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OMSLAGSBILDEN:
Odensala kyrka i vacker vinterskrud. Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet.
Mest känd är Odensala kyrka för de färgstarka och uttrycksfulla kalkmålningarna utförda av Albertus Pictor och hans målare.

Ett annorlunda årsmöte?

Kyrkan är väl värd ett besök!
Foto: Hans Kündig
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Troligen har pandemin inte slätt greppet om Sverige när det är tid för vårt
årsmöte. Om restriktionerna i form av begränsat antal personer kvarstår
tvingas vi hitta andra former för att genomföra årsmötet. Hur vi tänkt oss att
det ska gå till framgår av kallelsen, som finns på annan plats i detta nummer.
Om det nu skulle vara så lyckligt att restriktionerna har lättat så kan vi
mötas IRL* i Husby skola, precis som vi gjorde den 9 mars förra året.

BLI MEDLEM I VÅR FÖRENING
Medlemskapet berättigar till deltagande i alla evenemang, även de som inte
är öppna för allmänheten, och du får Tidlösan i din brevlåda fyra gånger om
året. Avgiften är 140 kronor om året och gäller för hela familjen.
Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in avgiften på vårt Bankgiro med
angivande av namn och adress. Skriv gärna Ny medlem som referens.

Det är inte utan att man längtar!

För mer information gå till föreningens hemsida: www.hembygd.se/husbyarlinghundra

*betyder I Levande Livet enligt modern svenska
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Jan-Peter
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Aha! Så var det då – i Märsta centrum!

F

ör några veckor sedan gästade jag fotogruppen i Husby skola. Den håller
som bäst på med att katalogisera tusentals fotografier tagna av Hans
Kündig. Det kunde ha blivit min uppgift om allt hade gått i lås tidigare.
Vid ett flertal tillfällen erbjöd Hans att hembygdsföreningen skulle få ta över
hans negativ med bilder från bygden. Men varje gång jag försökte boka en träff
med honom hade han inte tid – Hans var så aktiv på den tiden. Nu orkar han
inte längre och hustrun Dolly har sett till att föreningen har fått ta hand om
bilderna. Tack Hans! Tack Dolly!

på bilden ovan, är full av almanackor.
Den på motsatta väggen är fylld med
julkort. Till tidsbegreppet hör att bilden
är svartvit, innan färgfotograferingen
hade tagit över. Efter det ögat vant
sig, lyckas man läsa reklamen över
stället med almanackorna: Här finns
almanackor för 1980. Men var är
bilden tagen, var fanns denna butik?
Intuitivt gick tankarna till Märstas
älskade gamla barackcentrum.

Väl hemma började jag studera min
samling av äldre bilder från Märsta
centrum. Jovisst, jag tror att jag hade
rätt. Bilden måste vara tagen här.
I hörnet mellan huvudstråket och
sidogränden, mittemot Domus entré
låg en lite butik med skylten BOK &
PAPPER. Bokhandeln fanns här
redan vid invigningen av Centrum och
den låg där 1981.

Foto: Hans Kündig

tion, men till en början lite svårtolkad
och svårplacerad. Verkligheten är
spegelvänd och förvrängd av spegelns
form. Men spegelvänder man bilden
framträder intressanta detaljer.
(Ta Tidlösan och ställ dig framför en
spegel, så ser du.) På ömse sidor om
disken, i hyllorna vid väggen kan man
se att bilden är tagen sent på året, det
lackar mot jul. Den högra hyllan, som

En av bilderna som passerade revy
visade en halvklotformad spegel
upphängd i taket i en liten butikslokal.
Här kan man se fotografen själv i ena
hörnet av lokalen ta ett självporträtt. I
minst två av de andra hörnen skymtar
andra personer, som om de höll
”covid-avstånd”. Bilden är värd att
betraktas djupare än att bara ses som
fotokonst. Den är full av dokumenta4

