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Årsmöte lördagen den 20 mars
Anmäl dig till supén nu!
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OMSLAGSBILDEN:

För mera information gå till föreningens hemsida: www.hembygdmarsta.se

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 120 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.

UTGES AV:
Husby-Ärlinghundra Märsta
Hembygdsförening
195 91 Märsta
Plusgiro: 36 15 92-9

UTKOMMER: 4 gånger per år.
TRYCK: PP-Tryck, Märsta

REDAKTION:
Giselher Naglitsch, ansvarig utgivare
Tel. 08-591 155 14
E-post: tidlosan@hembygdmarsta.se

Manus mottages med tacksamhet.
Vi förbehåller oss rätten att i
samarbete med författaren redigera
det insända materialet.
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Omdebatterat. Ett uttryck för modern konst? Ett uttryck för protest och
utanförskap? En sak kan man inte ta ifrån den okända upphovsmannen – denna
graffitimålning är skickligt utförd. Underlaget för målningen är den busskur som
står på Arenberga, ganska nära där man svängde intill gården på 1950-talet, om
man hade ärende till fjärdingsman Fagerberg. Mitt emot står minnesstenen över
Kungliga livregementet till häst, rest 1946. Den bakomliggande stora tomten
avstyckades i början av 1950-talet för en planerad hembygdsgård. Den ägs ännu
av hembygdsföreningen. Foto: Giselher Naglitsch i oktober 2005.

VÅR HEMBYGD ÄR DÄR VI BOR

Intresset för hembygden är stort. I vår kommun har vi inte mindre än sju
hembygdsföreningar: Sigtuna, Hagha, Lunda, Vidbo, Skepptuna, Norrsunda och
Husby-Ärlinghundra Märsta. Men frågan är om vi inte kan räkna till hela nio
hembygdsföreningar. Det är ju inte namnet som avgör. Inte heller om föreningen
är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund. Syftet med verksamheten är det
viktiga. Skånela har en sockenförening och stadsdelen Valsta har Valsta/Steninge
stadsdelsförening, som i år firar tio år. Det är för övrigt inte ovanligt med
stadsdelsföreningar i de stora tätorterna. Samhörighet, förankring och trivsel där
man bor är det viktiga.

Att sprida kunskap om och känsla för den egna bygden eller stadsdelen, samt
att arrangera möten mellan människor, hör till hembygdsrörelsens främsta
uppgifter.

Styrelserna för hembygdsföreningarna i kommunen brukar träffas en gång om
året för att ta del av varandras erfarenheter och planering av kommande aktiviteter.
Den stora snöoväderdagen, den 27 januari, var alla inbjudna till det årliga
samrådsmötet, denna gång i Husby skola. Bara fyra lyckade ta sig fram denna
gång. Tre meddelade återbud i sista stund men skickade med listor om sina
planerade aktiviteter. Du hittar en diger lista i slutet på Tidlösan.

Bland samarbetsprojekten noteras intresse för en gemensam aktivitet (3-4
föreningar) under skördedagen i Vattentornsparken i Valsta. En annan idé är att
inför kommande år (2011) på gemensam dag och tid hålla våra hembygdsgårdar
öppna en lördag under sommaren, typ Odensala konstrunda.

När samtalet kommer in på kontakten med barn och lärare i ortens skolor, visar
det sig att det är lättare att hålla kontakt där man bara har en skola i socknen. Här
har vi en utmaning för såväl föreningarna, inte minst vår egen, som alla lärare i
kass 3. Även andra klasser är välkomna till våra hembygdsgårdar. Vi lovar ta väl
hand om er!

I vår ”hembygdskurs om gårdarna” har vi nu kommit till Arenberga. Med stor
glädje noterar vi en gästskribent, Thorbjörn Stensson, som visar stor stolthet
över sina rötter på ”Fjällen”.

Giselher
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ARENBERGA GÅRDAR

När vi nu i vår genomgång av Märstas gamla gårdar kommer till Arenberga
behöver inte texten bli så omfattande. 2003 gav Hembygdsföreningen ut en bok
som helt ägnades Arenberga och dess innevånares historia. Åke Ekdahl och Arne
Ohlsson svarade för innehåll och redigering. De betecknade sitt arbete för en
gårdskrönika över Arenberga by. Boken går fortfarande att köpa från föreningen.

