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Gamla Landsvägen från Stäket till Kalmarsand
Föredrag av Ulf Björkdahl

Onsdagen den 17 okt 2018 kl 19.00
Bro, Biblioteket/Brohusscenen
Denna kväll berättar Ulf Björkdahl om arbetet med sin bok Den
Gamla Landsvägen genom Upplands-Bro. Vägen har under
århundraden varit en viktig kommunikationsled mellan Stockholm och
Bergslagen. I takt med den ständigt pågående samhällsutvecklingen
har vägens sträckning ändrats ett flertal gånger. Ulf ger oss i kväll
glimtar ur den intressanta historien om Enköpingsvägens utveckling
från en stenig och backig stig till en modern landsväg.
Fri entré
Arrangör: Biblioteket i samarbete med UKF
Under perioden den 16-28 oktober finns det en utställning i Brohuset/ Konstkuben om Den gamla
landsvägen. Välkommen in till Konstkuben!
Tips: Boken finns att köpa på biblioteken i Brohuset och Kulturhuset. Pris: 80 :- . Den finns även
att köpa på plats på föredraget.
Den kan också beställas genom inbetalning till UKF:s plusgiro 27 58 94-4. För postbefordran
tillkommer porto 54 kr, totalt 134 kr. Glöm inte att ange namn och adress.

Historisk Mosaik
Missade du UKF´s stora evenemang ”Historisk mosaik” om UpplandsBros brokiga historia som gavs i Kulturhuset i Kungsängen den 23 maj
2018? I föreställningen skildrades Upplands-Bros historia genom de
bitar som lämnats kvar i form av poesi, målningar, sång och
deklamerade texter.
Du kan läsa Börje´s manus på UKF´s hemsida www.ukforsk.se eller på
kommunens hemsida.

Föreningen för
Upplands-Bro
Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Ordförande: Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 19637 Kungsängen
Sekr: Sophie Hedin, Lärarvägen 2, 197 30 Bro
Forskn ansv: Börje Sandén Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 30 Bro
Upplysn. Börje Sandén 08-582 413 55
Postadress: UKF, Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 30 Bro
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ukf@ukforsk.se

www.ukforsk.se

Första Sandénstipendiet delades ut vid Fest i byn
(Text och bild från Upplands-Bro kommuns hemsida)

En viktig händelse under Fest i Byn var utdelningen av det allra första Sandénstipendiet som i
år gick till makarna Irène och Johan Seth.
Sandénstipendiet är nytt för 2018 och instiftades till Gudrun och Börje Sandéns ära. Makarna
Sandén har bl.a. genom föreningen Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut verkat i
kommunen i 50 år. Stipendiet ska gå till någon som har bidragit till kulturhistorisk verksamhet
lokalt. I år fick makarna Seth ta emot stipendiet med bland annat motiveringen:
"För många års insiktsfullt och målmedvetet arbete med bevarande av det historiskt
betydelsefulla Almare Stäket och för deras öppna attityd till kulturhistorisk verksamhet."

Gudrun och Börje Sandén har fått ge namn
åt kommunens nya stipendium. Till vänster
syns dagens konferencier, artisten Jan
Johansen, samt kultur- och fritidsnämndens
ordförande Andreé Wright (MP).

Andreé Wright överlämnar stipendiet till
Irène Seth. I mitten syns Börje Sandén, som
fått låna sitt namn till stipendiet.

- Jag är oerhört tacksam att Johan och jag
har fått det här priset tillsammans. Det är
fantastiskt, en hederssak, säger Irène Seth.

Johan Seth tar emot blommor för sitt
kulturhistoriska arbete.

Hon betonar vikten av att sprida kunskap om
kommunens historia.
- Om man växer så mycket som vi gör i
kommunen, då behöver man veta vart man
kommer ifrån för att förstå vart man ska. Om
man förstår historien får man en förankring
tillsammans.

