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Förföljd av rivningar!

Ibland undrar man om hjärnan fungerar som den ska? Hur ska jag annars förklara att jag på senare tid börjat fundera på att rivningar på något sätt inringat
mitt liv – även långt innan födelsen. Upptakten kanske är den nyss avslutade
rivningen på Sätuna torg som satt griller i huvudet.
Mina funderingar började redan med Sundveda gård. Den utplånades helt i
början 2000-talet. Först alla gårdsbyggnader och därefter den fina rättarbostaden.
Där var min mormors pappa Anders Petter Andersson rättare på 30-talet och
där bodde min mamma en kort tid under samma decennium. Och nu är alltså
hela gården utplånad. Bara vägskylten återstår och den pekar från den livligt
trafikerade Sigtuna-vägen mot en vägbom och en väg som håller på att växa
igen. Sorgligt!
Nästa rivningsexempel handlar om Steninge stenladugård som revs i slutet på
1990-talet, men som glädjande nog återstod i en klart bättre version redan
1999. All heder åt den återuppbyggnaden. I stenladugården var morfar Herbert
maskinmjölkare i början av 1920-talet. Senare blev han förare av Steninges
första traktor.
Den tredje rivningen med personlig anknytning handlar om Södergatan 11 –
barndomshemmet. Huset som föräldrarna Sven och Anna-Lisa byggde och
flyttade in i 1945. Huset revs i samband med Södergatans förnyelse. Kvar finns
bara en staketstump i skogskanten. Och så förstås husen där jag numera har
mitt hem.
Och så till slut Centralskolan som revs 2020 och som kanske är de egentliga
anledning till dessa funderingar. Där lärde jag mig läsa och skriva av Ethel
Carlgren och baka farfars sockerkaka i hemkunskapen Nu byggs det bostäder
på skolgården. Är det detta som kallas för att optimera resurserna?
Fyra rivningar med personlig anknytning som plötsligt poppar upp i minnet. Det
känns som i mesta laget. Och än är det väl knappast slut på tokerierna.
Jan-Peter
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Upplandskubben – ett kulturarv att föra vidare

N

ovember – mörker rusk och
regn, dessutom coronabegränsningar. Då fick jag
fnatt. Satt och tänkte på vad vi höll på
med i hembygdsföreningen för snart
fyrtio år sedan. Det var verkligen inte
bara fotoinsamling och intervjuer.
Eva Svensson drev frågorna om uppländsk mat och dryck, ja även mat
från äldre tider generellt. I torpet
började ett arbetslag baka.
På Hembygdens Dag kunde man få
uppleva nostalgiska smaker från för
länge sedan.

Receptet har hon fått av sin svärmor
Fanny Karlsson, född 1889, Norrgården, Älgesta by, Husby-Ärlinghundra
socken. Men också Fanny Karlssons
mor, Matilda Andersson, född 1852,
bakade upplandskubb efter samma
recept, på släktgården i Älgesta.”

Elisabet Langenberg blev genast
intresserad av receptet. När hon
provbakade brödet i sitt hem blev det
mycket uppskattat. Med hjälp av
dottern Dis* och mågen revisor Hugo
Sundblad började Elisabet Langenberg
så småningom baka brödet för avsalu.
Eftersom receptet kom från Uppland
och brödet till sin form liknade en
huggkubbe, döpte man brödet till
upplandskubben. Det välbekanta
varumärket med riksäpplet ritades av
Hugo Sundblad och inregistrerades
1926. Receptet från Uppland hade
givit upphov till en brödindustri!
År 1929 bildades Uplandskubben AB
under direktör Hugo Sundblads ledning och verksamheten flyttades nu till
en fabrik på Lilla Essingen.
Uplandskubb blev en välkänd brödtyp
som såldes över hela landet.

Boken beskriver upplandskubb som
en mycket speciell brödtyp därför att
brödet inte gräddas i ugn utan kokas.
Degen placeras i ett cylindriskt kärl,
i vilket den först får jäsa och sedan
koka i fyra till fem timmar i vattenbad.
Den färdigkokta kubben klyvs sedan i
de karaktäristiska fjärdedelarna.

