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Manus mottages med tacksamhet.
Vi förbehåller oss rätten att i samar-
bete med författaren redigera det
insända materialet.
E-post: marstahembygd@gmail.com

Här slingrar sig vägen förbi Broby gård upp mot Husby kyrkby.
Bilden är från 1949, men vägsträckningen är i stort sett densamma som idag
Passagen över Märstaån syns i framkanten där också några fler uthus fanns
då. Kraftledningen i vänsterkant var då betydligt klenare än vad som finns på
samma plats idag.

Livet går vidare – trots allt

Vårsolen skiner in genom söderfönstret. Varmt och förhoppningsfullt. Samtidigt
rapporterar radion i bakgrunden om fasansfulla berättelser från ett helt folk på
flykt från krigets fasor. Omöjligt att begripa. Omöjligt att förstå.

All den oro och påfrestning kriget skapar är svår att hantera. Inte minst för alla
miljoner flyktingar som söker trygghet runt om i Europa. Men kanske också
för oss som hittills klarat oss från fysiskt lidande.  Men oron finns och under-
stryks av alla rapporter som förmedlas av mer eller mindre trovärdiga kanaler.

Kanske är det just i oroliga tider som behovet av att mötas är som störst.
Och nu kan vi ju få göra det efter två år av restriktioner. Att få komma sam-
man och känna att här i vår hembygd där går livet vidare så normalt som det
bara är möjligt. Trots allt! Inte för att glömma oron runtomkring, utan för att
tillsammans är den lättare att hantera.

Nu är en bra tid att ta vara på hembygdens små guldkorn. Ett första tillfälle är
nu i april då vi för första gången kommer att medverka i det som kallas
Vårrundan. Tidigare år har detta evenemang bara omfattat Odensala, men i
år finns alltså också Husby med på kartan. Och så förstås Valborgsfirande
som traditionsenligt sker vid Husby skola. Här finns många möjligheter att
möta gamla och nya bekanta. Många möjligheter att bara få sitta ner en stund
och njuta av våren.

För att bara få chansen att njuta av våren, ljuset, värmen och inte minst
naturens förvandling kan nog också bidra till att lindra vår oro.

Ta hand om er. Vi ses!                                                                  Jan-Peter
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Historien om Märstas brandstationer

Sigtuna-bygden meddelar 1957 att en ny brand- och polisstation skall
byggas vid Stationsgatan.

En dag för inte så länge sedan dök
det upp ett exemplar av tidningen
SigtunaBygden från januari 1957.
Det som lockade var toppnyheten på
förstasidan, där det stod ”Ny brand-
och polisstation i Märsta”.
Här invigdes 1960 en sprillans ny
brand- och polisstation som bara fick
betjäna trakten i 45 år. Därefter jäm-

nades allt med marken. I september
2019 kom nästa kungörelse.
Då kunde Upsala Nya Tidning
meddela att det fanns långtgående
planer på att bygga en ny brand-
station vid Tullen. Det bygget är nu i
full gång med inflyttning till hösten. Vi
hoppas att den nya stationen får ett
längre liv än föregångaren.

En modern station för polisen och brandväsendet invigdes 1960

Turerna har genom åren varit många
för brandväsendet i Märsta.
Naturligtvis började det i liten skala.
Samhället var ju inte så stort vid tiden
efter andra världskriget.  Den första
brandstationen i Märsta var placerad
i ”Lundmarks garage” på Odenvägen
under åren 1947–1953.
Brandchef var då Harry Sörling och
då handlade det om en borgarbrand-
kår (deltidskår).
Brandbilen man disponerade var en
Ford av årsmodell 1947.
År 1953 flyttades brandstationen till
Sörlings verkstäder som låg på
Stationsgatan.

