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Intervju med Ivar Andersson, (72 år) före detta glasmästare i Västra Ryd och Stina Österman  
(84 år) i Västra Ryd 2005 av Carl Gunnar Jansson  (151) 
 
Pärm i4:14    Katalog:  Intervjuer/Gudrun 2008    (ukf12/9) 
 
1964 meddelades att Livgardet skulle ta över större delen av Västra Ryd. Innan var det stor 
jordbruksbygd, men 300-400 människor. Det kom som ett dråpslag för alla, ingen visste 
någonting, inte ens Kommunen. Meddelandet om att marken skulle bli regementsområde fick 
innevånarna veta genom radio och TV. Stina berättar att hon var på sin egen gård, Lerberga 
och krakade vete, när någon berättade vad som sagts på radion. Man fick inte särskilt bra 
betalt för egendomarna. Nu hyr Stina av Fortifikationsverket.  
 
 Eftersom marken exproprierades av Kronan, måste en del flytta, särskilt de som bodde i det 
område som skulle bli stridszon. Både Stinas och Ivars hem blev kvar eftersom det låg i 
utkanten av området. Man kallades till möte i Kyrkskolan där representanter från Regementet 
infann sig. En del protesterade och drev process mot Kronan i flera år. Bland annat nämns en 
sommarstugeägare som vägrade att flytta och fick lösas ut till samma belopp, som för en hel 
gård. Många kunde bo kvar som Kronans hyresgäster.  
 
Nathansson, som ägde Granhammar hade redan sålt till HSB. Tranbygge ägdes av Mörner och 
Gällövsta innehades av TCO, som kursgård. Bröderna Carlberg  drev Torsätra och hade väl 
planer på antroposofcentrum, det som sedan förlades till Järna. Skogsborg ägdes av Fritjof 
Pettersson. 
 
Solidens skola var också Bygdegård, men barnen från området gick i skola i Kungsängen 
redan innan Kronan tog över.  Konsum hade varit centralpunkt i bygden, när det var mycket 
folk på gårdarna, men stängde redan 10 maj 1963. Ekströms affär stängde tidigare, men hade 
sommaröppet ett par år. Även innan Militären tog över området hade avfolkningen skett och 
servis flyttats till Kungsängen. Konsums butiksbuss, som kördes av Göran Andersson, hade 
utgångspunkt från Västra Ryd från början, men kördes sedan ut från Bro.  
 
Västra Ryd var den folkrikaste socknen. Där fanns Idrottsförening, 2 fotbollslag och 
pingisverksamhet, som höll till i Solidens skola.  
 
Kyrkan hade syförening, som vid Lucia hade auktion. Det fanns också en ungdomsklubb som 
spelade revy. Prästen hette Reinhold och efterträddes av Danielsson, som senare bosatte sig i 
Kungsängen. Konsumtionsföreningen startades av bland andra Ivars farfar, Erik Andersson. 
Det började i en liten stuga vid Hackeback.  
 
Efter 1964 började man förändra området. Man drog nya vägar och folk kunde få arbete. 
Arbetarna från Skanska bodde i 7 baracker och hade en matsalsbyggnad. Några av dem som 
arbetade i uppbyggnadsskedet fortsatte sedan hos Militären. Vägen till Håbo- Tibble stängdes 
och Ivar berättar att det tog flera år för honom att få tillstånd att åka där, trots att han hans fru 
hade släktingar i Hållunda.. Även den badplats, som alla Västra Rydsbor alltid använt blev 
avstängd. Den fick endast användas av Militären, vilket blev frustrerande. 
 
För Ivars del var det en fördel för hans glasmästeri att Militären kom. Man han är besviken 
över hur de förstör skogarna med sina maskiner. Man får inte heller vistas på gärdena.. Andra 
områden får man vistas på om inte skjutningar pågår. Det finns anslagstavlor vid alla infarter 
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som berättar när förbud råder.  Från början rådde allmänt förbud att beträda Kungsmarken, 
som ägdes av Sigtuna stad. Men det har man nu ändrat.  
    Ivar och Stina menar att man retat upp befolkningen genom att förbjuda en massa 
småsaker. 
Carl Gunnar, som intervjuat Kristina Bretz, som arrenderar Sundby, berättar att hon menar att 
det är fördelar med Militären också. Det blir t ex inte så lätt att göra inbrott. 
 
Västra Ryd har förändrats och är nu bara I1. Lärarbostäderna i närheten av kyrkan är nu sålda. 
Man minns inte när pensionärshemmet lades ner. Kyrkan har varit stängd för mögelskada i tre 
år. Den kyrkliga verksamheten flyttades till Brunnagården.  
 
Det är både för och nackdelar med Militären. Man störs av skjutningarna på helgerna. 
Banorna hyrs ut till skytteklubbar också. Även andra Regementen kommer hit och har 
skjutövningar. Sigtuna borna blir också störda.  
      Annars har man bra kontakt med Militären och gör jobb åt dem. Men de lägger sig i  
utbyggnadsplaner och tillåter endast 30 % utbyggnad mot vad man redan har. Mycket stoppas 
helt, då Militären är rädd för att folk begär bullerskydd,. även för verkstäder. Militärpolisen 
och även vanliga polisen har utbildning i gamla Konsum. 
 
Stina och Ivar kan fortfarande nå sina bär- och svampställen, även om skogarna är förstörda. 
Man känner inte som förr för bygden, men som Stina säger : - Det är ju ändå ens hembygd.  
Ivar anser att det var bättre förr. Det var som en stor familj i Västra Ryd. Ändå var det en 
fördel att Militären kom hit, eftersom man planerat en stadsdel med många hundra innevånare 
och då hade ännu större del av marken tagits i bruk för byggnation. 
 
Det fanns tidigare ångbåtsbryggor vid Sundby, Lindersvik, Granhammar och Torsätra.  
Karolinerflygeln vid Sundby brann liksom huvudbyggnaden vid Torsätra. 
Bro den 12 februari 2008 Gudrun Sandén 
 








Intervju med Christina Bretz, Sundby gård, den 10 augusti 2004 av Carl Gunnar Jansson 
(152) 
 
Pärm i4:15  Katalog: Intervjuer/Gudrun 2008  (ukf12/9) 
 
Christina och Ove Bretz arrenderar Sundby gård, i Västra Ryd av Fortifikationen. Ove är 
utbildad lantmästare och har haft föräldragård utanför Strängnäs. När föräldragården såldes 
hamnade vi här. Christina har inte jordbruksbakgrund, men sedan hon gifte sig har hon 
deltagit i gårdsdriften, som har 120 mjölkkor och stor spannmålsproduktion. Tidigare ägnade 
hon sig åt handel och textil i Västergötland. Hon är från Borås.  
 
Arrendet är stort och Christina är ansvarig för djuren och bokföringen. Ove och sonen Johan 
sköter spannmålsproduktionen. Tidigare hade Ove en kompanjon och Christina var inte 
inblandad i deras verksamhet, utan har drivit sitt företag med djuren på egen hand. Då sonen 
kommit hem och kompanjonen lämnat, kommer man i fortsättningen att driva hela gården 
som ett företag. Sonen kommer att ägna sig åt maskinerna och Christina och Ove har hand om 
djuren. Så tror Christina att fördelningen kommer att bli. 
 
På ett så stort arrende är man tvungen att ha djur. Man får inte odla spannmål på mer än 200 
hektar, sedan skall det vara gräsbärande marker som Militären kan öva på. Gräset skördas 
någon gång om året och det vi inte behöver för egen djurproduktion säljer vi till hästfolk. 
Eftersom markerna är litet förvuxna, passar det inte för mjölkkor, medan det är lämpligt 
grundfoder för dikor. Vi har åtagit oss en viss areal, som vi skall hålla öppet. Vi har en 
anställd och lite extra folk vid skörd. Vi skulle inte klara oss själva, då arrendet är stort, med 
mycket körande och tungt arbete. 
 
Sundby gränsar till Lövsta och vi har även området där stridsövningen  förekommer. Där kan 
inte djuren beta, men vi har ansvar för marken. Just nu pågår slåtter, men vi har höstvete, 
vårvete, havre och ärter till korna. Skörden står för dörren. Ove och Christina börjar sin dag 
tidigt och har planeringstid på kontoret fram till klockan 8, då den anställda kommer. En fin 
dag som idag håller man sedan på ute på fältet till daggen kommer vid 8-9-tiden.  
 
Just nu i augusti är det en lugn period med djuren, då man mest ser till att de finns på plats 
och har vatten.. Men vid kalvningen i mars och april blir det mera tid utomhus för Christina.  
 
För Ove var det ett måste att fortsätta i den här branschen. När vi sålde gården i Strängnäs 
hade jag ett företag i Eskilstuna, men jag har alltid varit intresserad av djur ända sedan jag var 
ung. Även om jag var stadsflicka var jag mycket på landet hos goda vänner.  Nackdelen är att 
det är tungt och man är aldrig riktigt ledig. Även om man har sin frihet finns bundenheten, när 
man har djur. En spannmålsbonde är friare. Har man ansvar för djur kan man sällan åka bort. 
 
En nackdel är att man är arrendator och inte äger marken. Man kan inte driva företaget som 
man vill. Vi behöver investera i djurbyggnader t ex. och det är ett stort problem. Militären är 
inte ovillig, men det blir kostsamt, då de skall göra det i sin regi. Äger man kan man ta lån och 
bygga själv och har en helt annan handlingsfrihet. Reglerna för djurhållning är så strikta att 
man knappast kan leva upptill dem. Flera gårdar har slutat med djur. Det är inte ett rum och 
kök och dusch som gäller för en ko.  
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Kvaliteten på gräset är viktigt och man tar olika vallar för mjölkkorna och ungdjuren. Helst 
skall slåttern var avklarad före midsommar. Det är andra skörden som pågår nu i augusti. 
Gården köper inget foder. Vinterhalvåret är litet lugnare och då har man mer fritid. 
Arrendet vid Sundby är så stort att det bär en familj. Christina har haft en designfirma och är 
konstintresserad. Hon har gått mycket kurser och läst på Universitetet.  
 
Arrendet är ett 5-års kontrakt, som löper på 10 år om det inte sägs upp. Det är svårt att veta 
något om framtiden eftersom Militären står inför stora besparingar.. Militären blir ju fler nu 
på I 1, då de satsat på Internationell trupp, så vi tror att de närmsta 10 åren är tryggade. Men 
längre vågar man inte se. Man har stark ställning som arrendator. Man kan inte bli uppsagd, 
men det är naturligtvis enklare att äga sin mark. Arrendet förhandlas fram.  
 
Västra Ryd var en betydande ort med alla de stora godsen, som nu blev spolierade genom 
Militären. Christina menar att folk inte har förståelse för lantbruket. Sverige är ju inget 
jordbrukarland. Det är ingen väljargrupp som staten behöver ta hänsyn till. Jordbrukare i 
Italien och Frankrike har mycket större tyngd, men vi i Sverige skall var hela Europas 
förebild, vilket blir för mycket. Man gullar till det och gör Sörgården av något, som är mycket 
tuffare än så. De ekonomiska intressena kan kollidera med djurskydd. Det är ganska tufft för 
både bonden och kossan. Förståelsen för lantbruket är större ute i landet, än i närheten av 
storstäder. 
 
Vi vill ha betalt för produktionen och inte endast för landskapsvård. Man skulle önska en 
medveten konsument, som var villig att betala för öppna marker och god kvalitet. Det känns 
en skillnad om det är borgerlig eller socialistisk ledning i landet, när det gäller 
jordbruksfrågor. Man känner inte stöd från staten, utan konsumentintresset är billig mat.  
 
Förhållandet till Militären är gott, men deras organisation är stelbent och när de skall göra 
något blir kostnaderna väldigt höga. Skulle man bygga nya djurhallar, skulle kostnaderna för 
räntorna läggas ovanpå arrendet och det kan man inte bära med tanke på att 
jordbrukspolitiken är så osäker. Både staten och EU kan ju förändra, utan att man kan göra 
något. Christina är emot bidrag, men anser att man måste ha en aktiv jordbrukspolitik i landet 
för att kunna klara alla krav. Utan bidragen och tullarna skulle det inte gå ihop. Christina 
gillar inte EU, men nu finns de där och det kommer att betyda att det blir väldigt få enheter 
kvar.  
 
Det är mycket positivt med Militären på så sätt att vi lever i en skyddad värld. Det känns 
tryggt att bo här, tack vare Militären.  
Bro den 12 februari 2008 Gudrun Sandén 
 
 
 








Intervju med Gunnar Lindberg, Kungsängen den 8 december 2003 av Bengt Borkeby (153) 
 
Pärm i4:16  Katalog: Intervjuer/Gudrun 2008  (ukf12/9) 
 
Gunnar skall berätta om sin ungdom, när han växte upp i ett småjordbruk i Bro. Han är född 
1940. Före andra världskriget var det mycket manuellt arbete på små gårdar framförallt med 
hästar. Pappa hade Sandhagen och Sandaberg med 45 tunnland öppen jord och lika mycket 
skog.  
      På Kockbacka som Brofalks hade, kunde man ha någon Ford som gick med gengas. 
Munktells traktorer var ganska stora och inte lämpliga på mindre jordbruk. Pappa hade dräng 
tills den första traktorn inköptes 1945-46. Det  vällde in traktorer efter kriget. Volvo hann inte 
med tillverkningen utan det var lång leveranstid. Pappa köpte en Oliver.  
 
De första förbättringen på 20-talet var att säden skars med slåttermaskin som la av i högar, där 
kvinnorna sedan band nekar för hand. Sedan kom självbindaren, men bönderna var väl inte så 
tekniska, så den krånglade mest. Man berättar att den som gjorde knytapparaten på 
självbindaren blev galen.  
 
