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Fjällsta gård med Fjällsta diversehandel, sent 1940-tal. Mitt i bilden vinkar handelsman Sten Larsson mot den
flygande fotografen. Larsson beställde en stor bild, som sedan dess har legat ihoprullad, tills den nu kom fram. Det
var annonsen om bildspelet om forna tiders affärer i bygden som väckte nuvarande ägare. Så kunde vi skanna
bilden och lägga den till fotosamlingen i Hembygdsföreningens arkiv.

Årsmöte lördagen den 15 mars
Anmäl Dig till supén!
Nr 1. Februari 2008. Årgång 15

Dagordning för årsmötet 2008

Omslagsbilden:
September 1964. Fabrikschef C. O. Wallentin (tv) och disponent Ingvar Merinder
synar en nyligen bränd kruka. En ny fabrik är under uppförande. Snart skall den tas
i drift och Steninge Lervarufabrik får ännu ett uppsving. Herrarna poserar framför
den gamla krukfabriken, anlagd 1917 och ombyggd ett antal gånger. Skålen i
Merinders händer symboliserar den nya inriktningen mot konsumentprodukter, allt
för blommor i hemmet. Materialet på modet är schamotterad lera. Den glaseras i
mustiga mörka färger. I krukboden kan den köpas till förmånliga priser.
Foto: okänd UNT-fotograf
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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 100 kronor om året och gäller för hela familjen.
Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in avgiften på vårt Plusgiro med
angivande av namn och adress. Skriv gärna Ny medlem som referens.
För mera information gå till föreningens hemsida: www.hembygdmarsta.se
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Förslag
Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna
Val av två justerare, tillika rösträknare
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Ersättning / arvoden till styrelsen
Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
a) Val av 3 ordinarie ledamöter, för 2 år
sekreterare 2 år
2 ordinarie ledamöter 2 år
b) Val av minst 2 suppleanter, för 1 år
Val av 2 revisorer jämte 1 ersättare, för 1 år
Motioner
Val av ombud till:
a) Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte
b) Övriga organisationer
Val av 3 ledamöter till valberedningen samt sammankallande
Fastställande av medlemsavgift för 2008
Verksamhetsplan för 2008
Övriga frågor
Mötet avslutas

Efter mötesförhandlingarna utdelas föreningens diplom till förtjänta
medlemmar eller andra hembygdsvårdare. Vem/vilka det blir kungörs
senare, d v s efter Tidlösans pressläggning.
Rättelse
Bosse Klang ber om ursäkt för uppgifter i föregående Tidlösa som kunde
misstolkas. När Berit flyttar till Elmsta så gör hon det med sin man Volgan,
Bosses kusin, och ingen annan.
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Hänt

Hembygdsrörelsens
grundsyn

Nya medlemmar
Nio nya medlemmar hälsas välkomna
i vår förening denna gång: Einar
Norling, Leif Sjödin, Anssi Palma,
Ulla och Krister Hammarström,
samtliga Märsta. Från orter i
"förskingringen" välkomnas MajBritt Ulved och Bo Hage i Bettna,
Kjell Boström i Kista och Per-Arne
Petersson i Täby.

Hembygdsrörelsen är en del av det
levande samhället. Den skapar
broar mellan det förgångna,
nutiden och framtiden.
Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt.
Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och
rum.
Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet.
Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

Lanthandlarna drog fullt hus
Vi räknade till inte mindre än 50
åhörare när Giselher Naglitsch den 10
februari visade bildspel i hembygdsgården, med foto och gamla fakturor
från det tidiga 1900-talets lokala handelsbodar, med tonvikt på Fjällsta.
Skratten var många och kaffet smakade gott. Inte mindre än 4 ättlingar
till gamla handlare på Fjällsta hedrade
tillställningen med sin närvaro.

