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Omslagsbilden:
Tvätterskor. Fotot är taget vid Fjällen. Det är allt vi fått veta om bilden. Den
kom att införlemmas med våra samlingar 1978. Sedan dess har det inte blivit
lättare att identifiera personerna på bilden. Ändå har den så mycket att berätta
för oss än idag. - Våren är kommen. Det är dags för den stora tvätten. Det är
kvinnogöra. Lilltösen har förkläde på sig och skall börja lära sig. Sonen i
huset hjälper till med vattenhämtning. Men den tunga klappningen och skölj-
ningen i det iskalla vattnet, torkningen och manglingen är kvinnogöra. Det
kommer att ta flera dar i anspråk.

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 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.

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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I vårdagjämningens tid
När dag och natt är lika långa är det åter dags att samlas till årsmöte i vår
hembygdsförening. I år blev det i konkurrens med PRO Märstas 50 årsfirande.
Vissa tycker att vi skall samordna vår kalender med andra föreningar. Vi
samordnar oss med hembygdsföreningarna i kommunen. Hur som helst, i vår
styrelse ställde inte Gunilla Blidborg, Anna-Karin Bergvall, Marés Lendway,
Erna Wallström och Birgit Hagman upp för omval. Gunilla Blidborg lämnar
då uppdraget som kassör och ersätts av Bente Åkesson. Torbjörn Engholm
tar klivet upp som ordinarie ledamot. Nya i styrelsen blev Ingvar Källström,
Lars Hedman, Kent Winblad och Anders Lässman.

Föreningens diplom för år 2007 tilldelades Jens Flyckt.
Årsmötet konfirmerade föregående års beslut om nya stadgar och antog

styrelsen förslag till verksamhetsplan för 2007, med de fyra hörnstenarna som
årsmöte, valborg, hembygdens dag och lilla julafton är. Därtill kommer
trivselträffar som det återstår att planera inför hösten. Årsmötet beslutade att
medlemsavgiften är oförändrad 100 kronor.

Vår förening har två slag av media. Det är en tidning och en hemsida. Dessa
behöver uppdateras inte bara med text och bild, utan även med människor.
Vi har en redaktionskommitté som ansvarar för vår media. Är du intresserad
av att vara med? Hör av dig till styrelsen.

När årsmötet avslutades och mötets ordförande och sekreterare fått varsin
blombukett. Då var det dags för supé. I vanlig ordning hade köksmästare
Torbjörn Engholm ordnat med förrätt, varmrätt, dessert och ostbricka. Gun
Pettersson hade också i vanlig ordning bakat succétårta.

SOKEN:s orkester sjöng och spelade. En och annan vits drogs också. En
lotteriring gick runt.

Vi satt länge och umgicks och alla var nöjda och glada med aftonen, trots
att det var bandyfinaler i Uppsala. Tack alla ni som jobbade med årsmötet,
före, under och efter.

Slutligen vill jag tacka alla medlemmar, styrelsen och de adjungerade till
styrelsen för alla de händer som ställt upp och jobbat under det gångna
verksamhetsåret. Och jag hälsar väl mött på våra evenemang i vår lokal Husby
skola och på Täppavallen.

Bo Klang
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Märstatvätten

Rubriken skulle kanske ha varit ”Bonden som blev tvättare”, för den här
berättelsen handlar om utvecklingen för min far Gustav Andersson (1899-
1969). Han och hans hustru Ruth drev från 1927 Ekilla gård, som revs på
1970-talet. När mekaniseringen av jordbruket började på allvar under 1930-
talet och drängar och pigor försvann till andra mer lönsamma yrken, så började
en hård tid för bondefamiljerna. Livet på gårdarna blev då både kroppsligt
och ekonomiskt tungt, om man inte hade egna barn i arbetsför ålder, som för
låg lön var beredda att stanna hemma.

Beredskapsåren
Tre månader 1940 var Gustav inkal-
lad och låg på Nåtarö i skärgården och
därefter 1941 på Järvafältet för
Stockholms försvar, samt januari –
mars 1943 bevakning av Kalixlinjen
med förläggning i Bondersbyn. Det
var tunga tider för bondhustrun Ruth.