Arenberga utvecklades till en by med
tre gårdar, som låg i rad utefter vägen
mot Odensala vid nuvarande Dragon-
vägen. I minst tusen år har människor
bott här och brukat jorden. På dess
marker ligger idag det villakvarter som
har blomnamn i gatunamnen.

Kända ägare har varit lagman Birger
Persson, hertig Valdemar, adelsmannen
Johan Adler Salvius och kung Gustav II
Adolf. När Byn var som störst bestod
den av tre gårdar. Två var kronogårdar.
Den dominerande gården under de
senaste århundradena var Arenberga 2,
som också kallades Mellangården eller
Akademigården. Den ingick i Gustav II
Adolfs stora förläning till Uppsala
akademi, som underlag för lärosätets

finansiering. Arenberga 1, Söder-
gården, var frälsehemman och ägdes
en tid av riksrådet Johan Skytte, som
då även ägde angränsande Sätuna by.
Arenberga 3, Norrgår-den, var också
ett kronoskattehemman. Genom åter-
kommande (arvs-) skiften, förvärv
och av-styckningar av torp mm, blev
ägoförhållandena komplicerade. Den
intresserade hänvisas till ovan nämn-
da bok.

Akademigårdens siste arrendator
blev Gunnar Fagerberg. Han drev
gården till början av 1966, då arren-
det sades upp och gården såldes till
dåvarande Märsta kommun den 2
november samma år för 1,3 miljoner
kronor.

 Några år senare fanns inga spår
kvar efter de gamla gårdarna. Allt var
förvandlat till ett modernt villakvarter.

Denna rekonstruktion efter lagaskiftes
kartor från början av 1800-talet visar vil-
ken omfattande bebygges som hörde till
de tre gårdarna. Källa: Alf Nordström,
Märsta från forntid till flygtid, 1963

Arenbergagårdarna sedda från norr, från "Mullebacken",
där en del av Lindvägen nu ligger. Ca 1960.

Arenberga 1, Södergården. Ovan ca 1924,
framför arrendatorbostaden: Matilda och
Johan Jonsson med barnen Ingeborg, Nils,
Bertil,  Elisabeth och Sven. Nedan
"Fredrikssons" 1963, strax innan allt revs.

Nedan: Akademigården 1926. Signe
Fagerberg står i mitten, med ljust för-
kläde. Besökaren med cykel och portfölj
är fjärdingsman Kjellström från Sigtuna

Vid flaggstångens fot anas
resten av en märklig run-
sten, numera intagen till
Historiska Museet.
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ARENBERGA FJÄLL

Arenberga Fjäll, eller Fjällen som var gårdens adress, låg ca 1,5 km fågelvägen
öster om Märsta Centrum. Där den nya vägen Uppfinnarvägen passerar
Schenkers nya anläggning, går vägen över den brunn som hörde till gården, dvs
till höger om man åker från Måbyleden. Vi kan fortfarande känna igen platsen
på några träd som vår pappa Sten Larsson och vår morfar, August Pettersson
planterade, troligen på 40- och 50-talen, skriver Thorbjörn Stensson.

Det fanns ursprungligen minst tre vägar
till Arenberga Fjäll; en via Moralunds-
backen - den vägen finns delvis kvar -
som började t v vid järnvägsbron, från
Måby sett; en via Märsta Industri-
område, ungefär vid Generatorgatan
och utmynnade vid Arlandastad Golfs
9-hålsbana - rester av vägen kan anas
vid golfbanans västra kant; och en
”skogsväg” som korsade våra dagars
Maskingatan.