Från invigningen av Märsta barackcentrum. Se skylten BOK & PAPPER i bakgrunden.
Foto UNT, 1965
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En solig sommardag 1981 gjorde jag
en dokumentationsrunda i vårt gamla
centrum. Redan 1979 hade man börjat
med markarbeten för vårt nya centrum. Bland annat hade man kulverterat Märstaån, i dalen nedanför.
Jag tog en fotorunda även då. Runt
torget i centrum var det mesta ganska
likt sedan invigningen. Här fanns det
mesta vi behövde. Domus och Tempo
var klassiska varuhus där man kunde
få det mesta man behövde, från mat
till köksredskap, lite möbler, kläder
och mycket kosmetik. Bland alla
specialaffärer fanns Bok & Papper,
Janssons cykelaffär och –verkstad,
en radio- och TV-butik med verkstad
och en urmakare med verkstad och
försäljning. Garn, guld, blommor, färg
och parfym, skor, mm var representerade med specialbutiker. SJ resebyrå,
flera försäkringsbolag och banker

fanns representerade. De senare
hanterade kontanter, men de kunde
även erbjuda moderna betalningsmedel som checkar och kreditkort.
Naturligtvis fanns här ett postkontor
med många kassor, där man kunde ta
ut sin pension, sköta betalningar och
prenumerera på utländska tidskrifter.
Uppräkningen kunde göras längre.
Det överlåter jag åt läsaren att minnas
och fantisera om.

Från parkeringen var det inte långt upp till centrumtorget. Till vänster i gränden
låg Tempo, till höger Biké-huset. Båda finns kvar i nuvarande centrum. Det är
nog de enda byggnaderna från den tiden som finns bevarade. Länge fanns
Domushuset, men även detta är nu ersatt av nybyggnation.

I min småbildskamera hade jag en
svartvit film med 36 rutor. Alla blev
inte tagna denna sommardag.
När filmen senare blev framkallad,
visade det sig att jag hade fått ett litet
ljusinsläpp i filmkassetten. Ett flertal
bilder var skadade och det var för
sent att försöka ta samma bilder igen.
Så får jag ändå glädjas åt det som
faktiskt dokumenterades den dagen.
Kommen upp till torget, med blick åt vänster fanns en samling specialaffärer.
Bortom vägtunneln låg en barack där arbetsförmedlingen och bostadsförmedlingen hade sina kontor.

Generösa 3% rabatt på apparater under mars kan man få hos Te-Kå.
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Det är 40 år sedan, minnet bleknar. Det är en välsignelse att pappersbilder finns
som kan framkalla minnesbilder.

Färg & parfym var en av de större specialaffärerna, så hade dom även tapeter.
Varje centrum skall ha kaféer och restauranger. Här fanns kiosken med Sibyllakorv och glass. Till höger skymtar Deringers konditori och kafé.

I gränden upp till vänster framför Domus fanns BOK & PAPPER, inspirationskällan till denna minneslek. Vill minnas att där även fanns olika serviceinrättningar.
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I den långa baracken fanns bl. a. posten, SJ resebyrå, urmakare, guldsmed,
Skandia försäkringar, skobutik och systembolaget.

Med systembutiken och Tempo till höger avslutas detta bildsvep, en sommardag 1981.
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med motvikter. Kulspetspennan var
effektivare än skrivmaskinen för korta
utskrifter.

Foto: UNT, 1965

Systembutiken hade som alla andra
bara manuell betjäning. Systembolaget
fick bara sälja mot kontant betalning.
I den allmänna debatten ifrågasattes
om en check kunde vara kontant
betalning? Var den förenlig med
lagstiftningen?

Foto: UNT, 1965

Till en början godkändes inte våra
lönecheckar. Nu, i vår digitaliserade
tid, finns de som vill ifrågasätta om
Systemet skall fortsätta att ta
kontanter som betalning! I mitten av
1960-talet var sortimentet begränsat,
i synnerhet vinutbudet. Bolaget fick i
princip inte heller göra reklam.
Tyvärr går det inte att läsa bjudvinets
namn på etiketterna i den ”vågade”
skyltningen med förmodade goda
franska viner.

