MÖT VÅREN PÅ HEMBYGDSGÅRDEN!
Vi gör vårfint den 20 april, fejar Skolan och
Täppavallen fler får plats i vårt trevna arbete!
Vi firar Valborg den sista april
Nr 2. April 2013. Årgång 20

OMSLAGSBILDEN:
B 183, Steningebussen, en ombyggd före detta militär ambulans med hållaren för
förbandsskylten kvar i fronten, var den dagliga livlinan mellan Steninge och Märsta. Med den skjutsades barnen till skolan samt kycklingar och champinjoner till
järnvägsstationen. Chauffören Sundin tog med sig godsets postväska, med avgående post, till postmästare Kruse och fick ankommande post med sig tillbaka till
Elof "Loffe" Andersson på brukskontoret. Från Pressbyrån hämtade Sundin morgon- respektive kvällstidningar två gånger om dagen. Foto Ingemar Lydell,ca 1959
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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 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.
För mera information gå till föreningens hemsida: www.hembygdmarsta.se
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BÄSTE MEDLEM!
Hoppas att du insett vilken fantastisk hembygd vår förening har att förvalta! Det handlar
ju inte bara om Lychnells fd livsmedelsaffär i Odensala eller Willy:s i Märsta centrum.
För litet sedan kom jag oförhappandes över två mycket gamla skrifter om vår bygd;
dels 1700-talsverket ”Beskrifning öfver Sveriges somlige inbyggare” av Lars Salvius
och dels ett hundra år yngre verk ”Beskrifning öfver Stockholms län” författad av
Wilhelm Tham. Jag kan varmt rekommenderade dem till läsning.
Är i nuläget obekant om vår förenings aktuella diplommottagare, vår förtjänstfulla
bibliotekarie, kan leta fram dem åt dig. Men tillåt mig att saxa litet ostrukturerat ur två
nämnda verk (och blanda/komplettera med egen modernare information) för att måhända upplysa dig om sådant du ännu inte vet, eller göra dig sugen att förmera dina
kunskaper genom att läsa böckerna.
Husby-Ärlinghundra befinner sig i ett främst öppet, småbrutet, något skogigt landskap med ganska varierade landformer. En av Upplands tidigast odlade bygder, här
dväljes en bondekultur med urgamla anor och ett av länets mest expansiva industriområden. Här finns en tätbebyggelse, benämnd Märsta, tillsammans med flygplatsen
Arlanda som upptar stora ytor. Rådande jordmån är djup lera och miltals asfalterade
start/landningsbanor. Hufvudnäringen är åkerbruk, därjämte boskaps- och trädgårdsskötsel; en del av allmogen har förtjänst av skjutsning vid Märsta post- och
telegrafstation tidigare ett uppsamlingsställe för de naturaförmåner som tillkom konungen idag benämnda ICA Sätuna, Lidl och Coop, samt en ännu större del av inbyggarna har tjänst vid Nordens mest omfattande flygverksamhet. Ett visst skogsbruk
och fiske intaga något rum vid det enda betydande herresätet, Steninge. Men herremanskulturen på godsen har fått stryka på foten och vårdas numera av ofrälse ägare
eller har kompletteras av boenden på Valsta, Norrbacka med flera ställen.
Här kan du hitta drygt tusen fornlämningar från järnåldern, gravar från bronsåldern
och gravar från främst nittonhundratalet vid kyrkor som Husby-Ärlinghundra och