Till gården hörde ett tvåvånings
bostadshus med från början två kök och
4 rum, ett hönshus ihopbyggt med en
ladugård med halmtak. De sistnämnda
husen syns på en av bilderna med

morfar August, mamma Märta, moster
Esther, i hennes knä sitter min bror
Jörgen och till höger vår kusin Olle.
Dessutom inrymdes i ett hus, en tvätt-
stuga och en snickarbod, det fanns även
en loge med tröskverk med tillbehör,
en vedbod och till sist, en tvåvånings-
byggnad som delvis användes som
sommarbostad och förråd för spannmål
och annat.

Det var vår morfar August Pettersson
som ägde fastigheten. Han föddes 1863
i Vånga, Östergötland. Morfar kom till
våra trakter kring 1890 och han arbeta-
de bl a vid Steninge Lervarufabrik, och,
för 2,50 per dag, som dikesförman vid

Broby Gård och som skomakare. 1895
köpte han Björnkälla, där han och vår
mormor Anna drev jordbruket.
Köpeskillingen 1 792 kr skulle amorteras
un de 10 år. Morfar arrenderade en tid
även Nytorp vid Venngarn.

Vid ett tillfälle fick han erbjudande om
att arbeta som isskrapare, dvs hålla spår
och växlar is- och snöfria vid Märsta
Järnvägsstation, men vi vet inte om han
tog det arbetet. Han skrev om det i ett
brev till en av sina bröder att han fått
det erbjudandet, men att han inte hade
bestämt sig för att ta jobbet, eftersom
det var så långt att gå från Björnkälla.

Morfar och mormor sålde Björnkälla
och flyttade till Arenberga Fjäll 1913.
Köpeskillingen för Fjällen var 2 500 kr.
Mormor avled redan 1920 och efter några
år var alla barnen utflugna utom mam-
ma Märta som fortsatte att sköta gården
tillsammans med morfar. Vid behov kom

våra morbröder och mostrar till Fjällen
för att hjälpa till med skörden mm.

Familjen på Fjällen levde förmod-
ligen till stor del av självhushåll. De
odlade potatis, grönsaker, spannmål
och foder till djuren, de hade en gris,
två ko och höns. Morfar var som anges
ovan, även skomakare, han tillverkade
familjens skor mm i skinn och läder
samt bruskföremål i andra material som
han behärskade. Han tillverkade t ex
skrindan ovan, där syns morfar, moster
Elin och mamma Märta. Han byggde
skottkärran på nästa uppslag, där mor-
far kör och Jörgen åker med, liksom det
mesta av de redskap som behövdes.
Han tillverkade även familjens skidor
och stavar.

Mamma Märta sydde familjens
kläder (om inte alla) och skaffade sig
så småningom symaskin. Hon gifte sig
med Sten Larsson från Strängnäs.

Petterssonfjällen omkring 1986
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Familjen var musikalisk. Mamma
spelade fiol och dragspel, pappa spela-
de fiol och var trummis i sin ungdom.
Morfar spelade dragspel.

1943 flyttade familjen till Fjällsta,
där våra föräldrar drev Fjällsta Handel
och jag föddes 1946. Fjällen hyrdes nu
ut till sommargäster. 1950 såldes rörel-
sen och hela familjen flyttade tillbaka
till Fjällen, vår mor hade då köpt ut går-
den från sina syskon.

Mamma blev hemmafru ”på heltid”
efter att i Fjällsta skött både hemmet
och arbetat i affären.

Pappa var för övrigt ganska duktig i
köket, vilket var mycket ovanligt på den
tiden. Han stod för matlagningen då
och då och experimenterade gärna med
anrättningar av mjölktistel och brän-
nässlor mm, dvs ofta helt vegetariskt.
Han försörjde familjen med att sköta
bokföringen åt några taxiföretag, han

arbetade som han själv uttryckte, som
”bygdeadvokat” (dvs hade hand om bl
a bouppteckningar, arvskiften och
deklarationer åt ”patienter” (även det
hans uttryck). Han extraknäckte också
som ”dräng” på Rolsta Gård hos
familjen Axelsson.

