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Sockenbeskrivning  
över Bro och Låssa, Håbo-Tibble, Håtuna, Stockholms-Näs, Västra-Ryd. 
 
Bro och Låssa socknar. Av kyrkoherde Albert Johnsson. 
Bro och Låssa socknar i södra Uppland omfattar västra delen av Bro härad. Mellan Lejondalssjön i öster och 
Mälaren i väster utbreder sig ett landskap av den landsändan vanliga typen: bördig, odlad slättbygd, 
omramad av delvis berglänt delvis sandrik skogsmark. Från Mälaren skjuter Brofjärden, Säbyholmsviken 
och Kalmarviken in. De båda förstnämnda skiljer sig från varandra genom en smal landremsa, Ådölandet, 
utanför vilket flera smärre öar och en större, Dävensö, höra Låssa socken till. 
 
Socknarnas sammanlagda areal utgör 7.476 ha, varav åkerjorden med slåtteräng och betesmark upptar 2.593 
ha. Den officiellt gällande siffran torde emellertid böra ökas med c:a 35 ha, som Brogårds gods under senare 
år utvunnit genom invallning. 
 
Bland näringarna är det givetvis jordbruket, som tar rangplatsen. Detta står på hög nivå. Förutsättningarna 
för rationell och givande jordbruksdrift torde också kunna sägas vara de bästa. Gammal sjöbotten med styv 
lerjord kan ge goda skördar och har inte den lättare jordmånens känslighet för torka. Bristen på arbetskraft 
har framtvingat en rationalisering av modernaste standard ifråga om maskinell utrustning såväl på åker som i 
ladugård. Moderna anordningar för gödselvård, foderensilering o dy är vanliga. Stora täckdikningsföretag 
har genomförts, så att de större och medelstora brukningsdelarna nu i allmänhet är genom dikade. På många 
mindre pågår eller planeras sådana arbeten. 
 
Följande siffror från 1945 års särskilda fastighetstaxering torde kunna ge en föreställning om jordbrukets 
tillstånd inom socknarna: Åkerareal: Bro 1.584,7 ha, värde 2.093.200 kr. Låssa 762,6 ha, värde 1.360.500 kr. 
Skogsmark: Bro 2.484 ha, värde 460.900 kr. Låssa 1.707 ha, värde 400.900 kr. 
 
I Bro fanns 4 brukningsandelar om 800-600 ha, 2 om 399-200 ha, 4 om 199-100 ha, 7 om 99-50 ha och 16 
om 49-1 ha, i Låssa 2 om 599-400 ha, 3 om 399-200 ha, 2 om 199-100 ha, 7 om 99-50 ha och 3 om 49-1. 
 
Den inom socknarna vanligaste förekommande kreatursrasen är SBR. Antalet nötkreatur uppskattas till 1.400 
och hästar till c:a 170. 
 
AB Mälardalens tegelbruk med ett 40-tal anställda och en kapacitet av c:a 5.000.000 tegel per år samt svensk 
Grammofonindustris fabrik för tillverkning av grammofonplattor, vilken sysselsätter omkring 35 personer 
och dagligen framställer 5.000 plattor men beräknas genom utvidgning inom ett år fördubbla siffran, utgöra 
socknarnas för närvarande enda industriföretag. AB Örnäs produkter, som inköpt ett betydande område vid 
järnvägen, lär inom närmaste tiden komma att uppföra en fabrik för konservering i större skala av bär och 
trädgårdsprodukter. 
 
Sture Jonssons diversehandel (V. Jonsson Efter.), Västra Ryds Konsumtionsförenings filial, AB Bro 
Järnhandel, Heymans manufakturaffär och Bro mjölkaffär, samtliga i Bro stationssamhälle samt Sandells 
diversehandel i Säbyholm redovisade för år 1946 en sammanlagd omsättningssiffra av 1.216.445 kronor. De 
varor och förnödenheter, som dessa affärer till äventyrs inte kunna tillhandahålla sockenborna, inköpas 
vanligtvis i ”stan” d v s Stockholm, med vilken orten har mycket goda järnvägsförbindelser. Järnvägslinjen 
Stockholm-Västerås, vars elektrifiering fullbordats 1947, har inom Bro socken Bro station och inom Låssa 
Toresta hållplats och erbjuder trafikanter vid Bro station ett dussintal förbindelser om dagen i vardera 
riktningen. De goda förbindelserna med Stockholm möjliggör att skolungdom och anställda kunna studera 
eller sköta ett arbete i staden utan att kosta på sig dyrbar inackordering där. Landsvägen mellan Stockholm 
och Västerås, är till större delen – inom Bro helt och hållet – permanentbelagd, genomskär Bro socken 



parallellt med järnvägen. Normans bilstation tillgodoser brobornas reslust med taxibilar och med busslinjer 
från olika orter i Låssa till Bro järnvägsstation. En busslinje, som har till huvudsaklig uppgift att befordra i 
Bro bosatta arbetare vid verkstäderna i Kallhäll till arbetsplatsen, finns även. I.N Ström och H.T Granholm 
svarar med sina åkerirörelser för varutransporter av olika slag. 
 