Torpet Ön (Strömstorp)
Av Ulf Björkdahl

Torpplatsen på 1970-talet. Foto publicerat med tillstånd av länsmuseum

Torpplatsen Ön är belägen mitt på Norra Stäksön. Platsen är känd sedan mitten av 1600-talet. 1663
omtalas den som "nybygget Strömstorp". Några årtionden senare kallas den Ön eller Öhn som man
skrev då. Själva torphuset kallades ibland för Östugan. Till torpet hörde närliggande åkrar, och längre
bort låg kärrmarken som användes som äng. Hit tog man sig ursprungligen på stigen från AlmareStäkets herrgård vilken korsade stora landsvägen där f d restaurangen Dalkarlsbacken nu ligger.
I torpet Ön har under årens lopp bott många torpare, skogvaktare, statdrängar och arbetskarlar med
sina familjer. Vanligen bodde två familjer samtidigt i huset. Från torparen Jan Larssons bouppteckning
1773 kan vi utläsa att han höll inte mindre än 1 häst, 4 kor, 15 får och 4 svin. När järnvägen drogs
fram över Stäksön under 1870-talet drogs spåret tvärs över torpplatsen så att torpstugan kom att ligga
söder om och jordkällaren norr om järnvägsspåren. Det verkar som om platsen övergavs som bostad
på 1930-talet.
Det sista torphuset på platsen, en knuttimrad parstuga, brann ner i början av 2000-talet. Torpgrunden
är utplanad. Det kvarvarande förfallna uthuset är nedbrunnet.
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Karta från 1690

Karta 1802. 62 är hustomt och 65 en åkerlinda

Torpstugan enligt 1690 års karta.

Det sista uthuset (dec. 2009). I början av 1900-talet höll torparen
två kor, en gris samt smådjur. Huset mäter 9,3 x 4,2 m. Fädelen
uppförd i timmer. El har varit framdragen. Nedbrunnet.

Karta från 1860-talet, innan järnvägen kom.
Norr om torpplatsen syns två byggnader vid
ängskanten, kanske lador tillhörande
herrgården.
Topografisk karta 1869. Torpplatsen är markerad nästan som en
fyrkant. Vägar (stigar) gick åt alla håll. De öppna fälten är den
del av åkermarken som disponerades av torpet.

Ekonomiska kartan 1952. Järnvägen löper
över den gamla torpplatsen

Jordkällaren idag (nova 2011).

Text och bild Ulf Björkdahls släkt- och bygdeforskning. Upprättad 2009-12-19, reviderad 2015-06-04.
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PRO i Upplands-Bro – hur började det?
av Inger Rydén Bergendahl
I år har PRO‐föreningarna i Bro och i Kungsängen firat att man varit verksamma i 40 år. PRO:s
historia i Upplands‐Bro är dock äldre än så. I denna artikel berättas hur det hela började
1963 med bildandet av en folkpensionärsförening.

Starten
Upplands Bro Folkpensionärsförening bildades den 2 juli 1963 vid ett möte hållet i
kommunalhuset i Bro. Eftersom kommunen då tillhörde Uppsala län, var det PRO‐distriktet i
detta län som man anslöt sig till.
En interimsstyrelse bestående av Simeon Melin Norrgärdet, Anton Blomkvist Härnevi, Edvin
Källkvist Tuna, fru Holm Härnevi och Arvid Karlsson Solberga/Härnevi valdes. Vidare beslöts
att styrelsen skulle sätta sig i förbindelse med Hr V Söderström, Österby bruk för det
definitiva bildandet som avsågs ske i början av september månad 1963. Dessutom beslöts att
styrelsen skulle ansöka om ett kommunalt anslag på förslagsvis 500 kr.

Syfte med den nya föreningen
Syftet med Folkpensionärsföreningen formulerades i en skrivelse i mars 1964 till kommunen:
• att på neutral grund sammansluta alla folkpensionärer inom Upplands‐Bro,
• att med de medel som stå till buds främja medlemmarnas ekonomiska, sociala och
kulturella intressen, så att dessa tillförsäkras trygghet och trivsel,
• att ordna möten med upplysande föredrag och underhållning samt söka lösa
medlemmarnas fritidsproblem, samt
• att bistå medlemmarna med råd och upplysningar i pensions‐ och socialvårdsfrågor.
Utöver dessa i stadgarna inskrivna uppgifter ämnade föreningen söka ordna resor och
utflykter av lämplig art för sina medlemmar.
I skrivelsen till kommunen konstaterades att det behövdes mer medel än medlemmarnas
avgifter för att förverkliga föreningens uppgifter. ”Därför våga vi vända oss till
kommunalnämnden och vördsamt anhålla om ett anslag till 1964 års verksamhet på
förslagsvis kr 1 000 kr.”

