
Medlemsmöte den 14 september 2022 i Röda Rummet Bellevue 
 
Dagens gäst: Glenn Andersson 
 
Bo-Erling Larsson hälsade 31 medlemmar välkommna och speciellt vår gäst Glenn 
Andersson. Deltagarlistan finns som bilaga till detta protokoll. 
 
Salaligan 
Glenn började med att berätta att Salaligan var en löst sammansatt grupp på fem personer 
från Sala som mellan 1930-1936 genomförde flera rån och mord. Totalt mördades fem 
personer.  
 
Medlemmarna i Salaligan var Sigvard Nilsson, Erik Hedström, Åke Rangvald Lindberg, 
Roland Abrahamsson och Karl Herbert Jansson. Sigvard Nilsson, som 1932 bytte namn till 
Thurneman, var den ledande personen i gruppen. Han inspirerades av dansken Karl 
Andersen som han träffade i Sala. Andersen hade grundat den Den Magiska Cirkeln för 
teosofi, yoga och hypnos i Köpenhamn. Sigvard Nilsson reste till Köpenhamn och där 
lärde han sig att hypnotisera människor. När han kom hem grundade han en motsvarande 
klubb i Sala med ca 40-talet medlemmar. Medlemmarna i Salaligan bildade en ytterst 
hemlig inre cirkel. Eftersom allmänheten inte var medveten om att de olika dåden hade 
någon koppling till varandra när de väl skedde.  
 
Det första offret var taxichauffören Sven Eriksson. Han sköts på kvällen den 14 november 
1930 utanför Västerås från taxins baksäte av Sigvard Nilsson. I Sala träffades Sigvard Erik 
Hedström och tillsammans kastade de Eriksson i Sörbobäcken utanför Sala, där han 
drunknade. De lämnade plånboken och klockan orörda.  
 
Knappt tre år senare, den 5 september 1933, sköts Axel Kjellberg och hans hushållerska 
Karin Holmberg till döds i Kölfors norr om Sala. Därefter brändes huset ner för att polisen 
skulle tro att det var en olycka, men rättsläkare hittade kulhålen. Bytet blev 20 000 kronor. 
Den 12 oktober 1934 mördades en äldre ensamstående kvinna i Västerfärnebo, Matilda 
Blomkvist, genom att ligan borrade hål i hennes husvägg och gasade ihjäl henne i sömnen 
med bilavgaser. Ligan trodde hon hade en större mängd pengar hemma, men hon hade 
varit på banken och satt in pengar på två bankkonton. Bytet blev därför endast sex kronor 
och sjuttiofem öre samt de två värdelösa bankböckerna. Även detta offers hus brändes 
ned. 
 
Den 19 juni 1936 sköt man ihjäl bankbudet Elon Pettersson, som kom cyklande med en 
avlöningskassa på 20 000 kronor. Några dagar senare greps ligan.  
 
Salaligan detaljplanerade och dokumenterade ytterligare våldsdåd som lyckligtvis inte blev  
genomförda. 

Efter en omfattande utredning avkunnade Sala häradsrätt sin dom 1937. Medhjälparna 
dömdes till livstids straffarbete, medan ledaren Sigvard Nilsson-Thurneman förklarades 
vara mentalsjuk och fullständigt känslolös. Han straffriförklarades och flyttades till den 
fasta paviljongen på Säters sjukhus. 

Glenn avtackades med blommor och en stor applåd för sitt inspirerande föredrag om 
Salaligan. 

  



Information från TK 
 
Seriesegrare våren 2022 
Bengt Hedström förrättade prisutdelning för vårens seriesegrare: 
S1  Bernt Myrberg 
S2  Tommy Tegelgård 
S3  Bo-Erling Larsson 
S4  Lars Lindqvist 
S5  Kent Lundqvist 
D1  Tommy Tegelgård 
D2  Kjell Kristiansson 
D3  Bengt-Göran Stål 
DD1  Christina Zaar 
Mixed Glenn Linder 
 
Veckoturneringen 
Veckoturneringen blev inte av då det var för få anmälningar. TK kommer att fundera på om 
VTV skall gör ytterligare ett försök att genomföra en veckoturnering i januari 2023. 
 
Seriespelet 
Seriespelet börjar vecka 38 med dessa klasser: 
 
Singel-serierna (herrar) har 6 spelare (S1, S2 och S3) i varje klass. S4 har 8 spelare.  
 - Spelas på torsdagar, 1 timme (S3 och S4). 
 - Spelas på fredagar, 1 timme (S1 och S2). 
Dam-dubbeln spelas på tisdagar (10 spelare).  
Mixed-dubbeln spelas på onsdagar (12 spelare).  
Självständiga Royal League spelas på torsdagar (18 spelare) 

Klubbmatcher 
Gävle hemma vecka 42 
PTK Stockholm hemma vecka 47 
TK Hobby hemma vecka 49 
Bortamatchen mot Helsingfors är inställd, spelas eventuellt i april 2023. 
 
Information från MK 
 
Medlemslotteriet 
Birgitta Andersson förrättade dragning i medlemslotteriet. 
 
Följande vinnare drogs: 
- 500 kronor; Lars Lindqvist och Kerstin Eriksson. 
- 200 kronor; Hans Erik Eriksson, Alvar Palmcrantz, Taisto Samuli, Helena Lilja och  
  Hedvig Gray. 
 
Vinstsumman kommer att användas för att reducera avgiften för seriespel alternativt resan 
till Stockholm Open när VTV skickar ut fakturan till vinnarna.  
Beloppet kan även betalas ut av VTV:s kassör Kjell Karlsson om vinnaren meddelar sitt 
bankkonto för utbetalningen. 
 
Julbord 
Julbord är bokat klockan 17:30 den16 december på Mälarkrogen. Kostanden för detta är 
inte klart, stor osäkerhet finns för hur inflationen kommer att påverka priset. MK 
återkommer med information när man har fått ett fast pris.  



Stockholm Open 
Erik Nordesjö har bokat biljetter till fredagens förmiddagspass den 21 oktober 11:30-16:30. 
Bo-Erling Larsson ställde frågan vad deltagarna tyckte om detta alternativ. Efter viss 
diskussion om att resa till matcherna på onsdag eller torsdag 14:00-23:00 alternativt 
fredag 18:00-23:00 enades man om att försöka byta biljetterna från fredag förmiddag till 
fredagens eftermiddagspass. Erik Nordesjö skall undersöka om detta är möjligt.  
Kostnaden för resan på fredagen fm preliminärt 465 kronor och 645 för fredagens em-pass 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
S-O Lindström   Bo-Erling Larsson 
Sekreterare    Ordförande  
 
  



Bilaga  
 

 