I kommunalt hänseende utgöra socknarna en kommun, numera med kommunalfullmäktige såsom beslutande 
organ. Denna institution, som inrättades 1919, har 20 ledamöter, av vilka 12 är socialdemokrater, 4 
bondeförbundare, 3 högermän och 1 folkpartist. Skatteunderlaget utgjordes enligt 1946 års taxering 22.179 
skattekronor, och skatt för kommunala ändamål uttages 1947 i Bro med 7:10 och i Låssa med 7:30 per 
skattekrona 
 
De båda socknarnas sammanlagda folkmängd år 1906 utgjorde 1.438 och var 10 år senare 1.538. År 1926 
var den 1.569 för att år 1936 ha sjunkit till 1.439. 1946 års siffror är 1.299 därav 823 i Bro och 476 i Låssa. 
 
I kyrkligt avseende bilda Bro och Låssa församlingar ett pastorat med kyrkoherde bosatt i Bro 
stationssamhälle. 
Bro kyrka är byggd i början av 1100-talet. Vissa omständigheter kan tyda t o m på 1000-talet såsom 
tillkomsttid. Två förlängningar av kyrkorummet har skett på 1200-talet, då även vapenhuset torde ha 
uppförts. Den nuvarande sakristians stil synes peka på 1600-talet som byggnadstid. 
 
Kyrkan äger ett mycket värdefullt altarskåp och en likaledes mycket värdefull dopfunt. Altarskåpet är utfört 
av Jan von Boorman i Antverpen 1505 eller 1507 på särskild beställning för Bro kyrka. Dörrarna, som bestå 
av målningar, är nyrenoverade. Skåpets corpus och predella är i behov av restaurering. Dopfunten, rikt 
ornerad, torde vara gotländskt arbete från 1100-talet. Bänkkvarteren är slutna med utsökt vackert snidade 
dörrar och gavelstycken. Bänkarna och predikstolen har tillförts kyrkan på 1600-talet. Klockorna, två till 
antalet, hänga i stapel på en höjd ett stycke från kyrkan. Kyrkan restaurerades 1914 på enskild persons 
bekostnad. Den fick då också ny orgel. Före hösten 1947 kommer den att förses med elektrisk 
uppvärmningsanordning. På kyrkogården är greve Sparres gravkor uppfört. 
 
Låssa kyrka torde kunna dateras till 1100-talet slut. Senare har förlängning av kyrkorummet skett, varjämte 
Posses gravkor införlivats med kyrkan och utgör det nuvarande koret. Tornet, i vilket de två klockorna 
hänga, tillbyggdes 1836. Vid ett genomgripande renoveringsarbete 1887 apterades det gamla vapenhuset till 
sakristia. Kyrkan prydes av fyra vackra epitafier, samtliga över medlemmar av släkten Posse. 
 
Bland äldre inventarier märkes särskilt ljuskronor och två vackra mässhakar från 1600-talet. 1944-1946 
genomgick kyrkan en grundlig restaurering. I samband härmed utbyggdes orgeln till 12 stämmor. På 
kyrkogården, vilket när detta skrives är föremål för betydande omgestaltning och försköning, är Sparres och 
Tauvons gravkor uppförda. 
 
Skolundervisningen har på senare tid koncentrerats till två skolor Hernevi folkskola i Bro, och Säbyholm i 
Låssa. De nuvarande lokalerna byggdes av tegel i Säbyholm 1894 och i Hernevi 1895. Enligt till Kungl Maj:t 
ingivet förslag skall nu omfattande om- och tillbyggnad vid båda skolorna företagas. Lärarbostäderna, som 
nu är inrymda i själva skolhusen, skola brytas ut, och nya skollokaler komma att dels anordnas i de för 
bostäder nu disponerade utrymmena och dels nyuppföras. 
 
Den bygd, vars nuvarande struktur författaren här sökt ge en bild av, om dock alltför ofullständig, har en 
ärevördig historia bakom sig. Trakten är mycket rik på fornlämningar. Stensättningar förekomma t ex vid 
Brogård. Stenkummel finns bl a på Dävensö. På Vollen i Säbyholm och Rösa backe eller Rösaring vid 
Ekeby, det forna Tibble, finns ett stort antal rösen, förmodligen från bronsåldern. Järnåldersgravfälten är 
talrika. På förutnämnda Rösa backe eller Rösaring i Låssa finns en trojeborg, d v s en stensättning i 
labyrintform från mycket gammal tid. Man anser att sådana trojeborgar använts vid vissa lekar, måhända av 
kultisk innebörd. Vid Stenbockstorp i Bro socken finns en fornborg, d v s ett slags försvarsanordning av 
mycket tidigt datum. Ett 10-tal runristningar är kända. 
 
 
 
 
 



Håbo-Tibble socken. Av kontraktsprost J.R. Littmark. 
 
Håbo-Tibble socken inom Bro härad ligger sydväst om Sigtunafjärden och gränsar i söder till Västra Ryds 
och i sydväst till Bro socknar. De norra och västra delarna utgöres av slättbygd. Terrängen inom den övriga 
delen är något kuperad och skogsbevuxen samt avbrytes här och var av från norr till söder löpande 
dalsänkor. Håbo-Tibble tillhör sedan uråldrig tid i kyrkligt avseende Håtuna och Håbo-Tibble pastorat. Även 
i andra avseenden har den haft samhörighet med Håtuna. Ända till år 1918 hade församlingen egen präst, 
men tjänsten är numera indragen. 
 