14-15 år gammal insåg jag då, att
en framtid såsom bonde inte lockade
mig. Även min 10-årige bror var mer
intresserad av tekniska prylar än livet
på gården. Våra föräldrar beslöt då att
sälja gården och starta en tvättinrätt-
ning. I maj 1944 såldes Ekilla på en

riktig ”bonnauktion”. Ny bonde blev
Fredrik Eriksson från Hagbyholm,
nära Eriksund. Han specialiserade sig
på blomkålsodling, som var en lön-
sam produkt under kristiden.

Starten
Gustav förberedde sig genom studie-
besök på andra små tvättinrättningar.
Sedan tog han undan mark från Ekilla,
mittför den plats där telemonumentet
restes vid den s.k. Ormbacken.

Bygget av Ekeborg, där tvätten skul-
le inrymmas i källarvåningen, gick
bra under sommaren och hösten 1944.

En djupbrunn, drygt 100
meter, borrades. Men vatten-
tillgången blev rätt knapp.
Därför byggdes en cistern in
i källarplanet och då kunde
pumpen få arbeta nästan
dygnet runt. Vidare instal-
lerades en ångpanna för
vedeldning. Ett antal år
senare övergick man till
oljeeldning.
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Den halvårslånga metallstrejken
försenade maskinleveransen ända till
juni 1945. Men då kom driften igång
så smått. Från början hade de god
hjälp av en dam, som tidigare jobbat
på en tvätt i Heby. Och med 3-4
anställda klarade man arbetet de första
åren.

Transporterna klarades till en början
med hjälp av åkaren David Lind från
Norrsunda. Men ganska snabbt fick
Gustav tag på en Ford V8 av 1938
års modell. Den var 2-sitsig och hade
baklucka. Ovanpå bakluckan hade vi
en järnställning med ett litet flak. En
hel del tvätt kom de här första åren
med järnväg till Märsta.

När jag hade fått körkort 1946 föll
en del av transporterna på min lott.
Det var mycket familjetvätt, men även
till elevhem vid skolorna i Sigtuna
och till konditorier och värdshus samt
till fångkolonin på Arlanda, som var
de första jobbarna på flygplatsen.

Märsta var nu ett samhälle i stark
utveckling. Här ökade antalet ungkar-

lar och dom behövde hjälp med sin
tvätt. Tidigt blev det således mycket
skjorttvätt och strykning.

Utvecklingen
Under de första åren – till en bit in på
1950-talet – krävdes betydande inves-
teringar för att kunna klara tillström-
ningen av kunder. Utöver de ursprung-
liga tvättmaskinerna, torktumlaren,
centrifugen och varmmangeln kräv-
des maskinell utrustning för behand-
ling av skjortor. Tidigt blev det också
övergång till oljeeldning. Bättre utrym-
men behövdes för förvaring av smuts-
tvätt och lagring av färdig tvätt samt
kontor och kundbetjäningsfaciliteter.
Allt det här krävde viss ombyggnad.
Största problemet var dock vatten-
bristen under torrperioder. Därför
grävdes en damm, som lagrade vatten
uppifrån skogen. Den blev aldrig
någon succé, utom för några ankor
som Ruth skaffade. Dom blev god
mat på höstkanten. Anskaffning av
allt bättre bilar med ökad lastförmåga
kostade också en hel del.

Redan på 1940-talet hade kriminalvården öppna anstalter för straffarbete. Där
placerades ofarliga och ej rymningsbenägna fångar. En del av dessa fick arbeta
med anläggningen av den första Halmsjöbanan.
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Allt det här tärde hårt på ekonomin.
Dessutom var Gustav på väg mot de
sexti och hade långa arbetsdagar samt
tungt bärande av tvätt.

När min bror Thore började arbeta
hemma i mitten av 1950-talet tror jag
att verksamheten stabiliserades. Han
var då vid knappa 25 års ålder en
allmänt mycket duktig tekniker, som
snabbt satte sig in i branschen. Skötsel
och service av ångpanna och maski-
ner liksom väldigt mycket av grovjob-
bet vid tvättningen kom att falla på
hans lott. Även de ökande långa trans-
porterna tog han hand om. Kunderna
började finnas allt längre bort, t.ex. i
Skokloster, Knivsta, Vidbo, Skånela,
Upplands-Väsby, Norrviken, Järfälla
och Barkarby.