Odensala.
Bygden har cirka fem kilometer stensträngar som troligtvis tjänade som fundament
för trästaket för att skilja betesmarkerna för kor från odlad åkermark. Därtill har bygden ett par mil elektroniskt och manuellt bevakat staket runt flygplatsen. Här finns
också en fornborg Utsikten och ett av Sveriges högsta trafikledningstorn.
Husby-Ärlinghundra förefaller utan tvekan länets mest moderna socken med ett
framåtsträvande samhälle och en ökande befolkningstillväxt och en självmedveten
industri med stor expansion. Brista kraftvärmeverk expandera ofantligt innevarande
år och hembygdsföreningens medlemmar kommer framöver att erbjudas studiebesök
därstädes.
Ulf Berndtson, ordf
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VI VAR MED OCH BYGGDE MÄRSTA
Under hösten 2012 – vintern 2013 träffades några betonggubbar för att snacka
minnen. Det var Egon Hedin som ringde ihop sina gamla arbetskamrater från
Ohlsson & Skarne i Märsta, senare Systembetong. Anna-Lisa såg till att det fanns
gott kaffebröd på bordet och stängde sedan in sig i vardagsrummet framför TV:n.
Gubbarna hade trevligt och berättade om allt möjligt – men inte om själva jobbet,
d.v.s. vad dom sysslade med, vad dom producerade och hur det gick till. Den
slutsatsen drog Giselher Naglitsch som redigerade deras anteckningar till en
artikel för Tidlösan.
Ohlsson & Skarne blev Systembetong
Ohlsson & Skarne var ett byggföretag nuvarande Skanska. Senare bytte
med gamla anor redan då det kom till företaget namn till AB Systembetong.
Märsta. Dess historia börjar med att
Ohlsson & Skarne började med
Oscar Skarne flyttade från Östra fabrikstillverkade och fabriksmålade
Ämtervik till Stockholm för att i liten snickerier redan före kriget, 1937. Man
skala bygga villor. År 1926 gick Skarne fortsatte att arbeta med rationalisering
ihop med Oskar Ohlsson, även han från av byggandet, vilket efterhand ledde till
Östra Ämtervik i Värmland. Härav allt mera avancerade lösningar.
firmanamnet Ohlsson & Skarne. År Företagets produktion kom att domi1967 blev bolaget ett dotterbolag till neras av prefabricerade betongelement,
Den första fabriken i Märsta var
inrymd i Valsta
gårds gamla
lada. När den
inte räckte till
göt man även
utomhus, som
bilden visar.
Betongtornet i
mitten förstördes
i den första
fabriksbranden.
I bakgrunden ses
bebyggelsen vid
Tingvallavägen.
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balkar, bjälklag och med tiden mer eller
mindre färdiga väggar och rumselement, klara att monteras på bygget.
Fastän betonggjutningen var det grundläggande i produktionen, hittar man
bara två bilder i företaget 90-års jubileumsskrift – Med kran och krok – vilka
har koppling till gjutning av betongelement! Att man göt i Märsta förgås helt!
Även betonggjuterierna på andra orter
än Märsta har anledning att känna sig
styvmoderligt behandlade i boken. Red
kan undra, förringade man denna viktiga del i företagets verksamhet, eller
var det bara sådana självklarheter att de
glömdes bort – just så som gubbarna
runt Egons köksbord gjorde långt
senare?