Socknens areal är 3.763 hektar. Av dessa är 1.245,53 hektar åker samt 2.195,22 hektar skogsmark. 
Innevånarantalet den 1/1 1946 var 462 personer. 
De stora gårdarna är ej så många, under det att hemmansägarna med medelstora gårdar är dess flera. Från 
Mariedal och Vallby har en del småbruk avsöndrats. De från Mariedal bilda den s k kyrkbyn. Dessa 
förhållanden återspeglas omedelbart i ett ganska livligt föreningsväsen, även däruti att ungdomen stannar 
hemma på gårdarna. 
 
Av de större gårdarna må nämnas några. Negelstena är beläget vid Sigtunafjärden mitt emot Sigtuna, 4,3 mil 
från Stockholm. Det har ägts av medlemmar av släkterna Wallrave, Iserhielm, Ennes (till 1848), Ahlgren, 
Bildt samt grosshandlare Christian Söderström Stockholm, och dennes sterbhus. Nuvarande ägare är friherre 
Gustaf af Ugglas och hans maka född Trygger. Förvaltare på gården är agronom Åke Södersten. Den 1850 
uppförda manbyggnaden nedbrann en vinternatt 1918 och har sedan ej återuppförts. Från 1600-talet kvarstår 
emellertid ett par små flygelbyggnader. Gården är naturskönt belägen med en stor park, vacker skog och 
välskötta ägor. Under ångbåtarnas glanstid  var Negelstena brygga en anlitad lastageplats. 
 
Nära den vackra Lejondalssjön ligger Lövsta, i gamla handlingar kallat: ”2 mantal frälse säteri”. 
Mangårdsbyggnaden uppförd i mitten av 1600-talet, flankerad av två flyglar, står ännu kvar. Gården har bl a 
tillhört släkten Duwall. På 1650-talet ägdes den av förste preses i justitiekollegium Johan Gerhard 
Westerman, adlad Lilliencrantz, vilkens vapen är uppsatt i Håbo-Tibble kyrka. Gården ägdes sedan i ett 
århundrade av medlemmar av släkten Riben, längst av statskommissarie Ludvig Vilhelm Riben 1860-1898, 
därefter av AB Olsson och Rosenlund samt godsägare H.Hultman. Nuvarande ägare är ingenjör Lars 
Nordenfelt.  
 
Västtibble har varit kronofogdeboställe och bebotts av kronofogdarna M.G Groth och L.Krutmeijer. Där har 
också funnits både läkare och apotek ända in i relativ sen tid, ett vittnesbörd om hur förhållandena på 
landsbygden ändrats. Den forna läkarebostaden är nu ombyggd till ett hemtrevligt ålderdomshem. 
 
Andra större gårdar inom socknen är Skråmsta, saknar manbyggnad, utgård till Aske i Håtuna och Frötuna, 
som sannolikt ligger på en gammal offerplats. 
Flykten från landsbygden gör sig gällande här liksom i andra socknar. Sedan 1920 har folkmängden minskat 
med 198 personer. Flyttningsfrekvensen är anmärkningsvärt stor beroende på den rörliga 
arbetarbefolkningen. 
 
Håbo-Tibble är liksom Håtuna en urgammal bygd. Fornminnen finns rikligt: gravfält med resta stenar, 
stensättningar och högar från järnåldern är noterade från ett flertal ställen inom socknen, såsom vid Alby, 
Heljesta, Västtibble, Skråmsta och Täljeby. Sex runristningar finns. Socknen nämndes år 1314 såsom 
Thigbile. Förra leden hör säkerligen samman med ordet tjock, senare leden är ordet böle (nybygge m m). 
Håbo är tillagt för att skilja detta Tibble från andra socknar med samma namn, t ex Skogs-Tibble. 
 
Kyrkan är från början av 1300-talet och byggd i ett par omgångar. Koret och långhuset har tillkommit vid 
olika tider. Kyrkan, som år 1918 pietetsfullt restaurerades är helt fylld med medeltida, typiska, delvis mycket 
intressanta målningar av målare ur Albertus Pictors skola. Motiven till bilderna är hämtade ur den s k Biblia 
Pouperum. Bland målningarna märks särskilt en framställning av den helige Franciskus stigmatisering. 
Kyrkan äger stora dyrbarheter, bl a en mycket vacker medeltida kalk med patén. Ett s k Psalterium 
Davidicum anses var mycket värdefullt. Från Håbo-Tibble kyrka härstammar även fragment av det äldsta 
kända synodalprotokollet från ärkestiftet, vilket nu förvaras å universitetsbiblioteket i Uppsala. 
 
Klockstapeln är av den för Uppland vanliga typen och har ovanligt vackra klockor. 



Skolväsendet, som inom socknen har gamla anor, är föremål för vederbörande myndigheters intresse. 
Moderna, rymliga och ljusa bostäder med alla bekvämligheter har byggts för lärarpersonalen, och själva 
skolbyggnaden kommer att undergå en genomgripande förnyelse för att motsvara tidens krav. Ordinarie 
lärare är för folkskolan kantor Carl E. Walldén och för småskolan fröken Karin Jansson. 
 
