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EP  1949 
        1952 

Medaljöverlämning i 
Stockholms-Näs 
kyrka trettondagen 
Vid trettondagens högmässa i 

Stockholms-Näs kyrka överläm-
nade landshövding Hilding 
Kjellman guldmedaljen i femte 
storleken »För medborgerlig för-
tjänst» till järnhandlare Sven  Bec- 
kman i Kungsängen för hans 
mångåriga insatser i kyrkans och 
kommunens tjänst. Herr Beckman 
har varit kyrkvärd i icke mindre 
än 26 år och innehaft olika 
kommunala uppdrag under 36 år. 
Vid högmässan, som var talrikt 

besökt hölls predikan av E. O. Bein 
hoff, och kyrkokören under ledning 
av kantor Georg Ericson medverka de 
med sång. Efter högmässan träd de 
landshövdingen fram i koret ock 
överlämnade till kyrkvärden Beck-
man guldmedaljen, som tilldelat: 
denne av kungl. maj:t. I sitt tal er- 
inrade landshövdingen om hr Beck-
mans långa tjänst i kommunen. Med 
några ord framförde hr Beckman sitt 
tack till landshövdingen och uttryck-
te sin glädje över att ha fått denna 
utmärkelse medan han ännu, mänsk-
ligt att döma, fortfarande kan tjäna 
kommunen i flera år. 

Efteråt besöktes V. Ryds nyres-
taurerade kyrka, vilken besågs ock 
därefter var landshövdingen, medal-
jören, ett antal kommunala förtro-
endemän och andra inbjudna på kaf- 

                    (Forts på sista sidan). 

 
fe i prästgården. Efter kaffet visades 
ett par filmer från bygden, dels en 
film från avtäckningen av minnes-
stenen vid Stockholms-Näs kyrka 
till hugfästandet av minnet av Sten 
Sture d.ä:s och ärkebiskop Jackob 
Ulfssons möte där, dels en vacker 
färgfilm från invigningen av 
sockenfanan i höstas. 
   Herr Beckman kom till orten och 
startade sin järnaffär i Kungsängen 
1911, och följande år valdes han till 
fjärdingsman, vilken tjänst han 
innehade i sex år. Omkring 1920 
invaldes han i kommunalnämnden 
och vid samma tid i skolråd och 
kyrkoråd. Valnämndens ordförande 
har han varit sedan 28 år tillbaka. 
    Han invaldes även i fattigvårds-
styrelsen och blev ordförande i 
brandstodskommittén. Även en hel 
del kommittéuppdrag har han inne-
haft. 
Mest intresserad har han dock va-rit 
för kyrkans och hembygdsför-
eningens verksamhet. Kyrkvärd har 
han, som nämnts, varit lång tid, och 
i den livaktiga hembygdsföreningen, 
är han ordförande, och han har där 
nedlagt ett förtjänstfullt och upp-
skattat arbete. 1946 tilldelades han 
Upplands Fornminnesförenings för-
tjänstmedalj i guld »För betydelse-
full insats inom uppländsk kultur- 
.minnesvård.» 

1919 varit valnämndens ordförande. 
1920 blev han invald i kyrko- och 
skolrådet och i kommunalnämnden blev 
han ledamot år 1921. I 30 år har Sven 
Beckman varit kyrkvärd och som sådan 
har han nedlagt ett kärleksfullt och 
framgångsrikt arbete för Stockholms-
Näs' gamla. Medel-tidskyrka och dess 
inventarier. 

Kyrkvärden 

Sven Beckman 
70 år 

Alla kommunala och kyrkliga 
institutioner i socknen ha velat för-säkra 
sig om hans eminenta förmåga och klara 
blick för vad som rör sig i tiden. Sålunda 
är han även ledamot i Stockholms-Näs-
Västra Ryds pastoratskyrkoråd, ledamot 
i styrelsen för Stockholms-Näs elktr. 
Distributions-förening och sedan den nya 
storkommunen kom till är han ledamot 
av kommunalfullmäktige i Upplands-Bro 
och även ledamot av dess kommunal-
nämnd. Sven Beckman är vidare 
Riksantikvariens ombud i Stockholms-
Näs. 

Sven Beckman är född i Björksta i 
Västmanlands län den 13 aug. 1882. 
Redan tidigt kom han emellertid  
till Uppsala län, närmare bestämt 
Kungsängen, Stockholms-Näs soc-
ken, som han sedan varit trogen och 
här räknar vi honom som en genuin 
upplänning. 
I Stockholms-Näs sockens kom-
munala liv har han varit en för-
grundsfigur. Han började som fjär-
dingsman 1913 och han har sedan 

Är 1942 bildades Stockholms-Näs 
hembygdsförening på hans initiativ. I 
denna förening har hans förmåga och 
fantasi helt kommit till sin rätt. Hans 
kunnighet och uppslagsrikedom har 
gjort, att hembygdsföreningen har 
omfattats med stort och allmänt intresse 
av alla ortsbor, vilka ofta där fått lyssna 
till hans skildringar av gamla tider i 
socknen som han så väl känner genom 
trägna arkivstudier på lediga stunder. 

Sven Beckman tog 1945 även initiativet 
till resandet av en minnessten till 
åminnelse av mötet mellan riksföre-
ståndaren Sten Sture d. ä. och ärke-
biskopen Jacob Ulfsson år 1502 på Näs 
kyrkplan. Anskaffandet av den vackra 
sockenfanan är helt och hållet hans idé 
och arbetet härmed påbörjades och 
fördes i hamn 1948. 

Om man velat ha reda på något om 
socknen både nu och fordom har det bara 
varit att fråga Sven Beckman så har man 
fått besked om det och mycket annat. 
Han är en gentleman av gamla stammen 
för vilken ansvarskänsla för och omtanke 
om det man har att sköta varit och är 
huvudsaken. 

När Sven Beckman om onsdag fyller 70 
år kan han se tillbaka på ett verksamt, 
intressant och nyttigt liv i det allmännas 
tjänst och den dagen går säkert många 
varma tankar av tacksamhet till honom 
för vad han gjort för hembygden och alla 
sända vi honom våra hjärtliga väl-
gångsönskningar. 

 
                 Herman Svenngård. 
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Disponent 

N .  H .  S v e n n g å r d  

6 0  å r  

 
Disponenten Nils Herman Svenngård, 
Kungsängen, fyller den 10 febr. 60 år.  
Han är född i Stockholm. Efter att i 
födelsestadan först ha ägnat sig åt 
tryckeribranschen övergick Svenn-gård till. 
sin nuvarande bransch,. nämligen 
maskinbranschen. Sedan år 1921 är 
Svenngård anställd vid det då nystartade 
Maskinaktie-bolaget Servus, de första 25 
åren som kamrer. Vid firmans 25-
årsjubileum Svenngård tilldelades 
Svenngård Pro Patrias  stora guldmedalj för 
långvarig trogen tjänst och blev samtidigt 
utnämnd till disponent i detta företag 

Sitt stora intresse för vårt försvar. 
har Svenngård ådagalagt bl.a. genom att 
delta i en frivillig officerskurs vid 
luftvärnet. I Kungsängens 
skytteförening, vilken förening S. varit 
med m att bilda, är han v. ordf. Förutom 
genom sitt aktiva arbete inom 
föreningen har Svenngård visat halten 
av sitt intresse bl. a. genom alt skänka 
den så välbehövliga skyttepaviljongen 
och dessutom flerfaldiga tävlingspris. 

Inom Stockholms-Näs kommun har 
Svenngärd varit revisor för dess kassor 
samt varit ledamot av dess full-: 
mäktige. Bosatt i Kungsängen 1928 har 
Svenngård i ständigt haft levande 
intresse för sin hembygd. Särskilt inom 
kulturminnesvården har han nedlagt 
mycket arbete av bestående värde. 
Stockholms Näs hembygdsförening, i, 
vars styrelse Svenngård är v. ordf- och 
sekreterare, är honom stor tack skyldig 
för det stora intresse och den stora 
offervilja ban alltid visat. Svenngård 
har till .hembygdsföreningen skänkt den 
gamla Kyrkbyn i Stockholms Näs, vars 
huvudbyggnad efter nedrivning 
återuppbyggts och utökats på 
Svenngårds bekostnad.  

Hembygdsgården utgör en 
samlingsplats av oskattbart värde för 
församlingen och dess kulturliv. Den 
gamla sockenkyrkan har också blivit 
ihågkommen med gåvor av Svenngård. 
Sålunda har han bekostat och skänkt 
porträttmålningar av f. d. präster, vilka 
tjänstgjort i Stockholms-Näs. Många är 
också de unga konstnärer, vilka under 
studietiden åtnjutit ekonomisk hjälp 
från Svenngårds sida. 

Genom sin personlighet och sina 
goda egenskapar har Svenngärd vunnit 
många vänner.      S.B     (1951) 

HYLLNING.           12-12-49 
— 70 år fyllde i går, måndag, 

nämndeman Karl Gustav Pettersson, 
Västra Ryd. 

På sin högtidsdag blev han livligt 
uppvaktad. Kyrkoherde Ludvig 
Danielsson företrädde pastorats-
kyrkorådet och överlämnade blommor, 
och kommunalnämndsordföranden, hr 
Bror Pettersson, gratulerade på 
kommunens vägnar. Som ordf. i V. 
Ryds konsumtionsförening överlämnade 
han även ett bokverk samt blommor. 
Från arbetskamrater i Tranbygge 
överlämnades en present och en 
subskriberad penningsumma och från 
lantarbetarfackföreningen ett graverat 
tennfat samt pengar. Släktingarna 
uppvaktade med en fåtölj. 

Herr Pettersson har varit betrodd 
med många uppdrag och har under 
årens lopp hunnit med att delta i 
praktiskt taget alla kommunala 
nämnder. Nämndeman är han sedan 
många år tillbaka, och han är dessutom 
ordf. i pensionsnämnden, ledamot av 
pastoratskyrkorådet, barnavårds-
nämnden, taxeringsnämnden m. fl. 
kommunala institutioner. Tidigare har 
han varit bl. a. ordf. i fattigvårdsstyrel-
sen, revisor av kommunalnämnden och 
dessutom har han varit fjärdingsman. 
Hans stora intresse har varit fackför-
eningsrörelsen, och han var också mede 
och bildade den nuvarande lantarbetar-
fackföreningen. För omkr. 30 år sedan 
tog han jämte några andra personer ini-
tiativet till konsumtionsföreningen i V. 
Ryd. 