En fana anskaffas
Ett viktigt ärende år 1964 var utredning och beslut att anskaffa en fana åt Folkpensionärs‐
föreningen. En särskild fankommitté kom fram till att en fana är en viktig symbol kring vilken
medlemmarna skulle kunna samlas vid högtidliga tillfällen. Kommittén beräknade kostnaden
till 1 000 – 1 200 kr. Beslut att gå vidare fattades vid ett sammanträde i Sockensalen i
Kungsängen 3 oktober och styrelsen fick i uppdrag att verkställa beslutet. Anbud inhämtades
från Sten Ericsson Dekorationsateljé i Köping. Anbudet antogs att låta sy upp en fana i blått
nylon med text på framsidan UPPLANDS‐BRO PENSIONÄRSFÖRENING BILDAD 1963 och text
på baksidan Vårt mål – fred och frihet. Priset blev 775 kr. Fanan levererades med en
ömsesidig sakförsäkring i Folksam med årspremie 1 000 kr.
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Föreningen växer
Vid årsskiftet 1963/64 hade föreningen ca 130 medlemmar. 1965 hade medlemsantalet stigit
till 170 vid årets utgång. Resor hade företagits till Uppsala för besök på dess stadsteater
samt till djurparken i Kolmården. I Kungsängen hade en syförening varit verksam och tillfört
föreningskassan ett tillskott på 777:50 kr.
Hela året hade pensionärsgymnastik pågått med i genomsnitt 20 deltagare. Röda korset
hade stått för omkostnaderna för denna. Överenskommelse hade träffats med herr‐ och
damfriseringarna i Bro och Kungsängen om en rabatt på hårvård till pensionärer vissa
veckodagar (mot uppvisande av medlemsbok).

En omfattande reseverksamhet
1966 hade reseverksamheten utvecklats ytterligare, Föreningen hade enligt verksamhets‐
berättelsen besökt Uppsala, Furuvik, Södertälje, Trosa, Tullgarn, Dannemora, Österby bruk,
Leufsta bruk och Östhammar. Vidare hade föreningen varit inbjuden till Gammeldansens
vänner i Bro och till samkväm på Ynglingahemmet.
Sommaren 1967 fann kassören i pensionärsföreningen behov att i ett bekymrat brev be om
ett råd från distriktskonsulenten i Uppsala om bussresorna: ”Vi ha några gubbar som alltid
skall till systemet när vi kommer i närheten och som sedan blir mer eller mindre talföra och i
en del fall är det dåligt med balansen.” Av svaret från distriktet framgår att om det inte
skulle hjälpa med varningar, så var det bäst att avstänga dem även om risken då är att
gubbarna lämnar föreningen. Bättre det än att folk som är skötsamma skulle gå ur
föreningen på grund av vantrivsel på bussresorna.

Folkpensionärsföreningen fortsätter att utvecklas
Vid utgången av 1968 var antalet medlemmar 211. Detta år hade Simeon Melin avgått som
ordförande och efterträtts av G. Vikström.
Den sittande styrelsen konstaterade att trots det relativt goda medlemsantalet syntes det
vara många ålderspensionärer och förtidspensionärer som stod utanför organisationen. Det
var styrelsens förhoppning att under 1969 kunna aktivera medlemsanskaffningen till gagn
för föreningens gemensamma arbete för en förbättring av pensionärernas ställning i
samhället.
I början av 1970 inkom Tommy Widlund, Upplands‐Bro Socialdemokratiska arbetarekommun
med en motion till kommunfullmäktige angående utökat kommunalt anslag till föreningen
från 1 000 kr till 5 000 kr. Denna höjning beviljades av kommunen.

Resor, teaterbesök m.m.
Reseverksamheten 1970 omfattade bl.a. en åtta dagars resa till Norge. Flertalet resenärer
hade dessförinnan deltagit i en studiecirkel om Norge. Vidare en endagsresa med hemligt
mål, vilket visade sig vara Nyköping, Stenhammar och Harpsund.
Detta år rapporterades också om två teaterbesök – ”Spelman på taket” på Stockholms
stadsteater och Fogelströms ”Minns du den stad”.
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Syföreningarna hade varit verksamma både i Bro och i Kungsängen. Den s.k. syförenings‐
fonden uppgick vid årets slut till 1 518,69 kr.
Kontakter med kommunen hade resulterat i möjlighet till billiga måltider i skol‐
bespisningarna. Vidare hade föreningen rätt att fritt disponera fritidslokaler på dagtid och
att hyresfritt använda matsalarna i Ekhammar‐ och Härneviskolorna.