Personalen
Genom åren var det få män som
arbetade vid tvätten utöver Gustav
och Thore. På rak arm kommer jag
bara på två stycken under något år.
Nämnas bör dock närmaste grannen,

postanställde Göte Gustavsson (g m
Ann-Mari Lagerholm), som i perioder
hjälpte till med transporterna.

Det var en trogen skara damer
genom åren. Jag kan inte räkna upp
dem alla, men dom ökade med åren,
så omkring 1970 var ibland 10-12
personer sysselsatta i källaren. Tidigt
var det två telefonarhustrur, Tekla
Karlsson och Edith Olsson, som
stannade i många år. Sedan tillkom
fru Sundell och fru Rosén, Astrid
Ejdersten, Astrid Östervall, Vivi
Blom, Eva Klang, Vera Hulinder och
många fler.

När min syster Barbro eller jag
fanns på orten, så deltog vi ibland i
jobbet. Jag minns särskilt, när jag och
min familj på 60-talet bodde i Muren
på Tingvallavägen, så skrev min
hustru Mait ut räkningar efter tvätt-
notorna. Dom transporterade hon
mellan Tvätten och Muren i en port-

Vid mangeln, fr v.: Edith Olsson, Rut
Andersson och Tekla Karlsson.

Eva Klang och Astrid Ejdersten
packar för leverans.
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Ruth och Gustav Andersson

Tvätterskor 1970: 1 Stina Andersson,
2 Vera Ulinder, 3 Ulla Larsson (?),
4 Anna Lisa Walter, 5 Vivi Blom,
6 Greta Johansson, 7 Astrid Ejder-
sten,  8 Gunhild Lindén, 9 Ann Mari
Gustavsson (?), 10 Astrid Kull,
11 Astrid Östervall, 12 Kristina
Grundberg och Rut Andersson.

1

2
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4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

följ. Snart spred sig då ryktet, att hon
var ute i ärenden för Jehovas Vittnen.

Jag tror, att Gustav var omtyckt av
personalen. Det ser så ut, när man
tittar på kort från en personalfest i
slutet av 1960-talet. Men allt har ett
slut. En kväll i januari 1969 kom han
hem från en tvättkörning till Sigtuna
och hade ont i bröstet. Det var en
kraftig hjärtinfarkt och en vecka
senare gick han bort. Det var en
månad före 70-årsdagen.

Avvecklingen
Det följande året krävdes betydande
insatser av familjen för att möjliggöra
fortsatt drift. Nu anställdes en man,
som var något kunnig i branschen.
Trots detta slet Thore hårt och kanske
just därför utvecklades hos honom en
svår diabetes. Senare anställdes ytter-
ligare en man.

Ruth hade bara något år kvar till
pension och åren började ta ut sin rätt.
Våren 1973 såldes Ekeborg och

Märstatvätten till Tvättmästare Karl
Leon Fredriksson. Ruth skaffade sig
en lägenhet på Dalgatan och kom där
att bo nära sina systrar Karin Käll och
Ellen Kättner. Som pensionärer var
systrarna ofta ute och reste. Sommar-
tid ägnade hon sig bl.a. åt trädgårds-
landet, kolonilotten nere vid järn-
vägen. – Ruth gick bort våren 1988.

Thore skaffade sig ett lugnare jobb
hos Skanska i Väsby, där han bodde
sedan många år. Han bor fortfarande
kvar där som pensionär.

Östersund i mars 2007
Gösta Andersson
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Märsta samhälle i stark utveckling –
bostadsbrist och andra utmaningar
Efter UNT maj 1954, illustrerat med byggmästare Skoglunds bilder

Att Märsta har vuxit och blivit ett samhälle av betydande format, har nog var
och en kunnat konstatera som passerat igenom eller förbi i bil eller på tåg.
Det har byggts och byggs friskt men trots detta fattas det bostäder och i viss
mån även affärslokaler. Detta beror väl främst på det stora antal personer som
inflyttat - under det senaste året ökade folkmängden med c:a 400 personer -
och många fler vill till samhället, något som gläder inte minst kommunens
styresmän.