Pettersson är född i Västra Ryd och 
har varit anställd på Tranbygge gård. 
För omkring 15 år sedan köpte han det 
ställe som han nu innehar. 

HYLLNINGAR.       (21-12-49)  

— 60 år fyllde i går, onsdag, stations-
mästare Hugo Svanlind, Kungsängen. 
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På sin högtidsdag blev han föremål för 
livliga hyllningar. Tidigt på morgonen 
uppvaktade stationspersonalen med salut 
och överlämnade en golvlampa och 
blommor. Samhällsborna uppvaktade 
och överlämnade en gåva samt blommor. 
Från släktingar i Småland fick han ett 
soffbord, och sonen uppvaktade med en 
egen oljemålning. En mängd' telegram 
anlände under dagens lopp. 

Stationsmästare Svanlind är född i 
Gårdsby församling, Kronobergs län. 
Han började sin järnvägsmannabana vid 
Växjö —Virserums järnväg och fortsatte 
sedan vid Ölandsbanan och via Finspång 
kom han till SWB 1917. Han var 
stationsmästare i Ransta till han 1943 
kom till Kungsängen. 

(23-12-49) 
— 50 år fyller i drag, torsdag, 

åkeriägare G. A. Å k e r l u n d ,  Kungs-
ängen. 
Hr Åkerlund är född i Norrtälje. År 

1915 kom han till Kungsängen som 
biträde i Lundins affär. Tillsammans 
med chefens son startade han 
åkerirörelsen 1923, och tio år senare 
övertog han ensam rörelsen, som han 
fortfarande bedriver. 
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Kyrkvärden 
Oscar Johansson 70 

år 

På lördag träder kyrkvärden Oscar 
J

nobergs län 
g

av det kom-
m

am och rejäl 
p

ra

ohansson i Anneberg, Bro, in i 70-
åringarnas led. Han är så välkänd 
efter ett halvsekels vistelse i Bro och 
genom sin verksamhet på olika 
områden, att någon mera ingående 
presentation är överflödig. Dessutom 
önskar han ingen »uppståndelse» 
kring sin h ö g t i d s d a g  

Född i Lenhovda i Kro
enomgick han lantmannaskola, 

innan han kom till Bro som 
kontrollassistent 1910. Han blev se- 
dan bokhållare på Bro gård och' 
senare inspektor på Lejondals gård, 
innan han blev sin egen och ar-
renderade Aspvik i Stockholms-Näs. 
För två decennier sedan slutade han 
med jordbruket och återvände till 
Bro, där han bl. a. innehade upp- 
draget som värderingsman inom 
försäkringsbranschen, en post som 
han numera lämnat.  

Livligt intresserad 
unala blev han betrodd med många 

uppdrag, av vilka han ännu har kvar 
kyrkvärdskapet, vilket han kanske 
värdesätter högst av alla. Vidare är 
han kassaförvaltare för pastoratets 
olika kassor, inom el.-föreningen och 
Bro häradsallmänning. Ordförande-
posten inom byggnadsnämnden be-
kläder han fortfarande. 

Johansson är en rättfr
erson, som vunnit allmän 

uppskattning — inte ba  inom 
brotrakten utan bland alla han 
kommit i kontakt med. 

(EP 15/9 1960) 

ENKÖPINGS-PO Inspektor 

Oscar Johansson
60 år 

Kyrkvärd i Bro 
guldmedaljerad 

— 60 år fyller i morgon söndag 
inspektor Oscar Johansson, Anne-
berg, Bro. 

Han är född i Lenhovda, Krono-
bergs län, och sedan han genomgått 
lantmannaskola, kom han 19-årig till 
Bro som kontrollassistent år 1910. 
Sedermera blev han bokhållare på 
Bro gård och därefter inspektor vid 
Lejondals gård i Bro. Han blev sedan 
sin egen och övertog på arrende 
Aspvik i Stockholms-Näs och han 
brukade gården i 14 år tills han för tio 
år sedan slutade med jordbruket och 
flyttade tillbaka till Bro. Han blev nu 
värderingsman för Allmänna Brand-
försäkringsverket för Byggnader på 
Landet, vilken befattning han 
fortfarande innehar. 

Alltsedan yngre år har han varit 
livligt intresserad för det kommunala 
och har blivit betrodd med många 
uppdrag. Han är kyrkvärd, det 
uppdrag som han sätter mest värde 
på, ordförande i pastorats-styrelsen 
och ledamot av kyrkoråd och 
pastoratkyrkoråd. Han är vidare 
ordförande i byggnadsnämnden och 
byggnadskommittén och revisor för 
den borgerliga kommunen. Under sin 
förra period i Bro var han ordförande 
i kommunalfullmäktige och under 
hela kriget var han överblockledare. 
Han är dessutom kassör i elektriska 
distributionsföreningen och för Bro 
allmänningsstyrelse. 

(17-9 1950) 

Kyrkvärden Konrad Björkman. 

Vid söndagens högmässa i 
Bro kyrka överlämnades 
Kungliga patriotiska säll-
skapets stora guldmedalj för 
långvarig och trogen tjänst till 
kyrkvärden Konrad Björkman, 
Lilla Tingsvik. Överlämnandet 
förrättades av kyrkoherde 
Albert Johnsson, vilken i ett 
anförande tackade medaljören 
för hans plikttrogna och in-
tresserade arbete i kyrkans 
tjänst och uttalade förhopp-
ningen att församlingen ännu i 
många år skulle få behålla 
honom som kyrkvärd. 

Därefter sjöngs en psalm. 
Högtidligheten bevittnades av 
en talrik menighet. Samtidigt 
firades nämligen De gamlas dag 
gemensamt för Bro och Låssa 
församlingar. 

Herr Björkman har varit 
kyrkvärd i Bro församling se-
dan 1925 och ledamot av 
kyrkorådet under samma tid. 
Det är ett bevis på 'den upp-
skattning han rönte, när han 
trots sin ungdom, ännu inte 
fyllda trettio år — han är näm-
ligen född 1896 — uttogs till 
kyrkvärd. Han har också visat 
stort intresse för kyrkan, och 
både han och hans maka är 
flitiga gudstjänstbesökare. Han 
är styrelseledamot av Bro och 
Låssa kyrkobrödrakår och 
medlem i kyrkokören. I det 
kommunala livet, har han varit i 

anlitad som ledamot av fattig-
vårdsstyrelsen sedan många år. 

(E.P.) 



Gösta Brofalk 
50 år 

 
n av Bro-bygdens mest kända 

p

 uppvaktade 
fa

der 
d

Platsred. Hjalmar Strömgren. 

Fru Pettersson, hr Brofalk och 

E
ersonligheter, lantbrukare Gösta 

Brofalk, Kockbacka, fyllde den 10 
maj 50 år och blev då föremål för 
omfattande hyllningar. 

I tidig morgonstund
miljen med blommor och presenter. 

Strax efteråt anlände de an ställda på 
gården vilka överlämnade två vackra 
silverkandelabrar. Senare anlände 
representanter RLF:s lokalavdelning, 
lokalalavdelningarna för Bondeför-
bundet och SLU och andra bonde-
organisationer inom Upplands-Bro, 
vänner och grannar. Kommunens 
talan förde av kommunalnämndens 
ordf. hr Gustav Jansson. Samtliga 
deputationer överlämnade gåvor o. 
blom mor. Som representant för lant- 
brukshögskolan infann sig agronom 
Karlsson, och konsulent Göran 
Knutsson uppvaktade för Svenska 
flaggans dags länskommitte. För-
eningen Enköpingskamraternas talan 
fördes av dir. Hägglund. Senare under 
dagen uppvaktade representanter för 
södra kretsen och distriktet av 
Bondeförbundet, vilkas talan fördes 
av hrr Axel Eriksson, Mösa, och Elis 
Brunsberg. Strax efteråt infann sig 
ombud för Stockholms ortsförbund av 
RLF, släktingar från stockholmstrak-
ten och många vänner från Bro. Sist i 
raden av gratulanter anlände direk-
tören och ordföranden i Mälardalens 
lantmannaförbund, vilka överlämnade 
en oljemålning och en ståtlig orrefors-
vas, samt representanter för polis-
männen inom Håbo polisförbund. 

Jubilarens hem förvandlades un
agens lopp till ett blomster hav. Ett 

stort antal telegram anlände. 

Herr Brofalk är född i Bro, och sin 
hembygd har han ägnat en be-
tydande del av sitt kunnande, fast-än 
hans stora arbetsförmåga och intresse 
för allmänna värv även utnyttjats i 
vidare kretsar. Han är en skicklig och 
intresserad jordbrukare. Jordbrukets 
ekonomiska föreningsrörelse har i 
honom en energisk och skicklig 
förespråkare. Bland hans uppdrag här 
kan nämnas: ordförande i Stock-
holms länsförbund av RLF, medlem 
av RLF:s länsförbunds förtroenderåd, 
medlem av RLF:s riksförbunds 
förtroenderåd och medlem av 
Mjölkcentralens förtroenderåd m. in. 

Även i det kommunala arbetet har hr 
Brofalks krafter tagits i anspråk. 
Sålunda är han ordförande i Bro-
Låssa kommunalfullmäktig vice 
ordförande i kommunalnämn den, 
ledamot av skolstyrelsen, ordförande i 
Håbo polisförbund. Därjämte är han 
ledamot i styrelsen för statens lant-
brukshögskola i U1tuna, medlem av 
direktionen för flickhemmet Bista-
borg m. m. 