Gunnars pappa Tore tog över gården efter sin far omkring 1935. Farfar köpte torpet 
Sandaberg, det lilla torpet som ligger längre upp, där han bodde. Stugan är inte stor och där 
bodde de med tre barn och piga och dräng. Den gamla mangårdsbyggnaden är ett parhus, där 
Kulturbojen nu håller till. Farfar hette Johan Hildor och köpte till Sandhagen, som hade 
mycket bättre jord.  På sommaren kunde man flytta ut i små visthusbodar. Det var ett tufft liv 
på landet. 
 
Pappa byggde stora huset som var klar 1936-37. Huset hade centralvärme, badrum och toalett 
och folk tyckte väl att han tog i för stort. Han klarade det bra trots att det var dåliga år med 
kalla vintrar under kriget och missväxt. Mina föräldrar hade ganska stor mjölkproduktion och 
det fanns inte mat till djuren. När jag föddes 1940, var det så kallt att man inte kunde ta ut 
nyfödda, utan mamma blev kvar på sjukhuset ett par tre veckor.  
 
Man hade omkring 7-9 kor, ungdjur, tjur och kalvar och tre ardennerhästar. Abrahamsson i 
Fredriksberg hade nordsvenska hästar, som hade mer temperament, vilket gubben också hade. 
Farfar bodde kvar på undantag som pensionär, men hjälpte till på gården.  
      Man fick inte el till Sandhagen förrän efter kriget. Till en början var det så svaga ledningar 
att man bara fick ha en ljuspunkt i varje rum. När man körde motorn till tröskverket slocknade 
allting.  
 
Man odlade mycket potatis och rotsaker. Det var varmt uppe i backarna, så man fick fram 
potatis tidigt, lika tidigt som på Mälaröarna. Tidig potatis hade bra pris. Så länge man hade 
mycket djur hade man stor rotfrukts produktion. Tore var en av de första som la ner 
mjölkproduktion, omkring 1950. Det var bara Sven Lindé i Finsta som var före. 
     Han hade dock mjölkkor kvar, eftersom han skulle föda upp gödkalvar, som ju endast föds 
upp på mjölk. Det var svårt att få extra prima kvalitet på köttet, vilket krävdes om det skulle 
vara lönsamt. Det blev ingen succé.  
      Sedan satsade han på ungdjur. Då räckte inte betet utan man hade djur vid Finsta innan 
växthusen.  
 
Han hade också spannmålsproduktion. Någon hade tröskverk, som kördes runt till alla 
smågårdar. Så länge Gunnar minns fanns eget tröskverk på gården. Även sen skördetröskorna 
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kom åkte man runt på gårdarna och skördade, om man hade investerat i en maskin. De första 
skördetröskorna hade säckar, där säden hamnade. Dessa skulle var helt fulla och när de 
lastades ibland i tre våningar på lastbilsflaket var det ett slitgöra.  
 
Ett par granngummor hjälpte till vid höskörden och potatisplockningen. Man hjässade och 
torkade ute. Man hade en tornsilo för ensilage av betblast och gräs. Det gick an att fylla på, 
men var mycket tungt när man skulle skära loss skivor och ta in till korna. Man syrade med en 
mycket frätande syra och såg till att det var lufttätt.  
 
Sandhagen, Sandaberg, Fredriksberg, Sandboda, Kockbacka, Kocktorp hade alla hört under 
Brogård från början. Sandhagen och Sandaberg hade 20 åkrar som pappa la ihop till 4.  
     Det var ett stort täckdikningsföretag, som alla var med om här i trakten, för det såg ju 
likadant ut överallt. När maskinerna kom var man tvungen att har större åkrar. Man la igen 
gamla diken och tog upp nya. Man hade en stor täckdikningsmaskin. En körde maskinen, en 
paternosterverket, som tog upp leran, en snyggade till i botten på diket, en la ned teglet och en 
som gick sist och rättade till tegelrören. De gjorde helt färdiga diken. Det var Sven Lindé som 
var först med det här under sista delen av 40-talet.  
 
Gunnars far, Tore Lindberg, född 1910. Han hade växt upp på gården. När samhället växte, 
kom marken att ligga inom stadsplan och då ville byggföretag, kommun och KF köpa mark. 
Detta skedde i början på 60-talet. Pappa sålde till ett Lundbergföretag, som fortfarande äger 
marken. Sedan arrenderade han marken i åtminstone 10 år. Han investerade i moderna 
maskiner. I försäljningen ingick att pappa skulle bo hyresfritt 25 år i mangårdsbyggnaden. 
1996 hade de bott där i 25 år. Under en del år hade man höns i flera av byggnaderna.  
 
På 40-talet fanns tre hästar. Traktorn kom 1946. Tore byggde ett par vagnar själv. Han köpte 
framvagnar av gamla lastbilar och byggde om. Han fick hjälp av smeden vid Gustafshäll.  
 
En period hade han grisuppfödning. De stora suggorna gick ute på sommaren och det 
människan inte klarat att hacka upp med korp, det gjorde suggorna med trynet. Det var inte 
för inte som det fanns regler att svin skulle vara ringade.  
 
Mamma Rut deltog i arbetet hela tiden, men pappa skötte mjölkmaskinen. Konrad Björkman i 
Lilla Tingsviken hjälpte till vid trösk och skörd, efter han slutat sitt eget lilla jordbruk. Gunnar 
gick på Lantbruksskolan i  Wik på vintrarna i slutet på 50-talet och hjälpte till på gården på 
somrarna. Sedan gick han som lärling på byggen. När Gunnar på 70-talet hade Trafikskola 
körde han traktor på helgerna.  
 
Det fanns en bensinmotor som drev mjölkmaskinen och under kriget fick pappa så god 
tilldelning på bensin, att hans bror Mårten, som hade taxirörelse i Kungsängen kunde få 
överskottet.  
      När taxirörelsen övergick i Trafikskola började Gunnar arbeta där. 1962 gick Gunnar en 
kurs i Uppsala för Trafikskollärare.  
 
Redan under Gunnars ungdom slogs mindre gårdar tillsammans och endast storjordbruk 
lönade sig och eftersom Gunnar inte hade så stort intresse för jordbruk, hade han säkert inte 
tagit vid efter Tore även om gården varit större. 
Bro den 14 februari 2008 Gudrun Sandén 
 








Intervju med Britta och Sven Hallberg, Bro, den 17 april 2004 av Carl Gunnar Jansson (147) 
 
Pärm i4:10   Katalog: Intervjuer/Gudrun 2008  (ukf12/9) 
 
Vi sitter hemma hos makarna Hallberg i deras villa på Bagarvägen.  
Sven berättar att han började som 16-åring vid Brogård och blev kvar där i 10 år. Han gjorde 
militärtjänst under den tiden. Han trivdes mycket bra på Brogård och bodde i Husbytorp. Det 
fanns inga andra arbeten på den tiden än på gårdarna. Sedan började han köra taxi hos 
Norman  i Bro, som hade taxistationen. Därefter blev det byggnadsarbete hos Axel 
Andersson. Firman övertogs av sonen Sven Andersson. Där arbetade Sven till pensioneringen.  
 
Sven är född 1923 och har 7 syskon. Två av dem är yngre än Sven. 
 
Britta berättar att hon egentligen heter Ulla Britta. Men när hon växte upp i Bro fanns Ulla 
Britta Jansson, Ulla Britta Bergqvist och jag, Ulla Britta Larsson. Ulla Britta Jansson fick heta 
Ulla Britta, Ulla Britta Bergqvist fick heta Ulla och jag fick heta Britta. Det var troligen 
Fröken i småskolan, Hulda Jonsson, som bestämde det. 
    
Britta har alltid bott hos sin mormor. Först bodde hon  i Svartkärret. Jag är född 1930. 
Mormor flyttade till Karlsborg, som ligger vid Gamla E 18. När det såldes flyttade vi till 
Brogård. När vi gifte oss flyttade vi till Husbytorp. Efter Husbytorp bodde vi i Cigarrlådan (en 
villa vid Stationsvägen, där Bankhuset nu är byggt GS) tills vi byggde huset här.  
 
Jag arbetade i Ragnar Frunks  järnaffär vid St Eriksplan. Där arbetade jag på kontoret. Sven 
Beckman i Kungsängen, som också hade järnaffär, kom en dag och sa att han ville att Britta 
skulle börja på banken. - Har man arbetat hos Frunk, kan man arbeta var som helst. Jag 
arbetade två timmar om dagen i Uppsala Sparbank. Carl Gunnars pappa och Tuttan Olsson 
arbetade där först. När Kamrer Jansson gick bort 1966 fick jag överta ansvaret för banken. Vi 
höll till i Centrum. Sen köptes banken upp av Enköpings Sparbank. Men då var jag kvar i 
Uppsala Sparbank och jobbade i Knivsta. Det var roligare i Knivsta. När folk begär lån, skall 
man fråga efter årsinkomsten, som visade sig vara tredubbel i Knivsta mot i Bro. Jag har 
jobbat extra vid kontoret i Kungsängen också. 
 
Tuttan Olsson och Ingrid Olsson har också arbetat på banken. 
 
Britta berättar om hur det var att bo i Stora Staten vid Brogård. Vi hyrde av Ebba 
Reuterskiöld. Elis och Ivar Hedberg bodde högst upp med sin gamla mamma. Under bodde 
ungkarlar. Tore Johansson, som jobbade vid Tegelbruket bodde där också. Det var 5 
lägenheter. Det var ett jättestort kök med arbetsbänkar och skafferi, vedspis med kupa. Ett 
stort rum med kakelugn och innanfönster. I farstun fanns ett förråd. Jag tyckte det var 
jättefint. Vatten hämtade man på gården och slasken slängdes ut i naturen. Det fanns fina 
dass, där var och en hade sitt. El fanns. Jag bodde där under kriget med de kalla vintrarna, 
men kakelugnen höll varmt. Däremot fanns det vägglöss innan vi flyttade in, så då sprutades 
för löss och tapetserades om.  
 
På Carl Gunnars fråga om Staten borde få stå kvar, svarar Britta att hon inte tycker läget är så 
bra. De nya ägarna Bro Hofs Slott vill riva. I Tegelbruket har man slagit ihop två lägenheter 
till en i deras statarbyggnad. Det har fungerat bra. 
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Bild 1 visar stallet, där det fanns 4 par hästar. De sköttes av stalldrängen. Emil Karlsson 
flyttade in och skötte stallet. När traktorerna tog över och antalet hästar minskade skötte han 
magasinet. Där fanns en gröpkvarn för att mala till djuren. Ensilagetornet tillkom senare. De 
fina hästarna fanns i Kuskstallet närmare  Slottet.  
 
Bild 2. Arbetarbostaden. Stalldrängen Emil Karlsson och hans fru Linnea bodde på 
övervåningen och Elin Borgström var hushållerska till farbror Henning. Där bodde också 
smeden Johansson med sin syster och även smeden Berg. Det här huset hade mycket bättre 
standard än Stora Staten. Lön med stat upphörde enligt lag 1945.  Men Sven säger att det 
upphörde tidigare på Brogård, kanske redan 1941-42. Sedan hade man bara kontantlön. Man 
betalade hyra med kunde köpa billig mjölk 
 
Bild 3 Vagnsstallarna. 1949 byggdes de nya personalbostäderna, som syns i bakgrunden. I det 
första huset bodde först trädgårdsmästaren och sedan Rättare Gustafsson. I det andra huset 
bodde smeden. Det var moderna hus, med vatten och avlopp, dusch och toalett.  
 
Klockartorpet var torp under Brogård och arrenderades av Stern. Efter Sterns kom smeden 
Berg. Det ligger närmast Husbytorp och där bodde sedan Björketun 
 
Bild 4 Inspektorsbostaden byggdes på 1950-talet. Huset var handikapp anpassat, eftersom 
Inspektor Erikssons fru, Anna Lisa, drabbats av polio. Tidigare hade de bott i en av flyglarna. 
Eriksson var en väldigt duktig och trevlig karl med ett gott ryckte i trakten.  
 
Bild 5 Slottet. När Sven började ägdes Brogård av Johan Sparre. Han var noggrann och 
sträng, men arbetarna stannade på Brogård. Inspektoren hette Alm. Han bodde i Husby. 
(Husby brändes ned av en brandsoldat, som anlade flera bränder i Brotrakten under 2005-
2006 GS). Det fanns också en bokhållare. Efter Alm  kom Inspektor Jarl, som skötte hela 
egendomen utan bokhållare.  
 
Bild 6 Slottet och Flyglarna. Kommer man från allén mot slottet bodde Inspektorn i vänstra 
flygeln Den andra var tom. En av flyglarna beboddes av ladugårdsförman. Han var en duktig 
ladugårds karl, men luktade inte alltid så gott. I den sista flygeln bodde Kalle Eriksson, som 
jobbade i skogen. 
 
En körkarl kör med hästar och den som kör traktor kallas traktorförare. Helge Karlsson var  
förkörare. Han skulle alltid köra först, när man skulle ut på arbete. 
 
1943 när Sven var 22 år ägdes Brogård av Carl Reuterskiöld. Hans fru Ebba hade ärvt 
egendomen. Ebba var mycket trevlig och omtyckt. De bodde året om på Brogård, men hade 
lägenhet i Stockholm. Reuterskiölds hade tre barn Carl, Nils och Christina. Carl övertog 
gården som arrende, efter det att KF köpt egendomen.  
 