Foto: UNT,
1965

Om någon hade ifrågasatt att Handelsbanken skulle hantera kontanter, såväl
svenska mynt och sedlar som utländska sedlar, skulle det ha betraktats som ett
gott skämt. Premiärkunderna fick bankens skottesparbössa i present.
Dom fanns i många färger och är idag samlarobjekt.
Giselher Naglitsch
Foto, där inget annat anges: Giselher Naglitsch

Efterlysning

I centrum fanns naturligtvis även ett
apotek. Att apoteksmonopolet skulle
avskaffas kunde ingen då föreställa
sig. Ännu tycks det finnas ingredienser till hemblandade pulver och
tinkturer. Dom vägdes på pendelvåg

Det är lugnet i centrum, Polisernas står
och utbyter information med varandra.
I polisuniformen ingick utsvängda byxor.
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Vid varje årsmöte brukar Hembygdsföreningens diplom delas ut till någon
person i vår bygd som gjort en insats för hembygden. I år har styrelsen
beslutat att ge alla medlemmar chansen att nominera prominenta personer
för denna hedersbetygelse. Det enda kruxet är att det är bråttom.
Så slå en signal eller SMS:a till Jan-Peter Alm 0709-816578 och tala om
vem du tycker är värdig att få Hembygdsföreningens diplom 2021.
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Verksamhetsberättelse
för Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförening
år 2020
Styrelse och funktionärer
Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 bestått av följande personer:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Jan-Peter Alm
Peder Andersson
Agneta Nilsson
Lotta Andersson
Sven Svensson
Ulf Berndtson och Marianne Frank

Funktionärer:
Husmor
Stugfogde
Tidlösan

Marianne Frank
Vakant
Jan-Peter Alm ansv. utg., Agneta Nilsson, Marés Lendway,
Bo Klang och Ulf Berndtson
Hemsida
Björn Berglund
Facebook
Marés Lendway
Revisorer
Björn Stenutz och Göran Nilsson
Revisorssuppleant Ulf Jonasson
Valberedning
Bo Klang, Margareta Klang och Inger Jäderberg
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten inklusive det konstituerade mötet.

År 2020
arrangemang: Valborgsmässofirande
och Hembygdens dag. Även en
planerad Loppis med öppet hus i juni
fick inställas. Genom att begränsa
antalet besökande kunde ändå en
kräftskiva och ett Musikcafé genomföras. Det annorlunda året har även
påverkat föreningens omsättning negativt, men inte resultatet i lika hög grad.

Verksamhetsåret 2020 blev inte likt
något annat år. Ganska snart efter
årsmötet i mars slog corona-pandemin
till med full kraft mot Sverige.
De restriktioner som följde i dess spår
fick till som resultat att planerade
arrangemang inte kunde genomföras
såsom tänkt. Detta drabbade i första
hand två av föreningens stora publika
12

Medlemmar

Kräftskiva
Kräftskivan lockade ett dussin deltagare som på ett corona-säkert sätt
kunde intaga de röda läckerheterna.
Det blev i all enkelhet en trevlig
lördagseftermiddag i september.

Föreningen hade vid verksamhetsårets
slut 437 medlemmar. I jämförelse med
föregående år betyder det en minskning med 8 betalande medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 140 kr per
hushåll, av vilken 27 kr går till
Stockholms Läns Hembygdsförbund.

Sigtunaguiderna
Föreningen Sigtunaguiderna önskade
att få en bättre inblick i Märstas tidiga
historia, som ett behövligt komplement
till den historia som annars företrädesvis handlar om Sigtuna stad.
Åke Ekdahl var engagerade för att
berätta om den äldsta Märstahistorien
för ett 20-tal Sigtunaguider.

Verksamhet
Trivselträff
Under rubriken ”Det var bättre förr”
visades i februari Märstabilder från en
förgången tid. Anders Segersson
bidrog med musikunderhållning.
Årsmöte
Årsmötet hölls 8 mars i Husby skola.
Gun Eriksson ledde förhandlingarna
och Bo Klang var protokollförare.
Val förrättades enligt ovan.
För underhållningen svarade Bengt
Eriksson, Hans Källsten och SvenOlof ”Soken” Karlsson. Årsmötet
avslutades med middag bestående av
kassler, potatis och mimosasallad.