Så dök upplandskubben upp i
huvudet på mig. Inte för att sött bröd
stod högt i kurs hemma. Där åt vi
tyskt bröd och estnisk surlimpa.
Dom var vi tvungna att åka in till
Hötorgshallen för att få tag på.
Präglingen på barndomens bröd sitter
i hela livet. Det gäller nog alla kulturer. Jag håller med om ordspråket
”i brist på bröd äter man limpa”.

Uppländska bröd, utgiven på
Upplands fornminnesförenings förlag
1981, författad av Kerstin Berg,
Helena Harnesk och Håkan Liby.
Dom hade intervjuat bakande kvinnor
runt om i Uppland, som delade med
sig av sina recept allt ifrån mjukt
vetebröd, bärbulla och julbröd från
Karlholmsbruk till hästbröd.

Men tänk om jag skulle baka en
upplandskubb? Till saken hör att jag
aldrig har bakat sedan ”bullslöjden” i
skolan. Uppmuntran från soffan
bredvid uteblev. Hon som sitter där,
min Gunilla, bakar familjens fantastiska bröd. Men upplandskubben
intresserade inte. Jag gick till bokhyllan och hämtade den lilla boken

Här fann jag det jag behövde,
Upplandskubben bakad av
Gunborg Elgelind. När Gunborg
Elgelind i Märsta bakar upplandskubb
håller hon en gammal släkttradition vid
liv.
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Det kokta brödet var hållbart och
kunde bakas även om ugn saknades.
Men det flera timmar långa koket gav
en förhållandevis liten utdelning, varför kokt bröd knappast kan ha haft
någon betydelse som vardagsbröd.
De meddelare museet kommit i kontakt med berättar att upplandskubb
var ett festbröd som bakades till de
stora helgerna.

Ja du läste rätt – Upland med den
gamla stavningen. Men det hjälpte
inte i längden. Idag går det inte att
köpa upplandskubben i handeln.
– Du får baka den själv. På bordet
kan den bli ett trevligt samtalsämne,
dessutom är den god. Fast den är
sötad med sirap. Så varför inte baka
den till nästa stora helg.
Upplandskubben passar alldeles
utmärkt till påskbordets läckerheter.

Namnet upplandskubb är inte någon
ursprunglig benämning som använts i
folkmun, men ingen av museets
meddelare kan minnas något äldre
namn. Vid mitten av 1920-talet fick
Elisabet Langenberg, Stockholm, ett
ovanligt brödrecept som troligen
härstammade från Gimo i Skäfthammars socken. Det märkliga var
att brödet inte skulle gräddas i ugn
utan kokas i vattenbad på spisen.

*I boken Uppländska bröd finns ett
faktafel ang. dottern Dis som är
Amalia och Hugos dotter och barnbarn till Elisabet Langenberg.
Dis är född 1917.
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Upplandskubb bakad av Gunborg
Elgelind

Förr bakades upplandskubb alltid till
julen men numera serveras den
omtyckta kubben också vid andra
helger eller högtidsdagar i det
Elgelindska hemmet.

När Gunborg Elgelind i Märsta bakar
upplandskubb håller hon en gammal
släkttradition vid liv. Receptet har hon
fått av sin svärmor Fanny Karlsson,
född 1889, Norrgården, Älgesta by,
Husby-Ärlinghundra socken.
Men också Fanny Karlssons mor,
Matilda Andersson, född 1852, bakade
upplandskubb efter samma recept, på
släktgården i Älgesta.
Det här är det äldsta, traditionella
receptet på upplandskubb som museet
kommit i kontakt med.
Gunborg Elgelind kan inte minnas att
hennes svärmor kallade brödet något
annat än just upplandskubb.

Upplandskubb ska ätas med istersmör, dvs. isterfett smaksatt med
vispgrädde, vitpeppar och rödlök,
berättar Gunborg Elgelind.
Recept
Ingredienser:
4 dl vatten
1/2 kg rågmjöl
1/2 kg vetemjöl
2 dl sirap
60 g jäst
1 tsk salt

Beredning:

Nästa gång kommer jag att ta lite
mera salt. För övrigt rekommenderar
jag Gunborgs recept, eller om det är
Fannys eller mor Matildas. Det är ett
kulturarv att föra vidare.
Jag lärde känna Gunborg Elgelind redan 1951 när vi flyttade till Märsta och
Stockholmsvägen 28. Familjen Elgelind bodde bara ett stenkast bort på
Ängsvägen. Inte anande jag att jag
sjuttio år senare skulle testa hennes
recept.