Vid sidan om mammas hushålls-
göromål och pappas uppdrag, skötte de
även gården, som från 50-talet
inskränkte sig till att odla potatis,
grönsaker och till en början även slå
och hässja hö. Efter några år arren-
derades den delen av marken ut till
jordbrukare. De många byggnaderna
krävde givetvis även en hel del
underhåll. Till gården hörde även lite
skog. Jag har ett minne av att skogen
uppgick till ca 4 tunnland, dvs ca 20 000
kvm. Den odlingsbara ytan var ungefär
2 tunnland.

August
Petterssons
skattsedel för
kommunal-
utskylder 1943
visar att
August bara
behövde betala
fastighetsskatt.
Fastigheten
var inte
taxerad som
jordbruksfas-
tighet.

Kommunalskatten uppgick
till 10 kronor och 96 öre.
Den skulle betalas på tre
bestämda dagar under året.
Det kunde ske kontant vid
besök i kommunalrummet i
Märsta folkskola på förmid-
dagen eller på eftermidda-
gen  i kommunalrummet i
Husby, även det inrymt i
skolan. Det fanns även möj-
lighet att betala via Postgiro.
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LILLA JULAFTON

Lilla julafton firades i hembygdsföre-
ningen traditionsenligt första advent,
som i år inföll den 29 november. Åter-
igen hade vi hyrt Småskolan, det som
idag är, församlingshemmet i Husby.
Redan 13.30 var ”personalen” på plats
och förberedde gröt, skinka, glögg och
dukning av bord. Hasse Nilsson i Oden-
sala kom med en nyhuggen julgran,
som auktionerades ut under kvällen.
Den ropades in av Margareta Klang.

Vi var 47 personer som tillsammans
gjorde lilla julafton till en trevlig till-
ställning och med god stämning. När
gästerna kom togs entréavgiften och
julklappen lades under granen. Gäster-
na fick varm glögg och minglade runt
och pratade med varandra.

Julorkestern bestod av samma spel-
män som förra året, dvs Arne Larsson,
Roland Larsson och Bo Hammarkull.
Även sångerskan var den samma som
förra året, Margareta Klang.

När klockan hade slagit fyra hälsade
Bo Klang alla gästerna välkomna och

innan gröten med tillbehör kom in på
borden spelade orkestern och en ny tradi-
tion uppstod och det var långdans med
Bente Åkesson i spetsen.

Traditionen bjuder också att en man-
del ligger i någon av skålarna. Årets
mandelvinnare blev en ny medlem,
Marina Eweritt och priset var en tomte.

Efter maten sjöng vi flera julsånger
och ett par lottringar gick runt, med fina
vinster med tonvikt på julen. Sedan var
det dags för kaffe och ”kaka” och inte
vilken kaka som helst, utan Guns succé-
tårta och det blev succé även i år.

Därefter blev det julklappsutdelning
och auktion av gran. Här är det också
en tradition att den förste som går fram
och hämtar julklapp är trotjänaren
Ingrid Andersson i Kättsta och den siste
som hämtar julklapp är föreningens
ordförande. Ingrid tackade för den fina
eftermiddag som föreningen ordnat.

Slutligen önskade ordföranden alla
gästerna en riktigt god jul och ett gott
nytt år 2010 och passade även på att
bjuda in till nästa evenemang den 14
februari. Men när du läser detta har det
redan hänt.                            Bo Klang

FJÄLLEN

Arenberga Fjäll var en grupp torp
som friköptes från Arenberga.
Avstyckningen skedde i flera steg
och resulterade så småningom i tre
olika torpställen med betecknin-
gen fjell i namnet. För att skilja tor-
pen från varandra uppkallades de
efter invånarna: Petterssons, Wahl-
ströms och Anderssons fjäll. Så
sent som på 1950-talet visste alla i
Märsta var Fjällen låg. (Se sid 6.)

Arenberga fjell n:o 1 tillkom genom avstyckning av 54 ar och 37 kvm från
Arenberga 3. Det skedde i två steg, 1875 och 1898. Köpare var skomakaren Carl
Gustaf Eriksson och hustrun Anna Lovisa. Senare köpte skomakareparet
ytterligare två markbitar på ömse sidor om sitt torp. Nyförvärvet omfattade 68 ar
och 37 kvm. Friköpen fortsatte i modern tid. Småbrukaren och skomakaren August
Alfred Pettersson, som hade köpt Fjällen 1913, kunde 1932 utöka sina domäner
med 55 ar och 50 kvm skogs- och jordbruksmark. De fyra avstyckningarna gav
upphov till fyra fastigheter: Arenberga 3:7, 3:8, 3:9 och 3:21. 1967 sålde Märta
Maria Larsson Arenberga Fjällen till kommunen.