Musikcafé
I oktober genomfördes ett Musikcafé
som planerat, dock med begränsat
antal deltagare och i enlighet med
rekommenderade pandemi-regler.
På plats för att svara för musikunderhållningen var Cold Mountain Band,
med Odensala-anknytning. För både
besökare och musikanter blev detta
en härlig eftermiddag. Det märktes att
musikanterna längtat efter att spela
för livepublik och publiken var med på
noterna eftersom vi var svältfödda på
att lyssna på levande musik.

Gärdsgårdskurs
I juni genomfördes en länge planerad
kurs i att ”bygga en gärdsgård på rätt
sätt”. Tio personer fick under Mikael
Lorentzens ledning lära sig alla momenten såväl teoretiskt som praktiskt.
Därtill hann man resa ca 25 meter ny
gärdsgård runt Täppavallen. Många
fler meter återstår och kan förhoppningsvis resas senare.

Skolplanscher
Föreningen har en fin samling av skolplanscher, som hittills varit arkiverade
på vinden. Planscherna har visats för
intresserade vid några tillfällen under
året. Tanken är också att framöver
kunna anordna en studiecirkel kring
planschernas historia.
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Bildarkivet
Hembygdsföreningens bildarkiv
omfattar för närvarande ca 15 000
digitaliserade bilder.
Idag innehåller vårt arkiv
- Ca 4 000 insamlade bilder,
mycket före 1960
- Ca 1 000 nytagna bilder från
föreningens verksamhet, eller
tagna för att användas i pågående dokumentationsprojekt
- Ca 5 000 svartvita UNT-bilder
från 1960 - 1970-talen
- Ca 5 000 UNT-bilder, mest i
färg, från 1980 - 1990-talen
Till detta kommer ca 3 000 bilder av
Hans Kündig som nu är skannade och
ska införlivas i bildarkivet.

Marés Lendway har sett till att föreningen har en Facebooksida och vid
årsskiftet fanns över 480 följare.
Husby skola, museum och
Täppavallen
Visningar av Husby skola har ägt rum
vid några tillfällen. Även i andra
sammanhang har föreningen visat
bilder ur sitt arkiv och berättat om
bygdens historia både i Husby skola
och blivit inbjudna av andra föreningar. Några skolklasser har besökt
skolmuseet och då fått stifta bekantskap med hur skolan fungerade förr i
tiden. Lärare från Norrbackskolan har
haft studiedagar i Husby skola.
Ett samarbete har inletts med
Sigtunaortens Biodlare förening och
har medfört att det numera finns fyra
bikupor bakom Husby skola.
Sigtunabiodlarna använder numera
också Husby skola som möteslokal.
I utbyte mot att biodlarna är behjälpliga med utomhusunderhållet disponerar Sigtunabiodlarna skolan och
Täppavallen för sina samlingar.

En ny möjlighet att visa upp bilder
från bildarkivet har öppnats i och med
att Sveriges Hembygdsförbund nu har
samordnat tillhandahållet av hemsida
med det som tidigare var Bygdeband.
Detta kommer att ge fina möjligheter
att visa upp ett urval av arkivbilderna.
Föreningsarkivet
Hembygdsföreningen är sedan 2019
medlem i Föreningsarkivet Stockholms län.

Gåvor och bidrag
Föreningen har också i år fått ett
verksamhetsbidrag från Sigtuna
kommun.

Tidlösan/Hemsidan/Facebook
Under året utkom Tidlösan med fyra
nummer. Redaktionskommittén för
Tidlösan har bestått av Jan-Peter Alm
ansvarig utgivare, Agneta Nilsson,
Bo Klang, Ulf Berndtson och Marés
Lendway. Tidlösan delas ut av 8 kolportörer till mer än hälften av medlemmarna.

föreningen två tomter utan bokfört
värde, nämligen Husby 6:8, Täppavallen invid Husby Skola, samt
Arenberga 2:5, tomten där Karolinermonumentet är placerat.