Carl Reuterskiöld dör under 60-talet och Ebba sköter gården. Har de anställda några frågor 
eller synpunkter vänder de sig till Inspektorn. De anställda bjöds på midsommarfest varje år.  
Britta berättar att hennes moster Ingrid var husa hos greven. Personalen bestod av husa, 
kokerska, köksa och Fröken Nora, som kallades husföreståndarinna. De bodde i en av 
flyglarna. Kusken Andersson skötte alla manliga sysslor på slottet, som t ex eldning.  
 
I ett hus invid Rysstorp bodde kördrängen Svärd. Efter honom bodde Karlsson. De fick bo 
kvar även sedan de slutat på gården.  
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Stallet med de fina hästarna låg i anslutning till Kusken Anderssons bostad, ett rött tegelhus, 
som Anderssons barn hade som sommarställe för bara några år sedan. Kusken skötte själv 4 
vagnshästar. Kuskens son var chaufför hos kungen. Han råkade köra i diket med Gustaf V 
som passagerare och platsen döptes till Kungens kurva. 
 
Bakom kuskbostaden låg trädgården med trädgårdsmästarens bostad. Trädgårdsmästaren 
levererade till slottet men skickade också produkter till Stockholm med båten från Fiskartorp. 
Även de anställda köpte grönsaker där. 
 
Vattentornet var tidigare rappat. Vattnen pumpades upp från sjön, men det fanns andra 
brunnar också. 
 
Grevens fina vagnar stod i "finstallet". De såldes på auktion (innan Bro Hof tog över. BS). 
Arbetsvagnarna fanns i vagnslidret. Traktorerna, som var två gamla med järnhjul 1939 och 
arbetsredskapen fanns vid smedjan. Smedjan är det först man kommer till.  
 
Svens pappa var slöjdare på Brogård. Det fanns inga andra hantverkare än smeden och 
slöjdaren.  
 
Tröskningen skedde på gården. Det fanns ett tröskverk inne på logen, som drevs av motor. 
Det som kom in från självbindaren matades in och snörena slets av i tröskan.  
    Vid skörden skar och band man för hand runt om först, för att inte köra ned säden med 
självbindaren. Brogård hade den första självgående tröskan i bygden. 
      
Det var ett bra kamratskap och en bra gård att jobba på. Sven trivdes mycket bra på Brogård.  
 
Sven började som kördräng och körde med två stora, starka ardennerhästar. Men när han fått 
åldern inne körde han traktor.  
 
Lantbrukselever bodde i Husby.  
 
Britta berättar att varje jul besökte Ebba alla anställda och boende på gården och lämnade 
julgotter och julkärvar.  
 
Svens syskon var Folke, som är död. Bertil, Gun, Vera, Signe. Mamman hett Gunda.  
Bro den 31 januari 2008 Gudrun Sandén 
 








Intervju med Peter och Leif Gustafsson den 12 januari av Carl Gunnar Jansson  
Intervju den 29 november 2004 med Daniel Pettersson och Peter Wretfors av Carl Gunnar 
Jansson (150) 
 
Pärm i4:13  Katalog: Intervjuer/Gudrun 2008  (ukf12/9) 
 
Sida 1 på bandet, som är ofullständigt. 
Peter och Leif Gustafsson är bröder och uppväxta på Brogård. Intervjun skall vara en del i 
Boken om Jordbruket. Familjen bodde på Brogård från 1961, då brödernas far Lennart 
anställdes som rättare. Mamma heter Kerstin. Lekkamraterna fanns på Brogård. Fiskartorpet 
var endast sommarbostad, men man umgicks med barnen Eklöv, Anna Karin och Torbjörn. 
 
Tegelbruket lades ner i början på 70-talet, så där fanns inte så många barn kvar. Vid Brogård 
fanns familjen Björketun, som hade 3 pojkar och 3 flickor. Familjen Björketun bodde i ena 
flygeln   
………………………………………………………………………………………… 
 
Intervju den 29 november 2004 med Daniel Pettersson och Peter Wretfors av Carl Gunnar 
Jansson (150) 
  
Sida 2 på bandet. 
Daniel Pettersson och Peter Wertfors är arrendatorer i 25-årsåldern. En bor i Häggeby och en i 
Hammarby i Skokloster. De har arrenden på flera platser bland annat vid Skokloster Gods och 
utgårdar, Önsta och Jursta. Vid Jursta brukar de jorden åt arrendatorn Kåre Krushage. 
Daniel är son till Glasmästare Danne Pettersson i Bro, så han har inget påbrå vad gäller 
jordbruk. Peters morfar hade lantbruk. Daniel och Peter har varit rumskamrater på Finsta 
Lantbrukskola. Man lärde sig inte så mycket teknik på Lantbruksskolan, men nu sköter de 
servis och underhåll på sina egna maskiner. Det är endast större reparationer som de behöver 
hjälp med.  
       
De sköter sina tre arrendegårdar tillsammans, men har hjälp med bokföring. De är medlemmar 
i en grupp i Bålsta, som kan få gemensam rådgivning angående jordbruksverksamheten. 
De har parkskötseln vid Skokloster och hjälper en sammanslutning av lantbrukare i Enköping, 
när de behöver extra arbetare. De åtar sig också snöröjning, som de lämnar in anbud på. Antas 
inte deras anbud mister de en årslön De tycker dock att ekonomin går ihop under förutsättning 
att man får EU ersättning. Utan dessa bidrag skulle två hushåll inte kunna leva på den jord 
som nu arrenderas. Man driver inte jordbruk bara för pengarna, utan det är intresset för odling 
och friheten. Visserligen styrs mycket av staten och EU, men man har ändå en ansvarsfull 
frihet. De har inga problem med samspelet sins emellan. De har vuxit upp tillsammans.  
 
Sven Krushage kom från Toresta till Jursta under 60-talet. Sedan har sonen Kåre skött Jursta 
tillsammans med Tore Nilsson på Önsta. Jursta ägs av ett byggnadsföretaget Drott. 
 
Man använder samma redskap på alla ställen och kör emellan. Det tar tid, men maskinerna är 
så dyrbara att de måste utnyttjas. Man har maskinhallar på Skokloster gods och Önsta, men på 
Jursta har man inga byggnader. 
 
Trots det osäkra i ekonomin är det ett fritt arbete, som man bestämmer och tar ansvar för 
själv. Intresset för jordbruk och önskan att utveckla och finna lösningar i ett eget företag 
driver en att fortsätta, trots att ett lönearbete skulle vara både säkrare och ge bestämd fritid. 
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Nu är man beroende av väder och vind och måste rycka ut med en timmes varsel när 
Kommunen kallar på snöröjning. Även om det är helg måste man bekämpa ogräset eller 
bladlössen.  
 
Båda har lika stort ansvar och kan hoppa in i vilket arbete som helst. Under vårsådden och på 
hösten har de en anställd, som hjälper till under några veckor. Peters svärfar tycke det är roligt 
att som omväxling mot sitt ordinarie arbete, hoppa in och hjälpa till vid arbetstoppar. Peters 
sambo, Mikaela Nyberg från Örsundsbro arbetar som är lärare vid Tjusta, men hjälper till med 
datorarbetet. 
 
När man talar om nackledarna med ett sånt här projekt framkommer, att EU:s jordbrukspolitik 
är i högsta grad betydande för den ekonomiska utvecklingen. I år har de mistat visst EU stöd 
och tillsammans med att de inte fått snöröjningen i Bro, gör det ett inkomstbortfall på ½ 
miljon. Det är konkurrens om de extra jobben. Arrendena kan förändras, något man inte kan 
veta något om. Just nu har man inte möjlighet att utöka arealen, eftersom man inte har 
kapacitet. Det skulle betyda större investeringar i maskinparken.  
 
Avstånden mellan de olika ägorna kan vara både till för- och nackdel. Regnar det i Skokloster 
kan de vara upphåll i Önsta och bladlössen slår inte till på alla ställen samtidigt. Nackdelen är 
bränslekostnad och tidsspillan när maskiner skall flyttas. 
 
Förhållandet mellan ägare och arrendatorer är gott. Det kan vara annorlunda om man 
arrenderar mark av någon privatperson som tidigare odlat sin egen gård, då kan de ha 
synpunkter. Är det t ex byggnadsföretag som äger marken har de ingen erfarenhet av 
jordbruk. 
 
Det ställs större krav på det svenska jordbruket än tidigare. Allt skall gå fortare. Man skall 
hinna 3 ½ hektar i timmen och med den effektivitet som då krävs, kommer att göra att 
svårarbetade arealer får ligga i träda. Det kommer också att finnas färre anställda i jordbruket, 
eftersom lönerna drar så stora kostnader. Det kommer säkert inte att växa igen, eftersom det 
finns mycket stöd för miljövård och kulturarbete. Romantiken som t ex i Astrid Lindgrens 
böcker är historia. Nu är det industri som gäller. 
     Här i trakten är vallodling lönsam, eftersom i närheten av storstäder finns många hästar. 
Här finns en gård med kor. Från årsskiftet gör det detsamma vad man odlar, man får samma 
stöd från EU ändå. Trädan skall ligga orörd till 1 juli, sedan sprutas den och plöjs. Det här är 
inte bra eftersom jorden inte får vila  Samma regler gäller i hela EU området, även om 
förhållandena är ganska olika. 
 
Klimatet påverkar både storleken och kvaliteten på skörden. Och varje år är lika osäkert. Man 
torkar hemma eller i Frihamnen i Stockholm, där torkningen är billigare än t ex vid 
Kalmarsand. Det gör mycket då volymen kan var 2.500 - 3.000 ton. 
Bro den 9 februari 2008 Gudrun Sandén 
 








Intervju med Hans Brofalk, Björknäs den 8 december 2003 av Bengt Borkeby (145) 
 
Pärm i4:8  Katalog: Intervjuer/Gudrun 2008  (ukf12/9) 
 
Intervjun syftar till att berätta om jordbruket i orten och vilka förutsättningar som funnits. 
Hans Brofalk är bondson från Kockbacka i Bro. Själva huset ligget intill brandstationen. Där 
brandstationen nu ligger fanns ladugård och ekonomibyggnader. Hans visar en modell över 
gården, som är gjord av Sixten Petersson. Han var anställd på gården och kallades för rättare, 
men som det var en liten gård blev han en mycket arbetande rättare.  
 
Hans är född 1933 i Kockbacka, som var ett mellanstort lantbruk, litet större än torpen. Det 
bestod av 80 tunnland jord, alltså 40 hektar. Kockbacka var från början ett torp under 
Brogård. Min farfar köpte ungefär vid sekelskiftet upp några torp och slog ihop till gården. 
Man kunde se det på att en del fält hade namn efter tidigare torp och att det fanns en del 
grunder här och var. Farfar hette John Gustafsson och var både bonde och slaktare.  
 
Slakteriet hade han först på Kockbacka och senare på Kocktorp, som ligger på andra sidan 
vägen. Det är numera Motorgård. Det fanns rester av slakteriet på Kockbacka, med en vinsch 
som kunde användas om pappa någon gång sköt en älg. När man var liten var man litet rädd 
för slakteriet. De luktade blod och var lite läbbigt. Farfar var byslaktare och åkte runt till 
gårdarna. Sedan sålde han kött till Viktor Jonsson, som hade affären i Bro.  
 
Kockbacka var ett typiskt jordbruk med kor, hästar, svin och höns. Vi hade inga får. Det var 
inte så vanligt här på trakten på den tiden. Det fanns en 5-6 hästar när det var som mest. När 
jag började intressera mig för lantbruk på 1940-talet var hästarna på väg ut och traktorerna på 
väg in. Vi hade traktor före kriget, en gammal fotogendriven Kes. Märket finns fortfarande. 
Den hade järnhjul med järndubbar. Under kriget körde vi med gengas. Då hade vi en T 43:a 
också. Motorn hette Hesselman. Man körde med tvåskärig plog och tillverkade själv en del 
traktorredskap, som sladdar och drögar och byggde om gammalt. Farfars bror hade verkstad 
borta vid Gustafshäll. Han hette Gustaf Gustafsson och byggde många redskap. Vi hade 
gummidäck innan kriget, men fick lämna ifrån oss gummihjulen.  
     Det var en ganska lång period, då man hade både traktor och hästar. Eftersom det var 
järnhjul på traktorn, var det ju inget man körde mjölken med. Sådden gjorde man med häst, 
men harvade och plöjde med traktor. Här i Bro var det tung styv lera, som Bengt säger att i 
Östergötland kallades för dungjord. Den måste frysa sönder på vintern.  
 
På Kockbacka var man intresserad av fältmässig trädgårdsodling, så där odlades potatis, 
rödbetor, ärter, dill men framförallt kålrötter.. Vi hade en dam som sålde åt oss i Klarahallen. 
Sen levererade vi till restauranger och leverantörer. Det gick åt en stor del av arealen till det 
här. Det var en arbetskrävande produktion. Vi hade skolungdomar som på sommaren gallrade 
och rensade. Ett tråkigt jobb. Även på vintern gick det åt folk för att putsa och sortera och 
lasta. Vi hade fler arbetare på gården än vad man normalt hade. De bodde i Bro och runt 
omkring. Men ibland hade vi lantbrukselever som bodde i hushållet, särskilt på sommaren 
blev det stort hushåll. Sen kom hantverkare som sadelmakare och kontrollassistenten, som 
också skulle bo och äta 
 
Napoleon Ström var åkare i Bro och körde i linjetrafik. Han hämtade varor från gårdarna på 
kvällarna och levererade i Stockholm. Det var många gårdar häromkring som hade 
trädgårdsodling.  
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     Av spannmålsodlingen gick det mesta till korna, så det var korn, ärter och havre som 
odlades. Vi fick en biprodukt av kålrotsodlingen, nämligen blasten. Så vi ensilerade blasten 
och hade till korna under vintern, vilket var litet ovanligt. Vi hade världens mest obekväma 
"silo". En trälåda i marken, som man fyllde och byggde på vart efter. Sedan täckte man med 
säckar och ovanpå jord, som gjorde att allt pressades ihop till markplanet igen. Det gick an att 
ta i början, men när man kom i botten av gropen var det tungt. Vi ensilerade både kålrotsblast 
och gräs med något som hette AIVsyra. Det var mycket starkt. Senare använde man bara 
vatten, som var lika bra och idag använder man ingenting. Det gällde att få det lufttätt och hårt 
packat. 
 