Anderssonsfjällen omkring 1909

Wahlströmsfjällen 1907

Foto: Lasse Hedman
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Verksamhetsberättelse för

Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförening år 2009

Styrelse och funktionärer
Styrelsen har under verksamhetsåret 2009 bestått av följande personer:

Ordinarie ledamöter:
Ordförande Bo Klang
Vice ordförande Peder Andersson
Sekreterare Christer Westling
Kassör Mailis Lilja
Ledamöter Torbjörn Engholm

Anders Lässman
Tore Svensson

Suppleanter: Ulf Berndtson, Bertil Elfving, Lars Hedman, Torsten Nordén,
Skolfogde Gun Pettersson
Stugfogde Ove Åslund
Tidlösan Giselher Naglitsch
Hemsidan Anders Lässman
Revisorer Björn Stenutz, Karl-Erik Sturebrant, ersättare Assar Gylfe
Valberedning Rakel Eklund (sammankallande), Sven Eriksson och
Lars Stenberg
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten inklusive
konstitueringsmöte.

Medlemmar
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 549 medlemmar, därav 26 under året
nytillkomna. Gentemot föregående år är det en nettoökning om 10 medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 120 kr per hushåll, av vilket 20 kr går till Stockholms
läns hembygdsförbund.

Aktiviteter

Husby skola, museum och Täppavallen
Visningar för skolklasser av Husby skola har ägt rum vid olika tillfällen, och
genomgående har Gun och Allan Pettersson och Giselher Naglitsch varit värdar
och informatörer. Giselher har även i andra sammanhang även förevisat bilder
ur föreningens arkiv och berättat om bygdens historia, bland annat för ett

studiebesök av svenskstuderande invandrare under våren. Skolhuset har
använts av Märsta dragspelsgille. Besök av Sigtuna hembygdsförening. Ordf.
Bo Klang har vid två tillfällen visat bildspel för anställda och förtroendevalda i
Svenska kyrkan i Märsta.

Inköp
Inga större investeringar har gjorts under året.
Diplom
Föreningens diplom till personer som gjort förtjänstfulla insatser för föreningen
och hembygden har tilldelats Helena Blom och Jan Franzén.

Valborgsmässoafton
Vårens ankomst firades traditionsenligt och var välbesökt. Talet till våren hölls
av kultur- och fritidsnämndens ordförande i Sigtuna kommun, Bosse Andersson,
ackompanjerat av vårvisor av Sigtuna röster med Torsten Englund.

Trivselträffar/medlemsmöten
Februari: ”Steningelera” 15/2
Mars: Årsmöte 14/3 med efterföljande supé
April: Städdag 18/4 med grillning
Oktober: Allsångskväll den 18/10
November: Lilla julafton den 29/11

Hembygdens dag
Mycket välbesökt dag som traditionsenligt började med bra väder och
friluftsgudstjänst, i år ledd av kyrkoherde Per Johan Svärd. Temat för året var
70-talet. Dagen bjöd på en uppskattad utställning i magasinet med mycket
sjuttitalssaker. Skolhuset naturligtvis öppet för visning. Utomhusförsäljningen
omfattade sedvanliga lotterier, handelsbod, korv, våfflor, loppis, fiskdamm,
kulturstig mm. Stor åtgång av kaffe med hembakat. För musiken stod Märsta
dragspelsgille, Kulturskolans blåsorkester och kören Quackedy Quackers.