Rör ut jästen i litet av vattnet. Blanda
det ljummade vattnet, den utrörda
jästen, sirapen och saltet. Blanda först
i rågmjölet och därefter vetemjölet.
Arbeta degen smidig.
Smörj och mjöla t. ex. en emaljerad
2-litersflaska med lock. Lägg ned
degen och låt den jäsa 3-4 tim. så att
flaskan fylles. Sätt locket på flaskan
och låt sedan degen koka i vattenbad
4 tim. Sätt också lock på grytan med
vatten. Stjälp upp brödet. Klyv brödet
i fjärdedelar.

På nätet finns en hemsida för
Upplandskubbens vänner.
Vännerna har medverkat till att Upplandskubben sedan 2014 har en skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) inom EU.
Det innebär en kvalitetsgaranti för dig
som köper brödet, om du lyckas hitta
det. För att få kallas Upplandskubb
måste brödet vara bakat i Uppland
efter ursprungligt recept, på spannmål
odlat i Uppland och som även blivit
malt till mjöl i Uppland. – Där sprack
mitt projekt! Jag hade köpt mitt mjöl
på Coop.

Kommentarer:
Ett standardpaket jäst om 50 g räckte
väl. Jag gräddade upplandskubben i
vår rostfria treliters potatisgryta. Den
var i minsta laget, ändå för hög med
lockets handtag för att få plats under
syltkittelns lock. Det löste jag genom
att täcka med ordentligt omvikt skinkfolie (kraftig aluminiumfolie). Kubben
skall vila över natten innan man skär
upp den. Det var kanske så självklart,
att man glömde nämna i boken.

Min egen version av
upplandskubben
Gunborg Elgeling stjälper upp sin upplandskubb.
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Giselher Naglitsch
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Ett annorlunda årsmöte

V

Men för den skull var det ingalunda
bara dessa personer som kunde
bestämma allt. För genom i förväg
inskickade röstkort hade 45 medlemmar sagt sin mening. Med dessa
corona-anpassade åtgärder fungerade
allt som förväntat.

id en första, snabb anblick
kanske det kunde uppfattas
som ett årsmöte likt alla andra
årsmöten i föreningens långa historia.
Framme i skolsalen i Husby fanns det
traditionella presidiet med ordförande
och sekreterare precis som det alltid
gör vid årsmöten. Precis som det gjort
genom alla årens årsmöten sedan
föreningen bildades 1952. Men denna
gång var det kanske bara detta som
var sig likt.
För i salen satt endast sex personer
från styrelsen och valberedningen.

Men till nästa år hoppas vi alla att allt
återgår till det vanliga. Inte minst att
få avsluta med en god och trevlig
middag lockar obeskrivligt.
På annan plats i detta nummer av
Tidlösan kan du läsa protokollet från
årsmötet.

Presidiet var detta annorlunda årsmöte bemannat med Bo Klang som ordförande och Jan-Peter Alm som sekreterare.
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År 2020 blev ett speciellt år för oss
alla. För Hembygdsföreningen likaså.
Till exempel blev det inget valborgsfirande, ingen Hembygdens dag, ingen
loppis. År 2021 har inte börjat så
särskilt bra, men vi hoppas fortfarande
på en sakta återgång senare under
året.
Sannolikt kommer vi ha svårt att anordna valborgsmässofirande, men
loppmarknad på Arenberga-tomten
och Hembygdens dag hoppas vi på.
Därtill anpassade aktiviteter som berättarafton, musikcaféer, bildvisningar
och kanske också några andra samlingar utomhus. Håll utkik i kommande
nummer av Tidlösan och i vår nya
lokaltidning Mitt i Sigtuna.

Sven Svensson avtackades med tulpaner för sex år i styrelsen.