Ny Brandstation vid
Stationsgatan

I november 1960 invigdes alltså den
nybyggda Brand- och polisstation vid
Stationsgatan. Denna station kom
efter flera om och tillbyggnader att
under 45 år tjäna som kommunens
brandstation. Därefter jämnades
byggnaden år 2008 med marken för
att så småningom ge plats för
bostäder. Men det tog tid innan det
blev några nya hus på brandstations-
tomten. Flera misslyckade försök
ledde fram till att det blev Bo Klok
som byggde. Då var intresset så stort
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Märsta Folkets Hus låg ett stenkast från Stationsgatan. Till vänster syns
några av 40-talsvillorna på nuvarande Skogsvägen.

för det 46 lägenheterna att man fick
tillgripa lottdragning. Detta skedde på
IKEA Barkarby där ett par hundra
spekulanter samlades för att övervara
själva lottdragningen. För de flesta
blev det nitlott, men några kunde åka
tillbaka till Märsta och så småningom
flytta in i en nyproducerad lägenhet.

Numera är det Bostadsrättsföreningen
Bo Klok Stationen, bildad 2014,
som förfogar över egendomen där
den tidigare brandstationen var
placerad.

Numera finns Bostadsrättsföreningen Bo Klok Stationen på den plats där
Brand- och polisstationen tidigare låg.

På Folkets Hus mark
Själva markområdet har dock en lång
historia innan brand- och polis-
stationen byggdes. På platsen fanns

sedan början av 1900 Folkets Hus
som i folkmun kallades Kåken.
Själva huset låg en bit in från det som
sedan blev Stationsgatan. Huset
rymde 150 personer så det var inte
någon liten ”koja”. Tomten där
brand- och polisstationen byggdes
ägdes av föreningen och såldes till
Märsta kommun 1957. Runt omkring
fanns också mark där midsommar-
fester, tivoli och andra festligheter
anordnades. Folkets Husföreningen
avvecklades 1984 efter att i flera år
inte ha haft någon egentlig verksam-
het. Märsta Medborgarhus, som
invigdes 1962, vid Torget tog över
delar av verksamheten.
Nu tillbaka till själva huvudspåret
som gäller historien om Märsta
brandstationer.

Det blev en artonårig placering vid Kolsta i anslutning till Arlanda.
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Det byggs febrilt vid Tullen. Den nya brandstationen ska vara klar till
hösten.

Nästa anhalt blev Kolsta i anslutning
till Arlanda. Där invigdes brand-
stationen 2004. Och 2022 är också
dess saga all. Efter en artonårig
utflykt till kommunens ena ända,
Kolsta vid Arlanda, kommer brand-
stationens placering till hösten bli på
en mer strategisk plats.

Ny brandstation vid Tullen

Vid Tullen, där väg 263 och väg 255
korsar varandra byggs det just nu
febrilt på en ny, modern brandstation.
Placeringen är strategiskt vald för att
korta insatstiderna till både Märsta
och Sigtuna tätorter jämfört mot
dagens insatstid. I höst ska den nya
brandstationen vara klar. Kostnaden
beräknas till 70–90 miljoner kronor.

Det är Brandkåren Attunda som ska
bygga brandstationen. Den ska bli en
modern station med bland annat
bergvärme och solceller.

När den nya stationen tas i bruk
avvecklas heltidsstationen i Kolsta
samt deltidsstationen vid Sigtuna-
ängarna. Den senare kommer att
läggas ned från och med halvårs-
skiftet 2022 varefter själva
brandstationen kommer att säljas.

Personalen, fordonen och materialet
som i dag finns i Kolsta kommer att
flytta till Sigtunas nya brandstation när
den står klar.

Jan-Peter

I städtagen

Ute är det fint väder, men jag
fastnade inne med att
sortera papper. Har samlat

på mig så mycket så jag inte hittar
dem när jag behöver dem.
Dag Wiréns samlade skrifter saknade
jag flera nummer men fann efter lite
rotande ytterligare nummer.
Nu saknas endast ett! Under mitt
sorterande kom jag att tänka på
hembygdsföreningens fina tidning
”Tidlösan” som kommer att fylla 30
år 2024. Vill därför skriva ner lite om
föreningstidningens tillkomst.