Tidlösan
Årets fyra nummer under redaktion av Giselher Naglitsch har som tema haft
gårdar i gamla Märsta: Nymärsta, Märsta gästgivargård, Valsta och Sätuna .
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Märsta den 1 februari 2010

Bo Klang (ordf.)      Peder Andersson     Torbjörn Engholm     Mailis Lilja
Anders Lässman     Tore Svensson      Christer Westling       Bente Åkesson

Resultaträkning 1 januari – 31 december 2009

Intäkter 2009 2008

Arrangemang 45 063,00 45 579,00
Medlemsavgifter 64 220,00 53 482,00
Försäljning och uthyrning 7 665,50 1 666,00
Bidrag och gåvor 9 423,50 9 530,00
Räntor 876,62 3 953,16
Sponsring 3 000,00 3 000,00
Övrigt 60,00 300,00
Summa intäkter 130 308,62 117 510,16

Kostnader

Arrangemang 21 575,67 22 609,50
Avgift hembygsförbund m.m. 11 050,00 11 212,00
Tidlösan, medlemsinformation 29 621,50 25 297,00
Administration, porto m.m. 8 338,00 11 068,66
Förbrukningsmaterial 13 030,00 320,00
Skola och Täppavallen underhåll 8 009,45 6 386,00
Försäkringar och hyra 1 600,00 3 200,00
Styrelse och fogde, arvode 7 730,00 7 245,00
Övrigt 2 223,00 1 378,00
Summa kostnader 103 177,62 88 716,16
Årets resultat 27 131,00 28 794,00
Summa kostnader och resultat 130 308,62 117 510,16

BALANSRÄKNING  31 december 2009

Tillgångar 2009 2008

Kassa 2 976,95 1 165,55
Plusgiro 1 132,63 1 289,63
Bank 189 429,57 163 952,97

193 539,15 166 408,15

Skulder och eget kapital
Eget kapital 166 408,15 137 614,15
Årets resultat   27 131,00   28 794,00

Summa Skulder och eget kapital 193 539,15 166 408,15

Representation
Samverkansträff med kommunens övriga hembygdsföreningar i Skepptuna i
februari.  Samlarmässa i Vikingahallen i mars. Kulturträff i Valstakyrkan i mars.
Stockholms läns Hembygdsförbunds årsmöte på Ekerö i mars. Skördedag vid
vattentornet i Valsta i september.

Skrivelser
Föreningen har yttrat sig om detaljplan för Märsta port.

Kurser
Bo Klang har deltagit i ett heldagsseminarium om barn- och ungdomsarbete i
hembygdsfrågor anordnad av Hembygdsförbundet.

Fotoverksamhet
Digitaliseringen av föreningens bilder fortskrider. Dels sker det som löpande
arbete. Vidare sker det genom prioriterad skanning. Med det avses beställningar
och förfrågningar efter att intresserade har studerat våra kataloger på
hemsidan. Under året har våra samlingar utökats med drygt 60 poster bilder för
perioden 1920-1970-talen (en eller flera bilder per post).

Gåvor och bidrag
Kommunalt bidrag har sökts och erhållits med 8 000 kronor. Bidrag från
enskilda medlemmar har influtit med 1 424 kronor. Olika föremål och fotografier
har skänkts till museisamlingarna.

Hembygdsgården
Sigtuna kommun ansvarar för det yttre underhållet av skolhuset. Föreningens
eget underhållsarbete inomhus och på Täppavallen blev under det gångna året
begränsat, men i budgeten för 2010 har ett förstärkt anslag föreslagits för
kommande renoveringsbehov. På uppdrag från kommunen och länsstyrelsen har
under november en extern konsult inventerat och sammanställt en vård- och
underhållsplan för Husby skola.

Ekonomi
För information om föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och
balansräkningen för det gångna året.
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DEN STORA BARNKULLEN I ENBY
Här kommer ännu ett bidrag ur Bo Klangs släktdatabas.
Denna gång handlar det om ett bondepar i Eneby, som fick 17 barn på 23 år

I Odensala socken finns en by som före
1820 hette Enby. Idag känner vi den
som Eneby. I denna by finns en bonde
som heter Erik Mickelsson. Han är född
1754 i Eneby. Som äldste son tar han
över jordbruket efter sin far Mickel som
dör 1782.