Vi hade runt 20 mjölkkor. Vi hade inte mjölkmaskin så tidigt. Pappa gillade att experimentera 
med samtidigt var han konservativ. Han ansåg att mjölkmaskin var nog bra, men 
ladugårdskarln och hans fru skulle ju göra något de också. Statsystemet fanns ju även på 
mindre gårdar. Man ersatte ju med bostad och vedbrand och naturaprodukter. Då ingick det ju 
att hustrun skulle mjölka. Vi hade inte mjölkmaskin förrän efter kriget.  
 
Statarsystemet fanns, men inte som på Brogård t ex, där man bodde statarlängor och flyttade 
ut och in. Vi hade ingen omsättning på folk, utan Pettersson t ex arbetade 25-30 år hos oss. 
Traktorförarna flyttade väl oftare. På smågårdar stannade folk nästan som en del av familjen. 
Pappa var patriark på många sätt, men han var juste. Sköts en älg eller slaktades en gris skulle 
folket vara med och dela.  
 
Gödseln bestod av naturgödsel, som lassades med grep och kördes ut. Gödselhögen hade inget 
cementgolv. Vi tog aldrig någon prudett från stan, vilket man gjorde på många håll, även här 
på Björknäs. Då kom det med många porslinsskärvor. Däremot behövdes det chilisalpeter, 
eftersom trädgårdsprodukterna behövde lite övergödning, framför allt av kväve.  
 
Riktig fart fick mekaniseringen inte förrän efter kriget. Amerika hade ju många slags 
maskiner, men att få dem att passa i Sverige var inte alltid så lätt. När det kom traktorer med 
gummihjul fick man ju en transportmöjlighet.  
     Nu är det ju bara stora tillverkare, men på den tiden fanns det särskilt på större gårdar 
smedjor, men även på mindre gårdar kunde man tillverka och bygga redskap som behövdes. 
Man såg något och fick en idé, som någon fick förverkliga. Vi hade dessvärre aldrig någon 
EPAtraktor, vilket vi ungar tyckte var synd. Det var lastbilar som byggdes om till traktorer 
och kunde få upp en bra fart.  
     Efter kriget kom det många krigsjeepar från Europas slagfält.,som användes i jordbruket, 
Det hade vi en och det var skojigt. Den som övertog smedjan vid Gustafshäll hette Jannebro 
och var en riktig tusenkonstnär. Han importerade jeepar. Så häromkring hade många gårdar en 
sådan jeep 
 
Skörden tog vi med självbindare och två hästar framför. Självbindaren var en fantastisk 
konstruktion med dukarna som skulle gå runt åt olika håll och knytapparaten och skakbordet 
som rättade till. Runt mitten av 1950-talet kom skördetröskorna  Sven Linhdé på Finsta 
skaffade en och sen körde han runt på gårdarna Vetegrödor gick bra att skördetröska. Det 
andra fick man ta med självbindaren.  
 
Hans har varit med och kört med hästar, skylat, krakat och torkat säden ute. Man var noga på 
den tiden och slog med lie runt stolpar och utefter dikena och band för hand. Farfar var 
mycket pedantisk, där skulle varje strå tas om hand. Ingenting fick förfaras. När vi skulle 
harva blev det ju runt i hörnen eftersom det inte fanns hydralik. Då fick vi åka efter med en 
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häst och en liten harv, som kunde lyftas och snygga till alla hörn. Det var mycket noga när 
man skulle så, att man backade ut i hörnen. Det var säkert inte så mycket för ekonomisk 
vinning, men det skulle vara på det sättet. 
Vi var ganska snabba med att köpa en självgående tröska. Då tröskade man i säck. Det blev 
120 kilo som låg på backen och skulle upp på någonting. Det var mycket slit. Vår närmaste 
silo låg i Kalmarsand, där den fortfarande ligger. Innan dess kördes spannmålen till 
Saltsjökvarn i Stockholm. Så småningom kom tröskor med tank och man slapp säckningen. 
  
Vi hade tjur ända tills man började med semin. Pappa var mycket aktiv i föreningslivet och 
satt med i lantmannaföreningar. Han var med i seminförening och mjölkförening. Vi födde 
inte upp hästar. Vi köpte på auktion. När Hans började jobba på gården var det mest traktorer. 
Vi hade en häst kvar ganska länge, närmast av nostalgiska skäl. Det var ardennerhästar som 
användes, men inte den största sorten.  
 
Det fanns skog till Kockbacka och där användes hästar. Skogen var endast för vedbrand. 
Jordbruket fanns kvar till omkring 1970. Hans flyttade 1968. En byggmästare köpte gården 
för att bygga. Hans arrenderade till en början och sedan tog hans svärson (Johan Falk i 
Fjärdhundra) över. Han har det fortfarande och arrenderar betydligt mer mark. Huset där Hans 
är född finns kvar. 
 
Hans menar att kemikaliseringen av jordbruket hade betydelse. När han började sprutade man 
DDT, så hela ladugården blev flugfri. Ingen förstod faran och korna lyckades ju överleva. 
Man betade säden med gifter. Man hörde sällan någon som blev sjuk av detta. Däremot 
berättar Bengt Borkeby att i hans hem dog hönsen som ätit betad säd.  
      En liten väckarklocka kom med Rakel Karlssons Tyst vår. Man höll på länge och sprutade 
allt som kunde sprutas t ex mot ogräs. När man körde sprutan satt man på en oskyddad traktor 
och hade man då medvind satt man mitt i giftmolnet. Det fanns ett starkt gulfärgat preparat 
och man såg ut som en kines när man var färdig och förmodligen såg man likadan ut 
invändigt. Man får vara tacksam över att man nu blivit försiktigare. Men det har kommit så 
mycket olika medel och det är väl inte säkert att det är så mycket nyttigare nu. 
Hemträdgårdsodlare har ju vräkt ut gifter över sina odlingar. Det är lätt att vara efterklok.  
 
Min politiska hemvist kommer från min far som var Centerpartist och jag fortsatte efter 
honom. SLU var viktigt eftersom det var det som fanns på orten. Min generations ungdomar 
hade ingen förbindelse med Stockholm. Man hade väl varit på Skansen, men det var aldrig så 
att man åkte in till stan och roade sig. Det man skulle roa sig med fanns hemikring och det 
ingen annan arrangerade fick man göra själv. Det ordnades många fester, men även större 
publika  arrangemang. Man ordnade studiecirklar och uppfinningsrikedomen var enorm. 
 
Jag har gått lantbrukutbildning på Önnestad i Skåne och på Ultuna i Uppsala. Sedan var 
föreningslivet viktigt för man hade kurser i allting, som en slags efterutbildning och 
komplettering. Man fick genom yrket en övning i att  fixa och organisera och ett stort nätverk. 
 
SLU var en intressant förening som stod för ett politiskt budskap, vilket man som ungdom 
inte var så intresserad av. Däremot alla aktiviteter som borddukningstävlingar och 
krutkännedom. Det var inte bara plöjningstävling, minsann. Man tog de här tävlingarna på 
största allvar. 
 
Senare blev Hans egen bonde och tog över efter sin far.  Fadern ägde fortfarande gården, men 
Hans arrenderade den. När gården såldes till Byggmästaren fortsatte Hans att arrendera av 
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honom. Dessutom fanns det småbitar som man gjorde någon överenskommelse med ägarna 
om att bruka, så arealen var litet större än själva gården. Jag tog över folk och allting och bara 
fortsatte i princip. Detta hände i början av 1960-talet.  
Gården hade haft rotfruktsodling. Nu blev det svårare och svårare, eftersom det byggde på att 
det fanns folk som ville krypa i fårorna och rensa och gallra. Jordbruket ändrades genom att 
lönerna steg och mekaniseringen kom. Det blev en annan verklighet på gårdarna och man fick 
släppa det ena efter det andra. Vi var stora på kålrotsodling. Det var ju nästan som nödfoder 
och hade sin storhetstid under kriget, då man kunde sälja hur mycket kålrot som helst.  
 
Det blev en slags övergång från rotsaker till oljeväxter. Min far hade en samvetskonflikt, när 
vi skulle börja odla raps. Av raps gjorde man margarin och det var ju inget som nånsin stod på 
bondens bord.  
 
Börje Lundvall i Ekboda har jobbat hos Hans. Gården Ekboda är såld men han driver den som 
månskensbonde nu. 
Krister Sjögård i Norrboda är den enda som har kvar gården efter farfar Valdemar och fadern. 
Gården har varit torp under Brogård men köptes av Kristers farfar och finns alltså kvar i 
familjen. Han är enda självägande bonden.  
(Hans Brofalk avled våren 2007) 
Bro den 28 januari 2008 Gudrun Sandén  
 
 








Gjordes intervju med Elis Karlsson, Fridhem av Kyrkoherde David Nordius, Håtuna 1961 
(144) 
 
Pärm i4:7  Katalog: Intervjuer/Gudrun 2008  (ukf12/9) 
 
Elis Karlsson var född 1895 och dog 1978. Han drev jordbruk i Kålsta och var i 35 år 
kyrkvärd i Håtuna kyrka. Dottern Lillemor Sundell bor nu i Kålsta. Sonen med samma namn 
bor i Fridhem. 
 
Elis berättar om Frans Gustaf Sjögren, som var född 1829, att han 1920 flyttade från 
Fågelsången till Skokloster, där han dog ett år senare. Han var född i Gran vid Nyckelby. Han 
bodde i sin gamla koja i Fågelsången, med öppen spis som var två stenar hög och där 
takhöjden var 1.80 meter. Golvet var till största delen jordgolv med några plankstumpar här 
och där. 
 
När Elis var ung gick han till Sjögren ibland, som då gärna berättade om gamla tider, t ex om 
Kulmaja som bodde i en jordkula i skogen. Fågelsången var ungefär 2 tunnland. Han hade ko 
och gris och katt. Han hade en hushållerska för hustrun hade dött för 40 år sedan  Men när 
hon blev sjuk och flyttade till en dotter i Häggeby, blev Gubben ensam. Han var nöjd ändå 
och tyckte alltid att han hade det bra. Han hade inget arbete utan hjälpte till vid tröskning och 
liknande.  
 
Sjögren berättade att han under nödåren tjänade i Apalle för bara maten. Folk dog av svält och 
låg i dikena. Sen var han körkarl i Nyckelby och körde stadsresa till Stockholm två gånger i 
veckan med parhästar. Det var inte ovanligt att de anställda fick stryk av Inspektorn. En man 
som blev uppkallad och fick sig en omgång, försvann från gården och när man så småningom 
saknade Inspektorn, hittade man honom ihjälslagen bakom kontoret.  
 
Sjögren hade bott i Håtuna i 40 år och tidigare varit torpare i Salgärde, som hörde under 
Håtunaholm och låg vid runstenen i backen vid Håtuna kyrka. Där låg både Stora och Lilla 
Salgärde. Nu hör Lilla Salgärde till Skällsta och Stora Salgärde till Markeby. Vid en 
stockholmsresa som han skulle göra för gården, började det regna och han blev våt om 
fötterna. Sedan frös det och han kunde inte dra av sig stövlarna, utan hade dem på i tre dygn 
tills han kom hem igen  När man skar upp stövlarna satt tårna kvar i strumporna. Hans fötter 
var sedan som hovarna på en häst. 
 
Gamla Fru Hedin född Andersson hade Råby och hennes släkt hade haft Råby i århundraden. 
Hennes man kom från Haga och köpte Norränge i början av 1900-talet. 
 
Fågelsången tog Sjögren emot efter sin svärfar. Det ligger på Allmänningen och han hade väl 
någon slags odlingsrätt, som han gjorde några dagsverken för. Sonen sålde husen till 
Allmänningen när Sjögren dog. Där var några små åkrar och lämningar efter tre jordkulor, där 
Kulmaja hade bott i en. Senare fick hon ett hus på 4 kvadratmeter. Kulorna var uppbyggda på 
en stensockel och jord ovanpå. Där fanns ingen möjlighet att elda, men de som bodde där gick 
omkring och tiggde och sov väl över i lador och ibland i fattigstugan. Elis minns när Kulmaja 
kom till  Kålsta en julafton och blev bjuden på mat och en sup. Då sa hon: - Di säjer de ä rart i 
himmelriket, men så här rart kan det väl inte vara. 
 
Sjögren hade det fattigaste man kunde tänka. Han hade halm i soffan som han låg i och ett par 
fällar. När Sjögren var död köpte soldaten hela möblemanget för 1 krona och hade till ved. 
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Han fick lite mat när han arbetade. Annars kokade han några potatisar och gick i 
handelsbodarna och fick lite härsken strömming och annat överblivet.   
     1916 på vintern höll han på att dö Han hade ett kylsår på benet, som blödde så fort han 
försökte gå upp. En kväll gick Elis pappa dit för han hade inte sett gubben på ett tag. Då hade 
vattnet frusit och han hade inte haft eld i spisen på flera dagar. När Elis pappa frågade om han 
ätit något svarade han:- Ja, om jag hade något så. Så Elis syster gick dit med mat. Moster i 
Sandberget, Elis morbrors fru hjälpte honom med såret och såg till honom.  
När han var i Kålsta och tröskade skulle han alltid ha en halmkärve med sig hem. Han satt 
kvar hela kvällarna och pratade, men vid niotiden tog han sin lykta och gick hem och gav kon. 
Sen var han tillbaks klockan 6 på morgonen.  
 