Hembygdsforskning är ett stort
intresse hos mig, varför det var
naturligt för mig och min hustru när vi
flyttade till Odensala 1987, att bli
medlemmar i hembygdsföreningen.
Helt främmande för orten var jag inte
eftersom jag tillbringade somrarna på
släktgården Veda under mina första
4 år. 1950 köpte min far vårt
nuvarande hus i Bromsta. Sedan
1987 har vi samlat på oss allt som
föreningen har skrivit och det har
blivit en hel del.

Sven är i städtagen, men bilden visar någon som städar ännu intensivare.
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Den första ordföranden

Den första informationsskriften om
föreningen har jag funnit i skriften
”Husby-Ärlinghundra under forn-
tiden”. Den är tryckt på Bodonitryck
i Stockholm 1955.
Utgivare är ”Husby-Ärlinghundra
Fornminnesförening”. Det vill säga tre
år efter att föreningen startade 1952.
Han som tar åt sig äran (skribenten)
är Ivar Käll, vår första ordförande.
En av artiklarna är skriven av B. F.
Jansson så någon form av redaktion
har han troligen haft.

Vid vår ankomst till bygden hade
föreningen ett informationsblad.
Husby- Ärlinghundra - Märsta
hembygdsförening hette den då.
Ett häfte som producerades av
Marianne Ejdersten och Bror Lindh.
Ett digert arbete som de utförde
förträffligt fram till 1993.
Vid en snabb titt i dem finner man
intressanta artiklar av bland annat
Ragnar Fornö som skulle kunna
passa som repris i dagens tidning.

Odensalagruppen
År 1991 var vi en grupp som vi
kallade ”Odensala gruppen”.
Vi gjorde utflykter i Odensala och
sökte upp fornlämningar mm. Det
resulterade i två skrifter ”Odensala
vår bygd”. Dessa kom senare att bli
förebild till ”Tidlösan”.

I samma veva hade jag oturen att bli
arbetslös - eller skall man säga tur.
Mig skickade man på en datakurs
där jag bland annat fick lära mig Page
Maker. Där gjorde jag ”Odensala vår
bygd” nummer 2. Idén om att göra
hembygdstidningen i samma format
uppstod då.

Sagt och gjort. Jag och Giselher
Naglitsch samlade ihop de som vi
hoppades skulle bli den blivande
redaktionen. Marianne Ejdersten som
tidigare så förtjänstfullt skött fören-
ingens informationstidning var själv-
skriven. Våra förträffliga ungdomar
Ragnar Fornö och Tomas Stavbom,
som tidigare visat framfötterna genom
sina skrifter likaså. Detta eftersom vi
själva var uppfödda med bläckpenna
och kulram och behövde därför
tillskott med ungdomlig kraft.

Ny logotype
Tidningen hade nu också fått en ny
framsida som välkomnar både
Odensala- och Husby-Ärlinghundra-
bor. Den nya logon bestående av
Hargstenens drake och en Tidlösa

Nåja, så blev det inte. Efter ett tag
var det bara Giselher och jag kvar
som producerade tidningen. Själv
orkade jag 10 år. Giselher var mer
ihärdig, han orkade 20 år.

omgiven av Odensala och Husby-
Ärlinghundra kyrkor har ritats av
Hans Kündig.

I år när Husby Ärlinghundra-Märsta
hembygdsförening fyller 70 år har
föreningen en väl fungerande
redaktion som producerar tidningen.
I dessa 28 år av tidningar finner ni
dokumentation, uppslag för egna
skrifter / artiklar eller kanske en start
för egen forskning. Det gläder mig!

Sven Eriksson

Utställare 2022

1. Odensala Träprylar
2. Herresta Lada
3. Linodlarföreningen Fransåker 
4. Läder & Järn
5. Odensala Bygdegård  
6. Odensala Kyrka
7. Odensala Gård
8. Lina på Landet
9. Husby Ärlinghundra Märsta
     Hembygdsförening
10. Ullstationen i Odensala

11. Skapargården

På www.odensala-konst-hantverk.se finns det mer information om de olika
utställarna och en karta som underlättar att hitta rätt.
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Misshandel av en oxe

Göran Källgården har i boken
"Det hände här" samlat
verkliga händelser från

Ärlinghundra härad under 1800-talet.
Boken är fylld av berättelser av
skiftande slag. Med vederbörligt
tillstånd publicerar vi en av dem, som
handlar om hur Tingsrätten till slut
fick frikänna Lena Andersdotter och
hennes piga Greta Persdotter för
misshandel av en oxe.

