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Fjärdingsman John Hållén, Håtuna- Håbo härad

Källor:



Oktober 2009 fick Gun Björkman till Forskargruppen

en pärm märkt ”Räkningar 1960” av Ingrid Fellke, det är kvitton som hennes
föräldrar Fjärdingsman Hållén och hans fru Greta sparat. Intressant att jämföra
priserna då och nu….


Kommunalstämmoprotokoll 1927, 1931, 1932, 1949



Rapport Håbo polisdistrikt 1960 – 61



Bilder från dotter Ingrid

I

Ur ”Protokoll fört vid årets 2:dra ordinarie kommunalstämma med Håtuna församling i Tjusta skola den 29 okt
1927”
§1
Kommunalnämndens förslag att hundskatten fortfarande skulle utgå med 10:- kr per hund under 1928
godkändes, likaledes godkändes förslaget att hälften av den behållna inkomsten skulle läggas till den nya kassan
för inköp av en likvagn, och att andra hälften skulle användas för inköp av skodon till fattiga skolbarn.
§2
Den av kommunalnämnden uppgjorda befrielselängden godkändes.
§3
Fjärdingsmannens ansökan om förhöjning av lönen från distriktet till 700:- kr hade av kommunalnämnden
förberetts och förordats, men att i avvaktan på polislagens tillämpning ingen vidare förhöjning beviljades
fjärdingsmannen.
Kommunalstämman i full enighet med kommunalnämndens förslag, att fjärdingsmanslönen från och med
den 1 jan 1928 skulle från distriktet utgå med 700:- kr, men att därutöver ingen vidare förhöjning finge ske före
nya polislagens ikraftträdande.
- - avskrivet december 2007 av Gun Björkman

1930 - Kålsta - Fjärdingsman
Hållen John Frans Patrik 1896-08-09 St Per – vigda 1922-05-06 - död 1964-06-01 Håtuna
Björkeberga
h Gerda Margareta ”Greta” 1897-04-17 Håtuna Qvarnnibble – död 1975-09-18 Håtuna
Björkeberga
d Ingrid Marie Margareta 1922-05-25 Håtuna –gift Fellke - 1970 Gustav Vasa A – skolkort Kålsta,
Håtuna, Tjusta



Råby ca 1932 - Brandstods-Bolaget – Lösegendom 4.000,-- - utfl Björkeberga 1937 – 5.000,-Gretas föräldrar Jansson Karl Erik 1858-04-26, Karlsson Maria 1854-08-10



Forskargruppen har fått en del material efter Hållén + scannat kort på Fjärdingsman +
Polisen Hållén + när han sitter i sin första bil 1925



Dottern Ingrid har berättat att när dom bodde på Kålsta, så hade pappan bilen i
Prästgården på vintern, för det var så dåliga vägar då, så åkte han häst och släde till
och från Prästgården

Ur Håtuna Kommunalstämmas protokoll 1931:
- - § 7.
Sedan Ordförande redogjort för resultatet av sammanträde med representanter från Håtuna, Håbo-Tibble,
Häggeby och Skoklosters socknar, utgörande Håtuna polisdistrikt, inför Landsfogden Herr Åke Pontén, fattade
kommunalstämman följande beslut:
att ingå till Kungl. Majt:ts Befallningshavande i Uppsala län med framställning att lagen av den 6 juni 1925
om polisväsendet i riket måtte tillämpas inom polisdistriktet från och med den 1 januari 1932;
att i polisdistriktet skall vara anställd en ordinarie fjärdingsman med årlig lön av 2.600:- kronor;
att tillerkänna fjärdingsmannen årlig semester med 15 dagar utan avdrag å avlöningen;
att bestämma att till vikarie åt fjärdingsmannen skall utgå en ersättning av ¾ av fjärdingsmannens avlöning;
att bestämma att fjärdingsmannen skall åtnjuta förmånen av fri telefonförbindelse till bostaden;
att anmäla fjärdingsmannen enligt reglementet för statens pensionsanstalt hos nämnda anstalt för erhållande av
pension;
att till statens pensionsanstalt erlägga hela den av statsmedel icke utgående årliga avgiften för
fjärdingsmannens pensionering;
att utgiva 100:- kronor per år i beklädnadsbidrag åt fjärdingsmannen;
att utgiva 600:- om året mot skyldighet för fjärdingsmannen att hålla fullgott motorfordon;
att anslå engångsanslag dels med 300:- kronor för anskaffande av uniform till fjärdingsmannen, dels med 100:kronor för anskaffande av revolver, handbojor och batong;
att bidrag till kostnaderna i anledning av lagen om polisväsendets införande i polisdistriktet skola tillsvidare
erläggas med 870/2205 av Håtuna socken;
samt att Håtuna sockens kommunalnämnd skall vidtaga alla åtgärder, som lagligen åligga polisdistriktet.
§8
Stämman uppdrog åt kommunalnämnden att utreda, huruvida det vore lämpligt att tillämpa ordningsstadgans
för rikets städer 13 §, och i så fall hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande anhålla att nämnda § måtte tillämpas
och att detta intogs i polismans instruktion.
§9
Till justeringsmän utsågs Fjärdingsman John Hållén och Folkskollärare Karl ….
avskrivet i december 2007 av Gun Björkman