Denne Erik hittar sin kvinna i
grannbyn Näsby. Hon heter Greta
Jansdotter och är född 24/8 1764.
Eftersom det inte är långt mellan
byarna så känner de säkert varandra
innan de blir ett par. Greta är dotter till

Jan Ersson och Stina Olofsdotter i
Näsby. Gretas yngre syster är gift med
den blivande riksdagsmannen Erik
Matsson i Näsby. Men det är en annan
historia.

1783 gifter Greta och Erik sig i
Odensala kyrka. Deras första barn,
Stina föds 6/4 1785 och hon dör i
rötfeber (kallbrand) den 10/3 1786.
Erik föds 12/1 1788 och han dör 19/3
samma år av okänd anledning. Cajsa
föds 8/1 1792 och hon dör 1/4 samma
år i koppor. Stina föds 11/7 1793 och

REVISIONSBERÄTTELSE
Efter granskning av Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförenings
räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2009 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 193 539,15
kronor och resultaträkning med ett överskott på 27 131,00 kronor samt

att styrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för det gångna året.

Märsta den 26 Januari 2009

hon dör 17/8 samma år av okänd
anledning. Brita föds 25/10 1794 och
hon dör 27/1 1795 av okänd anledning.
Ulrika föds 19/12 1795 och hon dör
16/1 1796 av okänd anledning. Maria
föds 25/4 1797 och dör 12/5 samma år
av okänd anledning. Lotta föds 13/5
1798 och dör 29/7 samma år av okänd
anledning. Lena föds 11/7 1799 och
dör 1/10 samma år av okänd anledning.
Lena har en tvillingbror, se nedan.
Johanna föds 16/11 1800 och dör 24/
12 samma år av okänd anledning. Pehr
föds 10/8 1803 och dör 18/8 1806 av
rödsot (dysentri). Erik föds 30/11 1804
och dör 4/1 1805 av torkning och
Maria Stina föds 24/2 1807 och dör
26/3 samma år av slag. (Dödsorsaken
okänd anledning kan tolkas som att
ingen läkare har fastställt orsaken och
att föräldrarna inte heller har kunnat
ange den.)

Gemensamt för dessa 13 barn är att
de dör i väldigt låg ålder. Det måste ha
känts väldigt tungt för Greta och Erik
att åka till Odensala kyrka för att
anmäla och begrava 12 späda barn samt
en treårig pojke.

Att Greta orkade föda så många barn
och att sedan orka komma igen för att
bli gravid igen är ju för oss i nutid en
gåta. Vid denna tid var många barn en
bra pensionsförsäkring, som kunde
försörja sina föräldrar när de hamnade
på undantaget.

Den fråga som läsaren ställer sig är,
är detta alla barn. Och på denna fråga
är svaret nej. Greta och Erik fick
ytterligare 4 barn, som blev vuxna och
skaffade egna barn. Dessa är:

Johan som är född 22/6 1786 och han
dör 29/8 1830 i nervfeber (tyfus). Johan
blev bonde vid Stora Söderby vid
Rickeby. Han gifte sig med Anna
Ersdotter från Vännsta och fick 10
barn.

Greta är född 11/4 1789. Hon gifter
sig med Mats Ersson från Ista och de
har 7 barn. År 1827 flyttar Mats och
Greta till S:t Olofs socken i Sigtuna.

Anna är född 9/3 1792. Hon gifter
sig med Olof Matsson från Skörsta. De
får 8 barn tillsammans och hon dör 24/
3 1845 av lungsot (tuberkulos). Hon är
bosatt i Kättsta.

Anders är född 11/7 1799. Han och
en dotter lämnar Eneby och flyttar till
Östra Ryd 1825. Han har då förlorat en
dotter 1824 och sin fru 1825.

Sammantaget födde Greta Jansdotter
17 barn under dessa år. Mindre än tre
år efter sista barnet föds, dör Greta
Jansdotter den 9/1 1810 i rötfeber
(kallbrand) i en ålder av 46 år. Mellan
hennes 21:a till 43:e levnadsår var hon
ständigt gravid.