användes så länge som möjligt, dvs till
så många lika element som kunde
behövas. Efter varje gjutning skulle
formen rengöras från betongrester efter
den tidigare gjutningen. Därefter skulle
smeden göra eventuella modifieringar.
Det kunde vara reparationer eller
anpassningar och ändringar i detaljer
för nya modeller. Nu var det dags för
inoljning av formen, nästan som att
smöra en kakform, så att det färdiga
elementet lätt skulle kunna plockas ur
formen. Botten av formen skulle bli
väggens insida. Den skulle vara så slät

Den första Märstafabriken
Under efterkrigstiden rådde stor bostadsbrist, inte minst i Stockholms län.
I Märsta uppkom en speciell efterfrågan
av bostäder, genom beslutet att här
bygga en flygstad. Ohlsson & Skarne
såg affärsmöjligheter och sökte sig till
Märsta 1959. Företagets första fabrik
placeras i Valstabacken omkring 1960.
Man utnyttjade gårdens stora ladugård
till gjuthall för tillverkning av fasadelement, vilplan och balkonger.
Systembetongs Prefabelement fick en
dominerande ställning på byggmarknaden tack vare elementens utformning.
Så fanns t ex fönster, dörrar och elrör,
-ledningar och -apparater ingjutna och
monterade på fabrik.
Arbetet med att gjuta element till
fasader gick till på följande sätt: Formarna var tillverkade av stålplåt och
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som möjlig. I nästa moment drogs rörledningar för el och monterades eldosor.
Ovanpå detta placerades armeringsnät
för att hålla ihop det inre skiktet av betong som skulle bli ca 10 till 12 cm, beroende av beställarens krav. Nu rullades
formen till vibrationsbordet och fylldes
med betong. Vid vibreringen var
ljudnivån cirka 100 DB. Ovanpå detta
lager placerades frigolit som isolering
och ett nytt lager armering. Så kom
”Betong-Bosse” med utläggaren och
spred ännu en jämn yta av betong, den
som skulle bli utsidan av fasaden.
Fasadens yta borstades fram med en
rund piasavakvast. Detta moment
kallades ”doppning” och krävde ett
mycket noggrant handlag för att få en
jämn yta. Vi som var med kunde lätt se
vem som utfört arbetet. Det blev mycket
personligt.
Dagen efter lyftes elementet ur formen. Målaren tog över för sprutmålning. Så var det dags att kolla olika
detaljer, som att elrören är rätt dragna

och inte har rubbats ur läge. Plaströr för
dragning av elledningar monterades ju
i formen före gjutningen. Då kunde det
hända, t.ex. vid påfyllning av betong,
att en rörskarv lossnade. Så blev det ett
s.k. elstopp. Då var vi tvungna att bila upp
och söka rätt på proppen för att kunna
laga felet. En gång var det någon som
kom på en genial ide att spränga bort
stoppet med en tändhatt. Det blev inte
någon större grej.
Nu var det dags att montera dörrar och
fönster. Sedan tog utlastaren hand om
de färdiga elementen. De kördes ut till
lagret för att brinna färdigt (mogna).
Men det kunde också hända, att det var
så bråttom att elementen skickades iväg
till byggena direkt.
Elementen skulle ju i princip vara färdiga för montering. Men fel smyger sig
in vid tillverkningen och skador kunde
uppstå under transport och montering.
Dessa fel reparerades ute på byggena.
Det fanns en handfull specialister som
fick åka ut på sådana jobb.
Sista teamet framför
gjuthallen vid gamla
Valstafabriken, från
vänster:
Roland Holm, sittande
Pavo Montonen, Venni
Kangasniemi, Hanno
Mälellä, ?, Elis Johansson,
Sten Eriksson, ?,
Franzila, Egon Hedin,
Arvid Eriksson, Håkon
Borgensen och Sture
Wallin.
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Invändiga reparationer var väl inte så
märkvärdiga. Men skador på fasaderna
kunde ju sitta långt upp i ett höghus.
För att komma åt att utföra dessa reparationer ”cyklade” de uppför väggarna.
Man satt i en särskild arbetsstol med plåtsits som på en gammaldags jordbruksmaskin. Under sitsen fans ett maskineri
som trampades med pedaler för att rulla
sig upp efter en vajer och ner igen efter
utfört arbete. Vajern fästes i takutsprång
eller på järnvägsräls, som bars upp på
taket för att skapa lämpligt utsprång och
motvikt.
Det huvudsakliga arbetet utfördes
under ordinarie dagtid, i femdagarsvecka. Men det förekom även viss skiftgång. För semester stängdes fabriken.
Men om det var ett pågående bygge som
krävde det kunde arbetet fortsätta i lägre
takt. Under semestern utfördes underhållsarbeten på den maskinella utrustningen.
I Valstafabriken arbetade som mest
cirka 40 till 50 man. När vi hade flyttat
till Industriområdet ökade arbetsstyrkan
till som mest 135 personer. De hade yrkesbeteckningar som: armerare, elektriker, svetsare, smeder, snickare, maskinförare, sprutmålare, m.fl. yrken.
Fabrikscheferna under de 40 åren var:
Olofsson, John Bois, Ingvar Sjöholm,
Hasse Lijeholm, Pierre Salomon,
Österling och slutligen NN, vars namn
ingen minns, alla fick gå.
Övriga basar som vi minns var: Pavo
Reinokainen, S. Å. Karnehed, Hasse
Mårtensson, Olle Ekström, L. E.
Pettersson, Dennis Åström, Cury
Eriksson, Roland Holm, Gunnar