I omedelbart grannskap till kyrkan reser sig på den gamla skolans grund den hemtrevliga och praktiska 
hembygdsgården, som för några år sedan uppfördes av kommunen med bidrag av statsmedel. Här har den på 
initiativ av ingenjör Lars Nordenfelt startade och av honom allt fort ledda livskraftiga föreläsningsföreningen 
sitt hem. Här samlas JUF m fl föreningar till sina möten och fester, varvid ofta socknens vältrimmade 
teatercirkel och kyrko- och hembygdskören medverkar. Här hålls också sammanträden och stämmor. Under 
vintersäsongen anordnas biografföreställningar med egen ljudfilmsapparat. Man har ofta klagat över bristen 
på goda nöjen för landsbygdsungdomen. Det har visat sig, att hembygdsgården haft stor betydelse för 
lösningen av denna fråga. Därigenom att hembygdsgården drivs i kommunal regi finns goda möjligheter att 
kontrollera och övervaka nöjeslivet, och de ekonomiska förhållandena möjliggör oberoende av den s k 
nöjesindustrin och dess ofta synnerligen låga standard. 
 
Den kommunala och kyrkliga styrelsens beslutande organ är kommunalstämma och kyrkostämma. 
Ordföranden i kommunalnämnden är hemmansägare Eric Sundblad, Heljesta i fattigvårdsstyrelsen 
hemmansägare Th. Ericksson, Hållunda, i barnavårdsnämnden herr Nils J. Ståhle, Vallby gård samt i 
kommunalstämman kantor Carl E. Walldén. Ordförande i kyrkorådet och kyrkostämman är kontraktsprost 
Robert Littmarck. Kyrkovärdar är hemmansägare Georg Barthelsson, Bälby, och handlanden Jean 
Malmström, Håbolund. 
 
Håbo-Tibble har under en följd av år haft jämförelsevis hög utdebitering, men detta förhållande synes nu 
vara på väg att ändras till det bättre.  Antalet skattekronor enligt 1946 års taxering är 4.885, och den 
kommunala utdebiteringen är 6:61. Utdebiteringen 1940-1946 var i genomsnitt kr 8:86. 
 
När denna kortfattade sockenbeskrivning nu avslutats, må av ”skrivaren” få uttalas den förhoppningen, att de 
föreslagna kommunsammanslagningarna, ett växande ingripande från statens sida i enskild och allmän 
företagsamhet samt en allmän nivellering i olika avseenden, vilka måhända äro nödvändiga och även nyttiga, 
icke skola allt för mycket skada gamla. omistliga värden: viljan att genom idoghet och sparsamhet skapa en 
tryggad framtid, intresset för hembygden och dess liv, ofta bevisat i levande sockenkärlek och 
sammanhållning mellan bygdens folk. Den kommer landet och folket i dess helhet till godo. 
 
Håtuna socken. Av kontraktsprost J.R. Littmarck. 
 
I hjärtat av Uppland, ligger det historiskt bekanta Håtuna. Arealen är 4.631 hektar och folkmängden 675 
personer. Håtuna gränsar i norr till Häggeby socken, i nordost till farleden Stockholm-Uppsala, i sydost och 
söder till Håbo-Tibble och Bro socknar samt i väster till stora och lilla Ullevifjärden. 
 
Redan under medeltiden var Håtuna tingställe för ”Håbo Hundare” och synes ha varit häradets centralpunkt. 
Nu tillhör socknen Uppsala läns södra domsaga samt Trögds tingslag. Tillsammans med grannsocknen 
Håbo-Tibble bildar den ett pastorat och ett skoldistrikt. 
Geologiskt sett utgörs marken av på urberget vilande leror, morän- och rullstensbildningar. Trakten är till 
större delen uppodlad slättbygd med mycket god jord. Västra delen av Håtuna utgöres av ett stort skogsparti, 
vilket huvudsakligen upptages av Håbo häradsallmänning. 
 
Bebyggelsen är karakteristisk för stora delar av Mälardalen och Mellan-Sverige: stora gårdar med 
kringliggande ekonomibyggnader och arbetarbostäder. Dessa gårdar upptaga 76,8 % av socknens hela yta 
och 77,3 % av dess åkerareal. Däremot finns blott några få mindre hemmansägare. Från några av de större 
gårdarna, särskilt Håtunaholm och Kvarnnibble, har avstyckningar ägt rum, avsedda för småbruk. Denna 
form av bebyggelse, där byar, samhällen eller tätare bebyggelse saknas, ger sin särskilda karaktär åt socknen. 
Systemet med till stor del naturaavlönade arbetare s k statare, har numera avskaffats och ersatts av 
modernare avlöningsförhållanden. Bostadsförhållandena för arbetarna ordnas genom modernisering av de 
gamla bostäderna eller, i många fall, genom nybyggnad, i regel av tvåfamiljs- eller enfamiljshus. I 
jordbrukstekniskt hänseende sköts både jord, skog och djur synnerligen väl. Ett problem, som på senare tid 
blivit aktuellt, är svårigheten att få god arbetskraft till jordbruket; särskilt är bristen på ladugårdsskötare stor. 
 



Befolkningsförhållandena kännetecknas av den stora folkminskning och flykten till städerna. Det finns 
emellertid grundad anledning att tro, att denna utveckling nu nått sin kulmen. Ett annat förhållande, som 
medfört olägenheter, är den stor flyttningsfrekvensen. Vissa år har en femtedel av församlingsborna flyttat ut 
och nya kommit i deras ställe för att i sin tur åter flytta efter något halvår eller år. Detta gäller särskilt 
jordbruksarbetarna, och företeelsen har varit föremål för särskilda undersökningar.(Robert Littmarck: 
”Mälardalens nomader”). Bättre bostäder och en höjd levnadsstandard medverka nu till en stabilisering i 
detta avseende. 
 