Vad hände med Erik? Han levde fram
till 1826, då han den 26 april dog av
ålderdom, 72 år gammal. Han var då
den siste i sin familj som lämnade
Eneby.

MÄRSTA FRIMÄRKSKLUBB
träffas varannan onsdagkväll på
ABF i Märsta. Nya medlemmar är
välkomna. Kontaktperson:
Giselher Naglitsch 08-591 155 14
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DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET  2009

Förslag
1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
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 Ersättning / arvoden till styrelsen
11 Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Enligt stadgarna minst 5 ordinarie och 2 suppleanter
12 a) Val av ordinarie ledamöter, för 2 år

1 sekreterare
2 övriga ledamöter (vid oförändrat antal)

b) Val av suppleanter, för 1 år
13 Val av 2 revisorer jämte 1 ersättare, för 1 år
14 Val av ombud till:

a) Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte
b) Övriga organisationer

15 Val av 3 ledamöter till valberedningen samt sammankallande
16 Fastställande av årsavgift för 2009
17 Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2009
18 Behandling av eventuella motioner
19 Övriga frågor
20 Mötet avslutas

---------------------------------------------------
Efter mötesförhandlingarna men före supén utdelas föreningens diplom till

förtjänta medlemmar eller andra hembygdsvårdare.
Vem/vilka det blir kungörs senare, d v s efter Tidlösans pressläggning.

HÄNT & HÄNDER
Schema över hembygdsföreningarnas i
kommunen viktigaste aktiviteter 2010
14/2 Husby skola: Bilder från allmänheten
11/3 Sockenstugan: Brasafton
20/3 Husby skola: Årsmöte
15/4 Sockenstugan: Brasafton
17-18/4 Samlarmässa i Vikingahallen (deltar)
24/4 Husby skola: Städdag med grillning
30/4 Valborgsmässofirande: Husby skola,

Lilla Ullentuna, Drakegården, Vidbo
8/5 Skånela prästgård: Gökotta
9/5 Vrån: Fixardag
21/5 Polandstorpet: Gökafton
23/5 Sigtuna: Vårutflykt
Maj Vidbo: Gökotta
6/6 Sigtuna : Utdelning av hembygdspris
20/6 Skepptuna: Hembygdens dag
20/6 Kyrkmarsch: Norrsunda k:a – Vrån
24-25/6 Sigtuna: Midsommarfirande
2/7 Polandstorpet: Allsångskväll
3-4/7 Skepptuna förs.hem: Sommarcafé
10/7 Norrsunda: Blomstervandring
7/8 Skepptuna: Bussresa
8/8 Vrån: Hembygdens dag
12/8 Mariakyrkan: Kyrkogårdsvandring
22/8 Husby skola: Hembygdens dag
5/9 Vidbo: Hembygdens dag
11/9 Vattentornsparken: Skördefest (deltar)
16/9 Sockenstugan: Brasafton
17/10 Skepptuna förs.hemm: Musikcafé
17/10 Husby skola: Allsång
21/10 Sockenstugan: Brasafton
18/11 Sockenstugan: Brasafton
27/11 Sigtuna museum: Jul på museet
28/11 Skepptuna: Julmarknad
28/1 Sigtuna museum: Jul på museet
28/11 Husby skola: Lilla julafton
5/12 Sockenstugan: Kaffe och glögg

Nya medlemmar:
Svante Larsell, Elizabeth
Gahlin Johnson, Ing-Britt

Oud, Sture Stålberg och
Björn Karlsson i Märsta samt

Lill Sjöström, Odensala,
hälsas välkomna som nya

medlemmar i vår förening.

Kallelse
till årsmöte

med Husby-Ärlinghundra
Märsta hembygdsförening

i Husby skola
lördag 20 mars
Mötesförhandlingarna

börjar kl. 18.00

Uderhållning av
Märsta Dragspelsgille

Efter mötet serveras supé
Supén kostar 130 Kr
exklusive ev drycker

med alkohol

Anmälan till supén
är bindande

meddelas senast
tisdagen den 17 mars till
Gun och Allan Pettersson

Tfn. 591 430 15
Eller Mailis Lilja

591 142 89
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