En kommun i expansion
Hösten 1971 riktade Pensionärsföreningen och Upplands‐Bro Socialdemokratiska
arbetarekommun en gemensam inbjudan till samtliga pensionärer i kommunen att delta i en
liten utflykt för att se vad som hänt:
”Upplands‐Bro kommun har expanderat kraftigt under de sista 5‐10 åren. Vi har
byggt ut bostadsområden, vi har också fått hit I1, militärområdet, vi har fått KF:s
stora lager m.m. […] Kommunalförvaltningen har flyttat till gemensamma lokaler vid
Tibble i det nya s.k. servicehuset.” På utflyktsprogrammet stod bland annat KF:s
centrallager, soldathemmet med fika och studiebesök i Kommunalhuset i Tibble.
1974 uppgick föreningens tillgångar vid årets slut till 8 428,91 kr. Föreningens intäkter
uppgick till 21 727 kr, varav 15 000 kr utgjordes av bidrag och 3 125 kr medlemsavgifter.

Ambition att förbättra de äldres situation i kommunen
Av folkpensionärsföreningen arkiv framgår att i mitten av 1970‐talet fördes diskussioner om
åldringsvårdens utveckling i Upplands‐Bro med Tommy Widlund, ordförande i kommunens
socialnämnd, som drivande kraft. I detta ingick en ambition att förändra ålderdomshemmet
Norrgården i Bro till en öppnare institution – ett pensionärscentrum. Kontakter utanför
kommunen etablerades bland annat med Statens Socialvårdskonsulent hos länsstyrelsen i
Stockholm län och med Kommunförbundet.
1974 beslöt Sociala centralnämnden i Upplands‐Bro kommun att det skulle bildas ett
samrådsorgan med pensionärsföreningen. Från kommunens sida ingick tre förtroendevalda
ledamöter (Tommy Widlund, Kjell Jutenfäldt, och Folke Larsson) och två tjänstemanna‐
representanter (avdelningschef Lennart Stigle och hemvårdsassistenten Hilkka Löf).

Folkpensionärsföreningens avslutande år
År 1975 hade folkpensionärsföreningen 383 medlemmar vilket betydde en nettoökning
under året med 33 personer. Ordförande var Eric Johansson, kassör Bror Pettersson, vice
ordförande Anna Palmgren och sekreterare Jenny Carlsson. Inom föreningen fanns bl.a. fem
uppbördsmän för Bro, Kungsängen, Tibble‐området, Håbo Tibble och Håtuna. Senare (1977)
tillkom Låssa.
Successivt hade tankar vuxit fram på att dela upp föreningen i två föreningen.
Folkpensionärsföreningen höll sitt sista årsmöte den 25 februari 1978 i Ekhammarskolan.
Av verksamhetsberättelsen för 1977 framgick att medlemsutvecklingen varit god, från 462
medlemmar vid årets början och 522 medlemmar vid årsskiftet. Under punkten Avslutning
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på dagordningen konstaterades att den sittande styrelsen nu avgick med anledning av den
förestående delningen.

PRO Kungsängen och PRO Bro bildas
För Kungsängens del tillsattes vid ett möte på Bergaskolan 17 sept 1977 en interimsstyrelse
för den blivande pensionärsföreningen. Den 8 februari 1978 var det dags för själva bildandet
av PRO Kungsängen vid ett möte sammankallat av denna interimsstyrelse.
Föreningens förste ordförande blev Bertil Johnsson, som hade lett interimsstyrelsen. Vice
ordförande blev Helge Karlsson, sekreterare Gerda von Zweigbergk och studieorganisatör
Anna Palmgren. Samtidigt inrättades en kaffekommitté, en lotterikommitté och en
resekommitté. Avgiftsuppbörden organiserades med uppbördsmän för Ringvägen,
Prästhagsvägen, Bergvägen, Östervägen, villaområdet i Tibble samt Västra Ryd.
På motsvarande sätt tillsattes hösten 1977 en interimsstyrelse för den kommande
pensionärsföreningen i Bro. Ordförande för interimsstyrelsen var Bertil Närefors. Den 25
februari 1978 hade PRO Bro sitt första möte. Föreningens första ordförande blev Hilding
Jonsson och kassör Gösta Wikström. Dessutom valdes Karl Halstensson, Jenny Karlsson och
Georg Eriksén till styrelsen. Avgiftsuppbörden organiserades med uppbördsmän för olika
bostadsområden.
Vid den boskillnad som genomfördes den 23 mars 1978 konstaterades att 272 av de 524
medlemmarna i Upplands‐Bro Folkpensionärsförening skulle ingå i Bro‐föreningen och 252 i
Kungsängen‐föreningen. Folkpensionärsföreningens ekonomiska behållning på 25 387,41
kronor fördelades i proportionen härtill, liksom det kommunala bidraget på 27 000 kr. En
högtalaranläggning och Folkpensionärsföreningens fana blev gemensam egendom för de två
föreningarna.
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Vad vet Du om Hagtorp, Norrboda, Hagnäs och Pettersberg?
Jag forskar för närvarande på de fyra torpplatser som finns/fanns på Tibble-ängen i Kungsängen. De
låg alla på Tibble gårds tidigare ägor. Inte mycket finns kvar idag men torpens namn (de flesta) lever
kvar i form av äldreboende (Hagtorp), bostadsområde (Norrboda) och gatunamn (Pettersberg). Endast
Hagnäs-torpet vid Lillsjö Badväg tycks vara bortglömt idag. Min avsikt är att beskriva vad som finns
bakom namnen vilka alla går tillbaka till 1600- och 1700-talen.