Breitcreutz, Kjell Eriksson och Jörgen
Pettersson.
Under 1970-80 talet kom det en jämn
ström av nya arbetskamrater, det var en
tid då det arbetades mycket övertid.
Personalomsättningen var ganska stor.
Arbetsförmedlingen visste att Systembetong alltid behövde folk. De nya som
skickades upp till oss togs omhand av
lagbasen, som de skulle arbeta hos.
Någon egentlig utbildning förekom
inte. Det var att gå bredvid och lära sig
av arbetskamraterna. Arbetsstyrkan
bestod av allt mellan yngre och äldre,
också en sju åtta kvinnliga arbetare tillhörde arbetsstyrkan en kortare tid. I
snitt byttes nog hela besättningen ut
varje år. Om man besinnar att många
stannade i trettio år, så förstår man hur
kortvariga en del andra blev på vår
arbetsplats.
De flesta som arbetade vid Systembetong bodde i Märsta. De övriga kom
ifrån Upplands Väsby och Knivsta. Vi
hade två arbetskamrater som gick upp
vid 04.00 för att komma i tid till arbetet
som började 05.00. Dessa var Oskar
Eriksson och Ivan Molund. Dom tog sig
till jobbet till fots, året om.
Arbetsmiljön var väl inte den allra
bästa. Det var bullrigt och smutsigt i
fabriken. Det gällde både den gamla och
den nya fabriken. Få använde skyddshjälm och hörselskydd. Bullernivån låg
vid ca 100 decibel. Men några större
olyckor förekom inte, kanske något
finger som kom i kläm, trots all den
tyngd som förekom vid de olika arbetsmomenten. Däremot drabbades företaget av några svårare bränder.
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Första branden
Första storbranden inträffade i slutet av
maj 1966. Två män, varav en far och dennes son, var sysselsatta med reparationsarbeten i det femton meter höga
silotornet, när svetsloppor föll ner på
det oljebelagda golvet där det började
brinna. En kunde rädda sig ner till
marken men en, fadern, blev kvar där
uppe i tornet. Sonen ropade: hoppa!
Men han tordes inte, så han blev kvar i
lågorna medan sonen klarade sig med
endast mindre brandskador, trasiga
fötter och ett inslaget ansiktsben. En
tredje arbetare brännskadades. Han fick
ett par brinnande timmerstockar över
sig.
Betongstationen och armeringsverkstaden lades i aska. Själva fabriksbyggnaden berördes inte av branden. Det
blev inga sysselsättningsproblem för
det femtiotal man som då arbetade i
fabriken.

Flera bränder
I mitten av 1960 talet flyttades alla verksamhet upp till en nybyggd fabrik vid
Elkraftsgatan på industriområdet. Den
andra branden (1966-67) blossade upp
i samband med rivning av den gamla
fabriken. ”Ett snabbare sätt att riva”,
kunde man säga.
En tredje brand inträffade dagen före
nyårsafton i fasadhallen på den nya
fabriken. Återigen var en svetsloppa
orsaken, i samband med svetsning
ovanför lagret av frigolit. Det uppstod
enorm hetta så att takbalkar vred sig.
En brandman föll igenom ett plasttak/
ljusinsläpp, han klarade sig. Frivilliga
från fabriken ställde upp som brandvakter över nyårshelgen. De fick en
mycket kall helg.
Den nya fabriken var ännu inte klar
att ta emot all utrustning från den gamla,
och verksamheten måste hållas igång.