Torparen Långhjelm, som bodde i
Skörstafjäll i Odensala hade en
besvärlig oxe. Den gick tillsammans
med byns övriga kreatur på bete på
den gemensamma betesmarken i
skogen mellan Skörstafjäll och
Älgesta vretar. Den här betesmarken
låg omedelbart norr om den plats där
Arlanda flygplats finns idag. Det var
på sommaren 1837 som oxen dels
stångade och ”gick illa åt” de
mjölkkor som gick i bete i samma
område, dels gick med dem hem vid
kvällsmjölkningen och in i de fähus dit
mjölkkorna motades.
Vid ett tillfälle för midsommar när
Lena Andersdotter och hennes piga

Greta Persdotter i Älgestavret
motade in sina kor för kvällsmjölk-
ningen gick oxen med om in i fähuset
och ställde sig i vägen för korna.
Lena och Greta tog var sin gren och
för att få oxen att flytta sig hade dom
blivit tvungna att ge honom några
rapp. Enligt vad Lena och Greta
påstod, utan att oxen fått några men
eller sår av rappen och de var inte
värre än att oxen gjorde samma sak
nästa dag igen. När oxen motades ut
tog han tag med hornen i en grind och
kastade den åt sidan.

Stämning för misshandel

Långhjelm stämde Lena och Greta
för att ha misshandlar hans oxe så att
den några dagar efter midsommar
hade varit halt och var så sjuk att den
inte ville äta, men några sår hade inte
synts på den.

Fler vittnen kallades in och hördes.
Det var bland andra torparen Jan
Jansson i Bergendal, Brita Ersdotter i
Slåttan och soldaten Lars Blad i
Långeken.

De berättade samstämmigt att
Långhjelms oxe var synnerligen
besvärlig och hade ”gått illa åt, och
ofta nedtryckt kokreaturen”. De hade
också sett att Lena och Greta motat
ut honom från deras fähus vid flera
tillfällen. Vid ett tillfälle hade Greta
använt et stör och givit oxen ett så
hårt slag att stören gått av, men oxen
syntes ändå inte ha lidit någon skada
av det utan var strax tillbaka igen.

Frikännande av Tingsrätten

Tingsrätten kom fram till att
Långhjelm inte på något sätt kunnat
visa att Lena och Greta hade skadat
hans oxe genom ”de slag det givit
honom för att få ut honom ur sitt
fähus varför Lena och Greta
frikändes.

Gården Älgestavret, i omedelbar anslutning till Arlanda flygplats, som
den ser ut i mars 2022.
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Externt besök

Som säkert många känner till har
hembygdsföreningen ett antal bildspel
som vi gärna åker ut och visar hos
föreningar eller andra sammanslut-
ningar som vill veta mer om vår hembygd.

Visa bilder och prata fick jag göra
den 28 februari när jag besökte
Sigtunaortens Samlarförening på ett
av deras månatliga medlemsmöten.
Temat för kvällen var Arlanda
flygplats och dess historia. Bilderna
är från vårt arkiv, men även egna och
några som är hämtade från
Facebook.

Det var fullsatt på Södergatan 50 och
det var en del som fick många aha-
upplevelser och alla fick förstås del
av en del en ny kunskap också.

Vårt bildarkiv omfattar över 15 000
bilder från 1900-talets början och
fram till våra dagar.

Vi ser fram emot att visa våra bildspel
för många fler som bor i kommunen.
Maila till hembygdsföreningen så
bokar vi tid som passar.