Han låg i spisen och läste för att få ljus. En gång ville han ha ett särskilt nummer av 
Stockholmstidningen för han hade fått ett av Hållens, men det tog eld, så nu ville han läsa 
färdigt. Han gjorde åt ett kvarter fotogen om året och så fick han ljus av Kyrkoherden. Han 
gick ofta i kyrkan. Kyrkoherde Bäckström kom hit 1909 och bjöd in honom på kaffe i 
prästgården. Men det tyckte han inte om för han ville inte sitta bland jerskapet (herrskapet), så 
då slutade han gå i kyrkan. Men Elis pappa talade med Bäckström, att han skulle få kaffe i 
köket och då gick han i kyrkan igen. 
 
Han odlade sin säd och kasta den på den lilla logen och gick till kvarn och malde. Sen kunde 
han baka bröd i sin bakugn. En gång kom han till Kålsta och ville ha hjälp att göra ren säden, 
som var full av råttlort.  Men när man tog en fläkt och blåste blev Sjögren orolig:- Ha inte bort 
så mycket gudslån inte. Han ansåg inte det var någon idé att tvätta sig förrän bönderna har 
slutat tröska.  
 
1911 gick han i skogen och högg. Då råkade han få en grankvist i ögat och måste söka 
läkarvård i Uppsala. Han var  82 år och gick hela vägen. På sjukhuset opererade man bort 
hans öga. Han trivdes så bra och alla, både doktorer och flickorna var så galanta, men det var 
värst med det där tvättandet och blaskandet. När han skulle hem igen samlade läkarna och 
systrarna ihop till resa åt honom. Men när han kom till stationen och hörde vad en biljett 
kostade, tyckte han att det var för dyrt, så han gick vägen hem också. 
 
Sina sista tre - fyra  åren bodde han hos sin son i Skokloster. Sonen hette Rönn och hade varit 
soldat. Han hade ett litet torp och pappa Sjögren slog höet åt honom, när han var över 90 år  
När han var 92 år dog han av en blodpropp. Han var född 1829 och var stolt över att vara 
jämngammal med Oscar II.  
 
Sjögren var stark och senig och lyfte utan vidare 100 kilo. Han hade aldrig ohyra för det var 
så mycket rök i stugan. Det var kolsvart i stugan. Han hade aldrig innanfönster. Det tyckte han 
bara var lyx. 
 
Elis pappa var kyrkvärd i 35 år i Håtuna. Han bodde i Kålsta där dottern Lillemor Sundell nu 
bor. Han promenerade till kyrkan varje söndag tillsammans med gamla Hedin., som också var 
kyrkvärd. Signildsbergaran hade ett stall vid stigluckan, annaars bands hästarna i ringar i 
kyrkmuren. Klockarn hade uthus vid stigluckan.  Elis farmor gick i gamla skolan för en 
klockare som hette Pira. Häradshövding Hedin säger att han gick i Kålsta skola. Elis tror att 
gamla skolan byggdes mellan 1860-1870 och den nya 1911.  
 
Enligt en 1700-tal karta låg prästgården uppe i den s k Prästbacken. Både Bjursta och 
Salgärde invid kyrkan var torpställen.  
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    Diskussion om det varit Kungsgård i Bjursta, vilket folkskollärarinnan Sara Andrén vill, 
medan andra vill ha den i Håtunaholm. Elis vet att det finns många grunder i Bjursta och han 
minns en stenlagd väg. Det finns många lämningar från forna tider. Elis hittade en grav mitt i 
potatislandet. Han tror den är från yngre järnåldern. Där var ett betsel, en sporre och ett 
spänne, en metkrok. Han har hittat runstenar både i Nibble och Över Nibble. En gammal 
gubbe som hette Karlsson har berättat för Elis om en runsten som man tog i Salgärde, foten 
står kvar där, och förde den till Markeby. Men någon menade att den fick man inte röra. Då 
lades den med runorna ner i backen vid Markeby. Elis har letat i 25 år efter den stenen. Men 
med makarna Vallins hjälp hittades den och man lyckades vända stenen och där var runorna. 
"Runjanne", Professor Jansson från Riksantikvarieämbetet var där och plockade ihop bitarna. 
Den står på udden vid Markeby vid gamla vägen till kyrkan.  
 
Elis berättar om ett bygge, där hans farfar tagit timmer någonstans, som inte hörs på bandet. 
Timret användes till ett vindsrum i övervåningen. Men folk som bodde där fick inte sova för 
täcket drogs av dem och klockan ställdes om och andra oförklarliga saker hände. 
 
Elis berättar, att när han var liten gick en gumma, som hette Lundberg och bodde i en stuga, 
som kallades  Varsomhelst, omkring och klippte mattrasor och spolade garn. Barnen tyckte 
inte om henne utan ställde till hyss för henne. En gång kom en väldig regnskur och eftersom 
det var hål på taket samlades mycket vatten i pappen. Det hängde som en säck. Då lånade Elis 
en hattnål av sin syster och stack hål på pappen och gumman fick allt vatten över sig.  
Bro den 26 januari 2008 Gudrun Sandén  
 








Intervju med Anna Lisa Berggren den 16 februari 1992 av Lennart Danielsson och Axel 
Karlsson (148) 
 
Pärm i4:11  Katalog: Intervjuer/Gudrun 2008  (ukf12/9) 
 
Intervjun görs på Norrgården.  
Anna Lisas föräldrar kom hit från Tärna i närheten av Sala, där pappa varit  stins, 
stationsföreståndare på järnvägen. Anna Lisa var 5 år när familjen kom till Bro och pappa 
blev stationsföreståndare här. Anna Lisa hade en äldre syster, som flyttade till Södertälje. Hon 
var född i Ramnäs 1885.  
Anna Lisa fyller 96 år 1992..  
 
När familjen kom till Bro 1901 bodde de i stationshuset. Det fanns kök och matsal på 
nedervåningen och sovrum i övervåningen.  Det var gemensam post- och järnvägsstation. 
Familjen byggde ett hus som låg på andra sidan vägen, där radhusen efter Byggmästarevägen 
nu ligger och där inrättades postkontor, som förestods av Anna Lisas pappa efter hans 
pensionering. Huset, som byggdes av Byggmästare John Olsson blev väldigt högt, men pappa 
ville ha så högt i tak. Huset innehöll två lägenheter. Postkontoret fanns där till 1943-1944 och 
där flyttade Märta Larsson, som senare skötte posten in. Göta Dahlström och Grundläggare 
Jonssons dotter Ingrid hade också varit postfröknar där. När huset brändes på 1970-talet flög 
eldflagor långt omkring och brände sönder bland annat presenningar. 
 
Anna Lisas pappa var född 1848 och gick i pension 1912. Efter pappa kom John Johansson 
som var kvar till 1944. Järnvägen blev statligt bolag 1945 och SWB ingick i SJ. 
 
Stationen var tidigare samlingsplats och mycket finare förr än nu. Man har huggit ner 
parkerna som fanns på båda sidorna. Vi hade så grönt och fint omkring oss då, berättar Anna 
Lisa. Det fanns en veranda på gaveln mot kyrkvägen, där vi alltid åt. I ett särskilt hus fanns ett 
dass där det stod Män och Qvinnor på dörrarna. Det huset låg mot Kungsängenhållet.  
 
När vi fick en gaslykta, var pappa så stolt. - Det är som i Paris, sa han. Elektriciteten  kom till 
Bro 1917.  
 
Till en början lassades och lossades gods på järnvägen. Bönderna kom med hästar och 
lämnade och hämtade. Senare övertog åkare Ivan Ström mycket av leveranserna. Han åkte 
runt och samlade upp grönsaker som såldes i Stockholm. Mjölkleveranserna upphörde 1939 
när man lade ner mejeriet. Mjölken hade lastats i en särskild vagn med en brygga som man 
kunde köra emot.  
 
Anna Lisa berättar att hon alltid varit så sen på morgnarna, men man höll tåget så att hon 
skulle hinna med. Det tycker hon var hyggligt gjort. 
 
En gång åkte Anna Lisa ångbåten från Brogårds brygga. Den gick till 1929-1930. Men det var 
så långt att gå dit. Hon säger att eftersom hon bott så långt från vattnet, lärde hon sig aldrig 
simma. Vilket hon nu tycker var fel. 
 
Olsson var trotjänare vid järnvägen och bodde i en av stuga vid järnvägsövergången. Han 
hade så vacker trädgård. Det fanns banvaktstuga åt Toresta till och en vid Nygård, där 
banvakten bodde. Det fanns hus som kallade betjäningsbostäder. Ett hus låg där radhusen 
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efter Stationsvägen ligger idag. Det innehöll lägenhet om rum och kök i nedervåningen och 
sovrum på övervåningen i vardera ändan.  
 
Utom pappa arbetade en stationsskrivare på expeditionen, medan Olsson och en till arbetade 
som stationskarlar ute. En tid hade man en elev också.  
 
Greven på Brogård åkte alltid tåg. Anna Lisa och hennes syster stod och tittade på den fina 
vagnen som Greven kom i med kusken i livré. Herrskapet levde sitt eget liv och umgicks inte 
med broborna. Däremot var vi tillsammans med Inspektorerna. Pappa var ganska 
tillbakadragen, medan John Johansson var angagerad i det kommunala och stred ihop med 
skomakare Glassing.  
 
Anna Lisa hade lätt för sig i skolan, vilket gjorde att en del var litet avundsjuka. Det var 4 
klasser i storskolan tillsammans och 2 klasser i småskolan s k B-form. Jag började redan som 
6-åring hos Fröken Lindkvist. Jag gick ut skolan här och konfirmerades i Bro kyrka. 
     Sedan flyttade Jag till min gifta syster i Kristinehamn. Där gick jag först i Flickskolan och 
tog sedan realexamen som privatist. Sedan fortsatte jag i Stockholm och tog studenten 1916. 
Jag arbetade som kontorist på Stockholms Kammarkontor, där jag ju skulle få pension. När 
jag var liten, ville jag ha ett arbete som gav pension och det är jag glad över att jag fick det. 
 
Jag reste med tåget varje dag, som gick 7.32. Det tog nästan 1 timme till stan. Jag ville inte 
arbeta över eftersom jag måste passa tågtiderna. Det var inte bra, det förlorade jag på och av 
den anledningen tackade också nej till befordran. Man fick ingen ersättning för övertid. Jag 
gick i pension 1959-1960. 
  
Då hade SJ tagit över banan och den var elektrifierad. Där gick rälsbussar. Lennart och Anna 
Lisa tycker det var så härligt med ånglok. De kan inte förstå folk som flyger, då ser man ju 
inget. Det är så härligt att sitta och se landskapet försvinna. Järnvägen är det bästa.  
 
På somrarna for vi till en familj i Dala Järna och hälsade på. Vi levde ett lugnt och stillsamt 
liv. 
 
Axel berättar att hans farfar var inblandad i det stora tågrånet. Det här skedde i början av 
1900. Då fanns inte postgiro och sånt utan alla stationer efter banan skulle skicka in sina 
dagskassor till Huvudkontoret på Vasagatan i Stockholm. Värdehandlingar forslades i en 
särskild kista, som skulle vara förankrad i resgodsvagnen med remmar och kättingar Men två 
före detta järnvägsanställda visste att det slarvades med den där förankringen, så vid avgången 
ifrån Jakobsberg steg de på från baksidan av vagnen. När konduktören gått förbi gick de in i 
godsfinkan och baxade ut kistan och slängde ut den på banvallen. Den hamnade någonstans 
mellan Jakobsberg och Barkarby. Man skickade ut extra tåg för att leta efter kistan. Axels 
farfar och pappa var med och letade. Man fick tag på förövarna på Nynäsbanan och de blev 
bestraffade. Det måste varit en stor händelse. Man hade ett telegrafsystem, så att man kunde 
larma alla banvakter.  
 
Telegrafen användes när tåg kom och tåg gick ut. De riktigt vana telegrafisterna hörde 
meddelandet, som kom på remsor upprullade på träringar, som Lennart fick av sin pappa att 
leka med. Anna Lisa har aldrig provat att telegrafera, men en kamrat till henne, vars pappa 
hade samma befattning som Berggren blev telegrafist. 
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Berggrens företrädare vid Bro station hette Holmberg och dog den 28 juni 1901. Det var hans 
förtjänst att det var så fina parkanläggningar runt stationen. Berggren var konduktör på SWB 
innan han fick stationstjänst i Ramnäs, Tärna och sedan i Bro. 
 
Lars Erik Lallerstedt var en mycket förnämlig arkitekt, som ritat de vackra stationshusen 
bland annat i Stäket, Ekolsund och Dala Järna. De fanns inte när banan byggdes utan kom till 
senare.  
 
I slutet på 1970-talet flyttade Anna Lisa från huset till en lägenhet på Byggmästarevägen. 
Oskar Johansson bodde i många år i huset. Anna Lisa erbjöd Sven Andersson att köpa huset 
och han köpte meddetsamma.  
 
Dansbanan i Bro var på Bagarvägen i Medborgarhuset, men Anna Lisa var aldrig där. En 
åttkantig dansbana. Mittemot låt IOGT huset. Utbyggnaden i Bro började 1954 med radhusen 
på Lantmätarvägen.  
 