Vet Du något om torpen? Känner du till något om deras historia, om än lite? Vilka har bott där? Hur
såg det ut t ex på 1960-talet? Har du kanske något foto?
I så fall får Du gärna kontakta mej.

Ulf Björkdahl
070-573 0134, ulfabjo@gmail.com
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Några glimtar från Håbo polisdistrikt åren 1942-46
Av Lars G Holmblad, arkeolog och historiker
Inledning.
Denna artikel är en sammanfattning av det föredrag undertecknad höll den 21 mars 2018 i
Hembygdsgården Klint i Upplands-Bro.
Föredraget bygger på ett urval av några av de polis- och fjärdingsmanna rapporter som
påträffades av f.d. polismannen Björn Svensson i samband med röjning av polisens lokaler i
Kungsängen. Rapporterna som bevarades i fyra stora pärmar var på väg att kastas. Tack vare Björn
Svenssons ingripande räddades ett intressant och spännande material till eftervärlden. Av en slump
tog Björn kontakt med undertecknad hösten 2017 och berättade om sitt fynd. Han undrade om jag
var intresserad att titta närmare på dessa fyra pärmar. Naturligtvis var jag det.
Innehållet visade sig vara mycket intressant och visade vilken typ av uppgifter och polisärenden
som polis- och fjärdingsmannen fick ta i tu med i Bro och Kungsängen under krigsåren 1942-46.
Det geografiska område som rapporterna berör är i huvudsak från Stäket i öster till Kalmarsand i
väster. Norra delarna med Håtuna/Tibble berörs inte då det fanns en annan
fjärdingsman som svarade för detta distrikt.
Fjärdingsman (”fjärsman”) var från början ett förtroendeuppdrag med att hjälpa
kronolänsmannen med indrivning av skatter, vägtillsyn och polisverksamhet.
Ofta på deltid. Från början tillsattes en fjärdingsman för var fjärdedel av ett
härad, men efter 1850 blev det normalt med en fjärdingsman för varje socken.
Benämningen ”Fjärdingsman” finns belagt från 1500-talet.
Under 1800-talets slut blev det en lägre statlig
tjänst. Lönen var från 55-300:- per år. Från 1925
jämställdes befattningen med titeln polisman. Titeln fjärdingsman
försvann 1954.
Många av rapporterna har ingen underskrift men i mitten av
kriget anställs Lorentz Eriksson (se bild till höger) som
fjärdingsman. Hans namnstämpel börjar då förekomma på
rapporterna. Det vore intressant att få veta om någon vet namnet på
några andra fjärdingsmän i kommunen vid denna tid.
Urval av polisrapporter
Rapporterna ger en bild av beredskapsåren och för oss idag även en försvunnen värld och ger en
viss tidsanda. Vissa händelser framkallar idag kanske ett leende och lite känsla av ”Sörgårsidyll”
eller ”Grönköping”, men för de som drabbades var det nog allvarligt trots ibland ”komiska”
omständigheter. Många ärenden och rapporter visar att vi fortfarande lever med samma problem i
dagens samhälle, medan andra tycks oss mycket främmande. Stölder är vanligt förekommande i
privathus, sommarstugor, från parkerade cyklar samt på tåg. Flera fall av bedrägeri rapporteras.
Här följer ett urval av vad som rapporterades in till fjärdingsmannen.
Stölder och inbrott
Cykelstölder var vanliga, speciellt vid de båda järnvägsstationerna i Bro och Kungsängen. Även
tillgrepp av cykelbelysning var vanliga. Grevinnan af Ugglas blir ex.vis av med sin
cyckelbelysning vid Kungsängens station. Värde 21:50 kr. Cyklarnas värde varierade mellan 50150/200 :-.(1942 motsvarade 100:- ca 2400:- i dagens pennigvärde).
Anmälningar om försvunna och även tillvaratagna cyklar rapporterades. Ett exempel på det senare
är den fantastiska historien om en cykel som stals i Dammhyttan i Persberg utanför Filipstad i
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augusti 1941. Cykeln återfanns vid Kungsängens station den 26/8 1945. Cykeln tillvaratogs och
kunde identifierades och skickades tillbaka med järnväg till ägaren i Persberg. Ägaren fick tillbaka
sin cykel efter 4 år! (cyklarna hade registreringsskylt på den tiden).
Många inbrott skedde i sommarstugor där
vapen, mat sprit och tobaksvaror förvarades.
Den pågående ransoneringen gjorde matvaror,
sprit och vissa kläder är eftertraktade liksom
frukt som importerades exempelvis apelsiner.
•