Tar man stationen som utgångs-
punkt för en rundvandring i samhället
och går Stationsgatan uppåt passerar
man först det hus som AB Märsta-
bostäder köpt och vilket förvandlats
till bl. a. mycket efterlängtade mottag-
ningslokaler för provinsialläkaren.
Provinsialläkaren dr M. Kronsjö har
just i dagarna tagit de nya lokalerna i
besittning. Redan premiärdagen
behandlades omkring 20 patienter.
Det är förvånansvärt snygga och trev-
liga lokaler man
fått fram av den
före detta kaffè-
lokalen, men AB
Märstabostäder
har inte lämnat nå-
gon möda ospa-
rad. Lokaliteter-
na omfattar vänt-
rum med tillta-
lande inredning,
vidare distrikts-
sköterskan sys-
ter Elsas mottag-

ning och dr Kronsjös mottagnings-
rum. I källarvåningen har garaget
apterats till barnvagnsgarage från
vilket en trappa leder upp till vänt-
rummet varför mammorna när det är
barndagar inte behöver lämna sina
vagnar ute i kyla och väta. I källarvå-
ningen finns även ett litet krypin som
kan användas som väntrum om det
behövs. Två dagar i veckan har pro-
vinsialläkaren mottagning i Märsta,
nämligen tisdagar kl. 13-15 och freda-

Här bygger Skoglund bostadhus på Diagonalen
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gar kl. 17-18. I huset finns vidare lokal
för förebyggande mödra- och barna-
vård samt bostad om 4 rum och kök
för distriktssköterskan. För förebyg-
gande mödra- och barnavård blir det
mottagning de tre första tisdagarna i
månaden kl. 10-12. Att märstaborna
är nöjda över dessa arrangemang
säger sig självt, de slipper nu åka buss
eller bil till Sigtuna. Nästa önskemål
i sjukvårdshänseende är att Märsta får
ett apotek eller åtminstone en filial
eller apoteksförråd. Det blir kanske
också ordnat någon gång längre fram.

Pensionärsbostäder.
Fortsätter vi rundvandringen ser vi
något längre bort två hus under uppfö-
rande samt ett i vilket inflyttning nyli-
gen kunnat ske. Det är AB Märsta-
bostäder som även här står för bygg-
nationen. Märsta kommun äger

aktiemajoriteten i detta bolag och av
husens 66 lägenheter blir 18 pensio-
närsbostäder om 1 rum och kök med
bad. I det nu färdiga huset finns för-
utom lägenheter även en stor och ljus
bagerilokal med butik.

Vi vandrar vidare och konstaterar att
hos Johan Sörlings verkstäder byggs
det nytt. En firma som går framåt
måste ha stora lokaler varför detta
storbygge nu skall avhjälpa den
bristen. Det hela beräknas kosta c:a
250 000 kr i färdigt skick.

Sörlings verkstäder

Sätunavägen, gaveln mot Tallholmabacken
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Skolgatan är en helt ny gata med ny
bebyggelse. Som framgår av namnet
ligger här skolan och det är bara att
konstatera att den är för liten. Den nu-
varande byggnaden invigdes hösten
1952, men sedan dess har barnantalet
ökat så nu behövs det ytterligare
lokaler. Skolans barnbespisning kom-
mer att till hösten flytta in i nya lokaler
vilka nu nästan står färdiga och är
uppförda av byggmästare Carl Skog-
lund, Märsta. Barnbespisningen får ett
mycket trevligt kök med fullständigt

modern utrustning. Lokalen skall
även kunna användas för visning av
film och det blir också en liten scen.
Just nu har bespisningen sina lokaler
i källarvåningen i den äldre delen av
skolan och där är det både trångt och
omodernt.

Längre österut vid samma gata
håller ingenjör L. Liljeroth på med
grunden till en fastighet som får 60
lägenheter. Samma byggnadsfirma
har även byggt de två närmaste husen
vilka blev inflyttningsklara sommaren

1954. Det ena av
dessa hus har
adress Södergatan
och i detta inryms
förutom affärer
och bostäder även
folktandvårdens
tandklinik samt
sjukkassan och
kommunalkon-
torets stora ljusa
lokaler.