(1950) 

 
 
Telefonistparet 

i Bro avtackat 

Vid en festlighet i församlingssalen i 
Bro på tisdagskvällen hyllades före-
ståndarparet för Bro telefonväxel 
makarna John och Olga Pettersson med 
att en större subskriberad penning-
summa överlämnades jämte adress. I 
gåvan hade abonnenterna vid Bro 
telefonväxel deltagit praktiskt taget 
hundraprocentigt. Anledningen till 
hyllningen var att telefonen automa-
tiserades i Bro i januari, och då 
entledigades de båda makarna efter att 
ha skött växeln till abonnenternas be-
låtenhet i 31 år. 
  Sedan kaffe hade druckits över-

lämnade kommunalfullmäktiges ordf. 
lantbrukare Gösta Brofalk på abon-
nenternas vägnar avskedsgåvan till de 
båda makarna, och i ett varmhjärtat tal 
hyllade han dem för deras tjänstvillighet. 
Kommunalnämndens ordf. hr Gustav  
Jansson överlämnade till fru Pettersson 
en burk kaffe från en tacksam abonnent, 
och den gåvan var säkert välkommen. 
— Visst känns det trist att lämna ett 

arbete som man haft så länge, var 
makarna Petterssons kommentar när 
EP:s medarbetare fick ett samtal med 
dem. Det är ju i alla fall 30 år vi haft 
växeln --- den bästa tiden av vårt liv, 
säger de båda makarna, som är 57 och 
58 år. Sju barn har de, de flesta,, faktiskt 
födda vid telefonen, och de började 
hjälpa till innan de ens börjat skolan och 
kunde läsa siffrorna. Alla fyra flickorna 
har blivit telefonister, medan två av 
pojkarna alt faderns yrke och blivit 
målare, och den tredje har målning till 
hobby. 
När makarna Pettersson började r 1919 

var det 37 abonnenter, men när de nu 
slutade 139. 

Tel. Bålsta 70. 

(mars 1950) 

hr Pettersson i samspråk efter 
uppvaktningen. 
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På måndag, den 27 april, fyller 

häradsdomare Edwin Hedin, Råby, 
Håtuna, 70 år. Han är född i Håtuna.
   (1959) 

Edwin Hedin kom .ticligt med i 
det kommunala livet och har sedan 
dess nedlagt ett uppoffrande arbete 
för sin hembygds bästa. Han har 
som få blivit en bygdens förtroende-
man och hart när oräkneliga är de 
uppdrag Och förtroendeposter han 
innehaft och innehar. 

Före kommunsammanslagningen 
hade han hunnit med att bekläda 
ordförandeposterna i kommunal-
stämma, kommunalnämnd och fat-
tigvårdsstyrelse, förutom en lång rad 
av olika offentliga uppdrag. Under 
bägge världskrigen innehade han 
ordförandebefattningen i Östra 
Håbo kristidsnämnd och kris-
tidsförbund. Dessutom deltog han 
med stort intresse i arbetet inom 
jordbrukets föreningsrörelse. 

Edwin Hedin är fortfarande en 
verksam man. I kommunalnämnden 
i Upplands-Bro är han vice ordfö-
rande och inom Håtuna el. distr. 
förening är han sedan många år en 
av de ledande. Han tillhör också 
tingshusbyggnadsskyldige, är ombud 
för lantbruksnämnden och Uppsala 
läns brandstodsbolag, och ledamot 
av prövningsnämnden i länet. Inom 
Håtuna och Håbo-Tibble pastorat 
har han nedlagt ett synnerligen 
uppskattat arbete. Att gamla skolan i 
Håtuna byggdes om till ett vackert 
och trivsamt församlingshem är även 
det Edwin Hedins förtjänst. 

Det här är inte på något sätt en 
fullständig redogörelse över alla 
uppdrag Edwin Hedin har eller har 
haft, det är skrivaren av dessa rader 
fullt på det klara med. Kanske 
kornmer man sanningen närmast när 
man citerar det lilla personkortet i 
tidningens klicherrkiv. Där står näm- 
ligen: Edwin Hedin, häradsdomare, 
— och nästan allting. 

(19??) 
E d w i n  H e d i n 5 0  å r  
              6 0  

Greve 
Carl  von Essen 

60 år 

(1949) 

Den 27 april fyller godsägaren, härads-
domaren m. m. Edwin H e d i n, Norränge,
Håtuna, 60 år. Få människor kan se tillbaka
på så verksamma 60 år. Han är född i
Håtuna. 

Redan som 27-åring fick Edwin Hedin axla
sin faders mantel som kommunalman.
Sålunda fick han bekläda ordförandeposterna 
i kommunalstämma, kommunalnämnd och 
fattigvårdsstyrelse. Redan då åtnjöt han ett 
stort förtroende. Detta har sedan under årens
lopp grundmurats; håtunaborna har länge
ansett honom oersättlig. Edw. Hedin har en
särdeles stor arbetsförmåga; det är hart när
otroligt, att en enda person kan hinna med så
mycket. Förutom de nämnda förtroende-
uppdragen är Edw. Hedin häradsdomare,
ledamot av Uppsala läns prövningsnämnd,
det förenade skolrådet och kyrkorådet,
kyrkvärd, ledamot av taxeringsnämnd,
barnavårdsnämnd m. m. För den, som haft
förmånen samarbeta med Edw. Hedin ar det
varit en njutning att bevittna med vilken
lätthet och elegans han leder sammanträden. 
Han är född kommunalman. 

Hans arbetsbörda ökade under krigsåren 
med ordförandebefattningen i Östra Håbo 
Kristidsnämnd och kristidsförbund. 
Han har ej heller här klagat på arbetsbördan 
men väl på överordnade myndigheters
stelbenthet och byråkrati. Edwin Hedin har 
en speciell förståelse för dem som har det
svårt och besvärligt, nota bene om deras
besvärligheter ej bottnar i lättja och slarv.
Lata, slarviga och slöa finner ingen nåd hos
honom. Han håller mycket styvt på att varje
människa skall göra vad på henne an-
kommer. Detta har blivit ett av Edw. Hedins
rättfärdighetsbud. 

K. G. B. 

 
Huvudmannen för den grevliga' 

ätten von Essen kammarherren greve 
Carl von Essen, Signildsberg, Håtu-
na, fyller 60 år på måndag, den 11 juli. 

Han är född på Signildsberg,-vilken 
han äger jämte utgården Billby gård i 
Stockholms län. Bland de många upp-
drag greve von Essen anförtrotts kan 
nämnas att han är ordf. i styrelsen för 
Graningeverkens AB och vice ordf. i 
Uppsala läns skogsvårdsstyrelse, ordf. i 
styrelsen för Håbo häradsallmänning, 
lantbruksombud för Bro och Håbo, 
ordf. i Bro och Håbo hushållningsgille 
under åren 1936—1953, huvudman 
och styrelsesuppleant i Sparbanken i 
Enköping, styrelseledamot i Mälar-
provinsernas hypoteksförening samt 
från 1938 För Uplandsbankens avdel-
ningskontor i Sigtuna, ledamot av 
kyrkorådet samt kyrkvärd i Håtuna, 
ledamot av styrelsen för Håtuna, 
ledamot av styrelsen för Håtuna—
Håbo-Tibble el. distributionsförening 
och kronoombud i taxeringsnämnden 
för Håtuna och Håbo-Tibble sedan 
1930. 

Greve von Essen är riddare av i 
Vasaorden samt har förlänats Gustaf 
V:s 90-årsjubileums minnestecken och 
hushållningssällskapet guldmedalj 
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Köpman 

Jean Malmström 
60 år 

 
60 år fyller i dag, den 28 mars, 

köpman Jean Malmström, Håbolund, 
Håbo-Tibble.                        (1950) 

Herr Malmström är skåning till 
börden, född i Stiby församling. Är 
1915 kom han till Håbo-Tibble, där 
han övertog den diverseaffär, som 
han alltjämt innehar. Vid sidan av 
denna verksamhet har han ägnat myc-
ken tid och intresse åt det kommunala 
och kyrkliga arbetet. Sålunda har han 
under många år varit kyrkvärd samt 
ledamot av kyrko- och skolrådet. 
Vidare är han revisor i den borgerliga 
kornmunen samt mångårig ledamot i 
Håtuna—Håbo-Tibble el. distribu-
tionsförning. Brandskyddet har varit 
ett av hans huvudintressen. Han är 
ordf. i brandstyrelsen samt stiftare 
och ledare av Håbo-Tibble frivilliga 
brandkår. Hr Malmström har för 
visad personlig rådighet tilldelats 
Uppsala läns brandstodsbolags stora 
silverpokal. 

60-åringen är vidare ordförande i 
Mälardalens minuthandlareförening 
samt styrelseledamot i Mälardalens 
köpmannaförening. 

Personligen är jubilaren ovanligt 
vital och intresserad av allt i tiden. Att 
han därjämte är glad och skämtsam har 
bidragit till att skaffa honom många 
vänner. 

OSTEN TORSDAGEN DEN 26 

Johan Hurtig 
70 år 

70 år fyller i morgonbyggmästare 
Johan Alfred Hurtig, Vilan, Håtuna. 
Han är född i Håtuna. 

Under några år arbetade han i 
Stockholm och Sigtuna och på 
landsbygden, men flyttade sedan åter 
till födelsesocknen, som han sedan 
varit trogen. 

Redan tidigare hade han, i förra 
seklets sista år, tagit dragonnumret på 
Signhildsberg efter fadern vid 
Livregementets dragoner, som nu 
indragits, och han stannade vid re-
gementet i 30 år. Andra tjänsteåret 
belönades han med en livräddnings-
medalj av regementet för att han 
räddat en kamrat och dennes häst 
från drunkning under badning av 
hästarna. Han har också fått svärds-
medalj med pension för sin långa 
tjänst. 

Sedan ett 20-tal år har han flitigt 
deltagit i det kommunala arbetet i 
Håtuna och han är ledamot av  
kommunalnämnden och kommunal-
fullmäktige, skolrådet och brand-
stodskommittén. Han har tidigare 
också varit invald i taxeringsnämnden 
förutom i ett otal kommittéer. 
    I yrket har han sysslat mycket med 
ombyggnader och reparationer av 
småbrukarbostäder, sedan staten läm-
nade anslag till detta ändamål, och 
han har också arbetat mycket med 
ritningar för egnahemsnämnden. Vid 
sidan om byggnadsverksamheten 
hade han under 15 år ett litet ställe 
med jordbruk, främst med tanke på 
att pojkarna inte skulle behöva ge sig 
hemifrån genast de slutade skolan. 
När han blev äldre och inte längre 
orkade med arbetet med djuren och 
jordbruket byggda han sig en liten 
stuga och sålde gården. 