Lydelsen till denna reviderade
grundsyn antogs på Hembygdsförbundets riksmöte 2008

Våren på väg !
Ännu kommer domherren och hans fru regelbundet till fågelbordet, lockade av
hampans frö. Ekorren och nötskrikan är mera intresserade av solrosfrö. Hackspett
och nötvecka hör till dom fasta kunderna, för att inte tala om alla mesar. Idag kom
den tuffa tofsmesen på ett av sina sällsynta besök. Koltrastarna har lärt sig övervintra.
Deras överlevnad understöds av stödutfodring med skrumpna äpplen.
Denna vinter har besökarna på fågelbordet varit färre till antal. Det beror
förhoppningsvis bara på att dom klarat sig själva i högre grad än vanligt.
När detta skrivs i mitten av februari, då årets första nummer av Tidlösan snart
skall lämnas till PP-Tryck, ser vi flera vårtecken än spår av vinter.
Dagens motionsrunda tog sina sedvanliga 50 minuter. Strax nedanför
Neptunusbacken rundar vi källaren, det enda som finns kvar efter Långstugan. Ute
på Sundvedas åkrar pågår arbeten med infrastrukturen till den nya stadsdelen
Steningehöjden. Vi svänger vänster förbi Steninge. Vid stenladugården försöker vi
blunda för ”cirkustältet”, där lidret förr stod så grant. Nedom slottet ligger viken
öppen. Den glittrar i solskenet. Vi
njuter av solen i Steninge allé och
svänger in på den lilla vägstumpen, med en handfull villor, som
har samma adress.
Just i svängen hälsar vi på den
månghundraåriga eken, bostad för
miljoner av invånare. Till vår
förvåning har myrorna sänt ut sina
första spanare – är det vår? Är det
på allvar? Kanske inte riktigt än.
Blåsipporna i ekbackarna har ännu
inte skjutit knopp.
Men snart finns de där
– snart är det vår!
Giselher

Medan föredragshållaren gör en sista kontroll av sin dator och justerar projektorn,
knyts kontakter över borden och album med skolbilder. Foto: Gunilla Naglitsch
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3

BALANSRÄKNING den 31 december

Vi har tagit en titt på vad lokalpressen kunde förmedla i början av 1960-talet.
Nedan presenteras ett urval av det vi fastnade för. En del är rena citat, annat är
återberättat i kortare ordalag. Där ej annat anges är källan SB-MT.
Skäggen gror på Arlanda
Måndagen den 23 september 1963 gick
Arlanda in i sin nya och ansvarsfulla uppgift att ombesörja översynen av SAS
Caravelle-bestånd som nu utgörs av 14
plan. Först i tur står som sig bör den
äldsta caravellen, Arne Viking, levererad
våren 1959. Verkstadspersonalen tar sin
nya uppgift på största allvar. Detta manifesteras med att hela styrkan avlagt ett
löfte att låta skägget växa från och med
måndagen tills dess jobbet är genomfört.
Det beräknas ta en månad att plocka ned
Arne Viking i minsta detalj och sedan få
honom klar för provflygning igen.
Visserligen skall skäggen hållas välansade, men om Vikingen inte blir klar till
den 20 oktober skall skäggen få växa vilt
tills uppdraget är slutfört. Hur många
skäggen är? Mellan 47 och 50 har reportern
kommit till.
Stockholmstidningen 24 september 1963

Sjukkassebedrägeri dyrt för märstabo
Häromdagen hade häradsrätten i Stockholms län huvudförhandling i ett mål om
sjukkassebedrägeri. Här gällde det en 25årig märstabo, som anmält att han varit
sjuk, men som samtidigt hade arbetat och
därigenom fått 105 kronor för mycket i
sjukpenning. Häradsrätten ansåg att
gärningen skulle bedömas som bedrägeri
och att den var värd två månaders fängelse. Med hänsyn till personliga förhållanden fanns skäl att meddela villkorlig
dom. Men därtill utdömdes 20 dagsböter
om 15 kronor. 19 juli 1963
Kommentar: vi känner igen nyheterna.
Svart mamba och kungskobra
Arlanda har blivit ett eftertraktat turistmål. Det är dock inte bara flygplatsen och
utsiktsdäcket på terminalens tak som
lockar. Här öppnas den 1 maj Europas
största ormexpo. Anläggningen ligger bara
ca 500 meter från Arlanda. Inför öppningen
räknar man med att ha 120 djur.
Bland de dyraste som nu finns är en
svart mamba, värderad till 500 kr. Expon
hyr tillfälliga lokaler av Luftfartsverket.
Det finns planer på att senare öppna ett
flygmuseum här. 19 juli 1963