Den nya barnbespisningen

Skolgatan, foto: Giselher Naglitsch
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På Skolgatans södra sida har av
byggnadsfirman Bertil Carlsen upp-
förts ett hus som innehåller 63

lägenheter förutom affärer, konditori
samt herr- och damfriseringar.

Södergatan 5, kommunalkontor mm

Matsilver på Södergatan
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Även många enfamiljshus växer upp
kanske huvudsakligast på det s.k.
Valstagärdet eller för att vara mer
exakt vid Ängs-, Ring- och Idrotts-
vägen. Det är mest enplansvillor,
snygga att se på och trevliga att bo i.

En idrottsplats har länge saknats
men nu har det arbetats på att få denna
iordningställd och det ser inte ut att
återstå så mycket för att den skall bli
invigningsklar.

Mycken byggenskap återstår men
det mesta finns ännu blott på papret.

Det kan t ex nämnas att Märstas
nyaste industri, som är inrymd i den
f d Kexfabriken, AB Matsilver
planerar om- och tillbyggnad för en
beräknad kostnad av ca 200 000 kr.

En brandstation skall så småningom
också uppföras liksom ett kapell.
Märsta storkommun planerar vidare
ett pensionärshemsbygge i Rosers-
berg men detta är ännu bara på
utredningsstadiet. I samband härmed
kan nämnas de stora arbeten med
vatten och avlopp som för närvarande
är i gång i Rosersberg och vilka även
kommer att beröra Märsta.

Ovan: Ett minst sagt ovanligt per-
spektiv på Märsta: Från Hajkvägen
över den nyss färdigställda
Ärlingheden mot gamla Märsta.
Is har spolats upp och skridskoåka-
rna ser ut att spela hockey. Träning
inför ett lokalt derby? Mot Odensala?



13

Små notiser 1953
Trafiksäkerhetsnämnden i kommu-

nen har fått en energisk ordförande i
polisman Anders Johansson, Märsta.
Han arbetar hårt för att få lite ordning
på sandningen av isgatorna på vägar
och stigar för att om möjligt förebygga
olyckor och förordar uppläggande av
sand på olika ställen i samhället för
att underlätta arbetet. Samhällets
snabba utveckling kräver åtgärder.

F. ö. har polisen "hållits varm" om-
kring helgerna, bl. a. har en kvalifi-
cerad rattfyllerist tagits om hand av
statspolisen. Han hade snällt kört åt
sidan vid vägkanten för att ta en tupp-
lur, men poliserna var ofina nog att
väcka honom och för säkerhets skull
ge honom nattlogi på polisstationen i
Sigtuna.

Kursen "Märsta förr och nu" (ar-
rangerad i anledning av kommun-
sammanslagningen) avslutades på
onsdagskvällen med en intensiv
arbetskväll. Märsta skola hade för-
vandlats till tryckerilokal och det
författades, ritades, knackades på
maskin och duplicerades av hjärtans
lust. (Tidlösan undrar: vem  har kvar
ett exemplar?)

I oktober firades Tele-
verkets 100-årsfirande med
resning av ett monument,
på den plats där den första
elektrifierade telegraflin-
jen hade börjat byggas 100
år tidigare.

 I väntan på att få veta hur det skall
gå med brevbäringen får Märstabor-
na tills vidare hämta sin post ur box
på posten nere vid järnvägsstationen.

Den ökande inflyttningen gör byg-
gande av ett nytt medborgarhus till
en brännande fråga. En modern bio-
graflokal behövs. Den nuvarande
bion i Märstagården är alldeles för
liten. Biokvällarna får folk stå i kö
tidigt för att få en plats och många
får vända hem med oförrättat ärende.
Tekniken behöver också förnyas. Det
finns bara en filmprojektor. Publiken
tvingas ta en paus medan maskinis-
ten byter rulle.

I oktober 1954 landar den första
DC 6:an på betongbanan vid Halm-
sjön. Det är ett historisk ögonblick.
Banan är 2 300 meter lång och har
kostat 23 miljoner. Men ännu är flyg-
platsens funktioner begränsade till

skol- och övningsflygning
samt som beredskaps-
flygplats. UNT talar om
en smått historisk tilldra-
gelse i det svenska trafik-
flygets historia.