 Hurtig är rask och kry och gör skäl för   
sitt namn 

                                    (27-1-1951) 

 

  FÖDELSEDAGAR: 
- 85 år fyller' på tisdag trädgårds-

odlaren Nils Johan Ståhle, Vallby, 
Håbo-Tibble.               (7-11-50)  
Han är född i Sävsjö, Småland. 

Fadern var stationsinspektor där och 
sonen började också på järnvägs- 
tjänstemannabanan som stationsskri-
vare. Sedan sökte han sig till artilleriet i 
Stockholm men så angreps han som så 
många andra av amerikafebern och for 
till Staterna i slutet av nittiotalet. Han 
stannade där i 23 år och återvände till 
fosterlandet år 1921. Han slog sig då 
ned i Vallby, Håbo-Tibble, där han 
sedan stannat kvar. Han drev träd- 
gårdsodling, men hans huvudsakliga 
sysselsättning har väl varit skrivarbete. 
Under sin amerikatid satt han näm-
ligen på kontor, och efter återkomsten 
till hemlandet blev han ett slags sock-
nens klockarfar som skulle allting be-
styra när det gällde skrivgöromål. Han 
har hjälpt sockenborna och andra att 
deklarera, gjort bouppteckningar och 
skött böcker, hjälpt kommunalnämn- 
den med protokoll och handlingar, alla 
som ville ha något skrivet skulle »gå till 
Ståhle».. Han skötte sina uppdrag 
utmärkt och åldern till trots har han 
inte lagt av helt. Hans vana vid pennan 
förde också med sig att han en tid var 
flitig medarbetare i E.-P. 

Många kommunaluppdrag har han 
haft och har fortfarande en hel del 
kvar. Han är barnavårdsnämndens 
ordf, och vice ord. i kommunalstäm-
man samt ledamot av kommunal-
nämnden, pensionsnämnden och kyr-
korådet. Tills för något år sedan var 
han arbetsförmedlingens ombud och 
vid sin avgång erhöll han ett erkänn-
samt brev från landshövding Kjell-
man. Från sin amerikatid har han som 
.minne en mängd utmärkelsetecken av 
olika slag som fyller en hel vägg. 

 
60 år fyller på måndag lantarbetaren 

Gustav Karlsson, Hållunda, Håbo-Tibble. 
Jubilaren är född i Hållunda, där för-

äldrarna ägde en gård. Vid femton års ålder 
tog han anställning på granngården hos 
fadern till den kände auktionsförrättaren A. 
Th. Ericksson, och när denne övertog 
gården stannade hr Karlsson kvar, liksom 
senare hos sonen, hemmansägaren Werner 
Ericksson. Han har således varit på samma 
gård under 45 år och tre generationer ägare. 
År 1945, när A. Th. Erickson överlämnade 
gården, fick hr Karlsson mottaga Patriotiska 
sällskapets stora silvermedalj för trogen 
tjänst. Han har gjort sig uppskattad som en 
skicklig och plikt-trogen arbetare. I det 
kommunala arbetet deltar han som ledamot 
av barnavårdsnämnden. 

                                        (30/8 1948) 



Den 15 april fyller kommunal-
:nämndsordföranden i Upplands-Bro 
comnnun Gustaf Jansson 60 år. 

Jansson är född på Sätra gård i Eds 
kommun, Stockholms län där hans 
föräldrar hade anställning. Vid unga år 
kom han till Västra Ryd, där han fick 
anställning i konsumtionsföreningens 
butik 1924 och--sju år senare avance--
adc till föreståndare och placerades i 
Bro. Janssons håg stod dock till sam-
hälleligt värv och han blev Bro mer 
och mer engagerad inom kommunala 
nämnder och styrelser. Från 1938 har 
han så gott som uteslutande ägnat sig åt 
kommunalt arbete, först som kommu-
nalordf. m. m. inom Bro och Låssa 
kommun och efter kommunsam-
manslagningen som kommunalordf. 
och kamrer i Upplands-Bro. Janssons 
stora kunnande inom det kommunala, 
hans förmåga att vinna förtroende och 
hans glada och gemytliga sätt plus hans 
välvilja att offra sin egen tid till gagn 
för medmänniskor har gjort att han i 
dag bekläder ett stort antal befattningar 
såväl inom kommunen som annorstä-
des. Förutom kommunal-ordförande-
posten är Jansson ledamot i social-
nämnden, verkstyrelsen och idrotts- 
och friluftsstyrelsen. Dessutom och 
kanske främst är Jansson den som alla 
frågar om allt och den som alltid har ett 
klart svar på alla frågor och som trots 
ansträngd tid ej glömt bort att det 
väsentliga i dagens automatiserade 
samhälle dock är människan. 

Dessa egenskaper har fört honom 
fram även i andra sammanhang. 
Håtuna baptistförsamling har i Jans-
son en rättrådig v. föreståndare och en 
söndagsskoleledare,            (1958) 

-- 75 år fyller på torsdag den 31 
augusti vaktmästaren Gustaf Va/frid 
Rick, Ordenshuset, Bro. Han är född i 
Alsike, Stockholms län, och kom först 
ut i jordbruksarbete. Vid 19 års ålder 
tog han värvning vid dåvarande Andra 
Svea artilleriregemente då detta 
uppsattes, sedermera ändrat dill 
Upplands artilleriregemente. Efter tre 
år tog han avsked och slog sig på 
byggnadsarbete. Han arbetade också 
som slöjdare och gårdssmed och har f. 
ö. sysslat mod varjehanda arbete. 
Sedan 1911 tillhör han godtemplar-
orden, och han har deltagit i 
nykterhetsarbetet först under några år i 
Bålsta och Enköping. det senare när 
han arbetade vid Enköpings Verk-
städer, och därefter i Bro. Sedan 1923 
har han varit logedeputerad, d. v. s. 
storlogens ombud i Brologen, och' 
tidigare har han beklätt sanna uppdrag 
både i Bro och Bå!sta. 1923 blev han 
vaktmästare i ordenshuset, en syssla 
som han ännu innehar.. Två. År senare 
var han f. ö. med och byggde till 
ordenshuset. Vid sidan om sitt dag-
liga arbete var han livförsäkrings-
ombud, och han är ännu brandför--
säkringsombud för Samarbete. 

— 60 år fyller i dag, torsdag, fö- 
reståndarinnan för Lejondals gäst- 
hem, Bro, diakonissan Anna Eriksson. 
Hon är född i Arbrå, Hälsingland och 
tog examen vid Samariterhemmet i 
Uppsala. Därefter hade hon tjänst som 
församlingssyster i Sandviken och 
förestod sedan sociala upplysnings-
byrån i Stockholm. När Stadsmissionen 
inköpte Lejondals slott i Bro för att där 
upprätta ett gästhem vid nyåret 1943 
blev hon föreståndarinna för gäst-
hemmet.                       (13-9 51) 

— 85 år fyller i morgon, Söndag , 
änkefru Emma Charlotta Lindberg,  
Klint, Bro.                    (11-6-50) 

Fru Lindberg är född i Bro, där hon 
också framlevat större delen av sitt liv. 
Sedan 1918 är hon änka efter f. 
lantarbetaren Johan Knut Lindberg. 
Hon är ovanligt pigg och kry för sin 
ålder och sköter sig för det mesta själv 
i sitt hem. Jubilaren är Bro socken 
äldsta invånare. 

— 75 år fyller på måndag kusken C. 
V. Andersson, Bro gård, Bro. Han är 
född i Björnlunda församling i Söder-
manland och kom 1915 till Bro som 
kusk hos greve Johan Sparre. Där har 
han blivit kvar sedan dess. Han har 
varit plikttrogen i sin tjänst, och trots 
sin ålder har han inte alldeles slagit sig 
till ro.                            (24-9-5) 

 
— 70 år fyller ~på måndag den 28 ds 
f. handelsföreståndaren Gustaf Adolf 
Pettersson, Rosenlund, Bro. Han är 
född på Bro gård i Bro socken. Vid 
22 års ålder slog han sig på köpman-
nayrket och fick anälln•ing hos 
handlanden Hägg i Bro, och hos 
honom och efterträdaren handlanden 
Boije stannade han i 13 år. Därefter 
var han anställd som biträde och 
senare som föreståndare i Konsum, 
Kallhäll, under åtta års tid. På grund 
av svårartad sjukdom måste han se-
dan sluta sin anställning. Hans 
sjukdom med långvariga sjukhus-
vistelser har gjort att han kommit att 
hålla sig undan från all offentlighet. 
(28-8-1950) 

som kan samla ungdomarna till 
andakt och fostran. Jansson är även 
ledamot av styrelsen för Stockholms 
distrikt av baptistsamfundet. Han 
bekläder vidare ordförandeposten i 
Bostadsrättsföreningen Norrgärdet 
samt i styrelsen för Bro-Håbo allmän-
na sjukkassa. Han är styrelseledamot i 
Upsala Enskilda Bank samt huvud-
man för Sparbanken i Enköping. 

Gustaf Jansson följer med stort 
intresse allt frivilligt arbete inom 
kommunen såväl ideellt som kul-
turellt och de organisationer av detta 
slag som är verksamma har en stor 
vän i honom. Han är en ofta och väl 
sedd gäst i föreläsningsföreningar och 
folkbildningskurser samt en anlitad 
och gärna hörd föreläsare i kom-
munala spörsmål.    (1958) 
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I morgon onsdag fyller Upsala 

universitets donator, konstnären och 
privatastronomen, fil. dr Nils Tamm, 75 
år. 

Dr Tamm, som är född i Lossa 
socken i Upland, har under sin långa 
levnad delat intresset mellan målar-
konsten och astronomin. Efter några 
års astronomiska studier vid Upsala 
universitet övergick han omkring 
sekelskiftet till målarstudier, främst 
landskapsmålning, vid konstakade-
min. Därefter följde mångåriga konst-
studier i Frankrike och Italien. 1909 
slog han sig ned på sin egendom 
Kvistaberg vid en idyllisk vik av 
Mälaren, där han sedan de varit bosatt. 
Nu började det astronomiska intresset, 
som egentlige aldrig slumrat, att åter 
göra sig påmint, och 1919 uppförde 
han på sina domäner ett modernt 
privatobservatorium med mycket för-
nämliga instrumentella resurser. Med 
sina instrument har Tamm tagit 
utomordentligt lyckade fotografier av 
stjärnhimlen. Han utexperimenterade 
även en ny metod för bestämning av 
stjärnfärger, vilken han framlade på 
astronomkongressen i Potsdam 1921. 
Vidare har Tamm gjort systematiska 
undersökningar av vissa vintergats-
områden för att söka nya intressanta 
himmelsobjekt. Dessa undersökningar 
har vid upprepade tillfällen krönts med 
framgång Tamm har sålunda på sina 
plåtar upptäckt flera intressanta 
stjärnor med variabla ljusstyrkor, bl. a. 
s. k. nya stjärnor (novor). 