Ur Håtuna kommunalnämnds stämma 1932-05-31
- - §7
Föredrogs förslag om arrestlokalers uppförande vid Bålsta. I likhet med kommunalnämnden avslog stämman
ifrågavarande förslag såsom varande alldeles för dyrbart. Stämman ansåg det ej heller utrett at få stora
arrestlokaler, som förslaget utvisade, vore erforderliga i Bålsta.
På grund av föregående beslut bordlades frågan om sammanslagning av polisdistrikten inom
Landsfiskaldistriktet och därmed sammanhängande frågor.
§8
- - avskrivet i december 2007 av Gun Björkman

Ur protokoll fört vid kommunstämma med Håtuna församling 1932
- - §4
Upplästes följande skrivelse:
Till Herr Ordförande i Håtuna sockens kommunalstämma.
I egenskap av barnavårdsman i Håtuna socken, får undertecknad härmed vördsamt anhålla om ett årligt
arvode (räknat för kalenderåret) av 100:- etthundra kronor för denna befattning.
Håtuna den 20 maj 1932
Högaktningsfullt
John Hållén
Kommunalstämman beslöt att barnavårdsnämnden skulle förbereda ärendet och avgiva yttrande till
kommunalstämman, varefter frågan ånyo skulle behandlas.
§5
Till justeringsmän utsågs Friherre Carl von Essen och Herr Sven Kylberg
Ort och dag som ovan
Edvin Hedin
Stämmans ordförande
- - avskrivet december 2007

1932-04-15
§3
Sedan Fjärdingsmannen Johan Frans Patrik Hållén förordnats att vara ordinarie Fjärdingsman i Håtuna
polisdistrikt samt beloppet av den uppbördssäkerhet, som han i förenämnd egenskap hade att ställa, blint av
behörig myndighet fastställd till 5.000:- (Femtusen) kronor, fattades nu beslut av kommunen, mot säkerhet
bestående av inteckning i 3/8 mantal Kålsta nr 2 (2:I) i Håtuna socken, beviljade den 27 nov 1931 § 451 skulle
ikläda sig borgen såsom egenskuld, tills full betalning sker, för en summa av 5.00:- (femtusen) kronor av de
medel, som Fjärdingsman Hållén kunde komma att i tjänsten omhänderhava, samt uppdrogs att
kommunalstämmans ordförande att utfärda borgensförbindelsen.
Beslut fattades med den röstövervikt, som erfordras för kommunens beslut om ingående av borgen.
§4
Sedan Håtuna kommun sålunda iklätt sig den begärda borgen framhöll Greve C G lewenhaupt det
principiellt oriktiga uti att en kommun ensam åtog sig borgen, och på hans förslag ville stämman framhålla
önskvärdheten av att kommunalstämmans Ordf. ville söka förmå de övriga kommunerna att frivilligt åtaga sig
att, i händelse Håtuna kommun skulle komma att drabbas av förlust på grund av det fattade beslutet, bidraga till
förlustens täckande i proportion till det bidrag, som lämnades till Fjärdingsmannens avlöning.
§5
Till Justeringsmän valdes Godsägaren Sven Kylberg och Folkskollärare C S Bergqvist
- - avskrivet i december 2007 av Gun Björkman

Ur HÅBO-TIBBLE KOMMUNSTÄMMAS PROTOKOLL 1944 – 1951
Protokoll fört vi Håbo-Tibble församlings tredje ordinarie kommunalstämma den 30 oktober 1949.
-