Vi var inbjudna till Brogård en gång när en sångerska hade konsert där. Greven styrde och 
ställde mycket i samhället och tillsatte kyrkoherde. Axel minns att Greven och en av hans 
vänner, som var bokförläggare anordnade kulturaftnar för en del folk. Mejeristen Edvin 
Fredriksson var föreståndare för Föreläsningsföreningen. Bland annat var Bergman ute och 
man hade en skioptikonapparat, som lär finnas kvar ännu. Man hade även sångprogram. 
 
Axel berättar att bibliotek inte fanns förrän långt fram på 1950-talet. ABF hade ett litet 
bokförråd och det var föreningarna som byggde upp biblioteket. Axel var den första 
bibliotekarien när folkbiblioteket bildats. Vi var 3.100 innevånare i Upplands-Bro då. Jag 
hade öppet tre kvällar i veckan, berättar Axel. 1970 kom utbyggnaden, men nu är man inne i 
avvecklingsfasen. Man skall lägga ned biblioteket i Bro. Allting skall till Kungsängen, ska det 
vara så märkvärdigt där, undrar Anna Lisa. Anna Lisa kan fortfarande läsa och se på TV. 
Tidningen man hade hemma hos familjen Berggren var Svenska Dagbladet. Nu har Anna Lisa 
gått över till Dagens Nyheter, som hon tror är litet modernare.  
 
Anna Lisa har inga släktingar i livet. Hennes syster dog 1952 och är begravd  på Bro 
kyrkogård. Anna Lisa kan inte längre gå, vilket hon beklagar. Det blir så långsamt att bara 
sitta. Hon tror att hon är äldst nu på Norrgården. Britta Gruvén är dotter till Berggrens 
efterträdare John Johansson. Hon var född 1918. John var utåtriktad och var bland annat 
jägare. Han var god vän med Konrad Björkman och delade hans hembygdsintresse.  
Johansson flyttade till Norberg efter pensioneringen. 
 
Man handlade livsmedel hos Viktor Jonsson och i Bojes affärer. Bojes var den äldre affären, 
som låg ungefär där bankhuset på Stationsvägen ligger idag. Boje, som varit barnhusbarn kom 
som fosterbarn till Andersons i Hedersberg och började som bodpojke hos handlare Hägg. 
Han fick sedan ärva fru Hägg. Den affären blev utkonkurrerade av Viktor Jonsson ganska 
snart.  
     Mina Boje anlitades som sjuksköterka för mindre blessyrer, Hon skar en karbunkel på 
halsen åt Axel en gång. (Egentligen var hon barnmorska GS) 
 
Axels farmor skötte telegrafstationen fram till 1908, då hon blev sjuk och förlamad. Axel tror 
att telegrafen då flyttade till Cigarrlådan. Det var ett hus som byggdes av Brogård och låg 
bredvid Bojes affär. Man påstod att huset var byggt av cigarrlådor, men det var troligen 
billådor. (I början av 1900-talet levererades bilar i byggsatser i stora trälådor GS)  
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Bageriet är gammalt och byggdes i slutet på 1800-talet. Man hade också ölförsäljning. Bagarn 
åkte omkring med häst och vagn och sålde bröd. Mejeriet fanns också.  
 
Anna Lisas mamma skötte hushållet och ibland hade hon jungfru. Särskilt på somrarna, då 
man hade besök av Anna Lisas syster och hennes man..  
Anna Lisas mamma var bonddotter från Fröshult och pappa kom från Tystberga i 
Södermanland. Han hade varit konduktör innan han blev stins. Lennart berättar om 
befordringsgången. Många stinsar hade varit militärer. Lokförarna rekryterades bland dem 
som kunde ångmaskiner. Det fanns ingen utbildning, utan man tog den kompetens som fanns. 
Det gällde att stå väl med överheten. Här nämns Trafikdirektör och Trafikinspektör Moberg. 
Många av de högre Befälen blev omhuldade och fick både ägg och potatis när de gjorde sina 
inspektionsresor. Anna Lisa betonar att hennes pappa aldrig "kröp" för befälen. Banmästaren 
bodde i Bålsta.  
 
Anna Lisa frågar om Mälarbanan, som ligger lågt fram i planeringen och nu handlar det om 
att få fram pengarna. Vi här i Bro kommer inte att vinna så mycket på Mälarbanan, utan det är 
huvudsakligen för Västmanland och Örebro. Fördelen för vår del är att det blir dubbelspår, så 
att vi kan få tåg hit ut.  
 
Banmästare Hermanson fanns i Bålsta och hade en son som blev tecknare. (tecknade bl.a 
idrottsmän, han illustrerade Upplands-Bros första Turistkarta med teckningar av 
fornminnesplatser. Erik Hermansson var Riksantikvarieämbetets lokalombud i Håbo, han 
tecknade en minnesbild från 1920-talet av Dragrännan. Den har lanserats av bl.a Björn 
Ambrosiani. 2000-talets forskning menar att dragrännor inte såg ut som Hermanssons bild 
visar. Börje Sandén 2008) 
 
Man talar om värdet av att skriva dagbok. 
 
Vägen till Herneviskolan gick i allén. Där Kamrer Jansson byggde hade man en bergtäkt och 
tog sten. Ovanpå berget nu kallat Kråkberget hade man valborgsmässoelden och Anna lisa 
berättar hur rädd hon var för otäcka pojkar som höll till där och hade knivar. Omkring 1937 
flyttades brasan till Herneviskolans idrottsplats. (OBS Läraren Olle Hedins bild, ca 1947, med 
den brinnande tjärtunnan är tagen vid ”Brasbacken” höjden mellan åarna söder om 
pendeltågsstationen,. Börje Sandén 2008) 
 
På 1930-talet byggdes Heymans beklädnadsaffär.  Heymans svåger hette Grill och var 
kommisionär och åkte till Kalhäll och stod vid Bolinders grindar och sålde. Axel berättar att 
Heyman var skyldig Axels pappa pengar för byggnationen och fick i stället för kontanter ta ut 
kläder. Axel fick en lumberjacka.  
 
Göta Dahlström började med konditori under kriget.   
 
Konsum kom 1933.  
 
Provinsialläkare, veterinär. tandläkare och bank fanns i Bålsta. Anna Lisa hade som vuxen 
hund, som hennes syster, som blivit änka hjälpte henne att sköta.  
    Under kriget kom hästar från stan på järnväg hit ut på bete. Gustafsson i Kockbacka var 
bondslakare.  
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    Anna Lisas familj hade höns ett tag. På andra sidan vägen från Stationen låg brygghus och 
hönshus. Man tror att de husen revs 1946-47 i samband med att man breddade och 
elektrifierade järnvägen.  
 
Nu finns snabbtåg, som går 200 kilometer i timmen. De tillverkas i Västerås och körs ofta 
förbi Bro på väg till Hagalund för översyn innan de tas i bruk. Anna Lisa har rest till Skåne, 
men norrut aldrig längre än till Mora och Orsa. 
Bro den 5 februari 2008 Gudrun Sandén 
      








Intervju med Monica Sjöberg, Bro, den 15 juni 2007 av Carl Gunnar Jansson (146) 
 
Pärm i4:9  Katalog: Intervjuer/Gudrun 2008  (ukf12/9) 
 
(Monika Sjöberg är född i Bro. Hennes föräldrar hette Eriksson och bodde på senare år i en 
villa på Skolvägen. Hon har en bror Conny. Mamman var Svea Eriksson, som i många år var 
uppskattad "mattant" i skolbespisningen i Härneviskolan tillsammans med  Svea Stålhanske. 
GS ) 
 
Mamma blev 83 år gammal. Hon dog 1991. Hon fick problem med ryggen, efter att ha arbetat 
i skolbespisningen i Härneviskolan. Man fick bära upp allting till övervåningen där matsalen 
och köket fanns. All mat tillagades i köket. Monika minns hur Svea Stålhandske stod och 
bredde smör på stora brödkakor och att det varje dag serverades färdigbredda 
knäckebrödssmörgåsar. Det fanns en potatisskalningsmaskin. 
      Vaktmästare Eriksson (vid Härneviskolan, som bodde med sin hustru uppepå i det 
gulmålade trähuset på skolområdet GS), var bland de första som skaffade TV. Det var riktiga 
högtidsstunder, när vi fick gå dit och titta på barnprogram där. Deras enda son hade dött och 
Monika fick låna hans serie av Bigglesböcker.  
     Carl Gunnar talar om alla duktiga hantverkare som skötte Bro. Här fanns ju endast präst. 
lärare och stationsinpektor som hade någon utbildning. Skomakare Glassing t ex var 
framträdande politiker.  
     På tal om föräldrarnas fritidsintressen berättat Monika, att Pappan var med i sångkören, 
som Abel Åkerbrant ledde och som så småningom blev kyrkokör. Rut och Tore Lindberg, 
Birgit och Gösta Skoglund, Gösta Hedberg och Björkmans i Lilla Tingsviken och Carl 
Gunnars mamma, Ester Jansson, var med. Kvinnorna hade mest handarbete som 
fritidsintresse. Monika minns att hon och hennes bror Conny alltid var med på gökotta på 
våren, bland annat till Trollstupet i Låssa eller Lejondal. Det var ingen organisation som 
ordnade, utan familjerna gjorde de här utflykterna  tillsammans. Små musikaftnar ordnades i 
matsalen i Härnevi.  
 
Ebba Forsberg i Bro jobbade på SJ och hon erbjöd Monika sommarjobb. Sedan fortsatte hon 
på Sitt- och Sovvagnsavdelning. Efter avancemang kom hon till Centralstationen och hade 
personlig kontakt med kunderna och fick använda sina språkkunskaper mer. Senare sökte hon 
till SJ Resebyrå i Kontinentals hus. Även där var klasskillnad. Man började på Nordiska 
avdelningen och gick vidare till den Europeiska och Transoceana.   
 
Senare hamnade Monika på en mindre resebyrå som SJ hade i Sundbyberg och då fick hon ju 
sälja allt. Allt bokades på telefon. Man ringde upp flygbolagen och när charterresorna kom 
gällde det att komma ihåg alla bolag och hotell. Det var en bra skola.  
 
Monika träffade sin man Karl Edvard Sjöberg här i Bro. Han kom från Junsele, där han blivit 
arbetslös och hänvisats arbete i Hällefors i järnverket. Där trivdes han inte och efter något år 
slutade han för att åka till Norrland igen. På vägen besökte han sin kusin, Anna Greta 
Isaksson i Bro. Hon stod i Pressbyrån i Gamla Centrum. Hon tipsade honom om att det fanns 
jobb, när motorvägen till Arlanda skulle anläggas och där fick han anställning. Han bodde på 
Lantmätarvägen i ett rum med kokskåp. Sedan har han arbetat i byggbranschen, men är nu 
pensionär.  
 
Monikas bror utbildade sig i elektronik i Enköping. Han åkte dit med lokaltåg och fick lov att 
byta i Bålsta. Till Bro, som var huvudort i kommunen med kommunalkontor fram till 1970, 
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gick inga tåg. Monika fick tvillingar 1966 och kunde inte ta sig till Kungsängen med en 
tvillingvagn på bussen som sattes in 1968 mellan Bro och Kungsängen. 
Det naturliga för Broborna var att åka till Bålsta, där det fanns tandläkare, provinsialläkare, 
apotek och många affärer. I Bro fanns gamla Konsum, Dalströms Kafé, Heymans klädesaffär 
och Bageriet. Vi handlade livsmedel i Konsum. Det var otänkbart att handla hos en privat 
handlare om man var litet till vänster. Då skulle man gynna Konsum. 
    Carl Gunnar berättar, att när hans pappa skulle spränga avloppsledning förbi Härneviskolan 
var han tvungen att köpa dynamiten hos Viktor Jonsson eller hans efterträdare, som var sonen 
Sture. Sprängmedel hade inte Konsum.  
     Det fanns också järnhandel i Bro och där såg Monika sin första TV bild i skyltfönstret. Det 
var Bröderna Törnberg som ägde affären, där Monika köpte sin första cykel. Det fanns en 
liten kiosk, där Klara Fredriksson sålde mjölk och grädde. Den förestods av Carl Gunnars 
mamma (Ester Jansson, BS). Monika berättar att, när man gick för Fröken Hulda Jonsson i 
småskolan, fick man gå och köpa Frökens mjölk och grädde. Hon skrev aldrig upp vad hon 
skulle ha, utan det gällde att rabbla så att man kom ihåg rätt. Carl Gunnar frågar om Monika 
var favorit. Hon säger att eftersom hon då bodde vid Fiskartorpet och inte hade några 
jämnåriga där, lärde hon sig att läsa och skriva innan hon började skolan. Rättskrivningen, 
som man hade varje morgon, gick också lätt. 
 
Monika menar att hon trivts väldigt bra i Bro, att allting har fungerat, trots avflyttning och den 
stora Centrumbranden 1992.  Monika och hennes man byggde hus på Ekvägen 1969. Monikas 
pappa gav sina barn det rådet, att aldrig bosätta sig utanför ett samhälle. Han hade inte bil, 
men eftersom han arbetade på SJ, hade han fribiljetter på tågen för sig och familjen, vilket 
gjorde att man lätt kunde hälsa på släkt och vänner på andra orter. Som barn bodde Monikas 
familj i banvaktsstugan vid Jursta. Alins bodde i den banvaktstugan som var mitt emot 
Konsum och Monika tror att de hette Mårtensson, som bodde i den andra banvaktstugan vid 
Idrottsplatsen. Det fanns ännu en banvaktstuga vid Nygård. Anna Lisa Johansson Tibbling, är 
uppvuxen i banvaktstugan vid idrottsplatsen. 
 