För sina astronomiska insatser 
kreerades Tamm 1944 till fil. heders-
doktor vid Upsala universitet. Strax 
efteråt överlämnade han sin egendom 
med observatoriet och en större 
penningsumma som gåva till un 
versitetet för att man där skulle 
uppföra en filial till Upsala observa-
torium. Denna tanke har nu börjat att 
förverkligas: den ursprungliga 
instrumentutrustningen har komplet-
terats med nya instrument, och även 
byggandet av den stora Schmidt-
reflektorn, Europas största instrument 
i sitt slag, har på allvar kom i mit 
igång. 

 
 
 
 
    Dr Tamms kärlek till den astro-
nomiska vetenskapen är fortfarande 
oförminskad. Med några mindre in-
strument fortsättes den systematiska 
razzian efter nya celesta objekt, 
samtidigt som Tamm med största in-
tresse deltar i planläggandet av de nya 
observatoriet, som håller på at växa upp 
på Kvistaberg. 

Å .  Wt  

 
 
 

 
 
 
 
Nils Tamm 75 år 
75 år fyller på onsdagen stjärn-
forskaren, konstnären och heders-
doktorn Nils - Tamm på Kvista-
berg. Redan som skolpojke hyste 
han ett brinnande intresse för 
astronomien och det var därför 
helt naturligt att han efterstudent- 
examen började studera 
astronomi i Uppsala. Men astro-
nomien hade en farlig konkurrent 
i Nils Tamms konstnärliga be-
gåvning, och hans intresse för 
landskapsmåleri tog under några 
år överhand. Han avbröt sina 
universitetsstudier och genomgick 
konstakademien, sona han 
lämnade med den hertigliga 
medaljen i fickan för att under ett 
antal år bedriva konststudier i 
Frankrike och Italien. 

Nils Tamm 
75 .år  

Efter återkomsten till hemlandet 
bosatte han sig på den vackra 
egendomen Kvistaberg vid Mäla-
ren och återvände till sin första 
kärlek. Han uppförde på egendo-
men ett välutrustat observatorium 
och utvecklade en omfattande ob-
servationsverksamhet. Hans in-
satser inom astronomien har 
väckt berättigad uppmärksamhet 
och gjort hans namn välkänt i 
fackkretsar. Bl. a. har Tamm ut-
experimenterat en ny metod för 
bestämning av stjärnfärger, och 
hans systematiska övervakning av 
Vintergatan har lett till upptäck-
ten av åtskilliga nya och förän-
derliga stjärnor. 
Sin största insats till fromma för 

den astronomiska vetenskapen 
gjorde Nils Tamm för några år 
sedan, då han till Uppsala univer-
sitet skänkte sin egendom 
Kvistaberg jämte observatorium 
samt en större post aktier och 
obligationer. Donationens ända-
mål var att göra det möjligt för 
Uppsala observatorium att inrätta 
ett modernt utrustat filial-
observatorium på Kvistaberg, där 
förhållandena är betydligt gynn-
sammare än i Uppsala. Senare 
beviljade riksdagen ytterligare 
medel för ändamålet, det nya 
observatoriets huvudinstrument 
blir ett spegelteleskop av akt-
ningsvärda dimensioner, spegelns 
diameter blir 135 cm. Detta in-
strument är nu under tillverkning 
inom landet, och universitetet har 
just i dagarna fått byggnads-
tillstånd för den 12 meters 
kupolbyggnad, i vilken ina stru- 
mentet skall uppställas. 

När uppsalaastronomerna i mor-
gon bringar Nils Tamm sin hyll-
ning är det med en känsla av djup 
och uppriktig tacksamhet för vad 
han gjort för dem. Må det förun-
nas honom att se sin dröm 
förverkligas — att se ett obser-
vatorium av internationell klass 
växa upp på hans f. d. ägor, och 
må han också bli i tillfälle att 
observera med de nya instru-
menten — vännen Nisse Tamm är 
nämligen fortfarande pigg på att 
observera. 

Gunnar Malmquist. 



S - P O S T E N  

Agronom Wingårdh 50 år 
50 år fyller i morgon, tisdag, agronom 

H. Wingårdh, Thoresta, Lossa. 
Agronom Wingårdh är född i Häl-

singborg och avlade agronomexamen vid 
Alnarp 1917 och kom hösten 1916 till 
Thoresta, där han bott allt sedan dess. 
Förutom gårdens skötsel har han ägnat 
sig åt affärsverksamhet och är en av 
Upplands verksammaste jordbrukare och 
affärsmän. Han är direktör och styrelse- 
ledamot i Gullhögens Cement- & Grus 
A/B. i Stockholm- och i A/B Latorps Bruk 
och styrelseledamot i A/B. Gullhögen i 
Skövde och i Eskilstuna Kolimport A/B. 
jämte en del andra bolag. 

bade
fr
holmare
bad. 

HY
Han har tagit livligt del i det kom-

munala arbetet och under många år 
beklätt en mängd poster, vilka han dock 
under senare år frångått emedan hans tid 
varit allt för upptagen för att medhinna 
dess uppdrag. Bland uppdragen kunna 
nämnas ledamot av kommunalfullmäk-
tige, kommunalnämnden och taxerings-
nämnden och dessutom satt han i 
styrelsen för elektriska distributions-
föreningen och allmänningsstyrelsen. 

til
ut kunna utn

Som driftig jordbrukare har han 
förbättrat, byggt om och moderniserat går-
den och bl. a. anlagt två stora handels-
trädgårdar. Den nyuppförda ekonomi-
byggnaden, vilken påbörjades 1940 och 
blev färdig 1942, innehåller logbyggnad 
och ladugård. Den senare är i två 
våningar med plats för inte mindre än 340 
djur och torde vara en av de bästa och 
modernaste i hela landet med hiss, AIV-
silo, automatisk utgödsling och alla andra 
moderna finesser. Den har också blivit 
föremål för talrika studiebesök från hela 
Sverige. 

at

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gronom Wingårdh har också på 
gårdens ägor vid den natursköna Kal-
marsandsviken anlagt Kalmarsands-

t, vilket under somrarna är mycket 
venterat av friluftsälskande stock-

, som där njuta av sol, luft och 

                          (EP 6-9-43) 

lt nytt om 
jordbruksdrifte  

mpas ofta på jordbruket. För att fullt 
yttja den stora maskin-

p ken har alla öppna diken lagts igen för 
skapa tillräckligt stora åkerfält. Även 

de arbetarbostäderna 
aderna, har nybyggts 

B-kor. 

 
A

ek

  
 
 
 
 
 

LLNINGAR 
— 60 år fyllde i går, måndag, aronom H. 
Wingårdh, Thoresta gård. 
Han är född i Hälsingborg och lade 1917 
agronomexamen vid Alnarp. På Thoresta 
gård driver han ett mönsterjordbruk med 
stor maskinell drift, en av de mest 
rationaliserade i .Uppland. Al

n intresserar honom och
lä

ar
t 

byggnaderna, bå
och ekonomibyggn
eller ombyggts. Ladugården är i två 
våningar och hyser 325 SR
Utom jordbruket har han ägnat sig åt 
affärslivet som styrelseordförande i 
Gullhögens cement- och grusaktiebolag i 
Stockholm och i Gullhögens bruk i 
Skövde samt som, styrelseledamot i 
Eskilstuna kolimport ab och andra bolag. 
Tidigare har han även varit flitigt 
engagerad i det kommunala arbetet. 
På högtidsdagen blev han föremål för 
livliga hyllningar. 

ENKÖPINGS-P 

Agronom 

Henning Larsson 
50 år 

 
På torsdag, den 26 jan., fyller 

agronomen och kyrkvärden Hen-
ning Larsson, Sunnerdahls Prak-
tiska Ungdomsskola, Bro, 50 år. 

Han är född på Blommelund, 
Norrköping. Efter avlagd student-
examen vid Norrköpings högre all-
männa läroverk 1919 och jordbruks-
praktik på fädernegården och Lunds 
gård, Norrköping, avlade han år 
1923 agronomexamen vid Ultuna• 
Han började sin lärarbana vid 
Strängnäs lantmannaskola samt 
Ulvhälls och Bjärka-Säby lant-
bruksskolor. Efter affärspraktik in-
om spannmålsbranschen hos J. G. 
Swartz, Norrköping, blev agronom 
Larsson förvaltare på Eds Säteri, 
Eds Bruk. Ar 1931 tillträdde han 
sin nuvarande befattning som före-
ståndare för jordbruksavdelningen 
vid Sunnerdahls Praktiska Ung-
domsskola, Bro. 

Under hans tid i Låssa har hans 
klarsynthet och goda omdömesför-
måga tagits i anspråk inom skilda 
områden. Sålunda är han sekre-
terare i Bro och Håbo hushåll-
ningsgille, ordförande i Låssa 
brandstodskommitte och revisor för 
Bro och Låssa kommunala kassor, 
Bro och Håbo Seminförening m. fl. 
Tidigare var han ledamot av kom-
munalfullmäktige och har under tio 
år varit ordförande i Brotraktens 
kontrollförening. Därutöver inne-
har han andra förtroendeuppdrag. 

Agronom Larsson har i vida kret- 
sar gjort sig känd som en god och 
gedigen personlighet. Lättheten att 
umgås. med människor och hans all-
tid goda humör har förskaffat ho-
nom många vänner.       (1950) 
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50 år fyller måndagen den 22 mars 
skriftställaren och ämnesläraren Karl 
Otto Zamore,  Stockholm. 