•

•
•
•

•

En polisman blev av med ett par
sportkängor storlek 42 vid ett inbrott! Det
mesta var på ransoneringskort och svårt
att få tag i om man inte hade kontakter
eller ”vänner på landet” som kunde hjälpa
till.
På Ådö gård stals den 5 januari 1944 8 st.
värpägg ur ett värpäggsrede av två tillfälligt anställda diversearbetare. De båda erkände
stölden. Äggens värde var ca 2,80 kr. Äggen var avsedda för inspektorn på gården. En av
männen hade tidigare suttit på Långholmen för stöld. Flera sidor i rapporten går igenom hela
hans liv ända från barndomen och skoltiden i Kalmar. Vad skulle då männen göra med äggen?
Jo, baka sockerkaka!
Stöld av 10 tjog konserverade ägg, 24 liter lingonsylt i lerkruka samt äpple jämte burk. Därtill
lerkruka och bleckflaska, totalt värde 63 kr.
Stöld av 2½ resp. 3 kg apelsiner ur trälådor under tågtransport mellan Stockholms frihamn och
Kungsängens station. Förekom flera gånger, Även stöld av smör på tåget.
Den 20/11 1942 stöld från parkerad cykel utanför handlaren Johnssons affär i Bro. En ask
cigarrcigaretter Mantaza á 1,60 kr, en ask cigaretter Bill á 1,80 kr, 1 kg bitsocker á 0,64 kr samt
0,5 kg margarin á 0,74 kr. Varorna låg på pakethållaren, ägaren var inne på annat ärende i
närheten. Mörker rådde vid stöldtillfället, troligen ingen ytterbelysning tänd samt att det rådde
mörkläggning.
En av många som drabbades av inbrott var regissören och skådespelaren Victor Sjöström.
Följande rapport beskriver hur man hanterade ärendet.
Håbo Polisdistrikt
Rapport
Torsdagen den 27 december 1945
Till Landsfiskalen i Håbo distrikt hade inkommit en anmälan av följande lydelse:
Kälkholmen, Bro den 3 nov. 1945
Landsfiskalen, Grillby
Enligt uppmaning i telefon igår ber jag härmed få lämna skriftlig
anmälan om ett inbrott som ägt rum å mitt lantställe, Kälkholmen
Lindormsnäs. Det har skett någon gång mellan kl. 13 sistlidna lördag
den 27 okt. och kl. 7 måndag den 29 dennes.
Den man som sköter stället, Anders Pettersson, Lindormsnäs, lämnade
platsen lördag kl. 13 och då han återkom till sitt arbete måndag morgon
kl. 7 fann han att dörren till ett s.k. franskt fönster var uppbruten. Han
kunde dock inte finna att någonting saknades i huset utom litet frukt
och cigaretter som stått framme på ett bord.
Då jag anlände dit igår och låste upp ett skåp där jag haft en del sprit mm förvarad fann jag
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att så gott som allt som funnits i skåpet var borta. Det är ett inmurat skåp försett med
järndörr. Det var från början avsett att ha en kamin placerat där som genom ventiler skulle ge
värme till två bredvidliggande rum. Då vi sedan skaffade centralvärme har emellertid denna
värmekammare aldrig tagits i bruk utan jag har använt den till förvaringsplats för sprit och
annat som jag önskade ha inlåst. Järndörren var dock endast försedd med ett vanligt dörrlås,
varför det tydligen icke vållat någon större svårighet att öppna dörren med falsk nyckel eller
dyrk.
Det stulna är: ½ liter gin, 1 liter italiensk vermouth, ½ liter norrlandsbrännvin, ½ liter
Åhusbrännvin, ½ liter Kronbrännvin, 2 ½-litrar hemmagjord punsch, 1 flaska portvin, 1
flaska Cherry, 1 flaska Bourgogne, ¼ liter äkta munklikör, nästan ½ liter V.O. cognac,