- -

§ 6.
Av det föredragna protokollet, fört vid sammanträde med Håbo polisförbund framgick, att lön till polisman J.
Hållén upptagits till kr 7.612:80 och summa avgifter för distriktets polisväsende kr 49.046:- med en utdebitering
på Håbo-Tibble kommun med kronor 1.316:-

- -

som ovan
Nils Ståhle
vice ordförande
Justerat:
A. Öberg

RAPPORTER – Håbo polisdistrikt – John Hållen
1960-01-13 Jaktmarken å Håbo-Tibble allmänning
1961-02-28 inga fler älgar har skjutits, än vad som äro anmält.
Andersson Oskar Gustaf 1939-10-17 Gräsö – Aske – bil C 19628
Andersson Traute född Raabe 1936-06-11- Håtunaholm – Tysk medborgare
Berg Karl Bertil 1907-09-12 Dävensö - mantalsskrivning
Berggren Lars Lövsta – finske Suominen Toivo Antero
Cassel Bengt Johan 1923-05-01 – Devensö – TV licens
Dillingham Donald Alexander 1922-05-07 – Bro
Eklöv Elis Emanuel 1894-10-11 – Kungsängen - ammunition
Eriksson Albin Helmer Emanuel 1914-03-12 – Bro gårds Tegelbruk
Eriksson Georg Gotthard 1900-12-28 – Kungsängen – körkort C 13161
Franzen Bror Törning 1933-11-12 Boo – Önsta Bro - mantalsskrivningsort
Geisler Kristen 1958-08-25 – modern Christel – Skälby Kungsängen
Gil Grau Rose-Marie 1928-09-03 Spanien – Jursta
Hansson Göte Sixten Bro – bil c 18064
Hjelmstedt Sven Roland 1933-09-02 – Kungsängen - jaktgevär
Ireblad Bertil Ingvar 1923-08-11- Aspvik – ungraren Karlman Mihaly + tysken Reifert Gisbert Hans Karl
Jacobsson Karl Ivar 1927-05-29 – F 8 Skytteförening
Johansson Aldemar Danevid 1933-06-03 Ludvika – Bro – körkort W 76570
Johansson Stig Börje Olof 1920-09-10
Karlsson Karl Evald Ingemar 1928-04-15 – Tibble Kungsängen - mantalsskrivningsort
Kjaergaard Hannelore 1936-05-08 – Korsvik – Tysk medborgare
Larsson Stig Sune Ingemar 1932-09-19 – Bro Tegelbruk
Lennström Carl Gustaf 1880-12-09 – Ö Gran – ljudradiolicens
Lind Herman Emil 1917-08-11 – Tjusta - Dansk
von Löbbecke Peter – Bro gård – hagelgevär
Nathansson Carl Fritiof 1935-10-21 – Brunna W Ryd - skjutvapen
Niemelä Martti Johannes 1931-01-25 Finland – Lennartsnäs
Nilsson Åke Gerhard Henning 1930-02-05 – Aske - billjudradiolicens
Norman Erik Roland 1932-02-03 Bro – körkort C 27590 – bärgning
Nyström Carl Fredrik Josias 1897-08-28 Adolfsberg HT – droskägare - gaspistol
Olofsson ? 1923-11-05 Offerdal – Norränge – lastbil B 13564
Persson Evert William – flytt av åkeri – Bro
Persson Johan Helmer – Jaktmark Skälby Kungsängen
Rencrantz Knut Göran 1944-02-16 – Sthlm – körkort A 224366
Rikander Esko Allan 1928-04-08 - Granhammar – dansken Andersén Hans Jörgen
Scepansk Johann Josef 1909-06-29 – Bro – Tysk
Svensson Nils Ebbe Gunnar 1923-02-11 – bil A 10142 – Kungsängen
Thies Henriette Sophie 1893-09-15 – Frölunda Kungsängen - tysk medborgare
af Ugglas Clas Magnus 1906-03-31 – Frölunda Kungsängen – jakt- o fiskeritillsyningsman
af Ugglas Ernst Gustaf Ludvig 1922-06-06 – Negelstena – dansken Sörensen Kaj
Wahlström Karl Alf Sigfrid 1929-07-19 – Kungsängen - skjutvapenlicens
Vikström Tore Edvard 1919-03-01 – Lossa Dävensö
Åström Johan Uno 1911-11-23 - Ormudden – trafikolycka
Östlund Markus 1935-08-10 - Kungsängen