Håtuna är en urgammal bygd, varom de talrika runstenarna och forngravarna, vilka ligga i riktiga fält, vittna. 
Runstenarna är från kristen tid. Ännu så sent som 1932 hittades i en åker nordost om Norränge gård en stor, 
praktfull runsten, märklig genom spår av röd färg i runorna. Den står nu uppställd i kyrkans vapenhus. 
 
Den ståtliga och vackra kyrkan i tidig mälardalsgotik började antagligen byggas mot slutet av 1100-talet och 
fullbordades i början av 1200-talet. Den är helt och hållet uppförd av gråstensblock. På 1400-talet uppfördes 
av tegel vapenhus i sydväst och sakristia i nordost. Ursprungligen hade kyrkan ett tunnvalv av bräder, för 
vilket fästena ännu kunna ses på kyrkvinden, men detta ersattes under 1400-talet, då Jöns Bengtsson 
Oxenstierna var ärkebiskop, av vackra tegelvalv, vilka samtidigt av målare ur Albertus Pictors skola försågs 
med slingor och blad och bilder av heliga män och kvinnor. I kyrkan finns inga av de eljest för denna tid så 
vanliga Djävuls- och helvetesframställningarna. Endast en större, mycket skadad bildframställning finns, 
nämligen ”S:t Göran och draken” på norra korväggen – karakteristiskt nog, då S:t Göran var riddarnas 
speciella skyddshelgon och bevisligen många riddare funnos i Håtuna under medeltiden. Bland kyrkans 
största dyrbarheter må nämnas ekskulpturer från ett medeltida altarskåp. Dessa, som är utomordentligt väl 
skurna, återger biskop Henrik, Finlands skyddshelgon, den heliga Birgitta m fl. På 1700-talet skänktes av en 
ägare till Skällsta säteri den nuvarande praktfulla altaruppsatsen. För övrigt prydes kyrkan av stora, rikt 
snidade vapensköldar och anvapen: Mörners, Olivestiernas, Cronstiernas, Rappes m fl. Under koret är den s 
k Berendeska gravkoret beläget. På en höjd i närheten av kyrkan, enligt traditionen en avrättningsplats, reser 
sig den mäktiga klockstapeln. 
 
Skolväsendet i Håtuna räknar gamla anor. Utan de för folkskolans första tid typiska småbarnsskolorna, med 
mer eller mindre bristfälligt utbildade lärarkrafter fick socknen redan på 1840-talet en ordnad folkskola i 
Tjusta med särskild ”skolmästare” och en donation till hans avlöning. Denna skola är alltjämt centralskola. 
För slöjdundervisning är särskilt väl ordnat genom en donation på numera 35.000 kronor av en inspektor 
Lindström på Aske och hans maka. Sedan har en oavbruten utveckling ägt rum. Lärarbostäder har de senare 
åren byggts för 100.000 kronor, och flera planeras. 
 
Föreningslivet för en ganska tynande tillvaro, väl beroende på det ringa innevånarantalet men ock i brist på 
ledare. Ett undantag utgör husmodersföreningen. En kyrko- och hembygdskör har ägt bestånd i många år. 
Dess nuvarande ledare är kantor K.G Bergqvist. Idrottsföreningen sysslar tyvärr enbart med fotboll på den 
fria idrottens bekostnad. 
 
I Håtuna infördes kommunalfullmäktige år 1938. Antalet ledamöter är 15. På ett föredömligt sätt har denna 
institution lagts upp och sedan fungerat. Vid bildandet, och även sedan, har val skett efter en gemensam lista, 
genom vilken skilda partier och yrken representerats efter sin storlek. Ordförande är häradsdomare Edvin 
Hedin, vilken innehar en rad kommunala uppdrag, bl a som ordförande i fattigvårdsstyrelsen. Antalet 
skattekronor enligt 1946 års taxering är 8.484. Kommunal utdebitering per skattekrona enligt beslut 1946 är 
kr 5:87. Ordförande i kyrkorådet och kyrkstämman är kontraktsprost Robert Littmarck, som även är 
pensionsnämndens, barnavårdsnämndens och skolrådets ordförande. 
 
Håtuna har numera synnerligen goda bussförbindelser med Stockholm genom AB Linjebuss, inte mindre än 
3 förbindelser varje dag och flera turer lördagar och söndagar. Tyvärr har den planerade förbättringen av den 
stora huvudvägen genom häradet ännu inte kommit till stånd, och med hänsyn till den växande trafiken må 
man hoppas, att det ej dröjer länge, innan arbetet sätts igång. Ångbåtstrafiken har definitivt upphört. Därmed 
har ett stycke av den gamla ”goda” tiden försvunnit. Telefonväsendet är automatiserat. 
 
Framtiden? Ja, här må till sist av den som skrivit dessa rader uttalas den förhoppningen, att den duglighet och 
företagsamhet, som kännetecknat utövarna av vad som varit vår modernäring, icke må alltför mycket 
kringskäras och att landsbygdens berättigade intresse må väl tillgodoses av dem, som makten har. 
 