Märstabons kläder är dyrare än
stockholmarens
Förvaltningschefen Bertil Franzén har
några intressanta kommentarer rörande
prisuppgifterna för fjolårets dyrortsundersökning beträffande märstaförhål4

2007

2006

Tillgångar
Kassa
Plusgiro
Bank
Summa tillgångar

2 107,55
6 436,63
129 069,97
137 614,15

16 132,05
73 106,63
7 726,99
96 965,67

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa skulder och eget kapital

96 965,67
40 648,48
137 614,15

112 417,60
-15 451,93
96 965,67

Revisionsberättelse
Efter granskning av Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförenings
räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2007 får vi, av årsmötet valda
revisorer, härmed avge följande revisionsberättelse.
Inkomster och utgifter är vederbörligen verifierade och räkenskaperna är rätt
och ordentligt förda.
Då vid revisionen någon anledning till anmärkning inte framkommit får vi
tillstyrka
att årsmötet fastställer balansräkningen med en omslutning på 137 614,15
kronor och resultaträkning med ett överskott på 40 648,48 kronor samt
att styrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för det gångna året.
Märsta den 15 Januari 2008
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2007

2006

Intäkter
Arrangemang
Medlemsavgifter
Försäljning o uthyrning
Bidrag o gåvor
Foto
Räntor
Övrigt
Summa intäkter

48 798,00
53 50000
12 534,00
10 577,00
0,00
68,48
0,00
125 477,48

32 580,50
52 150,00
2 250,00
24 00,00
700,00
55,57
375,00
112 111,07

Kostnader
Arrangemang
Avgift Hembygdsförbund mm
Tidlösan, medlemsinformation
Administration (porto m.m.)
Förbrukningsmaterial
Skola o Täppavallen investering
Skola o Täppavallen underhåll
Foto och forskning
Försäkringar, hyra
Styrelse, fogde, ersättningar
Representation
Övrigt
Årets kostnader
Årets resultat
Summa kostnader och resultat

22 219,50
10 600,00
27 521,00
10 401,00
1 336,00
0,00
5 931,50
0,00
0,00
6 020,00
0,00
800,00
84 829,00
40 648,48
125 477,48

18 144,50
10 640,00
36 840,00
14 393,50
1 694,50
30 302,00
8 342,50
326,00
100,00
6 140,00
340,00
300,00
127 563,00
-15 451,93
112 111,07

Frimärken och vykort går hand i hand för många
samlare. Lägg därtill ett intresse för hembygden så
kan du bli en hembygdssamlare. Det spelar ingen
roll var du har din hembygd eller vad du samlar till möten i Märsta frimärksklubb är du välkommen varannan onsdagkväll på ABF i Märsta.
Kontakta Giselher Naglitsch 08-591 155 14
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Skolmatsedel Märsta:
Månd. stuv. fiskbullar, potatis, frukt.
Tisd. skånsk kålsoppa. Onsd. köttfärs,
sås, potatis, grönsaker. Torsd. lappskojs,
rödbetor. Fred. leverstuvning, potatis.
Lörd. soppa, smörgås, pålägg. 29 januari

landena. Statistiska centralbyrån får
sålunda veta att priserna på livsmedel
sätts efter stockholmsprislistorna oavsett
varifrån varorna levererats. Dessutom
påläggs dessa varor vissa frakttillägg.
Klädesplagg och diversevaror är i allmänhet dyrare i Märsta än i Stockholm och
dess förorter. Därtill kommer bristen på
tillräckligt urval.
Många av de i Märsta kommun bosatta
har i stor utsträckning förlagt sina inköp
till Stockholm, Sollentuna och Väsby och
flera andra orter.
Från nyinflyttade förekommer allmänt
klagomål på höga priser jämfört med närliggande orter med högre dyrortsgrupp.
Detta gäller även ifråga om hyressättning
och skattesats. Samtliga förvaltningsgrenar har med skärpa framhållit att det råder
svårigheter att rekrytera personal.
Denna skrivelse från Märsta kommunförvaltning är en förnyad fingervisning
om att kommunen bör placeras i dyrortsgrupp fem snarast. 29 januari 1964