Bo

Det kom ett mail…

Hej!
Jag har fått gräva upp några lökar av
Tidlösan.  Blommorna finns i en
rabatt hos nuvarande ägaren till mitt
föräldrahem och platsen där jag
föddes. Den ligger ca tre km från
Steninge slott, lokalen där jag först
såg den Nakna jungfrun; det alter-
nativa namnet på växten Colchicum
Colchicum, Tidlösa.

Växtens utblommade lökar omgivna
av jord från växtplatsen planterade vi
i en kruka.  Efter några veckor inom-
hus har bladen slagit ut. Hur många
av medlemstidningens läsare har
uppmärksammat Tidlösans blad?

Växten blommar ju först efter att
bladen vissnat ner på sensommaren.
Därav namnet Nakna jungfrun.

Jag vill att ni ska förstå min överrask-
ning och samtidiga glädje över vad
som kom upp i krukan. Äntligen fick
jag uppleva Nakna jungfruns ”kläder”
på riktigt nära håll.  

Växten är mycket giftig. Den verkar
ha lätt att sprida sig. Timmarna efter
min upptäckt i rabatten överraskade
Tidlösan mig en andra gång genom att
dyka upp bland buskar hos min

skolkamrat Åke Ossmark på
Droppsta. Vilken lycka för mig.
Tidigare hade jag endast kunnat dela
lyckan över Tidlösans speciella
växtsätt med min klasskamrat Birgitta
Watz. Hon har berättat att hon såg
blommorna tillsammans med sin
mamma i området kring Fersenska
monumentet.  Birgitta har sedan som
vuxen målat en akvarell med Nakna
jungfrun för ett vackert korrespond-
enskort.  

I Stockholm har jag bara sett ett
exemplar av Tidlösa i en av rabat-
terna vid Tegnérlundens södra sida.
Den försvann och har inte synts till
igen.  Parkförvaltningen??

Det är så skönt med gemensamma
minnen! Nu vill jag att ni som inte
kände till alla detaljer om Nakna
jungfrun ska få ”kött på benen” till
namnet på vår medlemstidning.  
Ett vackert, passande tidlöst namn.

Sensommarhälsningar till
redaktion och läsare
Birger Söderqvist

Bodknodd, Springschas,
Återbäringsuträknare,
Kristidskupongklistrare för
livsmedelsleverantörer,
Skyltfönsterdekoratör mm
i lanthandeln vid Sigtunatullen

Tidlösan blommar vid Västerängsudd,
Steninge. Foto: Bo Klang 2015

Birger hade en hel del sysslor vid
lanthandeln vid Sigtunatullen. På
andra sidan av gamla vägen kom-
mer en ny brandstation stå klar i
november 2022.

Se bilden på sidan 8.
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Kalendarium
23-24 april: Vårrundan. Kaffeservering
23 april: Städdag vid Husby skola med start kl 09.00
30 april: Valborgsfirande vid Husby skola
21 augusti: Hembygdens dag
Styrelsen sammanträder i regel första måndagen i månaden
Höstens evenemang presenteras i senare nummer av Tidlösan.

Tillbaka till traditionen

Efter att förra året fått genomföra
föreningens årsmöte utan medlems-
närvara, blev det tack och lov tillbaka
till traditionen i år.

Som vanligt var Husby skola arenan
för årsmötet och den efterföljande
maten, som helt enligt traditionen
bestod av kassler och mimosasallad.

Presidiet med Gun Eriksson som
ordförande och Bo Klang som
sekreterare skötte sig lika föredömligt
som alltid.

Styrelsen kunde lättad konstatera -
det blev ansvarsfrihet även i år. Hur
den nya styrelsen ser ut visas på an-
nan plats i detta nummer av Tidlösan.

Kommande verksamhetsår innehåller
en spännande nyhet redan om en
månad. Sedan många år tillbaka har

hantverkare och företagare i Oden-
sala anordnat Vårrundan. Nu i år
finns Hembygdsföreningen med som
en av de stationer som man kan
besöka. Då får vi visa upp vårt
hembygdsmuseum och erbjuda
möjlighet att titta på alla skolfoton.
Men förstås också erbjuda gott kaffe
och hembakat bröd.