Stockholms-Näs socken. Av kyrkoherde Ernst Beinhoff. 
Stockholms-Näs socken gränsar i norr till Bro och V Ryds socknar, i väster till Bro och Brofjärdarna och i 
öster till sjön Görveln. I nordöstra delen och söderut växer en väl sparad skog, under det att socknens mitt 
och nordvästra delen utgöres av väl odlad och bördig slättmark. Görväln göt en betydlig inskärning i 
socknens sydöstra hörn, den s k Tibbleviken. I norr ligger den lilla vackra, kräftrika sjön Lillsjön, ej synlig 
från den stora landsvägen, samt mot gränsen till Västra Ryd Örnässjön. Båda sjöarnas vatten ledes genom en 
kanal förbi Aspviks kvarn. Stockholms-Näs socken har en areal av 30,59 kvkm. och en folkmängd av 770 
personer vid 1946 års slut. Den stora allmänna landsvägen från Stockholm kommer österifrån över det s k 
Stäkessund, som  sedan gammalt är farleden till och från Sigtuna och Uppsala, över en bro, byggd 1926 med 
svängbrospann, rakt över mitten av Stäketsön, medan järnvägen gör en bukt norrut fram till Ryssgraven, ett 
gammalt sund väster om Stäkesön. Här har den sedan gammalt för alla resande besvärliga dalkarlsbacken 
förbättrats med en bred nyanlagd väg, som löper in i Kungsängens stationssamhälle parallellt med järnvägen, 
som byggdes år 1875. Dessförinnan vek landsvägen av åt norr förbi Stockholms-Näs kyrka fram mot Tibble 
gård och vidare till Bro socken. Norrut går en häradsväg till Ryd alldeles intill Näs kyrkomur över 
Ekhammars ägor, och med en hög vägbana och djupa diken slingrar den sig med otaliga kurvor genom 
Brunna skog fram över Brunna gärde. 
 
Sockenkyrkan, som daterar sig från 1200-talet och är en typisk Upplandskyrka utan torn, ligger vid gamla 
kungsvägen i socknens norra del. Strax intill ligger klockargården och kyrkskolan. Även detta tempel fick 
kännas vid 1800-talets vandaliseringsepidemi, då spåntaket ersattes med korrugerad plåt. På västra gaveln 
byggdes ett litet torn, och gaveln pryddes med trappgavlar. Den slutna bänkinredningen från 1600-talet 
ersattes med öppna bänkar o s v. Men under åren 1920-21 verkställdes på privat initiativ den stora 
restaureringen under nutida sakkunskap, då kyrkans ursprungliga skönhet så långt sig göra lät återställdes. 
Hela restaureringen beskostades av fröken Marie Björnstjerna och belöpte sig till i runt tal 54.000 kr. Till 
evärdelig åminnelse av hennes kärlek till Stockholms-Näs kyrka hänger hennes bild i kyrkans sakristia. I 
samband med restaureringen inköptes ett nytt orgelverk från firman Furtwängler och Hammar för en summa 
av 20.000 kr. till hälften bekostad av privata medel. 
 
Kyrkans klockstapel reser sig på en mindre höjd några hundra meter väster om kyrkan. Klockstapeln har förr 
varit öppen men är nu inbyggd av bräder och täckt med spån. Dess läge och vackra byggnadsstil drar 
uppmärksamheten till sig. 
 
Den del av Stockholms-Näs socken, som mot söder och sydost breder ut sig åt sjön Görväln, är den mest 
natursköna delen. I denna del ligger också de förnämsta gårdarna. Vid färd från öster kommer man först till 
Almare-Stäkets gård med ett vackert läge med utsikt åt Görväln. Godsets markområde ligger till hälften å 
östra sidan av farleden vid Stäket och hör till Stockholms län samt har tagits i bruk för en omfattande 
bebyggelse. Återstoden av godset, ungefär 100 hektar åker och 230 hektar skog, är belägen väster om 
Stäkesbron. Huvudbyggnaden uppfördes på 1700-talet av sten. Dock förefaller det som en del, vilken nu 
används till köksavdelning, är av långt tidigare datum, kanske från 1300-talet, och tyder på förutvaron av ett 
kloster. Sedan mitten av 1800-talet har Almare-Stäkets gård varit i släkten Björnstjernas ägo. 
 
Stäksön är mäktig så till vida att här ligga ruinerna efter den gamla biskopsborgen från 1400-talet, som 
anlades till försvar av det lilla sundet och till skydd för Sigtuna och Uppsala. Här har häftiga strider stått 
särskilt mellan Sten Sture d y och ärkebiskop Gustav Trolle, vilken som dansksinnad beskylldes för 
förräderi. Fästet nedrevs 1518. Stockholms-Näs hembygdsförening söker förverkliga en länge närd önskan 
att få denna märkliga ruin utgrävd och konserverad, men detta kostar mycket pengar. 
 
Historiskt sett är Stäketsön den märkligaste delen av Stockholms-Näs socken. Då man kommer från det 
gamla fästet på Stäketsön till Kungsängens stationssamhälle, väster om Ryssgraven förnimmer man 
avståndet mellan gammalt och nytt, ty här möter oss en bebyggelse, som till största delen växt upp vid och 
omkring järnvägsstationen i fullt modern stil. Det är en del av Stockholm, som flyttat väster ut. Åtminstone 
två tredjedelar av samhället ligger på ecklesiastik mark och har av de flesta villaägare förvärvats genom 
friköp. För Kungsängens samhälle återstår dock stora problem att lösa i fråga om gator och sanitära 
anordningar på grund av de svåra markförhållanden. 
 
Den enda industrin i Stockholms-Näs är familjen Ryds gjuteri, som fortfarande går för fullt. Sedan den 
elektriska järnvägsdriften kommit igång och staten inlöst Västeråsbanan har lokaltrafiken till och från 
Stockholm blivit mycket livlig. 