Eld i berget
Det är eld i berget mellan Upplands
Väsby och Märsta. Det dånar och det tjoas
och det viftas med röda flaggor. Lastbilar
dundrar fram, fullastade med småsten
som bara några timmar tidigare varit mångmiljonårigt solitt urberg – säg det som varar
beständigt. Meter för meter tränger sprängarna in i berget. Och när arbetet är klart,
då har det gått fyra år, och då kan man tömma kaffesumpen i Märsta och återfinna
den i Stockholms skärgård.
Det är alltså den mångomtalade Käppalatunneln som nu går mot sin fullbordan.
Märsta blir slutstation – om nu inte Sigtuna
i sinom tid finner för gott att ansluta sig.
Det vore bra för badvattnet i Sigtuna.

Det här är de blivande skäggen.
Är det någon som minns hur det gick?

RESULTATRÄKNING 1 jan - 31 december
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Arbetena mellan Upplands-Väsby och
Märsta beräknas kosta 20-25 miljoner
kronor. 30 mars 1964

nämnden, som haft ärendet på remiss,
rekommenderar avslag på de båda herrarnas framställning om att få arrendera
mark.
Stadsarkitekten anför att den föreslagna platsen är olämplig redan på grund av
att den ligger i direkt anslutning till ett fornminnesområde. Han är även tveksam när
det gäller tillgången till parkeringsplatser.
24 april 1964

Kyrkobygge i Märsta taklagsklart
Taklagsfest hölls vid Märsta kyrka under
värdskap av kyrkoherde Gunnar Anderman. Det är den välbehövliga och efterlängtade tillbyggnaden som nu börjar bli
färdig. 30 mars 1964

Checkskojare i Märsta fick ut 18.000 kr
En 45-årig märstabo har vid Stockholms
läns västra domsaga dömts till ett års villkorlig dom med övervakning, bl.a. för en
rad checkbedrägerier, varunder mannen
kommit över bortåt 18.000 kr. 24 april
Märstas explosiva utveckling skapar
stora affärsproblem
Inom detaljhandelskåren i Märsta strävar
vi självfallet efter att i takt med utvecklingen tillgodose kundernas krav på
kvalitetsvaror till lägsta priser, framhåller ordföranden i Knivsta-Märsta köpmannaförening, köpman John Jansson,
Märsta, med anledning av den inställning till Märstas affärsstruktur och priser,
som kommit till synes i en sociologisk
utredning om märstabornas shoppingvanor. Här har vi emellertid stora problem
att brottas med, genom ortens explosiva
utveckling och den strukturförändring
som därmed sker inom handeln.
Många omständigheter gör att nya
lokaler för handelsändamål inte kan
färdigställas i den takt som vore önskvärd. En följd av detta är att butikerna
tvingas till vissa inskränkningar när det
gäller sortimentsurval och lagerhållning.
Innan Märstas nya centrum blivit färdigt

Nej i Märsta till festplats
Dansbana och festplats vid Valsta i
Märsta har hrr Sven Nornholm och Sven
Enar Eriksson tänkt starta. Det ser inte
ut att gå som de tänkt sig. Byggnads6

Gåvor och bidrag
Kommunalt bidrag har sökts och erhållits, 8 000 kr. Bidrag och penninggåvor
från enskilda medlemmar har influtit med 2 577 kr.
Olika föremål och fotografier har skänkts till museisamlingarna. Från
Harald Ivarssons dödsbo erhölls en koffert med många olika intressanta
handlingar och skrifter.
Ekonomi
För information om föreningens ekonomi hänvisar vi till resultaträkningen
och balansräkningen för det gångna året.
Märsta den 4 februari 2008

Peder Andersson
Torbjörn Engholm

Maud Hedlund-Lidman

Bente Åkesson

Gun Pettersson

Tore Svensson

Bo Klang
ordförande

Kallelse till årsmöte
med Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening

i Husby skola lördagen den 15 mars
Mötesförhandlingarna börjar kl. 18.00
Efter mötet serveras supé och underhållning av Dragspelsgillet
Supén kostar 130 Kr, exklusive ev drycker med alkohol
Anmälan till supén är bindande
meddelas senast tisdagen den 11 mars till
Gun och Allan Pettersson Tfn. 591 430 15
15