     Efter examina vid Stockholms j 
högskola och Uppsala universitet var 
han en lång följd av år verksam som 
tidningsman och lärare vid olika 
skolor och är sedan 1950 ämneslärare i 
religionskunskap, modersmålet, histo-
ria och engelska vid Sunnerdahls 
praktiska ungdomsskola i Bro. Varmt 
kyrkligt intresserad har han vid flera 
tillfällen mottagit domkapitlets för-
ordnande som tjänstebiträde åt kyrko-
herden i Bro och Låssa och  åtskilliga 
gånger förrättat högmässa såväl där 
som i Stockholms-Näs och Västra 
Ryd. Som skriftställare har han 
framträtt dels med ett omfattande 
kultur- och personhistorisk författar-
skap i olika tidskrifter, dels med ett 
dussin ungdomsböcker, bl. a. den 
uppskattade läseboken "Arkeo-logiska 
upptäckter", pojkboken "Äventyret 
vid Gustavsvärn" med motiv från den 
forna svenska kolonin; S:t Barthelemy, 
och "3000 år före sin tid", en 
berättelse från det gamla Egypten 

Han har även översatt skönlitteratur 
från tyska l och engelska. Han är 
sedan flera år sekreterare i Sveriges 
Ungdomsförfattareförening och fr. o. 
m. i år nämndeman vid Stockholms 
rådhusrätt.             (1954) 

 
Den 17 febr. fyller trädgårdsmäs- 

tare Johan Hasselgren, Saltvik, Bro, 
80 år. 

Han är född i Häggehy församling, 
varifrån föräldrarna flyttade till 
Övergran, där fadern var träd-
gårdsmästare vid Kathrinedal och 
Övergrans prästgård. Efter slutad 
skolgång började Johan Hasselgren 
praktisera i trädgårdsyrket, först hos 
fadern, men när längtan alt få se 
annat i livet började göra sig gällande 
lämnade han hemmet och kom först 
till Wij trädgärd och därifrån till 
Ekolsund. Efter några är var han på 
Bogesunad och i Ulriksdals träd-
gårdar och senare vid Bergianska 
trädgårdsskolan. Efter utbildningen 
till mästare kom han till Ådö, där han 
konditionerade till år 1923, under 
vilken tid han erhöll Kungl. 
Patriotiska sällskapets såväl guld- 
som silvermedalj — guldmedaljen för 
långvarig trogen tjänst och silver-
medaljen för »förtjänster om träd-
gårdsodling». 

Men den egna torvan hägrade och 
1923 inköpte han hemmanet Saltvik i 
Låssa socken, där han började 
anlägga en trädgård, huvudsakligen, 
för grönsaker, frukt och bär. 1930 
överlät han gården till en son och en 
måg på arrende. 

Hasselgren har under sin låssatid 
innehaft en del kommunala förtro-
endeuppdrag, bl. a. som ledamot av  
taxeringsnämnd, kyrkö- och skolråd. I 
kyrkorådet är han fortfarande le-' 
damot. 

Amatörfiske har alltid varit hans 
hobby och säkert blir det ännu 
många abborrar som kommer att 
fastna i hans nät, av 80-åringens goda 
hälsa och vigör att döma. Han har 
genom sitt goda humör skaffat sig 
många goda vänner. 

 
S k r i f t s t ä l l a r e  

K.O Zamore 

50 år 

 

—  60 år fyller i morgon, den 5 d:s, 
fru Maria Ström, maka till träd-
gårdslärare Ragnar Ström, Sunner-

dahls praktiska ungdomsskola, Bro. 
Hon är född i Liared, Västergöt-

land, och har varit bosatt på Sun-
nerdahl sedan 1923, då makarna kom 
dit från Hässelby. Fru Ström är också 
direkt knuten till skolan genom att 
hon tidvis vikarierat som föres-
tåndarinna. Hon deltar även i den 
kyrkliga syföreningens arbete och är 
medlem av Betesda missions-
församling, Stockholm.  (5/1 1951) 

— 50 ar fyller i dag lantarbetaren; 
G u n n a r  W i k s t r ö m ,  Önsta, Bro. 

Jubilarer är född på Önsta gård och har 
större delen av sitt liv vistats på gården, där 
han nu sedan 25 år i följd är anställd. Han 
har tagit livlig del i det fackliga och 
kommunala arbetet och har fått många 
förtroendeuppdrag. Vid senaste landstings-
mannavalet blev han invald av landstinget på 
den socialdemokratiska listan och sedan 
1930 är han kommunalfullmäktig i Bro och 
Låssa kommun och v. ordf. sedan 8 år, vi-
dare är han ordförande i barnavårds-
nämnden, hälsovårdsnämnden och nykter- 
hetsnämnden samt ledamot av kommunal-
nämnden. 1 avd. 3 av Svenska lantarbetar-
förbundet har han varit kassör sedan år 1925 
och han var ordförande i Mälardalens lantar-
betarkrets i 16 år tills han i år frånsade sig 
uppdraget. Bl. a. uppdrag kan nämnas 
ordförandeskapet i arbetarekommunen, 
revisor i Upplands lantarbetardistrikt och 
ledamot i distriktsstyrelsen för ABF. 

                               (E.P. 24-4-48) 

50 år fyller den 24 
april Gunnar Vik-
ström, avdelning 3 
Bro. Han är en av 
stöttepelarna i den 
fackliga lantarbetarrör
elsen i Mälardalen 
och har varit ordföran
april de i kretsen i 16
år. I 25 är har han 
varit medlem i för-
bundet och hela tiden 
stått i förgrunden i sin 
avdelning där han är 
kassör se- 

dan en lång följd av år. Hans duglighet har tagits i
anspråk också i större sammanhang och en tid var
han distriktsstudieledare för att nu vara revisor och
granskare av Upplanddistriktets omfattande eko-
nomiska verksamhet, I det kommunala livet är
Vikström arbetarpartens självskrivne ledare och en
mängd uppdrag har lagts på honom. Det är en
mångbetrodd och värderad representant för sin kår
som nu ingår i ett nytt halvsekel och som också
gjort sig högt förtjänt av tacksamhet och hyllning på
högtidsdagen.     
 
(Lantarbetaren 1948) 

—ni. 



 

Prosten littmarck 60 år, 
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På söndag fyller kontraktsprosten 
Robert Littmarck, Håtuna, sex-tio år. 

Jubilaren är född i Uppsala, och 
efter studier vid Fjellstedtska skolan 
där blev han student 1907 

. 
Teologisk-filosofisk examen avlade 
han två år senare, blev teol. kand och 
prästvigdes 1913 Västerås. Året därpå 
fick han sitt första förordnande, i 
Hökhuvud, och 1915 blev han kyrko- 
adjunkt i Högbo och blev komminister 
där 1915. Kyrkoherde i Håtuna ,och 
Hå:bo-Tibble församlingar blev han 
1924 och han utnämndes till kon-
traktsprost för ett par år sedan. 

Kontraktsprosten Littmarck har 

go och 
så

rt sig känd som en god talare 

ngare och en skicklig violon
Ha

ist. 
ns nit och intresse för kyrkans 

arbete har bl. a. tagit sig uttryck i 
hans verksamhet som evangelisk 
resetalare inom ärkestiftet. Även utom 
det kyrkliga arbetet har kontrakts- 
prosten anlitats som talare, och visat 
samarbetsvilja gentemot andra sam-
fund. 

Littmarck är socialt intresserad och 
har rom bekant på ärkebiskop Sö- 
derbloms uppdrag och med statsbi- 
drag gjort en statistisk undersökning 
om tusen statarfamiljers flyttningar 
under fyra år. Boken, som utkom 
1930, bär titeln »Mälardalens noma-
der». 

Personligen är kontraktsprosten en-
kel och vinnande till sitt sätt och är 
allmänt aktad och omtyckt. 

(EP 8-8-46) 

 
 
                  Kyrkoherde  

S an d e l i n - B e i n h o f f  
7 0  å r  

70 år fyller i morgon, onsdag kyrkoherde 
Ernst Ossian.Sandelin-Beinhoff, Västra Ryd. 

Kyrkoherde Beinhoff är född i Eksjö. 
Under 18 år fram till 1924 arbetade han som 
missionär i Kina. Då den svåra hungers-
nöden härjade i provinsen Honan 1905 
deltog han i hjälparbetet och för sin insats 
tilldelades han den mycket förnämliga och 
sällsynta »Barmhärtighetens orden». 1913 
avlade han prästexamen i Uppsala och 
prästvigdes samma år i Skara för ärkestiftet. 

— 75 år fyller den 12 jan. kyr-
koherde emeritus Ernst Ossian 
Sandelin-Beinhoff, Eket, Malmöhus 
län, tidigare kyrkoherde i V. Ryd. 
Kyrkoherde Beinhoff är bördig från 
Eksjö och var från några av seklets 
första år fram till 1924 verksam som 
missionär i Kina och tilldelades 
därunder den sällsynta »Barmhärtig-
hetens orden».Efter sin återkomst till 
Sverige gjorde han som komminister 
och vice pastor i olika pastorat innan 

Efter sin återkomst till Sverige var han 
under två år vice pastor i Riala och :Ros-
lagskulla. Han tänkte sedan återvända till 
missionsfältet i Kina men avstod därifrån på 
ärkebiskop Söderbloms önskan, och blev i 
stället komminister i Ovanåkers församling i 
Hälsingland, där han stannade till 1929. Då 
blev han komminister i Ockelbo, och år 
1938 utnämndes han till kyrkoherde för 
Västra Ryds och Stockholms-Näs försam-
lingar. 

I Västra Ryd och Stockholms-Näs har han 
nedlagt ett förtjänstfullt arbete, men det som 
legat honom främst om hjärtat har dock 
varit den kyrkliga verksamheten 

 Ett stort intresse har han ägnat re-
staureringen av kyrkorna. Redan i Riala 
företogs en restaurering av kyrkan på hans 
initiativ. Västra Ryds kyrka, en av mälar-
dalens allra vackraste undergick en genom-
gripande restaurering åren 1943—44 under 
ledning av arkitekt Martin Westerberg. Den 
drivande kraften i arbetet var kyrkoherde 
Beinhoff och av kostnads-summan för 
arbetet, 35.000 kr., insamlade han på privat 
väg inte mindre än 25.000 kr. De övriga 
10.000 tillsköts av församlingen och 
användes till en fullständig om- och utbygg-
nad av kyrkorgeln, kyrkans stolthet. 