Socknens största gods är Lennartsnäs med en areal av 208 ha åker och 500 ha skog. Till Lennartsnäs räknas 
utgården Frölunda, som numera innehas av friherre Clas af Ugglas, samt Aspviks gård som på 1600-talet 
ägdes av släkterna Körning och Gyllenholm. Ätten Körning har sin gravkammare i Näs kyrka. Den utmärkes 
av en gravtumba i kyrkans kor. 
 
Lennartsnäs ligger omkring 6 km från Kungsängens järnvägsstation och ter sig mäktigt och imponerande 
genom sitt vackra slott vid stranden av sjön Görväln. Godset har uppkallats efter fältherren Lennart 
Torstensson, som avled 1651. Genom skilda öden kom Lennartsnäs i släkten af Ugglas ägo från mitten av 
1800-talet. 
 
Strax intill Lennartsnäs ligger Öråker. Under senare delen av 1800-talet ägdes de båda godsen av friherre 
C.G. af Ugglas. Genom arvskifte övergick Öråker med underlydande Skälby, Sylta och Ålsta gårdar år 1907 
till amiral W.Dyrssen. Numera ägs gården av amiralens son general G. Dyrssen. Öråker med det införlivade 
Asker har en areal av 248 ha åker och 260 ha skog. Gården har under senare tid väsentligen moderniserats 
och kan ståta med socknens förnämligaste ladugård såväl beträffande storlek och utseende som 
djurbesättning. 
 
Det är ej blott de stora godsen, som sätta sin prägel på socknen. Starkast pulserar det längs den stora 
pulsåder, som går genom socknen och skänker den sin färg. Ända från Aspviks kvarn i väster och österut till 
Ryssgraven har en bebyggelse växt upp, endast avbruten i dess mellersta del av Tibble och Ekhammars 
gårdar samt den gamla komministergården, som höjer sig i förnäm avskildhet på en höjd vid den gamla 
landsvägen. Prästgården har nu sedan komministraturen indrogs med dess sista innehavare, pastor G. 
Östlund, för några år sedan sålts till den borgerliga kommunen för skoländamål. En ny, modern skola har 
redan beslutats och godkänts av skolöverstyrelsen. 
 
Stockholms-Näs står säkert inför en stark utveckling, inte minst därför att Stor-Stockholm tränger på allt 
starkare. Frågan är om inte den dag kommer, då denna del av Uppland i administrativt hänseende och av 
praktiska skäl inlemmas i Stockholms län. Redan nu är förbindelsen så stark, att samhörigheten med 
Stockholm är mera naturlig och levande än med Uppsala. 
 
Västra Ryds socken. Av kyrkoherde Ernst Beinhoff. 
 
Västra Ryds socken gränsar i norr till Håbo-Tibble, i öster till sjön Skarven med Granhammarsfjärden, i 
söder till Stockholms-Näs och i väster till Bro och Håbo-Tibble socknar. 
 
I väster ligger den vackra Lejondalssjön, som med omkring 5 km gränsar mot Bro. Denna sjö har sitt utfall 
genom Tranbygge kvarn mot nordost. I sydväst ligger Örnässjön på gränsen till Stockholms-Näs socken och 
tömmer sitt vatten genom Lillsjön förbi Aspviks kvarn. Västra Ryds socken har en areal av 45.37 kvkm och 
en folkmängd av 577 personer vid 1946 års slut. 
 
Västra Ryd har under senare år kommit allt närmare Stockholm genom dess busslinje, som dagligen 
uppehåller trafiken på huvudstaden och norrut till Sigtuna och Uppsala. Landsvägen, som löper förbi Västra 
Ryds kyrka i sydlig riktning, är smal och krokig ända tills den kommer in på den stora vägen Stockholm-
Enköping strax söder om Näs kyrka. 
 
Landskapet är typiskt Mälarlandskap med omväxlande skogsdungar och bördiga sädesfält. Den 
naturskönaste delen torde säkert vara den del, som omfamnas av den leende Granhammarsfjärden med den 
ståtliga Munkholmen, där den gamla farleden mellan Uppsala och Stockholm går genom det s k Tärnsundet. 
 
I de centrala delarna av socknen ligger som sig bör den utomordentligt vackra sockenkyrkan med en av 
ärkebiskopsstiftets vackraste prästgårdar samt kyrkskolan strax intill. Så samla sig de små och stora gårdarna 
kring denna idyll, som här ligger i sanning kyrkan mitt i byn. Den är säkerligen en av Mälardalens vackraste 
kyrkor, och dess ålder går tillbaka på 1200-talets mitt, då den helt säkert att döma av arkitekturen var ett 
anspråkslöst tempel av ringa mått. Tornet och sakristian tillbyggdes på senare delen av 1700-talet. Under 
1800-talet har kyrkan ett par gånger undergått mer eller mindre genomgripande reparationer och fick ett 
värdefullt Strand-orgelverk 1831. Men 1800-talets vård av våra medeltida tempel är en sorglig historia, och 
även Västra Ryd blev föremål för den vandalisering, som präglade tidens smak. En genomgripande 



restaurering, särskilt med anledning av orgelverkets totala förfall, visade sig vara nödvändig och kom också 
till stånd åren 1943-44, till största delen genom frivilliga gåvor. 
 