dessutom en del cigarrer (justitierådet) och cigaretter (bl.a. Simon Argt) samt omkring ett
halvt kilo kaffe. Även några tvålar.
Litet hjärta för mig tycks vederbörande ha haft ty kvar fanns en liten slurk amerikansk
whiskey i en butelj samt ett par små brännvinsskvättar i två andra buteljer och en orörd
julvinglögg. Inget annat i huset är borta såvitt jag kan se och ingen åverkan är heller gjord.
Högaktningsfullt
Viktor Sjöström
Regissör
Undertecknad, t.f. fjärdingsman i Håbo polisdistrikt, som av landsfiskalen i Håbo distrikt
beordrats verkställa utredning i saken bl.a. genom förhör med gårdskarlen Anders Petterson
och övriga, får efter verkställt uppdrag härmed rapportera.
Gårdskarlen Anders Petterson som är skriven och boende vid Hackvik i Låssa socken har vid
förhör i saken uppgivit att han vore anställd som gårdskarl hos regissör Viktor Sjöström å
Kälkholmen i Låssa socken. Lördagen den 27 okt. 1945 vid 13-tiden hade lämnat sitt arbete
för att begiva sig till sitt hem som vore beläget omkring en kilometer därifrån. Måndagen den
29 okt. vi 7-tiden hade han återkommit till sitt arbete och därvid funnit att dörren i ett så
kallat franskt fönstervarit uppbruten. Han hade då förstått att villan varit hemsökt av tjuvar
och hade han därefter gått in i densamma för att närmare undersöka saken. Från nu nämnda
fönster komme man närmast in i villans så kallade storstuga. Där hade han varseblivit att från
ett fat på ett bord tillgripits några päron samt en ask cigaretter. Att något annat tillgripits hade
han inte kunnat konstatera. Ej heller i villans inre kunnat upptäcka något spår efter tjuvarna
eller att dessa för övrigt anställt någon skadegörelse därstädes. Utanför villan hade han
upptäckt två stycken knappt skönjbara cykelspår. Av denna anledning hade han dragit
slutsatsen att tjuvarna måst var minst två till antalet. Spåren hade gått från villan mot vägen
Lindormsnäs - Smidö där de försvunnit i den hårda vägbanan. Pettersson hade genast
underrättat Sjöström om det skedda och hade denne några dagar senare kommit ut till villan.
Sjöström hade därefter omtalat att han vid närmare undersökning funnit att tjuvarna medelst
någon falsk nyckel eller dyrk även öppnat det i anmälan omtalade skåpet och att de ur detta
tillgripit en del spritvaror. Pettersson hade icke mera att tillägga i saken och kunde han ej icke
ingiva någon såsom mittsänkt till stölden.
Sjöström uppskattade det stulna till omkring 143 kr. Någon såsom misstänkt till stölden
kunde han inte uppgiva.
Något utöver vad som här angivits har vid undersökningen icke framkommit.
Kungsängen som ovan
Lorentz Eriksson
Fjärdingsman
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Anmälningar om förkomna ransonerings/personkort
En man som just fått ut sina nya ransoneringskuponger för en månad framåt reser från Spånga till
Kungsängen med tåg. Han behöver under resan att uppsöka toaletten och råkar under besöket
tappa alla sina ransoneringskuponger i ”hålet” ner på banvallen. När han kommer till Kungsängen
ber han att man skall ringa till banvakten i Kallhäll för att se om denne vid inspektion kunde
återfinna kupongerna. Hur det gick vet vi inte, men man kan lätt sätta sig själv in i situationen.