Foto: Kristina Hamqvist
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Efter branden sändes alla formar, som
gick på rullbandet, till fabriken i Bålsta.
De återkom sedan till Märsta. Under
tiden fick en del av fasadarbetarna
pendla mellan Märsta och Bålsta tills
fabriken åter blev brukbar.
Den nya fabriken
Den nya fabriken på Elkraftsgatan
monterades också av gjutna element.
Det blev en rationell fabrik.

Formen ligger på rullbandet. Harry
Mickels och Tauno Prosimäki fyller den
med betong från en betongbasker som
körts fram på travers i taket.

Där fanns fyra olika avdelningar. Några
fick namn efter chefer. I ”Mårtens” hall
göt man fasadelement, i ”Sjöholms”
hall tillverkades bjälklag, specialarbeten utfördes i ”Smålands” hall.
”Pettersons” hall användes för paketgjutning av mellanväggar.

Dags för vibrering

Norra sidan, med matsalen mellan de två
hallarna, den vänstra kallades
”Mårtens” och den högra ”Pettersons”.

Utställning av olika fasader,
ytor och färger
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En utlastares funderingar
Många trodde, att vara utlastare måste
ha varit ett drömjobb, att slippa höra
skramlet från fabrikslokalen och att i
egen takt planera arbetet. Men så har
det inte varit. Vilket visas med några
detaljer.
Att höstrusket kom tog ingen hänsyn
till. De avgående transporterna måste
lastas i alla väder. Gårdagens produktion
måste ut från fabriken, utlastningsvagnen tömmas.

När vintern kom, skulle man med
frusna fingrar sköta reglagen och
traverser som inte fungerade. Snö och
is som skulle tas bort från elementen
före leverans. Vidare måste snö och is
hållas borta från uppställningsplatsen
för elementen, annars var det risk att
de började glida.
Sommaren kunde också ha sina sidor
med skiftande väder. Matrasterna kunde
få ett abrupt avbrott för brådskande
utlastning och bilar som inte kunde

vänta. Fellastning och -leverans innebar
att element kom i retur. Det innebar
extra kostnader för företaget. Det gällde
att vara observant på eventuell felmärkning. Felaktig lastning/balansering på
bilen kunde få katastrofala konsekvenser, bilar kunde välta.
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Stolta byggen
De betongelement
som tillverkades vid
Systembetongs fabrik
levererades till byggnadsbolaget Ohlsson & Skarne
för uppförande av bostäder.
Det började i Märsta 1959, för
att sedan fortsätta i Stockholmsområdet på sextiotalet.
Då var det Järvafältet som skulle
bebyggas. Därefter levererades till
övriga Skarnebyggen från Södertälje
i söder till Österbybruk i norr. Det var
det s.k. miljonprogrammet som gällde.
Många speciella byggnader på annan ort
skulle kunna räknas upp. Vi nöjer oss med
Moskén i Uppsala och Bofills båge vid Södra
station i Stockholm, där fick vi göra studiebesök.
Bofills båge var ett särskilt prestigeprojekt. För det måste fabriken på industriområdet byggas om och till och nya processer utvecklas. Det bygget skulle ge
intryck av att vara uppfört i mjuk, gulfärgad huggen sandsten.
Litteraturhänvisning till andra byggen och hur det gick till:
Med kran och krok, Ohlsson & Skarne, 1987
Fatburen 3 000 år, Sigma förlag, 1992

