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Bertil Engblom 

 

Frisörmästare Bertil Engblom, Bromma, född 1924 har avlidit. Han sörjes närmast av 

dottern Peggy med maken Anders och dottersonen Andreas med sambon Vendela. 

 

Bertil – legend i Äppelviken redan under sin livstid föddes i Kopparberg och utbildade 

sig till frisör. Redan vid 23-års ålder köpte han sin första salong i Smedslätten. Där 

fanns bland kunderna en hop tennisspelare som Hilding Albrektson (Mr Gs partner), 

Börje Fornstedt, Bertil Blomquist, Hans-Åke Sturén och undertecknad och inte minst 

Jan-Erik Lundqvist. Vi förde Bertil till Äppelvikens Tennisklubb, där han som ivrig 

nybörjare med anlag snart lärde sig spelet. Inom några år avancerade han i grupperna. 

Han gick vidare till storklubben SALK, där han blev en mycket populär medlem även i 

klubbens styrelse. 

 

På 60-talet  köpte Bertil en hyresfastighet i Äppelviken, som innehöll frisersalong, 

blomsterhandel, familjelägenhet och några mindre lägenheter. Björn Borg blev så 

småningom innehavare av en av lägenheterna och mycket god vän, som han inte fick 

klippa. Travtränaren Stig H. Johansson hyrde en tid och blev Bertils vän, som gjorde 

honom till trogen besökare på Solvalla. 

 

Bertil var en levnadskonstnär – sin egen lyckas smed utan flärd och lust att lysa. Ingen 

bil och ingen sommarstuga men tidigt innehavare av Äppelvikens första pool i 

trädgården, som en referensanläggning för leverantören. Han cyklade västerut 2 km till 

Äppelvikens utebanor och 1 km österut till SALKhallen. Och när kunderna inte stod i 

kö på sommaren, solade han vid poolen. Bertil kände sina kunder väl genom förtäckta 

förhör men i gengäld gav han oss traktens nyheter, vilket uteslöt vårt behov av 

lokaltidning. 

 

1981 invaldes Bertil i Stockholms Lawntennis Klubb av 1890 Sveriges äldsta 

tennisklubb. Hans alter ego var Figaro Klippblom ofta underhållande oss med visorna 

”Vill Du ha fysiken fin” och ”Så länge skutan kan gå”. 

 

Själv var jag en av de första kunderna i Smedslätten 1947 och definitivt hans sista i 

februari 2013. Nu är Bertil död. Han blev aldrig pensionär. Det hade inte passat 

honom. 

 

Mats Hasselquist 

 

 

 