Ekonomi
För information om föreningens ekonomi hänvisas till resultat och balansräkningen. Utöver de tillgångar som
är upptagna i balansräkningen äger

Resultaträkning 1 januari – 31 december 2020
Intäkter

2020

2019

9 559,00
62 450,00
3 600,00
7 634,00
83 243,00

31 046,41
64 614,00
2 725,00
6 200,00
104 585,41

Arrangemang
Avgift Hembygdsförbund m.m.
Tidlösan, medlemsinformation
Administration, bank m.m.
Förbrukningsmaterial
Underhåll, skola och Täppavallen
Försäkringar och hyra
Styrelsearvode
Övrigt
Summa kostnader
Årets resultat

28 993,97
12 555,00
31 819,20
4 634,60
797,00
3 340,55
3 009,00
7 800,00
540,00
93 489,32
- 10 246,32

38 160,39
13 722,00
25 209,00
2 535,00
7 717,00
58 606,25
2 736,00
7 250,00
499,00
156 434,64
-51 849,23

Summa

83 243,00

104 585,41

Arrangemang
Medlemsavgifter
Försäljning och uthyrning
Bidrag och gåvor
Summa intäkter
Kostnader

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för 2020
kommer att finnas på hemsidan
eller rekvireras från ordf. JanPeter Alm, 0709-81 65 78
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VERKSAMHETPLAN OCH BUDGET 2021

Balansräkning 31 december 2020
Tillgångar

2020

2019

8 412,60
140 779,38
149 191,98

14 150,50
145 287,80
159 438,30

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Årets resultat

159 438,30
- 10 246,32

212 364,53
-52 926,23

Summa skulder och eget kapital

149 191,98

159 438,30

Kassa
Bank
Summa tillgångar

Fotnoter
 Det kommunala grundbidraget uppgår till 6 000 kronor.
 I Tidlösan medlemsinfo ingår tryck av Tidlösan samt porto för utskick av
medlemsbladet.
 I administration ingår detta år bankkostnader.
 I övrigt på kostnadssidan ingår inköp av varor och material,
kontorsmaterial, tidskrifter.
 Föreningens ”röda” byggnader är försäkrade i Hembygdsförsäkringen
genom Sveriges Hembygdsförbund. Skolhuset är försäkrat genom
fastighetsägarens försorg.
Märsta den 1 februari 2021
Jan-Peter Alm
Agneta Nilsson

Peder Andersson
Lotta Andersson

Sven Svensson

Styrelsemöten 2021

Externa aktiviteter 2021

11 januari
1 februari
1 mars
12 april
3 maj
7 juni
2 augusti
6 september
4 oktober
1 november
6 december

Skolplanscher. Föreningen har en fin
samling av skolplanscher som nu
också är digitaliserad. Planen är att
under året starta en studiecirkel kring
skolplanschens historia och utbredning.
Förhoppningen är att detta arbete
också kan leda fram till en utställning i
någon form.

Medlemsantalet sjunker. I första hand
på grund av en åldrande medlemskår.
Styrelsen arbetar med problemet, men
tar tacksamt mot tips och råd för lämpliga aktiviteter för medlemsrekrytering.

Bilder från Hans Kündigs donation
har digitaliserats och kommer att
läggas in i föreningens bildarkiv.
Bilder från arkivet kommer att visas
vid olika tillfällen under året.

Verksamhet 2020 fram till och
med Hembygdens dag
Osäkerheten inför möjligheterna att
anordna publika evenemang under
våren 2021 är stor. Styrelsen väljer att
notera nedanstående som en önskelista och med en innerlig förhoppning
om att de restriktioner som nu gäller
kommer att upphävas efterhand.

Sondera möjligheterna att ställa ut
föremål från vårt museum i Kulturhuset/kommunhuset eller i andra
offentliga miljöer
Medlemsavgiften föreslås förblir
oförändrad, 140 kronor per familj.

7 mars: ÅRSMÖTE
24 april: Städdag på
Hembygdsgården
30 april: Valborgsfirande
5 juni: Öppet hus med loppis
22 augusti: Hembygdens dag

Tidlösan 2021 ges ut med 4 nummer á
20 sidor. För närvarande är kostnaden
31 819 kronor i tryckning och porto.
En del av upplagan distribueras av
Postnord. Del av upplagan distribueras av egna, frivilliga utdelare.