Så här kunde en annons i UNT se ut 1963, när klädbutiker i Uppsala kunde
lösa in barnbidraget. Förutsättningen var väl att man handlade kläder där.
Normalt gick man till ett post- eller bankkontor och hämtade ut barnbidraget i
kontanter. Idag sätts barnbidraget in på vårdnadshavarens bankkonto.
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Gatunamn med anor

D

et rivs och byggs nästan
överallt i kommunen. Det är
inte utan att man ibland
funderar över om det verkligen finns
människor till alla nya, fina, dyra
bostäder. Men det här handlar inte om
bostadsplanering, utan mer om att nya
bostadsområden områden kräver
också ny infrastruktur och i det
sammanhanget också nya adresser.
Att ”hitta på” nya gatunamn är en
nog så kinkig uppgift, särskilt med
tanke på att namnet gärna ska en
förankring i närområdet. Pärlgatan är
ett strålande exempel, med en given
koppling till historien.

Den nya Pärlgatan ligger i anslutning
till Märsta Centrum. Där finns nu
några nya bostadsfastigheter som
ligger på den plats där det på 1950talet låg just en ”pärlfabrik”. Så den
förankringen är riktigt given. Sedan
tidigare finns också Webbers väg i
samma område och den adressen har
också anknytning till pärlfabriken.
Åren 1951 - 1953 var Webbers
AB, eller pärlfabriken som den
ofta kallades i folkmun, med verksamhet i en gammal lada som
tillhörde Ny-märsta gård. Ladan
låg i slänten strax söder om husen
som idag har adress Södergatan 2
och som gränsar till Kulturtorget
framför biblioteket och kulturskolan. Fabriken tillverkade glaspärlor till bijouterier som till exempel halsband och armband,
men även glasknappar till kläder.
Dock blev fabrikens historia kortvarig. År 1953 totalförstördes
lokalerna i en brand.

Pärlgatan består av flera nybyggda bostadsfastigheter som ligger strax norr om
Märsta Centrum. Foto: Jan-Peter Alm

Många som var barn på den tiden
vittnar om hur man efter branden
kunde hitta fina glaspärlor i
slänten ner mot järnvägen.

Pärlfabriken totalförstördes i en brand
1953. Bilden är tagen ungefär från
nuvarande Kulturtorget. I bakgrunden
skymtar fastigheterna Moralund och
Toredal i kanten av Sköndalsskogens
naturreservat.

Nu lever pärlfabriken vidare genom två gator som finns i närheten
av där fabriken en gång låg.
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Vendla Johanna Samuelsdotter –
ett kvinnoöde

N

Hennes mor dör i december 1875.
När hon är 6 år gammal dör även
hennes syster som är fyra år äldre.
År 1884 gifter fadern om sig.

är man som släktforskare
sitter framför datorn och letar
i kyrkböckerna, kan man hitta
en del mer eller mindre trevliga uppgifter.

I slutet av januari 1894 noterar
komminister Ljungqvist följande:
”Den 29/1 1894 bekände modern
Vendla Johanna Samuelsdotter att hon
i någon dag av början av mars 1893
kastat sitt barn Anna Valentina i
Norrström i Stockholm och låtit det
omkomma”.

En tid senare ändrar hon sin berättelse för komminister Ljungqvist.
”Moderns den 29/1 1894 avlagda
bekännelse var falsk. Barnet mördades av modern vid Kolsta, hittades å
Kolsta skog förvarats i en låda, begravs i Husby-Ärlinghundras kyrkogård”.

Den 16/11 1881 flyttar hon till Stockholm till sin 14 år äldre bror, men hon
återkommer till hemmet 1882.
År 1886 flyttar hon till Karlslunda/H
där hon blir med barn och föder Carl
Axel Algott den 5/7 1887.
Han dör 26/8 1888 i scharlakansfeber.

En sådan uppgift hittade jag i kyrkböckerna för Husby-Ärlinghundra
socken. I detta fall handlar det om
Vendla Johanna Samuelsdotter.
Hon är varken född eller avliden i vår
socken, men här det hände något som
satte spår i hennes liv.
Vendla Johanna Samuelsdotter är
född 24/6 1865 i Folkehyltan, Oskar,
Kalmar län. Hon är yngsta dotter till
Backstugusittaren Samuel August
Samuelsson 1828 och Christina
Petersdotter 1821.