Hembygdens dag
Mycket välbesökt dag som traditionsenligt började med friluftsgudstjänst.
Temat för året var 50-tal. Dagen bjöd på en uppskattad utställning i Magasinet
med mycket 50-talssaker, 50-talsfordon och ”torgförsäljning”. Sedvanliga
lotterier, handelsbod, korv, våfflor, loppis, fiskdamm, kulturstig m.m. Stor
åtgång av kaffe med hembakat. Underhållningen stod Dragspelsgillet och
Kulturskolans blåsorkester för.
Tidlösan
Årets fyra nummer har haft 50-talstema.
Representation
Samverkansträff med kommunens övriga hembygdsföreningar i Lunda i
januari.
Deltagande i Valstadagen med bildspel, bok- och korvförsäljning.
Bo Klang har deltagit i kommunens Föreningsarkivs årsmöte.
Bo Klang, Maud Hedlund och Gun Pettersson i kommunens arbete med
belägenhetsadresser och Maud Hedlund på ett Albertos Pictor-seminarium
(500-årsjubileum 2009).
Giselher Naglitsch har visat bildspel för ABF café Q och i Odensala
församlingshem.
Skrivelser
Föreningen har lämnat yttrande till Sigtuna kommun angående byggplaner.
En insändare till tidningen City har skrivits angående det felaktiga att ev. byta
namn på Arlanda flygplats då Arlanda är ett historiskt namn.
Stadgar
Föreningen antog nya stadgar genom slutgiltigt beslut på årsmötet.
Kurser
Bo Klang och Giselher Naglitsch har deltagit i en kurs för redaktörer och
webbmasters.
Fotoverksamhet
Digitalisering av föreningens bilder fortsätter och nu är ca 5100 bilder klara.
14

kommer detaljhandelns svårigheter att
bestå. Detta kan hämma vissa branschers
möjligheter till utveckling. 24 april

meningen att man skall fortsätta några
måndagar framåt. Till hösten hoppas
man kunna samla mycket folk till spelkvällarna och på så sätt få välbehövligt
tillskott till klubbkassan. Så småningom
räknar man med att kunna erbjuda verkligt attraktiva vinster. Första försöksdagen höll man sig till blygsammare
saker såsom chokladaskar, kaffeburkar
m.m. Det bör påpekas att endast
medlemmar i klubben får vara med och
spela. 22 maj 1964

Slutvalsat i gammal märstakvarn
Jo, nu har kvarnen snart valsat färdigt.
Denna vecka är vi klara med alla beställningar och sedan blir det tyst härinne,
säger Nils Schäf vid Måby kvarn. Det finns
inte många kvarnar kvar nu, de bär sig
knappast. Det gick an när bönderna hade
hästar och slädar – sen kom bilarna och
kunderna försvann. Det sägs att kvarnen
har anor från 1470. Så det känns lite
vemodigt. 30 april 1964

Byggarbetare i Märsta får
förtur till bostäder
Bostadsförmedlingen i Märsta har beslutat att i samråd med arbetsförmedlingen
och arbetsgivarna lämna förtur till byggnadsarbetare, som är anställda inom kommunen. Maj 1964

Ett mål avgjorde derbyt i Märsta
Det med spänning emotsedda derbyt,
SK Vigör - Märsta IK, samlade en talrik
publik. Matchen fördes i ett gott tempo,
men det blev en målfattig tillställning.
Matchens enda mål inprickades i andra
halvlekens 26:e minut av vi. Hans Sundell.
Vigör hade ett knappt övertag och kedjan skapade bra måltillfällen. Första farligheten noterades dock för Märsta . Hi. Ebbe
Wistrand kom igenom, men mv. Lars
Ferm räddade säkert. Vigör hade en dubbelchans i slutet av första halvleken, då
vy. Sune Johansson helt fri prickade stolpen och på returen sköt cf. Bo Gideonson
okoncentrerat bredvid. 30 april 1964
(44 år senare undra vi som inte vet
vilket lag Hans Sundell spelade för: vem
vann matchen?)
Bingo drabbar även Märsta
Det spelas hasard i Märsta teater. Spelet
är dock av oskyldigt slag – det är Bingo
som lanseras av Märsta IK. Första försöket gjordes häromdagen och det är