Tillkommer verksamhet under
hösten 2021.
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Hemsida och Facebook har ingen
separat kostnad.
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Budget 2021

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2021

Intäkter
Arrangemang
Medlemsavgifter
Försäljning och uthyrning
Bidrag och gåvor
Summa intäkter

Budget 2021
32 000,00
63 000,00
4 500,00
7 500,00

Utfall 2020
9 559,00
62 170,00
3 984,00
7 250,00

107 000,00

82 963,00

39 000,00
13 000,00
32 500,00
4 000,00
2 200,00
5 000,00
3 000,00
7 800,00
500,00
107 000,00

28 993,97
12 555,00
31 819,20
4 596,00
2 113,15
3 340,00
3 009,00
7 800,00
400,00
94 426,32

Kostnader
Arrangemang
Avgift Hembygdsförbund m.m.
Tidlösan, medlemsinformation inkl porto
Administration
Förbrukningsmaterial
Underhåll, skola och Täppavallen
Försäkringar och hyra
Styrelsearvode
Övrigt
Summa kostnader
Årets resultat

- 11 463,00

Summa kostnader

107 000,00

82 963,00

Nya medlemmar:
Följande medlemmar hälsas välkomna till vår förening:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av två justerare, tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
(enligt stadgarna minst 5 ordinarie och 2 suppleanter)
11. Val av styrelseledamöter
a.
Kassör på 2 år
b.
Ledamöter på 2 år
c.
Suppleanter på 1 år
12. Val av två revisorer jämte en ersättare på 1 år
13. Val av ombud till Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte
14. Val av 3 ledamöter till valberedningen samt sammankallande
15. Ersättning/arvoden till styrelsen
16. Fastställande av medlemsavgift 2021
17. Verksamhetsplan och budget 2021
18. Stadgeändring
19. Behandling av eventuella motioner
20. Övriga frågor
21. Avslutning

Lars Holmqvist, Lena Lindgren Ljungberg, Joel Magnusson, Elisabet Larsson,
Märsta, Margith Fägremo, Knivsta
E-postadress: marstahembygd@gmail.com
Hemsideadress: www.hembygd.se/husbyarlinghundra
Facebook: Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening
Postadress: Husby kyrkby 142, 195 91 Märsta
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Kallelse till årsmöte
Med Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening

i Husby skola
Söndag 7 mars kl. 15.00
Sannolikt kommer restriktioner med anledning av Corona-pandemin att kvarstå även i mars. Det betyder av vi inte kan hålla ett årsmöte enligt traditionellt mönster. Istället kommer vi att genomföra årsmötet enligt en mall som
Stockholms Läns hembygdsförbund praktiserade vid förbundets uppskjutna
årsmöte i augusti 2020.
Styrelsen kommer att samlas på årsmötesdagen i Husby skola för att genomföra själva förhandlingen efter den dagordning som finns på annan plats i
detta nummer av Tidlösan. Det finns plats för någon ytterligare medlem att
närvara vid förhandlingen i skolan. Anmälan krävs! Du som medlem har
möjlighet att medverka i årsmötet, och göra din röst hörd, genom att svara på
de frågor som finns på nästa sida. Numren på röstsedeln hänvisar till dagordningen. Dina svar och synpunkter kommer sedan att involveras i protokollet. .
Alla årsmöteshandlingar finns att läsa eller hämta på föreningens
hemsida www.hembygd.se/husbyarlinghundra

Valberedningens förslag:
Valberedningens förslag kommer att finnas på föreningens hemsida tillsammans
med övriga handlingar som berör årsmötet. Årsmötet skall också besluta om
antalet ledamöter. Styrelsen skall minst bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.
Det som skall väljas på årsmötet är:
Kassör på 2 år
Ledamot på 2 år
2 suppleanter på 1 år
2 revisorer på 1 år
1 revisorssuppleant på 1 år
Ombud till Länsförbundets årsmöte: Förslag att styrelsen utser
Arvode/ersättning styrelsen: Förslag på oförändrat arvode/ersättning
Sven Svensson har avböjt omval.
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