Under sakkunnig ledning utbyggdes orgelverket att omfatta 14 stämmor med bibehållande av den gamla 
orgeln med dess oskattbara principalverk. Kyrkans ovanligt rika skatter av medeltida skulpturer plockades 
ner från tornkammarens damm och smuts och placerades på lämpliga platser; det gamla triumfkrucifixet från 
1200-talet hängdes upp i förskönat skick i triumfbågen; S:t Andreasskåpet fick en värdig plats i sakristian; 
den värdefulla predikstolen från 1600-talet fick genom skickliga händer tillbaka sin gamla vackra färg, och 
allt oäkta guld ersattes med äkta; de gamla obekväma bänkarna ersattes med nya, och de gamla bänkdörrarna 
togs ned från kyrkvinden och sattes tillbaka på sina platser. Nu står hon där, den gamla kyrkan, och bildar 
med sitt vackra torn ett centrum omkring vilket folkets liv samlar sig i både helg och söcken. 
 
Den, som färdas förbi, kan knappast undgå att stanna och låta sina blickar följa den mäktiga kyrkvallen, som 
från kyrkan leder upp till den idylliska prästgården, som har så många minnen att berätta. Den ligger på en 
höjd omgiven av en 100-årig trädgård och park med ett av Mälardalens märkligaste liljekonvaljebestånd. 
Prästgården i dess nuvarande stil byggdes upp efter en förhärjande brand 1830. År 1939 genomgick den en 
grundlig modernisering och fyller som prästens bostad de högsta anspråk. 
 
I Västra Ryd lever folket i huvudsak av jordbruk. Någon industri finns ej med undantag av en 
konserveringsfabrik på Örnäs säteri. Det vackra slott, som synes söder om landsvägen, där den går fram över 
Brunna gårds bördiga slätt, är Granhammar. Med underlydande gårdar har denna gård en areal av 447 ha 
åker, 49 ha äng och 1.383 ha skog. Granhammars gård har alltsedan 1500-talet bytt ägare blott genom arv 
eller gifte tills den år 1933 genom vissa transaktioner övertogs av grosshandlare R. Nathansson från släkten 
Rålamb. Att döma av de många släktporträtten som prytt slottets salar, har godset varit i den Lantingshausen-
Rålambska släkten sedan förra hälften av 1700-talet. Mycket av intresse har slottets historia att berätta, men 
historien är för lång för denna sockenbeskrivning. Under Granhammar sorterar också två gårdar, Brunna och 
Lillboda, med bördiga ängsmarker. 
 
På vägen till Håbo-Tibble passeras Tranbygge gård, som numera ägs av greve G.Mörner och hans maka, f 
Bolinder. Den har en areal av 222.13 ha åker och äng samt 468,95 ha skog. Lejondalssjöns utlopp i Mälaren 
går genom egendomen och lämnar kraft åt gårdens kvarn och såg samt skänker skönhet och bördighet åt 
ängar och fält. 
 
I nordöstra delen av socknen ligger i all sin avskildhet Torsätra gård, som numera ägs av dir H. Selander, 
Stockholm. Sedan 1940 har denne brukat gården och nedlagt oerhörda kostnader på gårdens corps de logis 
och på jordbrukets modernisering, så att Torsätra med skäl kan betraktas som en mönstergård. Särskilt må 
nämnas ladugårdens värdefulla uppsättning av avelsdjur. Av de större gårdarna i Västra Ryd kan också 
nämnas Sundby gård, som allt sedan den nye ägaren dir E Berglöf övertog gården 1939 upplevt en ny tid. 
Gården har under senare årtionden kursats från hand till hand och råkat i ett verkligt förfall. Synd om den 
vackra egendomen med sin långa intressanta historia, som går tillbaka ända till slutet av 1200-talet, då 
gården nämnes i ett ärkebiskopsbrev. Den har också under två perioder haft samma ägare som Granhammar. 
Numera har allt vad som kan moderniserats och mekaniserats ställts under nya tidens krav. Gården, för 
vilken ägaren haft stora utgifter, skall göras räntebärande. Den som sett Syndby för tio år sedan skulle ej 
känna igen den. Ett bevis på framåtanda och ekonomiskt förutseende. 
 
Till slut också ett ord om Örnäs säteri vid Örnässjön. Gården är till sin areal ej stor, men genom de unga, 
driftiga herrarna Bodén, som ärvt gården efter sin fader, grosshandlare S.Bodén, har den blivit en plats, där 
ungdomen vill visa, vad den kan såväl när det gäller att föda upp vackra hästar som att koka sylt. Det är här 
som Västra Ryd har sin enda industriella anläggning, vilken ej skäms för sig. Här råder verksamhetslust. 
Förmögenheten har inte låsts in utan satts i rörelse till båtnad för både egendom och folk. 
 
Västra Ryd har också sina små och anspråkslösa gårdar såsom Stenbacka, Lerberga, Korsvreta, Kärrboda, 
Lurbacka m fl, där ett arbete utföres under anspråkslösare former men även om detta är hårt, bäres dock 
bördan av kärlek till den egna torvan. Under senare tid har mycket blivit gjort för att skapa trivsel för 
lantarbetarna på de större gårdarna genom tidsenliga bostäder, men ingenting kan dock jämföras med det 
egna hemmet. Där är människan bofast. Den övriga befolkningen är mer eller mindre flytande. De 
patriarkaliska förhållandena, som varit rådande på de större gårdarna, höra till en gången tid. 
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