Avesta-byggfirma flyttar till Märsta
Byggnadsfirman BENAB, Bergslagens
entreprenad AB, har beslutat flytta sitt
huvudkontor från Avesta till Märsta.
Anledningen till beslutet är att företaget
7

numera har tyngdpunkten av sin
verksamhet förlagd till Märsta.
På huvudkontoret sysselsätts ett
20-tal personer. Företagets tekniska avdelning har redan flyttats
över till Märsta.
BENAB bygger f.n. omkring
600 lägenheter för HSB:s räkning i Märsta. Vid byggena sysselsätts c:a 300 arbetare och ett
20-tal arbetsledare.
15 maj 1964
Polletering av resgods 1 dygn i förväg
Från tidtabellsskiftet den 1 juni i år måste
de som bor utmed Uppsalabanans lokaltrafikområde pollettera sådant resgods
som skall medfölja persontåg ett dygn i
förväg om man vill ha det på avstigningsstationen vid sin framkomst. Resgods med
snälltåg vill SJ helst också ha förhandspolletterat. Bangården på Stockholm C
kommer att byggas om och resgodset
transporteras under tiden med bil till
Stockholm. (maj)

Äppelmustning
anordnas den
6-8 oktober
i Eriksund.
Upplysningar
lämnas och
anmälningar
om deltagande
göres till fru
Irene Eriksson,
tel. 0760/.......

gång efter semestern, berättar ombudsman Evald Andersson, på HSB Arlanda.
Även affärs- och kontorshuset vid
Märsta station fördröjs, men man beräknar kunna påbörja detta projekt denna
månad. (Januari 1965)
HSB Arlanda planerar detta år 80 radoch kedjehus på norra Ekilla med start i
vår. Mycket talar också för att det blir
flerfamiljshusbyggnation på västra
Ekilla som skall ge 150 lägenheter.
Sedan HSB Arlanda startade 1961
förvaltar HSB nu sammanlagt 828
lägenheter som är färdiga.
Samtliga de 304 lägenheterna i bostadsrättsföreningen Stinsen utgör insatslägenheter där insatserna för en 2-rummare uppgår till omkring 6.000 kronor,
för en 3-rummare 8.900 kr för en fyra
11.000 kronor samt för en 5-rummare
12.000 kronor. Det finns sökande till
samtliga 304 lägenheter.

1 300 lägenheter mål för HSB Arlanda
Under december (1964) skedde inflyttning i de båda första fastigheterna i
bostadsrättsföreningen Stinsen, på Sätunaområdet. I de åtta återstående som är
under uppförande, tillkommer 251 av de
304 lägenheterna. Vissa omständigheter
kan dock medföra förseningar, varför
inflyttning beräknas ske först någon
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Medlemsavgiften har varit 100 kr per hushåll. Av medlemsavgiften betalas
20 kr per medlem till Stockholms läns hembygdsförbund. Föreningen är även
medlem i Sigtuna Föreningsarkiv.

Aktiviteter och projekt
Husby skola, museum och Täppavallen
Förutom visningar vid föreningens egna aktiviteter har visning skett vid tre
tillfällen, bl.a. skolvisningar. Skolhusets lokaler har kontinuerligt använts av
Märsta Dragspelsgille.
Inköp
Inga större investeringar under året.
Hemsidan
Under året har Hemsidan förändrats. Många texter och bilder har tagits bort
på upphovsmännens begäran. Ett arbete med att bygga ut Hemsidan med mer
material pågår. Fotoarkivets register finns nu på Hemsidan.
Diplom
Föreningens diplom till personer som gjort förtjänstfulla insatser för föreningen
och hembygden har tilldelats Jens Flyckt.
Valborgsmässoafton
Vårens ankomst firades traditionsenligt och var välbesökt. Talet till våren
hölls av komminister Anna Lindau och Sångfåglarna underhöll med sång.
Föreningens nya högtalaranläggning invigdes.
Trivselträffar/medlemsmöten
Årets trivselträffar har tyvärr inte varit så välbesökta. Styrelsen ägnade därför
ett styrelsemöte till att enbart diskutera föreningens kommande aktiviteter.
Jan: Thorsten Englund ”Psalmodikon”
Febr: Hans Kündig ”Märstabilder”
Mars: Årsmöte med efterföljande supé
April: Städdag med grillning
Okt: Allsång med Sokens
Dec. Lilla julafton
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Verksamhetsberättelse för

Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförening år 2007
Styrelse och funktionärer
Styrelsen har under verksamhetsåret 2007 bestått avföljande personer:
Ordinarie ledamöter.
Ordförande
Bo Klang
Vice ordförande Peder Andersson
Sekreterare
Maud Hedlund-Lidman
Kassör
Bente Åkesson
Ledamöter
Torbjörn Engholm
Gun Pettersson
Tore Svensson
Suppleanter:

Lars Hedman, Ingvar Källström, Anders Lässman,
Thorsten Nordén och Kent Winbladh

Skolfogde:
Stugfogde:
Tidlösan:
Hemsidan:
Revisorer:

Gun Pettersson
Ove Åslund ( adjungerad ledamot )
Redaktör Giselher Naglitsch ( adjungerad ledamot )
Webbmaster Bo Klang och fr.o.m. nov. Anders Lässman
Björn Stenutz och Karl-Erik Sturebrant,
ersättare Assar Gylfe

Valberedning:

Sven Eriksson ( sammankallande ), Gunilla Blidborg och
Lasse Svensson

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten inklusive
konstitueringsmöte.

Medlemmar
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 544 medlemmar. Under året tillkom
29 nya medlemmar. Några har avlidit, flyttat eller av annan anledning lämnat
föreningen. Nettoökningen är 14 medlemmar.
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Vad väntar de på, damerna på farstutrappen?
På grindstolpen hänger gräddkannan som skall till mejeriet. Kärran med dom tyngre
mjölkkannorna är strax på väg med en leverans till mejeriet nere vid stationen. En
väska hänger i sin rem runt stolpen. På staketet intill grindstolpen ligger en postväska
och ett paket eller knyte. Den som idag sköter mjölkskjutsen har också en del bud
ner till affären. Han skall lämna in avgående brev på poststationen och få med sig
tidningar och ankommande post hem till byn. Grannarna lär komma senare på dagen
för att fråga om de fått något brev och hämta om de haft tur.
Det är så man kan tolka bilden. Vi tror att
den är tagen någon gång på 1920/30-talet,
troligen i Odensala. Men vi har egentligen ingen
aning om vilken gård det är frågan om. Inte
heller vet vi vad damerna heter. Här står vi nu,
med ett problem som vi ber läsekretsen lösa.
I samband med den pågående digitaliseringen av vårt fotoarkiv dyker det upp luckor, som
egentligen uppkom redan när bilderna en gång
lånades in för avfotografering.
Bilder som denna berättar mera än den person
kunde göra, som lånade ut den till oss för många
år sedan. Därför gör vi ännu ett försök att få
10 juli 1964
bilden placerad i sitt rätta sammanhang.
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Första fridagen på 53 år för 80-årig odensaladam
Efter en artikel i UNT, 7 oktober 1964, signerad E-dal.
På, tisdagen kände sig Fru Cecilia de 80 åren är fru Lychnell lika flink och
Lychnell, Odensala, riktigt ledig för smidig mellan hyllorna av varor som de
första gången på 53 år.
c:a 60 år yngre butiksbiträdena.
Under detta halvsekel har
hon, först ensam, sedan tillsammans med sonen Lars Göte och
på senare år även med sonsonen
Lars utan avbrott för semester
eller annan ledighet skött sin
lanthandel i Odensala, den
äldsta i Märsta kommun. På
tisdagen trädde ny ägare till,
köpman Lennart Jansson, från
Sigtuna, och samtidigt som fru
Lychnell kände sig befriad från
ansvaret och en tung arbetsbörda hade hon svårt att koppla
av helt och hållet och drog
gärna och vant på sig den blå
skyddsrocken för att röra sig
hemvant bland diskarna i
affären och ge nye ägaren små
tips om att dra ner gardinen för
dörren under lunchtid, så som Köpman Lars Göte Lychnell och nye ägaren
köpman Lennart Jansson tillsammans med fru
hon gjort under alla dessa år.
Cecilia Lychnell i dörren till affären i Odensala
Fru Lychnell, som, fyller 80
år inom kort, är född i den gamla ban- Affären i familjen sedan mer än 70 år
vaktstugan som låg strax intill den plats Familjen Lychnell har haft denna lantdär affären nu är belägen vid ströget ge- handel i över 70 år. Köpman C. J.
nom Odensala samhälle. Hon bodde en Hedman byggde första affären i slutet
tid i den dåtida telefonstationen ett på 1880-talet på ungefär samma plats där
stenkast härifrån och skall bli Odensala den nuvarande lanthandeln ligger. Ett par
trogen även i framtiden i den smakfullt år senare uppförde herr Hedman ytterinredda våningen ovanpå affären. Trots ligare en affär i närheten, nuvarande
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Gottfrid Erikssons livsmedelsaffär, och
köpman L. E. Lychnell övertog den
första. 1908 registrerades butiken på
sonen Lars Lychnell, och 1914, efter
makens död, övertog Cecilia Lychnell
rörelsen.
”Jag var då 27 år och det var underbart
roligt att arbeta.” Berättar hon. ”Det var
en äkta lanthandel med fotogenlyktor i
taket, kättingar, seldon och mankskydd
på väggarna, ost och smör i en särskild
avdelning, textil och pligg i en annan,
sirap i en 250 liters kagge på golvet och
på disken vita sockertoppar. De gamla
fina pappersstrutarna kan jag fortfarande
svänga till. Det blev ju ganska många
under åren på den tiden då barnen köpte
för två öre blandade karameller och
gubbarna för fem öre snus. Jag tror det
var roligare än nu.” Men det tror inte
sonen Lars Göte.