Främst som erkänsla för hans arbete 
därmed tilldelades han Vasaorden för :några 
år sedan. Han står även i spetsen för en  
mindre restaurering som pågår i Stock-
holms-Näs kyrka. 

Av de uppdrag han bekläder kan nämnas 
ordförandeskapet i de båda församlingarnas 
kyrkoråd och kyrkostämmor samt i pas-
toratsråd och pastoratsstämma. Under åtta 
år har han varit ordförande i barnavårds-
nämnden i Västra Ryd. Det förhållandet att 
Kungsängens stationssamhälle ligger på 
ecklesiastik mark har gett honom ett 
krävande arbete. 

han 1936 utnämndes till kyrkoherde i 
V. Ryds och Stockholms-Näs för-
samlingar, där han nedlade ett 
förtjänstfullt arbete, bl. a. för restaure-
ringen av kyrkorna. Han tilldelades 
också som erkänsla härför Vasaorden. 
Förutom uppdragen som ordf. i de 
båda församlingarnas kyrkliga institu-
tioner var han ordf. inom barna-
vårdsnämnden. Han blev emeritus för 
fem år sedan, då han avflyttade från V. 
Ryd. 
                                  (12-1-49) 
 
 

— 70 år fyller den 15 maj, f. 
trädgårdsmästaren Johan Arvid 
Asplund,  Nybygget, Svedjesta, V:a 
Ryd                                     (1950) 

Jubilaren är född i Skinnskatteberg. 
Redan i unga år ägnade han sig åt 
trädgårdsodling och utbildade sig till 
trädgårdsmästare genom att arbeta 
som elev vid flera större trädgårds-
anläggningar bl. a. Drottningholm.. 
Efter att ha arrenderat] egna träd-
gårdar på skilda håll, bl. a. i Värmland, 
slog han sig ned i Håbo-Tibble, där 
han öppnade egen rörelse. Denna 
bedrev han tills han för några år sedan 
flyttade till Västra Ryd, där han 
alltjämt, fast i mindre skala, bedriver 
sitt yrke. Han har f. n. översyn av 
trädgården vid Tranbygge gård. Även
bi-odlingen har i hr Asplund haft en 
intresserad främjare. 

Personligen är jubilaren en god och 
hygglig granne, hjälpsam och omtyckt. 
Rak och spänstig till såväl kropp som 
själ är han, humoristisk och intres-
serad av allt i tiden. Resor är alltjämt 
hans stora hobby. 

j  

 1

Kyrkoherde Beinhoff är en utmärkt ta- 
lare i kyrkan, han är även begåvad med en 
vacker sångröst och är mycket musikalisk. 
Trots den höga åldern är han mycket vital 
och han är en kraftmänniska av stora mått 
och äger en stark vilja. Den 1 april avgår han 
med emeritilön, och ämnar då bosätta sig i 
sin barndoms trakter. Han tänker dock inte 
slå sig till ro, därtill är hans verksamhetslust 
för stor. 



XRS 1954. 
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 I den stadgade åldern av 60 år ingår 
i dag, den 4 mars, civilingenjören och 
upptäcktsresanden och författaren 
Mike Joslin — eller "Guldkungen" 
som han oftast kallas. Högtidsdagen 
begår han inte hemma i sin rymliga 
villa på Vendelsö med dess många och 
intressanta samlingar utan har budat 
samman vännerna på Piperska muren 
i Stockholm. 

För sex decennier sedan var Mike 
Joslin en helt vanlig liten unge, som 
betedde sig precis som alla andra. Men 
allt efter som han växte till, började 
han skilja sig lite från sina kamrater. 
Äventyret lockade honom tidigt, och 
buskablyg och rädd var han inte. Som 
13-åring fällde han sitt första högvilt: 
en åttataggare på Frötuna gårds 
jaktmarker. Inte bara "stugan" 
därhemma utan hela Sverige kändes 
honom efter hand i trängsta laget, och 
före första världskriget utvandrade han 
till de stora möjligheternas land. Efter 
att som frivillig ha deltagit i kriget gav 
han sig studierna i våld och avlade 
civilingenjörsexamen. Depressionsåret 
1922 utvandrade han igen, denna gång 
till Guldkusten i Afrika, där han som 
entreprenör för engelska statens 
räkning utförde vissa väg- och 
järnvägsbyggen. Snart var han egen 
företagare: industriidkare och affärs- 
man bland negerstammarna, och när 
han nu dragit sig tillbaka från djung-
lerna till Villa Björkudden på Ven-
delsö, har han kvar i sin ägo två 
guldgruvor, en diamantgruva, sågverk, 
gummifabrik ock lite till. 

Det var 1946 han återvände till 
fädernejorden. Då hade han redan 
börjat som författare. De mest kända 
av hans böcker är "Med Mike Joslin på 
Guldkusten", "Med 

(EP 1954) 

 
 
Mike Joslin i obesegrade djungler" och 
nu senast "Ur medicin-männens 
våld", vilka efter hans -besök som 
föreläsare i Enköping i början av året 
torde finnas på mången bokhylla i 
staden och trakten. 

Mike Joslin är dock inte mest 
intressant som föredragshållare eller 
författare utan som "sig själv" i en 
trängre krets, där han gärna delar med 
sig av både sina mång-skiftande och 
spännande upplevelser och sin charm 
som godsint människa med 
ynglingasinnets bästa egenskaper,' 
parade med de erfarenheter ett hårt 
men skickelsedigert liv på främmande 
latituder givit, i behåll.             Hay 

JANUARI 1954. 

Håbo-Tibble-född 
"guldkung" håller 
enköpingsföredr 

När upptäcktsresanden Mike 
Joslin, kanske mest känd som 
»Guldkungen», på fredag reser till 
Enköping för att på IOGT-lokalen 

obesegrade djunglerna; »tangerar» 
han den bygd som såg honom 
födas och där han en gång som 13-
åring nedlade sitt första storvilt och 
för första gången fick publicitet. 
Han är nämligen född i Håbo. 
Tihbble, och det var på Frötuna 
gård åttataggaren stupade för 13-
åringens välriktade kula. 
..Sedan den dagen har mycket hänt 
Mike Joslins liv. Han utv

hålla föredrag om sina äventyr 
på Guldkusten och de 

i 
andrade före 

första världskriget till Amerika. och 
deltog som frivillig i detta. År 1919 
utexaminerades han  från amerikansk 
ingenjörsskola men begav sig under 
depressionsåret .1922 till Guldkus- 

 
ten i Afrika. Han blev här även 

engelska statens entreprenör för vissa 
väg- och järnvägsbyggnader och 
arbetade senare som självständig 
industriidkare och handelsman bland 
negerstammarna i landets inre. Joslin 
äger numera två guld- och en 
diamantgruva, sågverk, rågummifabrik 
o. s. v. Ar 1946 återvände han till Sve-
rige. Bland hans mera kända böcker 
märks »Med Mike Joslin på Guldkus-
ten. (1943), ;Med Mike Joslin i 
obesegrade djungler» (1947) och nu 
senast i år. »Ur medicinmännens våld». 
Den som vill slippa undan vår arktiska 
kyla bör inte försumma att med Mike '̀ 
Jonlin deltaga i en spännande och i 
äventyrlig entimmesresa (minst) bland 
den soliga Guldkustens olika folk-
stammar. Föredraget kommer givetvis 
att illustreras med bilder. 

 " G u l d k u n g e n "  

6 0 å r  
 

Föredraget anordnas som ett led i den 
utställning »Med boken till främmande 
länder», som t. o. m. söndag pågår på 
Munkkeramiks lokaler. 

Utställningen har hittills omfattats 
med stort intresse, men det är heller inte 
varje dag, som enköpingsborna har 
tillfälle att studera t. ex. en gifttrumma 
från Afrika, blåsrör från Borneo, offer-
yxor från Indien eller djävulsdansar-, 
vanliga dans- och skåde-! spelarmasker 
från olika delar av vår värld och en lång 
rad andra 'intressanta föremål. Vidare får 
man veta en hel del om de exotiska 
folkens liv i arbete och vila, och härtill 
kommer en mångfald böcker, även på 
originalspråket, t. ex. Palmblads böcker 
från Indien och illustrerad kinesisk 
litteratur. 
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Livdragon J. W. Alm 
80 år. 

I morgon den 26 maj fyller f. d. 
indelte furiren vid Livdragonerna, 
numera Livregementet till häst, J. W. 
lm i Nyborg 8o år.               (1945) 

Alm är en ståtlig representant. för 
de gamla indelta saldaternas1 
glesnande skara, rak i ryggen och 
med ett prima humör, som setår sig i 
alla väder. Ett synnerligen gott minne 
har han ,och kan berätta på ett livfullt 
och intressant sätt om de många 
händelserna i sd,tt växlingsrika äv. 

Jubilaren är född i Huddinge i 
Södermanland. Hans far var rättare 
där; han dag i smittkopporna, när J. 
W. var nio år. Sonen måste då ut och 
förtjäna sitt eget bröd och kom först 
till en lantbrukare i Österhanninge. 
Där stannade han tills han konfir-
merats och kom sedan till Berga 
gästgivargård, där han tillträdde 
sysslan som postiljon och körde 
postturerna mellan 

—Stockholm och Dalarö Dessa kör 
des fyra nätter i veckan. I synnerhet 
under den snörika vintern i881 var 
det oftast ett besvärligt arbete. 

Hösten 1891 tog Alm anställning 
som dräng i Uppland under tre år och 
skrev sedan in sig som dragon för 
rusthållet Äldsta i Håbo-Tibble. 
Militärlivet var något som passade 
Alm alldeles utmärkt, och han har 
många roliga episoder att berätta från 
denna tid. 

1890 gifte sig Alm. Av hans tio 
barn ära sex i livet. Tre av hans söner 
ha haft anställning vid samma 
skvadron som han själv. Skat-
teuppbördsman J. W. Alm är väl den 
för enköpingsborna mest kända, 
sonen Eric är polisman i Örsundsbro, 
och en annan son är poliskonstapel i 
Linköping. 

Alm arbetade vid sidan av mili-
täryrket bl. a. sam grundläggare på 
olika ställen i Håbo härad och i 
Sigtuna. Vid Nyborg har han arbetat i 
30 år, bl. a. med de omfattande 
nybyggnaderna på gården. 