Efter två inställda majbrasor hoppas
vi innerligt att vi i år kan få tända
valborgsmässoelden. Mats Olsson,
ordförande i Naturskyddsföreningen
i Sigtunabygden har filat på vårtalet i
två år och hoppas att i äntligen få
hålla det. Det ser vi fram mot att få
lyssna till.

Och så klart ser vi också fram mot
Hembygdens dag 21 augusti, då vi
dessutom passar på att fira
föreningens 70-årsjubileum.

Nya skyltar på ett 20-tal historiska platser

Marken där kommunhuset står idag är en plats som fått en informativ skylt.
Där berättas om när marken 1916 undersöktes visade den sig bestå av ett
gammalt gravfält som troligen använts mellan år 400 och upp till 1000-talet.
Vid undersökning år 1990 hittades rester av en vikingagård som funnits i an-
slutning till gravfältet. I slutet av förra året invigdes skylten vid kommunhuset i
närvaro av intresserade förskolebarn.

Här finns skyltarna
*Järnåldersgården Sätuna gård (vid
Sigtuna kommuns kommunhus)
*Gravfältet vid Märsta kyrka
*Valstagravfältet (i skogen ovanför
Steninge allé)
*Valsta gård (i skogen ovanför
Steninge allé)
*Valsta sim- och sporthall
*Lyktstolpar i Sigtuna kommun
(utanför Valsta sim- och sporthall)
*Valsta vattentorn
*Rävstagravfältet (vid stättan i hagen
längs Rävstaleden)
*Gravfältet i Södertil (vid Tils förskola)

*Storgården i Norrtil
*Borgmästarängen i Sigtuna
*Gravfältet på Malmen Sigtuna rådhus
*S:t Lars kyrkoruin (vid Prästgatan)
*Lundströmska gården (Stora gatan 39)
*Gravfältet i Klockbacken
*Kung Olofs mynthus (vid Plåt-Pelles
mitt emot Sigtuna Museum & Art)
*Kyrkoruinen i museets trädgård
(Stora gatan 55)
*S:t Pers kyrkoruin (S:t Persgatan)
*Gravfältet Kalvhagen (längs gång-
stigen mellan S:t Pers ruin och
Sigtunastiftelsen.)
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Dags för vårstädning
Lördagen den 23 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.

Nya medlemmar:

Följande medlemmar hälsas välkomna till vår förening:
Sven Holdar Sigtuna, Roine Sördén Knivsta,  Roland Kjellén Gimo.

Dags att betala medlems-
avgift!
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!

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

Välkommen att fira Valborg
vid Husby skola

Hembygdsgården är öppen från 18.30

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 vårtal av

Mats Olsson, Naturskyddsföreningen

                          Brasan tänds kl 20.00
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                     E-postadress: marstahembygd@gmail.com
Hemsideadress: www.hembygd.se/husbyarlinghundra
Facebook: Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening
Postadress: Husby kyrkby 142, 195 91 Märsta

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 2022

STYRELSE

Jan-Peter Alm, ordf. Södergatan 15 A, 195 47 Märsta, 0709-81 65 78
Peder Andersson, vice ordf. Kättsta 553, 195 91 Märsta, 070-650 56 92
Lotta Andersson, kassör Kättsta 553, 195 91 Märsta,
Bo Klang, sekr. Hugingatan 3, 195 52 Märsta, 070-346 97 30
Tord Samuelsson Brunnby 316, 195 91 Märsta, 070-357 45 28

SUPPLEANTER
Marianne Frank Slåsta 291, 195 91 Märsta, 070 -653 14 01
Birgitta Erixon Åslunda 202, 195 92 Märsta, 070-321 71 42

REVISORER
Björn Stenutz, Göran Nilsson och Ulf Jonasson som suppleant

VALBEREDNING
Margareta Klang (sammankallande), Inger Jäderberg, Anna-Karin Alm

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