Jubileumsskriften Med kran och krok nämner följande byggen i Märsta:
År
Kvarter
Hustyp
Beställare
1959 Torget
bostäder
Märstabostäder
Sätuna D
kontor
Kommunen
1961 Polishus
kontor
Kommunen
1962 Torget
teater
Kommunen
Sätuna
bostäder
Märstabostäder
1964 Nedre Valsta bostäder
Märstabostäder
Stinsen
bostäder
HSB
1965 Ekilla västra bostäder
Märstabostäder
1966 Valsta västra bostäder
Märstabostäder
1972 Ekilla
bostäder
HSB
1983 Märsta 25:1 tillbyggnad av fabrik Systembetong
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Byggen och kranar en vanlig syn i Märsta under 1960- till 1970-talen
Bebyggelsen vid Tingvallavägen kom till stora delar från Valstafabriken.
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Inredningsdetaljer, badkar och annat, lyftes på plats på färdigpackade pallar.
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Fritiden
Fikarummet låg i anslutning till kontoret. På rasterna förekom kortspel.
Ulrik Roman var en kunnig elektriker
som klarade av de flesta felen. Han var
en jäkel på kortspel, speciellt August.
Vi sålde läsk och öl, förtjänsten gick
till Korpen. Tyvärr fanns det även oärliga personer som inte betalade. Vi hade
en drickaautomat. Det hände att ”dom”
tog bort kapsylen på flaskan i automaten
och sedan använde ett sugrör för att
komma åt läsken. Vi kom aldrig på syndaren.
Det förekom även andra stölder på
arbetsplatsen. Mest var det verktyg och
material som försvann, till ”fritidssysselsättning” på någon anställds privata

bygge. Vid ett tillfälle mötte tjuven
polisen, när han kom med skottkärran
full med prylar. Den skyldige var anställd vid Systembetong.
Systembetong hade en aktiv Korpklubb. Med tiden blev det en god prissamling. När företaget stängde, packade
Egon Hedin priserna i lådor och lämnade in dessa till kontoret. Vart samlingen
sedan tog vägen är det ingen som vet.
Bland betongarbetarna fanns det
många som hade spring i benen. Vi
ställde upp med 10 deltagare i Lidingöloppet 1971: John Boid, Sture Boogh,
Mario Beletic, Egon Hedin, Mats
Markusson, Ulrik Roman, Curt
Eriksson, Harry Mickels, Torgny
Olofsson och Simo Reinikainen.

Guldmedaljörer: bakre raden fr v: lagledare Svante Kleiner, Martin Linares, Anders
Jonasson, Anton ?, Perti Lahtinen och Mikael Gylfe, fr.v.: Henrik Nisses Westman,
Håkan Johansson, Mikael Gustavsson och Tomas Hedin.
14

Skanska Budkavlen hamnade i
Stystembetongs ägo 3 år i rad. I Osiaden
kammade vi hem en första plats, genom
lagtävling i löpning, fresbee, dragkamp
och fotboll. (Osiaden kommer av
Ohlsson Skarne IF.)
Korpen anordnade RM i bowling. Lag
från Systembetong deltog i Nässjö,
Malmö och Göteborg.
Fotboll ”Korpen”, i den har Systembetong skördat många framgångar både
med elvamanna- och sjumannalag.

Lucia firades i matbarracken med
dragspelmusik av Broman.
De anställda kunde belönas av företaget för lång och trogen tjänst. Efter
30 år skulle man få en guldklocka. Men
den delades ut bara vart sjunde år. En
av vännerna kring bordet konstaterar
lite bittert, jag jobbade över trettio år.
Men eftersom jag slutade under mellantiden, mellan de sju åren, så fick inte
jag någon utmärkelse. Då hade jag ändå
slutat lite före ordinarie pension för att
ge plats för en yngre kollega, när
uppsägningarna började komma.
Det var en stor händelse i oktober
1997, när vi i Stockholms Konserthus
fick ta emot guldklockan, berättar Egon
Hedin. Middagen intogs på Grand Hotel
med underhållning av Siw Malmkvist.
Men då hade vi redan på sommaren
tvingats lämna jobbet på Elkraftsgatan.

Minnesvärt
Bland buller och bång fanns det också
glädjeämnen. En gång, det var dagen
innan vi skulle gå på semester, fick vi
besök av Åsa Jinder. Hon spelade
nyckelharpa. Det gjorde även hennes
far som var en av våra arbetskamrater.
Något år senare utnämndes Åsa till
Riksspelman.