1937 erhöll Alm sitt avsked från 
regementet. Han tilldelades 1918 
svärdsmedaljen och 1936 regemen-
tets minnesmedalj för 50 års tjänst. 

Det vore mycket att berätta från 
herr Alms händelserika liv — vi 
hoppas få tillfälle att återkomma. 

 
FÖDELSEDAGAR 

 
— 75 år fyller på lördag den 29 d:s 

lantbrukaren Johan Olof Wahlgren, 
Fridhem, Håtuna. 

Han är född i Stockholm men redan 
vid några månaders ålder kom han 
med föräldrarna till Bro gård i Bro 
socken. Under hela sitt liv från 14 års 
ålder har han arbetat i jordbruket. I tio 
år var han anställd hos greve Sparre 
på Bro gård och i femton år hos 
kapten Tauvon. Är 1920 övertog han 
arrendet på Jädra prästgård i Håbo-
Tibble och innehade gården i 21 år 
tills han 1941 inköpte Fridhem i 
Håtuna. Jubilaren gjorde sig under sin 
tid på Jädra prästgård känd som en 
driftig jordbrukare och bl. a. uppförde 
han under arrendetiden nya ekono-
mibyggnader på bostället. Han har 
varit ledamot av skolrådet och pen-
sionsnämnden i Håbo-Tibble samt i 
styrelsen för Håbo-Tibble RLF-av-
delning.    ………… (29-7-1950) 

— 70 år fyller på lör dn 14 d:s 
lantbrukaren Vilhelm Sunde1l
Björkboda, Huna.          (14/1 50?) 

Han ä född i Stockholm. År 1920 
köpte Björkboda, och efer et 20-tal å
utarrenderade han gärden till en son. 

HYLLNINGAR 
— 75 år fyllde i tisdags änkefru

Edla Hålenius,  Fridhem, Håtuna,
haka till framlidne brödutköraren
Teodor Hålenius.                 (1952) 

På sin högtidsdag blev fru Hålenius
livligt uppvaktad av barn och grannar
samt släktingar från Stockholm och
Danmark. 

Hon är född i Håtuna men var
under många år bosatt i Stockholm 

FÖDELSEDAGAR. 
70 år fyller i morgon, tisdag, 

lantarbetaren Nils Nilsson, Aske, 
Håbo-Tibble. 

Jubilaren deltar med intresse i det 
kommunala arbetet; han är ledamot av 
kommunalfullmäktige och har inne-
haft ett stort antal uppdrag inom lant-
arbetarefackföreningen, där han varit 
medlem sedan den bildades; han har 
även tillhört styrelsen. Ännu bekläder 
han posten som bibliotekarie inom 
avdelningen. Han är även ledamot av 
styrelserna för arbetarekommunen 
och för Folkets husföreningen. 

Sedan 19 år är hon åter håtunabo Hon
är. mycket: rask och vital för sin
ålder. 

— 60 år fyller i dag, lördagen den 
15 april, lärarinnan Astrid Öberg, 
Bro.                             (1950) 

Frk. Öberg är född i Katarina förs. i
Stockholm och avlade småskol-
lärarinneexamen vid Ateneum år 
1910. Samma år erhöll hon anställ-
ning vid Ormuddens mindre folk-
skola samt 1914 vid Härnevi skola i 
Bro som biträdande lärarinna. 
Ordinarie tjänst fick hon v,id samma
skola år 1920, vilken tjänst hon 
alltjämt innehar. 

I skolan har fröken Öberg utfört
ett energiskt, plikttroget och fram-
gångsrikt arbete. Genom sitt goda
gemyt samt sitt glada, vinnande sätt
har hon gjort sig allmänt omtyckt
bland kamrater, barn och föräldrar.
Hennes vackra mezzosopran har
gjort henne mycket anlitad vid hög-
tidsstunder i såväl hem, skola och
kyrka. Hon har varit aktiv medlem
i Bro kyrkokör sedan dess bildande
1926. Även för kommunala värv
har hon tagits i anspråk. Sålunda
är hon bl. a. ledamot av fattigvårds-
styrelsen, barnavårdsnämnden och
nykterhetsnämnden. Därjämte är
 hon sekreterare i Bro Lottakår samt
medlem av styrelsen för Bro Röda 
korskrets 

 
(EP 10-13-45) 

70 år fyller  11 december kamrat Nils  Nilsson, Aske. 
Nilsson har tillhört avd. sedan dess bildande och har 
under denna tid haft en mängd uppdrag inom 
styrelse och kommittéer. Han är nu avdelningens 
bibliotekarie, ledamot i arbetarkommunens och 
Folkets hus föreningens styrelser samt i 
kommunalfullmäktige. Alltid glad och villig, omtyckt 
av både arbetsgivare och kamrater kommer detta 
säker till synes på högtidsdagen. 
 
Lantarbetaren 1945 
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Tidningsurklipp  Dagens Nyheter  
– dödsnonser på baksidan visar att året är 1946 
Askegrevens tappre son ur farorna till Singapore 
Greve Erik Lewenhaupt, Askegrevens ende son, som var med bland Montgomerys "röda djävlar" 
när de brittiska trupperna efter den tyska kapitulationen tågade in i Köpenhamn och då intervjuades 
av Dagens Nyheters utsände medarbetare, har nu avancerat till major och sitter som chef på en 
brittisk kommandoexpedition i Singapore, berättas i en korrespondens till Dagens Nyheter från Sin-
gapore. 
 
Greve Lewenhaupt har hunnit med mycket för sina 40 år, och när han nu sitter på expeditionen i 
Singapore med 42 krigsdekorationer i skrivbordslådan är det inte utan att han funderar på att skriva 
sina memoarer. Därmed inte sagt att han tänker lämna krigar banan, han trivs ypperligt i den 
brittiska armen, säger han, och blir nog kvar där. 
 
I enlighet med familjetraditionen tog han sina första taktsteg i den sven armen, men äventyrslusten 
drev honom ut. Han gick in i franska främlingslegionen, där hans militära begåvning vederbörligen 
uppmärksammades, och han fick hederslegionen. När spanska inbördeskriget bröt ut ställde han sig 
på regeringstruppernas sida …. (skadat/saknas) 
 
Askegrevens … 
(forts. från sid 1.) 
….. 
var sedan hemma i Sverige ett tag, men under det rysk-finska vinterkriget fann man honom åter 
bland de frivilliga. Så följde den tyska invasionen i Norge, och även där var Lewenhaupt med i ett 
norskt förband. Vid den brittiska evakueringen följde han med över Nordsjön och enrollerades i 
Scotch Guard, men överfördes senare till de brittiska luftburna styrkorna 
dessa började organiseras. Under största delen av kriget tillhörde han den första och den sjätte 
luftburna divisionen. 
 
Framför tysk exekutionspluton. 
De farliga uppdragen lät inte vänta på sig. Lewenhaupt släpptes flera gånger ner med fallskärm mitt 
i det tyska getingboet — han var bl. a. två gånger i Danmark, ena gången till och med iförd uniform 
för att rädda danska motståndsmän ut ur landet. 
 
Lewenhaupt var bland de första som släpptes ner när invasionen genomfördes mot den franska 
Kanalkusten. Han blev sårad, men var snart tillbaka förbandet igen och fick vara med om både 
striderna i Ardennerna och övergången av Rhen. Vid Weser svek honom lyckan. Hans kompani låg 
i främsta linjen, och efter fem dagars strider hade det decimerats med 68 procent. Lewenhaupt 
hörde till dem som fick vandra den tunga vägen till ett tyskt fångläger. Han anade att han stod på 
tyskarnas svarta lista, och vad det innebar hade han klart för sig. Hans aningar besannades, en tysk 
krigsrätt dömde honom till döden, och en dag ställdes han framför en mur. Mitt emot honom 
väntade en exekutionspluton på tolv man. 
 
Vad som sedan följde är något som skulle avfärdats som otroligt om det stått i en äventyrsroman. 
Motorbuller hördes på avstånd, och plötsligt svepte en division brittiska Typhonplan över platsen. 
Kulsprutorna smattrade, och de av exekutionsplutonen som inte stupade skyndade sig att söka 
betäckning. Lewenhaupt var oskadad, och i den allmänna förvirringen lyckades han fly. 
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På slingrande vägar tog han sig tillbaka till sina kamrater. Det tyska sammanbrottet var nu nära, och 
om några dagar fick han order att göra sig klar för färden till Danmark som chef för general 
Dewings livvakt. Nästa kommendering förde Lewenhaupt med femte fallskärmsbrigaden till 
Malacka, och detta förband tillhörde han tills han nyligen förflyttades och erhöll sin nuvarande 
befattning i Singapore. Han har slagits för sex nationer och haft en sagolik tur. 
(Tidningsurklipp från Gun Björkman, Håtuna-Håbo-Tibble hembygdsförening) 
 
 
 
 
I samlingen tidningsurklipp som UKF fått av Håbo Kulturhistoriska Förening i dec 2006 fanns en 
mycket blek maskinskriven avskrift ur Enköpingsposten 1951-11-08. 
 
70 år fyller d. 8 . nov 1951 fru Jenny Sjölander, Kungsängen, maka till framlidne riksdagsmannen 
Oscar Sjölander. 
Hon är småländska till börden, födde i Skede, men har sedan 1906 varit upplänning, först i norra 
Uppland, men sedan 1910 i Kungsängen, då maken blev folkskollärare och organist i Stockholms-
Näs. 
Under hela sin tid i Kungsängen har fru Sjölander varit livligt verksam i det politiska och sociala 
arbetet vid sidan av sin make och efter hans bortgång. Hon har varit med överallt i det offentliga 
livet. Hon var den första kvinnan i Uppsala läns landsting och var till för ett par år sedan styrelse 
ledamot i Upplands socialdemokratiska  partidistrikt. Under mer än 20 år var hon ordförande i 
socialdemokratiska kvinnoklubben och är nu hedersledamot. I det kyrkliga och kommunala arbetet 
har hon varit flitigt engagerad.  Hon var tidigare med i kommunalfullmäktige och är fortfarande i ett 
flertal styrelser och nämnder, fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden, skolstyrelsen, där tidigare 
även varit ordförande, och kyrkorådet. Barnavårdsman och styrelseledamot i lottakåren tillhör 
också hennes uppdrag, och hon står också i spetsen för den kyrkliga syföreningen. 
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