emma 
och Hugo Lindeberg på Krönbaden. (Bilden tagen av Bo) 
 
Tomten hade ett hus med två sovrum, storstuga och relativt 
stort kök. Dessutom fanns på tomten ett utedass med litet förråd 
vid sidan för ved etc. Stugan låg ca 7 km från Vimmerby och 
under kriget, när inga bilar tilläts, promenerade vi ibland ut en 
söndag. Jag minns min far då som mycket avspänd, njutande av 
vårsolen och med hatten i nacken.  
 
I övrigt cyklade vi ut. Varje morgon när vi bodde där, hämtade vi mjölk i två mjölkbehållare 
på Vennebjörka gård. Och sedan gällde det att cykla hem med dem utan att skvimpa över. Vi 
hade ett isskåp, dvs ett kylskåp där det överst var ett fristående fack med lock. Häri lades ett 

stort isblock, som levererades med en "isbil" varje vecka.  
 
Rinnande vatten hade vi inte, utan på allmänningen utanför fanns en pump och där hämtade vi 
varje gång två fulla hinkar. Minns att Bo var duktig på att svänga de fulla vattenhinkarna i en 
vid cirkel utan att vattnet rann över. 
 
När vi flyttade till Djursholm år 1944, lämnade Johan C den till försäljning och om jag minns 
rätt såldes den året därpå!  