I november 1888 flyttar hon till
Husby-Ärlinghundra, och arbetar som
piga till bonden Johannes Andersson i
Rolsta. År 1891 slutar hon hos
Andersson och flyttar till bondeparet
Frans Gustaf Ekberg och Sofia
Wilhelmina Barthelsson i Kolsta.
Under den här tiden blir hon med barn
och den 14/2 1893 föds en flicka och
döps till Anna Valentina som avlider
13/11 1893.

Som backstugusittare står man långt
ner på den sociala stegen och man är
inte särskilt rik. Under slutet av 1860talet slår skördarna fel och då börjar
man blanda bark i brödet.

Utdrag ur Husförhörslängd, Husby-Ärlinghundra församling. År 1894
Några frågeställningar.
Vem gjorde henne med barn?
Någon dräng? Eller rent av Frans
Gustaf Ekberg? Varför tog hon livet
av sitt barn?
Svaren på frågorna får vi inte.
Kanske kan det finnas i domstolsprotokollet och det har jag inte kollat upp.

Vendla Johanna Samuelsdotter
dömdes den 1 mars 1894 av
Häradsrätten i Stockholms läns
västra domsaga till livstids
straffarbete och med förlust av
medborgligt förtroende för alltid.

Utdrag ur Husförhörslängd,
Hus b y- Är l i n g hundr a
församling. År 1894

Utdrag ur dödboken Husby-Ärlinghundra församling. År 1893.
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Från vårt bildarkiv

Den 6/11 1904 benådas hon och fem dagar senare flyttar hon tillbaka till
sin hembygd, Oskars socken i Kalmar län.
På Nyårsafton 1906 gifter hon sig
med husägaren Per Lorens Karlsson
och de får en dotter Hanna Mabel
Helena som föds i september 1907.
Per Lorens drabbas av lungsoten dör
i mars 1908. Inte nog med det så dör
dottern Hanna Mabel Helena i september 1909 av tandslag. De bor i
Svalehult i Madesjö socken, Kalmar län.

År 1921 går resan norrut från Kalmar
län till Stockholms län, till Nödesta,
Västerhaninge socken. 1922 flyttar
hon till Åkersberga, Österåkers
socken. 1924 flyttar hon till sitt sista
arbete som piga på Prästgården.
År 1925 flyttar hon slutligen in till
Ålderdomshemmet i socknen, där hon
bor i nästan 30 år. Slutligen avlider
hon på Ålderdomshemmet i
Österåkers socken den 5/11 1954.

Under perioden 1911 till 1921 flyttar
hon omkring i Kalmar län som piga
hos olika bönder och socknar.
Det börjar år 1911 till Rönnerum i
Högserum socken. 1913 flyttar hon till
Resmo socken. 1914 bär det av till
Prästtorp, Ryssby socken. År 1915 till
Elverslösa, Kläckeberga socken.
År 1916 inflyttning till Kalmar stad
och där arbetar hon i fyra år, för att
sedan återkomma till Högserum
socken 1920.

Hennes fostersöner, Karl Johan
Pettersson född 6/1 1895 död 7/4
1915 Krokstorp Oskar, tuberkulos
Målilla sanatorium och Bror Erik
Valentin Petersson född 12/6 1898
död 26/10 1924 Öjersmåla, Madesjö,
tuberkulos Söderby sjukhus.
Bo Klang
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vårt bildarkiv finns många intressanta foton och jag fastande för en
bild av Husby skola. Bilden är tagen
runt år 1960 och fotografen är med
största sannolikhet svensk-amerikan
som har fotograferat sin pappas skola.
Tyvärr har vi inget namn på fotografen i vårt arkiv.
Fotot som i original är i färg, är taget
på den lilla vägen som finns mellan
sockenmagasinet och den nya cermonilokalen. Framför fotografen står en
grupp skolbarn med sin fröken med
sitt paraply uppfällt. Till vänster stå en
äldre man med överrock och hatt och
en kvinna som håller koll på en liten
pojke som är på vägen.
På andra sidan av vägen står en bil
parkerad på skolans parkeringsplats.

