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Bataljen vid Mariedal 
     Några år omkring 1925-30 fanns i Håbo-Tibble en liten festplats med dansbana. Den låg 
intill och öster om vägen Håbo-Tibble – Västra Ryd och omedelbart söder om gården 
Mariedal. 
     Jag bodde då i 15-16-årsåldern i Håbo-Tibble kyrkby. En lördagskväll besteg jag min 
ärvda velociped, årgång –07, i den goda avsikten att så småningom smyga mig in på 
festplatsen. Dit kom jag dock inte, ty ett par meter före den fanns andra intressanta objekt att 
beskåda. Här stod vid sidan av vägen byalagets hästsnöplog uppställd, och två slagskämpar 
hade valt att inuti den trekanten ”göra upp” något. Den ene var en berusad ca. 19-årig 
yngling, här kallad Alfred, den andre var en ca. 60-årig man, här kallad Lans, även han 
spritpåverkad. Lans fick ta emot åtskilliga smällar men kunde ändå med någon slags rist 
tillfoga Alfred svåra skärsår i ansiktet och på halsen. Plötsligt hoppade Alfred ur plogen och 
upp på vägen och smällde till en Lans-anhängare, här kallad Algot, så denne for på huvudet 
ner i andra vägdiket. Efter några sekunder var han dock åter på benen och kastade sig 
huvudlöst över en gärdesgård och rusade i panik ut i F.-Olles vårsädesgröda. Då dök en 
Alfredkompis, här kallad Arvid, upp och satte efter den flyende Algot. Av nyfikenhet deltog 
både jag och en annan åskådargrabb i jakten, men när Arvid drog fram en revolver och 
började skjuta blev vi rädda och vände om. Jag tog min cykel och for hem i rädsla för att 
eventuellt bli kallad som vittne, och den andre grabben försvann också. 
     Så vitt jag vet blev det inte någon rättssak av den här drabbningen, men vissa följder blev 
det ändå åtminstone för Alfred som säkerligen fick dras med fula ärr livet ut. 
     Några år senare blev en (möjligen två) av slagkämparna ånyo inblandad i ett betydligt 
allvarligare bråk i Sjudargården i Sigtuna. Under de förhör som hölls med anledning av det 
senare bråket, lär bataljen vid Mariedal ha förts på tal. 
     Vad som orsakade bataljen vid Mariedal, vet jag inte, men jag tror inte att det bara var ett 
vanligt fylleslagmål. Jag misstänker att det hade något att göra med strejk- eller 
blockadbryteri. 
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