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Soldat nr 64 Carl JOHAN Glans Berg född 18782-07-07 i Håbo-Tibble 

Inflyttad till Durktorp i Håbo-Tibble 1892-04-26 

Antagen 1892-04-20 

1,74 lång 

Gift 1897-10-31 med ANNA Sofia Söderström född 1875 i Håbo-Tibble 

Skyttemärke 1901 

Korpral 1913-09-19 

Dist.Korpral 1914-08-18 

Svärdsmedalj 1918-03-13 

Avsked 1933-12-31 

Död 1937-11-14 Önsta 

BARN 

Flicka 1898 , död 1898 

Helga Sofia 1899, död 1919 

Hulda Wilhelmina 1900, död 1900 

Elsa Maria 1901 

Selma 1902 

Anna Elisabeth 1905 

Gerda Adolfina 1907 

Klara Amanda Ulrica 1909 

Olga Wilhelmina 1912, död 1912 

Sigrid Margareta 1912 

Karl Gunnar 1918. död 1918 

 



Från skriften Rötter i Upplands-Bro skriver Lambert Wahlberg 

”En cykelfärd i Fäders spår på 1950 talet” 

 

” Blickar man från Almens sten och snett över gärdet syns den stuga 

som svärdsmannen Glans bebodde och där nu hans  76-åriga änka bor 

kvar. Glans, vars föräldrar hade varit dragonfolk vid Långvreten, var 

jämte Alm den sista indelta soldaten i Håbo-Tibble. Sitt boställe tog 

Glans någon gång omkring sekelskiftet när detta stod nybyggt.  

Det hade då överflyttats till denna plats från Kyrkbytorp beläget mellan  

Strömmingsbacken och Svängsta, där det vari t bebott av soldat Hållén  

för vilken Mariedal varit rotegård. Efter styckningen av denna gård kom  

soldatbostället på sin nuvarande plats att stå på mark vars nya ägare var  

lantbrukare Strandberg, och hans gård blev den nya rotegården.  

Strandbergs uppodling av det då vattensjuka Durkgärdet var en  

nyodlarbragd på den tiden.  

Folket i Håbo-Tibble minns soldat Glans som en gladlynt och hurtig karl;  

långa uppvridna mustascher prydde hans ansikte och han tog sig väl ut 

i uniform, den han brukade vara iförd när han for att hälsa på döttrarna i 

Stockholm. Hans blick var oförfärad, och som den rediga karl han var  

blev han ofta anlitad för uppdrag inom socknen. Vid hans begravning var 

Upplands regemente representerat; det hölls minnesvärda tal d å det  

bl.a yttrades att hans fäder klädit blodig skjorta; en händelse som det  

stod att läsa om i tidningen den gången” 

 

Källor: 

Soldatinventering Gun Björkman 

Skriften finns hos UKF 

 

Sammanställt av Inger Löfstedt 



 

Soldat nr 64 CARL JOHAN  GLANS i mitten 

 

 

Soldat Glans vid spaden med hustru och en av döttrarna  
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