Det är blött med pölar och nästan
lerigt. Bilen är en röd Ford Anglia
med vitt tak och vit rand utmed sidan
och den typiska bakrutan som lutade
inåt. I ett cykelställ står ett par cyklar.
Vi ser också 5 byggnader. Den gula
skolbyggnaden och den tillika gula
lärarbostaden finns kvar, den ena
huserar en hembygdsförening och den
andra är en privat bostad.
Det omålade huset närmast stenmuren är en förrådsbyggnad med
tegeltak samt det lilla röda huset med
4 dörrar är skolans dass. Dessa två
byggnader är rivna sedan länge.
Där bakom på granntomten hittar vi
Karlsborg som för några år sedan
ödelades i en brand.
Bo Klang
15

16

17

Hur blir våren och sommaren?

Dags för vårstädning
Lördagen den 24 april med start klockan 09.00
Välkommen att göra vårfint i Husby skola och på Täppavallen.
Det finns uppgifter för alla.
Dessutom bjuder vi på kaffe och mackor samt trevlig gemenskap.

Coronapandemin försätter att påverka möjligheterna att erbjuda de aktiviteter
vi vill. Och det verkar så förbli ett bra tag till.
Ingen vet idag hur restriktionerna för allmänna sammankomster kommer att se
ut under våren och sommaren. Som vanligt kan vi nog inte räkna med att det
blir, men kanske kan vaccinationerna bidra till att lätta på vissa restriktioner.
Om det blir så erbjuder vi flera spännande sammankomster.

Fira Valborg vid Husby skola
Hembygdsgården är öppen från 18.30

!
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Vi bjuder på varm buljong i torpet. Kaffe med bröd serveras i skolan.
Varm korv likaså. Smällare/fyrverkerier undanbedes – små barn och hundar
skall också trivas.
Våren hälsas välkommen kl 19.30 med tal och vårsång
Brasan tänds kl 20.00

Loppis vid Kvarnkullen
Efterlysning:

Dags att betala medlemsavgift!
Gör det med hjälp av bifogade
inbetalningskort. Betalar du på
annat sätt är vi tacksamma för att
du noterar ditt medlemsnummer.
Medlemsavgiften är 140 kronor per
hushåll!

Tidlösan vill ha mer berättelser att
publicera.
Skriv och skicka in eller kontakta
någon i redaktionen, om du vill ha
hjälp med textskrivning.

Lördag 5 juni. Med start kl 11.00
Hembygdsföreningen har en tomt intill Kanonkullens dagis. Där kommer vi att
ha loppis med försäljning av allehanda prylar.

Hembygdens dag
Söndagen den 22 augusti. Med start kl 11.00
Förutsättningen för dessa träffar är att smittläget möjliggör folksamlingar av detta slag. Vi kommer att uppdatera läget på vår hemsida
och Facebook-sida samt i notiser i lokaltidningen Mitt i Sigtuna.

Nya medlemmar:
Följande medlemmar hälsas välkomna till vår förening:
Kicki Lychnell Johannishus, Laila Edholm Falun, Lena Lindgren Ljungberg,
Joel Magnusson, Gull-Britt Lychnell samtliga från Märsta.
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STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 2021
STYRELSE
Jan-Peter Alm, ordf.
Peder Andersson, vice ordf.
Lotta Andersson, kassör
Agneta Nilsson, sekr.
Tord Samuelsson

Södergatan 15 A, 195 47 Märsta, 0709-81 65 78
Kättsta 553, 195 91 Märsta, 070-650 56 92
Kättsta 553, 195 91 Märsta,
Bromsta 361, 195 92 Märsta, 072-734 64 58
Brunnby 316, 195 91 Märsta,

SUPPLEANTER
Marianne Frank
Ulf Berndtson

Slåsta 291, 195 91 Märsta, 070 -653 14 01
Odensalavägen 36 B, 195 43 Märsta, 073-414 49 35

VALBEREDNING
Margareta Klang, Inger Jäderberg och Bo Klang (sammankallande)

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
TIDLÖSAN, ansv.utg. Jan-Peter Alm
HEMSIDAN, ansv. Björn Berglund
FACEBOOK, ansv. Marés Lendway,070 258 07 41 mares.lendway@telia.com
HUSMOR, Marianne Frank
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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