som sedan såldes på Göteborgs
central.
På senare år har sortimentet i lagret
skurits ner betydligt. Bönderna behöver inte längre köpa hästskor och
lädervaror, självhushållen behöver
inte pligg och klackjärn. Man säljer
inte längre socker, mjöl och sirap i
tunnor. Dagens kunder plockar själva
snabbakspulver, färdigt bröd och
djupfryst fisk i snabbköpsbutiken.
Men hittills har lanthandeln på sitt
sätt fortfarande fungerat. Efter beställning har man tagit hem tvättmaskiner
och gräsklippare, men att hålla detta
i lager är naturligtvis omöjligt.
Klarar konkurrensen
Stick i stäv med allmän tendens för
små landsortsaffärer klarar pionjärbutiken i Odensala den hårda konkurrensen bra och årets omsättning
väntas öka med cirka 50,000 kronor.
”Förr i världen hade lanthandeln en
central betydelse i samhället. Här
hade man 1909 bl. a. poststation och
telestation och eftersom man var
bland de första som skaffade bil fick
sjuktransporter ofta utföras alla tider
på dygnet.” Fru Lychnell tog förresten körkort redan 1923 och körde bil
ända tills i fjol, ett nöje som hon
gärna skulle fortsätta med om inte son
och sonson förbjöd.

Hela kaffelagret stals
1927 byggdes hela affären om. Man flyttade ut butiken i en kall bod på andra
sidan vägen där man fick svårt att hålla
sirapen flytande i kylan, medan den
nuvarande fastigheten byggdes. Under
dessa besvärliga lokalförhållanden utsattes butiken för ett av de under alla år
ytterst få inbrotten, men bytet blev ringa.
Det värdefullaste försvann antagligen
med landsfiskalen som glömde lämna
tillbaka varor som man tagit med för att
säkra fingeravtryck. Den största stölden
inträffade under andra världskriget, då
tjuvarna kom över hela lagret av kaffe
11