Nytt varsel på Prefab, SB 1994-09-07, foto Aina Lijlefors, lyder texten på fotos baksida.
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Grinden stängdes bakom oss
När miljonprogrammet hade klingat av
minskade orderingången till Systembetong. Det ena varslet avlöste det
andra. Men det var inte någon dramatik
i det. Det var sist in och först ut som
gällde. För det mesta löste det sig
genom den höga personalomsättningen. En av arbetskamraterna sa att
han kunde tapetsera en hel garderob
med alla varsel han hade fått.

Den 25 maj 1997 stängdes grinden
bakom oss. Då hade vi 97 kronor i
timmen. När första lönekuvertet delades ut var timlönen ca 12-13 kronor.
Idag är den stora fabriken jämnad
med marken och naturen håller på att
återta området där vi hade vår arbetsplats under mer än trettio år och där vi
kunde koppla av med en fika och kortspel på rasterna.

Bord och bänkar med underreden av betong håller på att uppslukas av grönskan.

Vi som mindes kring Egons bord var:
Egon Hedin, Anssi Palma, Lars-Erik Pettersson,
Erkki Raussi, Pekka Sirviö, Sten Eriksson, Bengt
Johansson, Veijo Uusitalo, Fredrik Lundgren och
Sigvard Petterson
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RAPPORT FRÅN ARLANDAGRUPPEN
Framöver kommer ett antal mindre artiklar om ”Arlanda Flygplats olika
besöksverksamheter”, som fanns från tiden för flygplatsens invigning 1962 och i
ett varierande antal år framåt. Först ut är en artikel om Arlanda-Terrariet,
sammanställd av Stefan Westling
ARLANDA-TERRARIET
Ett ormterrarium fanns på Arlanda,
under några år, på första halvan av 60talet. Där fanns också fiskar,
krokodiler, ödlor, etc. Terrariet
drevs av bl. a. Stig Gustavsson,
som sedemera kom att driva
ett terrarium vid Kolmårdens
Djurpark. (”Enligt Internet”:
Stig Gustavsson, var lite
märklig, en f.d. brandchef på Arlanda)
Arlanda Terrariet var
en del av besöksverksamheten, som fanns
på Arlanda efter att
flygplatsen invigdes i
april 1962.
Ormterrariet, som upplevdes som en
ganska stor lokal, var beläget i en träbarack, vid södra delen av den längsta
rullbanan (01/19), strax nedanför
platsen, där gula Charterhallen låg (som
fanns i c:a tre år fram till 1976). Således
på bra cykelavstånd för Märsta
centralorts stora skara, nyinflyttade
ungdomar, på 60-talet. Man passerade
terrariet på väg ut till flygplatsen och
Arlandabadet, ifall man kom från
Märsta, med dåtidens vägsträckning.
Nu kom troligtvis de flesta besökare
från Stockholmsområdet, som hade

Arlanda Flygplats som exotiskt utflyktsmål, i en tid när få hade rest med
ett flygplan.
Dock fanns ej ormterrariet kvar,
under 70-talet. En brand
ödelade det under
julhelgen, troligen
1965. Då det var vinter
överlevde inga ev. rymmande reptiler utomhus.
Det pratades länge på
bygden, ifall branden hade
inträffat under sommarhalvåret, så kunde en del
giftormar och andra reptiler
tagit sig, via Märstaån till
centrala Märsta, eller Arlandabadet vid Halmsjön.

Arlandagruppen fortsätter
sitt arbete under våren och vi planerar
för fortsättning till hösten, meddelar
Gun Eriksson. Så alla ni som redan har
bekantat er med detta trevliga projekt
och ni som inte har varit med förut kan
redan nu boka in följande dagar:
11 april, 16 maj och 22 augusti alltid
klockan 18.30 i Husby skola. Vi bjuder
på kaffe och te. Vill du veta mer kan du
ringa Gun 070-250 74 20 eller
Sven Eriksson 070-718 46 55
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INGRID ANDERSSON i Kättsta
Normalt har vi inte möjlighet att uppmärksamma andra än styrelseledamöter
som lämnat oss för gott, aktiva eller före
detta. Men när det gäller Ingrid måste
vi göra ett undantag. För många var
Ingrid något av Hembygdsföreningens
Moder, som alltid stod vid Martins sida
då han var ordförande. Ingrid har fostrat
en dotter, en son och en svärdotter till
att göra värdefulla insatser i föreningen.
Själv har hon under flera decennier varit
aktiv i vårt arbete. Under senare år, när
krafterna inte längre räckte till, syntes
hon dock alltid som besökare. När
Ingrid lämnade oss i februari lämnade
hon ett tomrum efter sig. Vi minns
henne med glädje och tacksamhet.
Giselher Naglitsch