Skolformen var B- skola (B-1, B-2 i Säbyholm till 1954, BS 2008) i folkskolan, men i 
småskolan var det A-form. Monika minns skolkamrater bland andra "Hasse Bagarn", han är 
inte kvar i Bro, Gunilla Lötmark bodde på Ängsholmen, där syskonen fortfarande har 
sommarviste, Birgitta Angelöv från Kockbacka, Inga Söderlund, syster till Vesta Johansson. 
Man är förvånad över att så många skolkamrater fortfarande finns kvar i Bro. Det är ju inte 
högstatussamhälle precis, men många trivs här. 
 
Det är fin natur med stränder både runt Lejondalssjön och Mälaren, som ännu tack vare 
strandskyddet är obebyggda och det finns ju ett föreningsliv som är ganska fint. Börje Sandén 
har ju sin förening och det finns Hembygdsförening.  
Bro den 29 januari 2008 Gudrun Sandén 
 








Intervju den 20 oktober 2004 av Carl Gunnar Jansson och Bengt Borkeby med Lennart 
Gustafsson, som varit rättare på Brogård 1961-1985 (154) 
 
Pärm i4:17  Katalog: Intervjuer/Gudrun 2008  (ukf12/9) 
 
Man är på väg ned till Brogård och Gustafsson berättar att i Husby bodde en familj Ritzén, 
som hade sommarställe där under lång tid. Efter en brand vid Tegelbruket bodde en familj 
Sundström där.  
 
Vattnet till Gustafssons hus togs från en källa, men Gustafsson berättar att man använde 
sjövatten, men nu finns ett reningsverk med klortillsats. Ledningen från sjön var så gammal 
att det var urholkade trädstammar. En vinter i mitten på 60-talet frös vattenledningen och när 
man skulle tina upp den började det brinna i pumphuset. Det blev aldrig återställt.  
 
Lennart Gustafsson har gått ettårig lantbruksutbildning vid Alfa Laval i Hamra, som ligger 
mellan Tumba och Tullinge. Sedan arbetade han två år som rättare vid Mariendamm i Närke, 
innan han den 25 oktober 1961 flyttade in i bostaden vid Brogård. Han bodde kvar där till 
1985. Han tog realexamen på Hermods. 
 
Bostaden är nybyggd 1948 och är ett av två hus som ligger till vänster innan man kommer till 
Brogård.  
 
Smedjan ligger på höger sida innan Slottet. Där arbetade smeden Karl Johansson, som kom 
från Tranbygge i Västra Ryd. Tidigare fanns en snickare, Gustaf Hallberg. Under smedjan var 
det traktorgarage och förråd. Ett litet hus intill användes som garage, när traktorerna var små.  
En tidigare smed hette Berg och bodde i Klockartorp, närmast kyrkan efter vägen till Låssa.  
Husbytorp är nästa hus där Sven Hallberg var uppvuxen. Innan bodde en familj Stern, som 
sedan bosatte sig i Kungsängen. (Därav namnet Sterns hage G S ).  
 
Tärnsunds Stiftelsen vill bevara Stor Staten, vilket inte lyckades. Ingen bodde där under 
Gustafssons tid utom vissa säsongsarbetare. Annars användes huset till sädesförråd. Huset 
byggdes under 20-30-talet. 
 
Folk trivdes på Brogård, vilket man kan se i kyrkböckerna, där utflyttningarna är få. Under 
Lantarbetarstrejken 1925 är det mest utflyttningar från Lennartsnäs och Örnäs. Troligen 
beroende på att ägarna där kom ihop sig med Lantarbetarnas ledare, kantor Sjölander, Villa 
Skoga i Kungsängen.  
 
Ovanför Stora Staten låg en arbetarbostad med tre lägenheter, som kallades Smedskåken.  
 
Gårdsstallet har en mycket modern fläktanordning, som sitter på taket. Man säger att om 
hästarna hade för dålig ventilation drevs de av maran på nätterna. När Gustafsson kom till 
Brogård fanns bara två hästar kvar, som stod i ladugården, bland annat för värmens skull. Då 
användes stallbyggnaden till lagringsutrymme för konstgödsel. Här hade funnits plats för 8-10 
par hästar.  
     Mittemot stallet finns gamla vagnslidren. 1963 byggdes två moderna silotorn. Under den 
här tiden skulle man besluta om ladugården skulle läggas ned eller om den skulle byggas ut. 
Ebba Reutersköld och Inspektoren beslutade att satsa på en utbyggnad och det köptes in ett 
40-tal kor. Man höll ungefär 100 kor. Man byggde på efter hand och som mest fanns 150 
mjölkkor. Det rörde sig allt som allt om 320 nötkreatur. Alla fick inte plats i ladugården, utan 
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vi fick inackordera en del t ex på Jursta och Lejondal. Det var SRB kor som så småningom 
korsades med Låglands med gott resultat. Johan Sparre var intresserad av avelsarbete. 
Granhammar och Ekhammar i Västra Ryd var ledande vad gällde tidigt avelsarbete.  
     Man låg bra till i mjölkproduktionen. Man ensilerade vallfoder. Man tog tre ibland fyra 
skördar. En hel del lucern och hundexing odlades, som tålde torkan bra. Vissa år var det svårt 
att skaffa foder. Första åren odlades silomajs, men inga rotsaker. Silotornen fylldes genom 
fläcktar.  
 
Rörledning mellan magasinet och ladugården var till för att blåsa in kross. Men det blev inte 
så lyckad. Senare flyttade man krossen till ladugården och blandade med hel säd. Korna åt 
säd, halm ensilage och melass. De utfodrades hela tiden inne. 
 
Finstallet ligger nära Slottet. Under lång tid fanns Kusken Andersson, som också var Johan 
Sparres lakej. Anderssons som blev chaufför hos Gustaf den V och körde i diket med bil och 
kung. Platsen kallades därför Kungens Kurva och heter så än i dag. 
     I stallet förvarades de fina vagnarna.  
 
Bakom finstallet fanns växthusen och trädgårdsmästarens bostad. Under Gustafssons tid var 
trädgården nedlagd. Trädgården var endast till för gårdens behov.  
 
Vattentornet var i drift under Gustafssons tid. Pumparna stod närmare sjön. 
 
På ladugårdsbyggnaden står J S 1896. Det fann plats för 130 kor som gick fritt efter 
ombyggnaden.  Det fanns körbana upp till en rejäl skulle. Senare användes hiss. Tröskverket 
stod i den tillbyggda delen och dit hissades också säden upp.  
      Invid Rysstorp fanns till 1963 en sommarladugård. Man släppte in 6 kor i taget i en grop 
och mjölkade. Lönsamheten sjönk och produktionen måste vara på topp. Toresta hade 
ladugård i två plan. Det fanns en ladugårdsförman och en maskinmjölkare och en ersättare 
anställda. När besättningarna lades ned i slutet av 60-talet ersattes de inte av andra djur. 
Möjligen ökade gödsvins besättningen något.  
 
Som rättare hade man inget med ladugården att göra, annat än att se till att djuren hade foder.  
 
Inspektorsbostaden med kontor byggdes 1961. Inspektoren var Gunnar Eriksson och hans 
hustru Anna Lisa. Hon drabbades av polio. Inspektor Eriksson var mycket respekterad och 
kunnig.  
 
Det fanns två invallningar under 1940-talet mot Mälaren. Det skedde på Inspektor Jarls tid. 
 
En lång länga med dass. 75 meter från vägen ligger Klockbyggnaden, som tidigare haft 
vällingklocka. Där bodde traktorskötare och ladugårdsskötare. Man fick bo kvar på gården 
som pensionär. Pensionärshem byggdes inte i Bro förrän strax innan 
kommunsammanslagningen 1952, så pensionärerna hade ingen annan stans att ta vägen.  
 
Efter ombyggnaden blev det flytgödsel och det fanns också en urinbrunn. Halva logen var 
ungdjursstall och en plansilo, som djuren åt direkt ur. 
 
Som hantverkare arbetade en slöjdare och en smed. En man vid namn Eriksson var anställd att 
bara arbeta i skogen. Hans hustru hette Emma och var allt i allo på slottet. Det fanns en 
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skogvaktare ända fram till slutet av 50-talet. Han var också jägare och bodde i Skeppsbacka, 
som låg efter landsvägen en bit från Lindhagaberg.  
 
Det finns 4 flyglar på gården. I den större bodde ladugårdsförman. Inspektoren hade bott i den 
närmast slottet. När skogvaktaren slutade tog Skogssällskapet över skogsvården. Då bodde 
personal därifrån tillfälligt i en av flyglarna. En användes som garage. Mjölkkontrollanten, 
som kom en gång i månaden övernattade i ett rum i flygeln. 
 
Slottet är byggt av samma arkitekt som byggt Prästgården i Bro, Hugo Zettervall tror man. 
(Arkitekten hette Herman Holmgren och har också ritat Uppsala Universitet. G S) Det här 
huset är inte så gammalt. De anställda hade sällan anledning att gå in i slottet. Husa, köksa, 
kokerska och husföreståndarinna var personalen. Under Ebba Reuterskölds tid fanns endast 
Emma Eriksson som hjälp med tvätt och städning.  
      Hallen och matsalen restaurerades och målades i slutet av 70-talet. Då sänktes taket. 
Familjen Reuterskiöld hade också våning i stan. De hade tre barn.  
 
Varje år blev de anställda bjudna på skördefest och då hade man underhållning i övre hallen, t 
ex trolleri för barnen.  Måltiden åts i matsalen och det var festligt värre. Tidigare hade man 
haft midsommarfest i parken. Friherrinnan Reutersköld höll på traditionen, att till jul åka 
omkring till de anställda med julgotter och en kärve. Rättarfamiljen fick också någon present.  
      
Carl Gunnar Jansson, som är uppväxt intill Lejondal, berättar att familjen Alva och Gunnar 
Myrdal hyrde sommarställe där. På Lejondal firades midsommar och Lucia med de anställda 
och närboende. Ingen dans på logen varken på Lejondal eller Brogård.  
 
Vid den allmänna depressionen på 1930-talet sålde Johan Sparre flera gårdar under Brogård. 
Rålamb på Granhammar fick lämna sin gård, medan Brogård kunde behållas.  
 
Tegelbruket var Brogårds tills KF tog över och det blev Mälardalens Tegelbruk. Bruket drevs 
till slutet på 1960-talet. Även sedan Bruket lagts ned togs lera, som kördes till Uppsala. När 
det gula teglet blev populärt måste Brogård ta lera från annat håll.  
 
Vid Fiskartorpet fanns ångbåtsbryggan och affär.  
Bro den 24 februari 2008 Gudrun Sandén 
 
 








Intervju med Margit Jansson i oktober 2006 av Carl Gunnar Jansson (149) 
 
Carl Gunnar Jansson har gjort en sammanfattningen, Gudrun Sandén kompletterat. 
 
Pärm i4:12    Katalog: Intervjuer/Gudrun 2008  (ukf12/9) 
 
Margit Jansson har bott i Upplands-Bro på flera olika ställen. Hennes pappa Vilhelm Jansson, 
kallad Ville var född i Låssa. Margits farfars far Karl Jansson och hans hustrun Johanna 
Lovisa, född Andersson, bodde med familjen  vid Näshagen i Håbo-Tibble. Farfar hette Karl 
Valfrid och var född 1884. Farmodern hetta Klara Josefina. De bodde i flera år i Bostället i 
Bro. Där bodde också Margits far, Ville, fastrarna Doris, som dog långt före Margits födelse 
och Karin, Britta  och Kristina. Kristina fick polio i den epidemi, som drabbade flera barn i 
Bro under 1940-talet. Farbrodern Gunnar bodde också i Bostället. Han arbetade som 
skogshuggare på Lejondal, men blev sjuk och dog redan 1944, 27 år gammal. 
 
Margit är född 28 februari 1940 på Henriksdals gård i Viksjö. Familjen flyttade till Önsta i 
Bro. Där bodde de tills Margit var i femårsåldern. Hon trivdes bra på gården. Hon var litet av 
en pojkflicka och var sällan hemma under dagarna, utan höll till hos ladugårdsförman 
Hansson. Ibland somnade hon någonstans i ladugården. Det hände att ägaren till Önsta, 
Henning Nilsson, bar hem Margit sovande till hemmet. Här bodde också familjen Broman, 
som hade ett finskt krigsbarn. 
     Margit var uppe långt före mamma och pappa på morgnarna för att få följa med 
mjölkskjutsen. Hon fick ibland hålla i tömmarna och gillade att röra sig bland djuren. Hon var 
ofta i ladugården och hjälpte till med fodringen. Ibland var hon hos pappa på åkrarna för att se 
vad han gjorde. Det fanns många barn på Önsta att leka med.  
      Carl Gunnar minns att 1944 eller 1945 kom det två väldigt vackra finska flickor till Önsta, 
som gick i skolan och så småningom lärde sig lite svenska.  
      Margit minns ägaren till Önsta, Henning Nilsson, som stor och lite bullrig när han pratade. 
Men hon tyckte han var snäll, som bar hem henne när hon somnat någonstans. Sonen Tore 
Nilson var scoutledare i Bro.  
    Margit hade två syskon. Brodern Bengt Häll, som i 25 år varit vaktmästare på Norrgården 
och systern Gudrun. 
 
I Gubbo, tvåvåningshuset, bodde Åke Eriksson med hustru och son. Sonen dog mycket ung. 
Efter Önsta kom han till Lejondal som ladugårdsförman. Han blev den första vaktmästaren 
vid Härneviskolan. 
 