Bedrägerier
• Bedrägeri i samband med försäljning av tidningen ”Vårbrodd” utgiven av Stiftelsen
Baptisternas Pojkhem i Kungsängen. Försäljaren rekvirerade tidningen för försäljning men
behöll pengarna själv.
• Bedrägeri i samband med jack- och handskaffär. Försäljaren, som vore jude, beskrevs vara av
medellängd, korpulent och ha typiskt judeutseende.” (oktober 1945! )
• Beslag av pilsnerdricka. Fortsatt försäljning av pilsnerdricka från sterbhus utan tillstånd då
tillståndsinnehavaren avlidit. Beslaget omfattade 696 klass II med glas, 64 lageröl klass II samt
16 backar öl (totala försäljningssumman var 8.320:-).
Ransoneringsbekymmer
Då det är i närmaste rådde totalförbjud för privatbilism under krigsåren blir cykeln ett viktigt
fortskaffningsmedel. För bilägare som i sin yrkesverksamhet behövde ha bil fick ansökan om
tilldelning av gummidäck bensin och smörjoljor skickas in till fjärdingsman. Ett exempel utgör
följande rapport:
Håbo polisdistrikt. Rapport
Rapport
Måndagen den 17 juli 1944
I bilagda ansökan har tegelmästare Gustav Herbert Andersson, anställd vid Brogård
Tegelbruk i Bro socken, anhållit om 25 liter startbensin till ett för Tegelbruket avsett
gengaslokomotiv under tiden augusti till den 30 september 1944. Med anledning härav
har landsfiskalen i Håbo distrikt beordrat undertecknad, t.f. fjärdingsman att verkställa
utredning i ärendet och får jag efter verkställt uppdrag rapportera följande:
Tegelmästaren, Gustav Herbert Andersson, som är anställd vid tegelbruket som
föreståndare uppgav att nämnda gengaslokomotiv dagligen användes till transport av
lera till tegelbruket. Andersson framhöll att det var nödvändigt för honom att erhålla
bensin till att starta lokomotivet med ty att starta lokomotivet på vanlig gas går alldeles
för långsamt och på grund därav förspilles för mycket tid. Andersson har omkring 40
arbetare som arbetar med lerupptagning för bruket och om lokomotivet skall startas på
vanlig gas får arbetarna vänta under tiden lokomotivet startas och på så sätt skulle
mycket tid gå förlorad.
Lokomotivet är av märket Chevrolet och är på omkring 70 hästkrafter.
Andersson uppgav att han tidigare erhållit bensin för dylikt ändamål.
Bålsta som ovan
t.f.fjärdingsman
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Utlänningskontroll
Utländska medborgare som uppehöll sig i socknen registrerades och hölls under uppsikt. Ansökan
om uppehållstillstånd och ansökan om svenskt medborgarskap sköttes av fjärdingsmannen.
I kommunen fanns många danskar och norrmän som i hemlighet utbildades till militärer för den
”Danska brigaden” och till de norska ”Polititropperne”.
Trafikkontroller
Flera trafikkontroller gjordes under juni månad 1945 på fler platser utmed landsvägen mellan
Stäket och Bro. Inga trafikförseelser noterades.
Många av norrmännen och även många svenskar rapporterades för paråkning på cykel eller att åka
utan lykta och kattöga.
Trafikolyckor
Två allvarliga påkörningsolyckor inträffade 1946. En kvinna i 40-årsåldern på cykel svängde ut
framför bil. En 10-årig pojke blev påkörd av bil när han sprang ut på vägen bakom ett hästekipage.
Båda dessa personer avled på sjukhus.
Problem med minderåriga utan målsmans sällskap.
På 1930-talet debatterades mycket om det s. k ”Dansbaneländet”. Många präster och kyrkliga
representanter ojade sig över den dans och ”synd” som förekom. I Bro rapporterades det ibland om
fylla och om minderåriga som var närvarande vid danskvällar utan målsmans sällskap. En av
rapporterna lyder: ”Det har visat sig synnerligen svårt att avgöra om en minderårig uppnått 15 års
ålder eller icke. Detta är fallet med NN, som är väl utvecklad för sin ålder. NN var ofta vid
dansbanan (ibland med äldre kvinnligt sällskap.)”
Sexuellt ofredande
Rapport om övergrepp mot 5-årig flicka.
Övriga ärenden i polisdistriktet
• Mantalskrivningsmål
• Ekonomiska utredningar av privatpersoner om egen försörjning och eller ev. försörjningsplikt
av närstående.
• Förteckning över motorredskap i Bro och Låssa socken.
• Eftersökningar av personer för krigstjänstgöring
• Ansökningar om körkort för bil och motorfordon.
• Ansökningar om tilldelning av ammunition eller vapenlicenser.
• Beslag av fiskeredskap vid tjuvfiske.
• Slakt av djur utan licens (svartslaktärenden)
• Ansökan om extra tilldelning av smörjoljor, bensin, gummidäck samt tillstånd för
gengasaggregat.
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