Vi återkommer till detta i
nästa nummer av Tidlösan.

UNT 1953 04 16
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Kortet från Solhem (Ölsta soldattorp, även kallat Lilla Droppsta)

Det kom ett kort från Gunilla Rask i Solna. Hon hade funnit det i kvar-
låtenskapen efter en äldre släkting. Gunilla visste ingenting om bilden annat
än att den kunde ha anknytning till Ekilla gård. Bilden var daterad den 29
januari 1928. Vi skickade den till Gösta Andersson i Östersund – och visst,
han kunde namnge halva sällskapet. Den uppräkningen innehåller så mycket
bygdehistoria att vi väljer att återge den i sin helhet.

När Gösta nämnde Märstatvätten fick han genast frågan: Skulle Du vilja
skriva några rader om den verksamheten? Och det ville han. Efter bara någon
vecka fick vi ett trevligt manuskript per E-post och några dagar senare kom
bilder som ett brev på posten. Tack Gösta!

Jag har en del minnen från Lundgrens
på Solhem. Petrus arbetade ibland hos
oss på Ekilla under 1930-talet vid slåt-
ter och tröskning. Själv hade han cirka
5-6 hektar att bruka. Ett par kor samt
grisar och höns fanns alltid på Sol-
hem. Jag har inget minne av någon
häst, utan han lånade nog hästen från
Tingvalls på Sundvedatorp, vilkas ägor
gränsade till Lundgrens.

Aron Tingvall, f. 1858, var gamle
rättaren från Sundveda gård, som på
äldre dagar hämtade fisklådor vid
järnvägen och sedan sålde fisken i
Märsta och Odensala. Sonen Knut var
samtidigt trädgårdsmästare med två
växthus, där han mest odlade gurkor
och tomater.

Från Lundgrens klarbärsträd fram-
för huset har jag spottat åtskilliga kär-
nor. I träden hade jag sällskap av en
något yngre lekkamrat, Marianne
Lundgren, Eva Lundgrens dotter. Hon
kom senare i livet att bo i Eneby.

Jag har ett kort med i stort sett sam-
ma människor plus cirka tio till med
bl.a. mina föräldrar. Det är taget vid
Eva och Milton Klangs bröllop och
då är föräldrarna Helga och Petrus
med. "Tullarn", fotografen Edvin
Söderqvist, finns på plats. Han var
närmaste granne bortefter vägen mot
Sigtuna och Uppsala och deltog på
många tillställningar. Gräver man
bland gamla kort hittar man hans ova-
la stämpel med texten: E. Söderqvist,
Fotograf, Märsta. Nära grannar och
vänner till Lundgrens, som bodde på
gårdarna runtom, deltog också.

Eftersom Eva Klang senare blev
Märstabo - efter det att hon och
Milton till en början bott på lägdan*
ner mot vägen vid Solhem - så fick
jag mer kontakt med henne. De kom
att bo längst upp mot skogen i gamla
Norrbacka. Hennes son Ove och min
bror Thore Andersson var kompisar i
ungdomsåren.
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Eva arbetade under många år hos
min far i Märstatvätten. När jag och
Mait gifte oss 1951 var Eva hemma
vid Ekeborg och hjälpte min mor
med maten. Av någon anledning
skulle dom sent på kvällen ha Mait
och mig ur vägen, så vi fick skjutsa
hem Eva till Norrbacka. Vägen gick
förbi fjärdingsman Fagerberg i
Arenberga, men vi behövde inte
blåsa i ballongen.

Gösta Andersson

Personer fr v: 2 Martin Lundgren, 4 Edvin Söderqvist, fotograf och diverse-
handlare vid Tullen, 7 ev. Gunhild Söderqvist, Tullen, 10 troligen Milton Klang,
11 Maria Lundgren och 12 Eva Lundgren, senare gift med Milton Klang.

1
2

4
3

5

6

7

8

9

10
11

12
13

I hembygdsföreninges arkiv har vi tu-
sentals bilder. Allt för många är ano-
nyma. Hjälp oss att göra fotograferna
mera bekanta. Vänd på era bilder och
meddela fynd av: E Söderqvist, men
också Emil Lagerqvist, Lövstaholm
och Stina Berg, som hade ateljé på
Steninge, eller E Eriksson, Märsta.