Barnen från Håtuna och Håbo-Tibble läste sin konfirmationsläsning i kommunalhuset. 
Kyrkoherde Enström i Håtuna kom ner dit. 
 
Från Önsta flyttade man till Frötuna och fadern fick arbete hos Wrang, som ägde gården. De 
bodde inte på själva gården utan på ett ställe som hette Lövåsen. Margit började i Tjusta skola 
de två första åren och hade Britt Lindeman som lärare. Innan man flyttade vidare hann hon gå 
några veckor hos Greta Krantz. Percy Säfström var ung lärare på skolan.(?) Från klassen 
minns hon Bengt Björkman, som var med när klassen firade 50-års jubileum 2004.   
      
Med Anderssons bussar kunde han åka till Norra Bantorget. Affären vid Tjusta som 
Anderssons tidigare ägt hade övergått till Ensjös. 
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Därefter flyttade familjen till Gällövsta i Västra Ryd. Margit gick i kyrkskolan där. Alice 
Månsson hade årskurs 3-4 och Ruben Lindberg årskurs 5-6. Familjen flyttade tillbaka till 
Frötuna efter några år och Margit gick de sista månaderna av årskurs sex för Greta Krantz. 
     I årskurs 7 skjutsades Tjustabarnen till Härneviskolan i Bro. Där fick hon Olof Hedin som 
lärare. De övriga lärarna var Abel Åkerbrant, Magnus Lundegren, Hulda Jonsson och 
Ragnhild Hasmats. Pappa Ville hade haft Hulda Jonsson som lärare i första klass. 
 
I Bostället bodde två familjer. Janssons och Bergkvists. Man hade inte vatten indraget och 
inte heller elektricitet. Farmor städade på Lejondal. Pappa arbetade i skogen och på somrarna 
hjälpte han till i jordbruket. Bostället var trivsamt. Österberg bodde i Finkan. Lotta eller 
Lotten i Rosenlund, vars man arbetade i affär hade en liten terrier som skällde.  
 
Margit och hennes man, som hette Gustavsson, bodde en tid ovanpå i Lindströmska huset vid 
Tjustaskolan. Hennes man var diversearbetare på gårdarna. Makarna har en pojke och en 
flicka. Senare flyttade man till Eriksund och bodde i en av flyglarna på gården. Barnen gick i 
skola i Sigtuna. 
    Därifrån kom man till Vallentuna, där Margit fortfarande bor i en pensionärsbostad i 
Fridhem, Brottby. Hon är skild. Tidigare arbetade hon som husföreståndarinna hos 
riksdagsman Virgin på Hakunge gård och hennes man var gårdskarl på herrgården.  
Bro den 6 februari 2008 Gudrun Sandén 
 








2004-01-27 gjordes intervju med Lennart Twing i Kungsängen av Bengt Borkeby (143) 
 
Pärm  i4:6     Katalog  Intervjuer/Gudrun 2008 (ukf12/9) 
 
Lennart berättar om livet på Frölunda och Baron Claes af Ugglas 
 
Det fanns fem, sex elever och en rättare, som inte deltog i arbetet på åkrarna, utan satt hos 
Baron på kontoret, när han var hemma. Han hade många uppdrag bl a åt Lantbruksstyrelsen.  
    På gården fanns 3 familjer som arbetade och en smed. Smedjan finns nog kvar fortfarande. 
Smeden arbetade endast åt gården. 
    I sjön hade Baronen byggt en spång ut  till en liten holme med ett badhus, eftersom det var 
dyigt längst invid land. Där fick vi vara och bada. Baronen lärde oss också att slå gädda. Vid 
ett tillfälle tog han upp en armépistol och sköt en gädda och sa: - Så där får man inte göra. 
Skottet träffade inte, men gäddan blev bedövad. Det där tog vi fasta på och hans son,  Samuel, 
som var samma gangster som vi på den tiden, kallade på oss när pappan reste bort. Han hade 
fixat nyckeln till garderoben där vapnen var inlåsta. Så tog vi ett salongsgevär och lyckades få 
en gädda. På återvägen från sjön mötte vi Baron och kvickt gömde vi geväret under en bro. 
Baronen frågade om vi klubbat gädda. Javisst, svarade Samuel. Men den här gäddan har ett 
hål.  Hur kommer det sig, frågade Baronen. Jo, det var en spik, som den fastnade i. Varpå 
Baronen sa: - Var är geväret?  
 
Baron var barnkär så länge han var gift. När han skildes flyttade hustrun till Bro. Baronen 
levde länge ensam. Men gifte om sig och fick sonen Claes, allmänt kallad Lillklas, som nu 
driver gården med spannmål. Ett tag hade han både grisar och höns. Den som skötte hönsen 
tog sedan över och flyttade till Öråker. Jag vet inte om han har hönseriet kvar. 
 
Det fanns ingen trädgård på Frölunda utan endast på Öråker, som fortfarande har 
slottsträdgård. Lennart vet inte vem som driver den nu. Öråker drevs ju av General Dyrssen 
och efter honom tog sonen Gerry Dyrssen över. Han var flygare. Honom har jag köpt 
julgranar av till Idrottsföreningen. 
 
Gösta af Ugglas var med mycket när det var jakt och vi fick vara drevkarlar. Han var äldre än 
vi. Så han fick vara med och skjuta. Vilket inte vi fick. Han har lagt ned mycket arbete på att 
sköta skogen. Om man från parkeringen vid Friluftsområdet går till vänster, är det en dunge 
med otroligt mycket lärkträd, som är ganska risig, men annars är skogen skaplig. 
Gösta bor väl vid Körsvik (Villan. BS), som han rustat upp. Där bodde väl hans systrar 
tidigare. Det finns många torpställen och Gösta sköter uthyrningen av de 18 lägenheterna. 
 
Lennartsnäs var den största gården och har ägts av olika medlemmar av familjen av Ugglas.  
Dyrssen på Öråker och Oscar Sjölander, som startade Upplands Lantarbetarförbund, var stora 
kombattanter. 
Sjölander var före Sträng, som flera gånger var här ute. Villa Skoga köptes en tid efter 
Sjölanders död av Baptisterna. Det var mycket skriverier i tidningarna 1925 och 1926 med 
anledning av lantarbetarstrejken och då visade Dyrssen verkliga patronfasoner 
 
Man hade Kronans hästar på Öråker. Vid något tillfälle hade hästarna blivit skrämda och 
skadats sig så att Dyrssen måste skjuta dem. Dyrssen var General och Chef för 4:de Milo. 
Lennart råkade säga, att inte får man väl använda landslagets träningsoveraller så här ute på 
landet. Men då blev han utskälld. Det hade han inte med att göra. Generalen var med i 
landslaget som femkampare tillsammans med Björn Tofelt. Han var en mycket skicklig och 
framgångsrik fäktare och blev Svensk Mästare på värja när han var i 70-80 års ålder. 
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Lennart och hans kamrater började i småskolan som låg vid korset efter vägen till 
Kungsängen, där det nu ligger en villa. I folkskolan, klass 3-7 gick de i sockensalen vid 
kyrkan. Det fanns en småskola i Ryssgraven, alldeles under nuvarande motorvägen. 
Fortsättningsskolan pågick några veckor och bestod i skolköksundervisning. Man höll till i 
Hembygdsgården. Lennart berättar några "skolhyss". 
 
Lennarts familj bodde i ett av de första två likadana husen, när man kommer in till Frölunda i 
två rum och kök. När pappan dog flyttade man till ett hus på gärdet, som då var nybyggt. Där 
bodde också fyra elever och Ladugårdsförman. Där var vedspis och dass på gården. Där fanns 
isskåp och så småningom kylskåp. När isen var upptagen fick pojkarna var med och köra hem 
den. 
 
Baron hade en jaktstuga nere vid nuvarande parkeringen till Fritidsområdet. Där var bara skog 
då. Pojkarna fick följa Baronen dit och övernatta under den varmare årstiden. Baronen hade 
en egen son och två döttrar.  
 
I slutet av 1940-talet började två morbröder till Lennart att bygga ett hus på Skolvägen och dit 
flyttade Lennarts mamma 1950 och bodde där tillsammans med den ena morbrodern i nedre 
våningen och den andra morbrodern och mostern på övervåningen. Huset finns kvar. Lennart 
bodde på Bergvägen, men flyttade tillbaka till Frölunda.  
 
Baronen ordnade så att Lennarts bror Bertil fick gå på Sunnerdahls Praktiska Ungdomsskola i 
Låssa. Egentligen var det bara stockholmsbarn (storstadbarn, BS) som fick gå där. Även 
Lennarts syster gick där och där träffade Lennart också sin fru Birgitta.  
Bro den 25 januari 2008 Gudrun Sandén 
 








Intervju hemma hos  Märta Bengtsson, Hallonvägen i Kungsängen den 4 oktober 2004. 
Intervjuare är Bengt Borkeby. Man kommer att tala om trädgårdsmästeriet i Bro. (155) 
 
Pärm i4:18  Katalog: Intervjuer/Gudrun 2008  (ukf12/9) 
 
Den trädgårdsmästare som finns kvar i Bro nu är Sven-Pelles son som har trädgården mitt 
emot Härneviskolan. Han har mest blommor 
 
Märta kom till Gustafslund invid Lindhagaberg, när hon gifte sig med Folke. Hon är 
jordbruksdotter från Finland. De har en son och en dotter bosatta i Kungsängen. De hjälpte 
aldrig till med trädgården.  
 
1948 var trädgårdsmästeriet igång vid Gustafslund och efter giftermålet 1949 jobbade 
makarna båda där. Vi hade mest frilandsodling men även en del bänkar. Vi odlade morötter, 
rödbetor, potatis och mycket dill. I bänkarna hade vi gurkor och meloner. Vi steg upp klockan 
3 på morgonen två gånger i veckan och åkte egen bil, först Volvo och senare Lloyd in till 
Klarahallen och sålde. Vi stod på torget och sålde i parti. Det var jobbigt men mycket roligt. 
De bästa torgdagarna var tisdag och fredag. Många köpte upp och stod sedan på torgen sålde i 
minut. 
      Maken var inte så stark utan ganska sjuklig och de växthus man köpte kom aldrig upp, 
varför rörelsen inte utvecklades så mycket. Märta arbetade under 8 år på B&W, som det då 
hette, nu Coop Forum, på vintrarna. Hon sålde blommor.  
      
De växthus som fortfarande syns vid Lindhagaberg tillhörde grannarna. Erikssons hette de. 
(De hade tidigare trädgårdsmästeri vid Lindormsnäs. G S) 
 
Maken sålde sedan från butik vid Gustafslund och tanterna kom och handlade och tyckte om 
att prata med honom. Han var duktig att prata. Vi hade även fruktträd. Nu har senare ägare 
haft hästar där, så alla träd är förstörda.  Vi hade Åkerö, Oranie och Cox Pomona, som  gav 
bra vinterfrukt. Vi hade mycket vinbär. Från början var det svårt att sälja röda vinbär, men när 
frysarna kom kunde man sälja hur mycket som helst.  
 
Vi levererade varor till Semesterhemmet Lindormsnäs. Annars sålde vi ingenting till affärerna 
i närområdet. Vi hade hund och katt. I början hade vi höns. Det fanns ett stall på området Vi 
köpte konstgödning.  
 
Intervjun med Lars Pettersson, Hallonvägen i Kungsängen, som visar en del kort och berättar 
från Tång i Västra Ryd (155) 
 
En bild på Tång som är rivet nu. Lars är född 1934 i Maria Magdalena Församling i 
Stockholm. Han är adoptivbarn till Bror Pettersson i Västra Ryd och kom dit som tvååring. 
 
Kajsa Nyman ägde huset och hade en bror som var konstnär, Olle Nyman. Han hade målat i 
rummen.  
 
Lars gick i skola i Västra Ryd. Skolhusen är rivna . Han gick 6 år i folkskola och sedan 
fortsättningsskola. Det var skolkök i Kungsängen, men han anser att han var för ung, så det 
blev mest bus. När han slutade skolan jobbade han hemma på gården.  
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18 år gammal sökte han till Ljungbyheds Flygskola, och utbildades där under ett par år. Sedan 
blev han snickare fram till 80-talet. Sista snickarjobbet var på Vårdcentralen i Kungsängen. 
Sedan övergick han till S J som snickare och reste runt till stationerna. 
Hustrun Runa kommer från Bollnäs i Hälsingland.  
 
På varenda gård jobbade ett 10-tal familjer. Peterssons gård var inte så stor, ungefär 60 
tunnland. Man fick köpa en mindre självbindare billigt, när de stora gårdarna gick över till 
större och effektivare maskiner. På vintern körde man med häst i skogen. Det var ganska stor 
skog. Det fanns 11 kor och flera ungdjur samt grisar och höns. Som mest hade man 3 hästar. 
Man odlade vete, havre, foderbetor och potatis.  
 
Bror Pettersson var kommunalordförande i Västra Ryd och kassör i Kyrkokassan. Lars har nu 
ordförandeklubban. 1974 avtackades Bror med en klocka, som fortfarande fungerar.  
 
När Lars och Runa gifte sig bodde de på Östervägen, men hade huset i Tång som 
sommarnöje. 
Bror arrenderade Tång ända fram till golfbanan anlades. Han började 1933 och slutade 1972. 
Han hade tidigare haft ett ställe på Svartsjölandet. Lars morfar arrenderade då Tång och när 
han dog 1933 tog Bror över.  
Bro den 26 februari 2008 Gudrun Sandén 
 