* Lägdan: Norrländskt uttryck för
    liten åkerplätt



16

Namnet Alfminas historia
Namnet Alfmina är ett s. k. Odensala-
namn, som har sin egen historia. Åren
1832-1868 tjänstgjorde en präst i
Odensala vid namn Adam Löthman.
När han vid slutet av 1830-talet fick
en dotter, fick han till namnet sålunda:

Adam Löhtman fick mig i nyårs
afton en dotter.

Den första Alfmina dog 18 år gam-
mal, hennes enda syskon, en bror dog
också ung.

Min mormor född i Nytorp, Husby-
Ärlinghundra 1846, död 1913, fick
namnet Alfmina Matilda. Min mam-
ma, född i Nytorp 1884, död 1955,
fick namnet Frida Alfmina, enligt
uppgifter i dopboken. Båda strök
emellertid f:et, så att namnet blev
Almina. Jag minns att mamma berät-
tade att dom kom fram till att det
måste vara det rätta.

Prosten Dag Wirén forskade och
kom fram till det vanliga namnets
historia.

Nedtecknat 1993 02 02, av Lilly
Jansson, Suckunge Odensala och
överlämnad till oss av Bengt Lincoln
.

Läsarnas spalt

Detta kan vara starten till något
nytt - LÄSARNAS SPALT.
Allt beror nu på läsarna. Små notiser
eller större manus är alltid välkomna.
Läsarna bestämmer vad det kan bli!

     Giselher

Märsta får kommunvapen

Märsta kommuns kommunalfull-
mäktige höll 29 dec. sitt sista ordina-
rie sammanträde för 1953 i Märsta-
gården, skriver UNT i början av 1954.

Som kanske viktigaste punkt på
dagordningen beslutade fullmäktige
om ett kommunalvapen. Vapnet skall
bestå av del av Ärlinghundra härads-
vapen – nyckel – och del av Seming-
hundra häradsvapen – bila. Färgen på
vapenskölden skall vara rött och guld
på den korslagda nyckeln och bilan.
Kostnaderna för anskaffandet av
kommunvapnet beräknas uppgå till ca
500 kronor.

Efter en rad val av funktionärer för
1954, beslutades att fullmäktige fort-
sättningsvis inte skulle hålla några
sammanträden mellan jul och nyår.

För bättre kontakt med kommun-
innevånarna skulle under 1954 fullmäk-
tiges sammanträden förläggas enligt
följande: 1:a sammanträdet i Odensala
bygdegård, 2:a i Märstagården och det
3:e i Norrsunda bygdegård.
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Diplom till Jens Flyckt
Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygds-
förening har tilldelat Jens Flyckt
föreningens diplom för år 2007, med
motiveringen: För hans kunniga och
intressanta reportage i Sigtunabygden,
där han under många år, i ord och bild
skildrat historiska och aktuella, kulturel-
la händelser i kommunen med omnejd,
samt också för hans likaledes intressanta
naturreportage från vår bygd.

Hänt

Visst fanns en pennfabrik i Skånela
I förra numret ifrågasatte jag en journa-
lists källgranskning. Nu trillade jag dit
själv. Torsten Englund ringde och
berättade: När jag kom till Skånela 1951
fanns där faktiskt ett företag som
kallades Pennfabriken. Det var en liten
verksamhet som var inrymd i Karl
Johans skola. Där tillverkades ritbestick,
men dom kallades Pennfabriken.
Fabriken försvann nog rätt snart efter det
jag kom till Skånela, tillägger Torsten.

Giselher

Nya medlemmar
Kent Winbladh, Odensala och Lars
Hedman, Märsta, hälsas välkomna
i föreningen.

Upprop om 50-talet

Marés Lendway och styrelsen grunnar som bäst på hur årets utställning till
Hembygdens Dag skall gestaltas. Den skall handla om 50-talet, har Tidlösan
tidigare berättat. Ännu har dock ingen av våra ca 600 medlemmar reagerat
på uppropet i de två senaste numren av Tidlösan, om medverkan med idéer
och föremål. Det tycker vi är trist. Men än är det inte för sent.
   Marés säger: Det jag behöver låna till utställningen är allt som kan tänkas
i ett hem. Möbler, kläder, inredning, böcker, leksaker köksgeråd, skivor, textilier.
Skivspelare skulle vara kul, idolbilder, mm. Be läsarna höra av sig till mig.
Jag kan hämta om det behövs. Tel: 591 141 79 eller 070 258 07 41

Yvonne Johansson till minne
Dagen före årsmötet nåddes vi av
besked att Yvonne gått ur tiden.
Under många år var Yvonne supp-
leant i föreningens styrelse och
medverkade aktivt i våra evene-
mang. Vi minns Yvonne och sak-
nar hennes fina kamratskap i
styrelsen.



18

Händer

Gör årets insats för
hembygdsgården!

Styrelsen vädjar till alla som kan
att ställa upp en halv dag för vår
förening. Skolan och Täppa-
vallen skall vårstädas

 lördagen den 21 april.
Vi börjar kl 9.00 och avslutar
med en grillunch. Du slipper
banka kläder. Men biträdande
stugfogden Torsten Nordén,
som samordnar dagen, vill veta
vilka som kommer, dels för
grillningens skull och lite för att
planera vad vi kan hinna med.

Ring och meddela att du/ni
kommer 591 433 31

Vi behöver dina händer, vi
behöver din hjälp!

Fira Valborg vid
Husby skola

Att Valborg firas den 30 april
behöver kanske inte sägas,

men att gästerna hälsas
välkomna kl 19.00, och att

komminister Anna Lindau
håller talet till våren kl 19.30

brasan tänds kl 20.00.
Sångfåglarna sjunger

vårvisor.
Smällare och fyrverkeri

undanbedes,
småbarn och hundar skall

också trivas.
Varm buljong serveras i torpet,
samt kaffe och korv i skolan.

Alla hälsas hjärtligt
välkomna!

Gökottor att välja på, inbjudan till grannföreningarna

Norrsunda Hembygdsförening inbjuder till gökotta i Rosersbergs slottspark
den 12 maj, med samling kl 08.00 vid slottsparkeringen

Skepptuna Hembygdsförening inbjuder till gökotta vid Polandstorpet
den 19 maj kl 07.00.

Vidbo Hembygdsförening inbjuder till gökotta den 19 maj, med samling vid
Frankgården kl 06.00. Inbjudan åtföljs av uppmaningen: medtag kaffekorg!



19

Föreningens styrelse och funktionärer 2007

Ordförande
Bo Klang Hugingatan 3, 195 52 Märsta, 591 224 32
Vice ordförande
Peder Andersson Kättsta, 195 91, Märsta,  591 164 88
Kassör
Bente Åkesson Rymdgatan 93, 195 58 Märsta
Sekreterare
Maud Hedlund-Lidman Bromstabacke, Odensala, 195 92 Märsta, 591 432 52
Övriga ledamöter
Gun Pettersson Lövsäter, Odensala, 195 92 Märsta, 591 430 15
Tore Svensson Svensborg, 195 91 Märsta, 591 400 36
Torbjörn Engholm Friggagatan 13, 195 58 Märsta, 591 144 24

Suppleanter
Torsten Nordén Slåsta 3, Odensala, 195 92 Märsta, 591 433 31
Ingvar Källström Odensala bygdegård, 195 92 Märsta, 591 480 25
Lars Hedman Buregatan 9, 195 54 Märsta, 527 029 15
Kent Winbladh Berga Odensala, 195 92 Märsta, 591 430 78
Anders Lässman Västra Bangatan 59 B, Märsta, 591 190 30

Ansvarig utgivare
Tidlösan:
Giselher Naglitsch Neptunusbacken 1, 195 55 Märsta, 591 155 14
Hemsidan:
Bo Klang Hugingatan 3, 195 52 Märsta, 591 224 32

För museivisningar kontakta:
Skolfogde
Gun Pettersson Lövsäter, Odensala, 195 92 Märsta, 591 430 15
Stugfogde
Ove Åslund Tjädervägen 4,  195 33 Märsta, 591 129 25
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