HEMBYGDENS DAG den 18 augusti
på Täppavallen och Husby skola
TRIVSELTRÄFF MED ALLSÅNG
13 oktober i Husby skola.
LILLA JULAFTON den 30 november
STUDIECIRKEL - ARLANDA
Se föregående sida.
FOTOGRUPPEN se nedan
VÅRFINT PÅ HEMBYGDSGÅRDEN
Den 20 april hoppas styrelsen att många
medlemmar ställer upp på den årliga fejningen i skolan och på Täppavallen. Det
behövs efter en lång vinter. Om det rullar
på bra tänker vi jobba från klockan 9.00
till lunch. Därefter får vi något gott från
grillen och det kaffe vi så väl förtjänat.

EN NY FOTOGRUPP
har börjat sitt spännande arbete med att ordna upp de tusentals bilder vi har fått från UNT.
Det vi skall göra är att sortera bilderna efter tema, försöka
identifiera personer, lokaler,
platser och händelser. Dvs vi
skall försöka beskriva bilderna
så att de i framtiden kan förstås och användas för dokumentation av vår nutid. BilderFoto:
na skall även digitaliseras och
Anders Edeholm
göras tillgängliga.
När detta läses kommer vi att ha träffats ett antal tisdagsförmiddagar och några
onsdagskvällar. Då arbetet i skrivande stund ännu inte har funnit sina former kan
vi just nu bara säga: Du som är intresserad att komma med kan ringa Giselher
Naglitsch för mera information, 08-591 155 14.
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STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 2013
STYRELSE
Ulf Berndtson, orf.

Odensalavägen 36 B, 195 43 Märsta, 591 140 30

Peder Andersson, v.ordf. Kättsta 553, 195 91, Märsta, 591 164 88
Bo Klang, kassör

Hugingatan 3, 195 52 Märsta, 591 224 32

Anders Lässman, sekr.

Västra Bangatan 59 B, 195 40 Märsta, 070-422 1197

Marés Lendway

Elgesta Södergården 401, 195 91 Märsta, 591 141 79

Agneta Nilsson

Bromsta 361, 195 92 Märsta, 591 432 13

Bente Åkesson

Falkvägen 12, 193 33 Sigtuna, 076-893 46 93

SUPPLEANTER
Yngve Östman

Neptunusbacken 1, 195 55 Märsta, 591 232 50

Margareta Klang

Hugingatan 3, 195 52 Märsta, 591 224 32

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
TIDLÖSAN, ansv.utg. Giselher Naglitsch, Neptunusb. 1, 195 55 Märsta, 591 155 14
HEMSIDAN, ansv.utg. Bo Klang
MUSEIVISNINGAR, skolfogde, Marés Lendway
STUGFOGDE, Torsten Nordén, Slåsta 3, Odensala, 195 92 Märsta, 591 433 31
BITR. STUGFOGDE, Fredrik Lundgren, Elgesta 405, 195 92 Märsta, 591 141 12

FIRA VALBORG VID HUSBY SKOLA
Hembygdsgården är öppen från 19.00 - brasan tänds kl 20.00
Våren hälsas välkommen kl 19.30
med tal av vårt nya kommunalråd Lars Bryntesson
Sångfåglarna sjunger in våren under ledning av Ejvor Petersson
Vi bjuder på varm buljong i torpet. Kaffe/varm korv serveras i skolan
Smällare/fyrverkeri undanbedes, små barn och hundar skall också trivas

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
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RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET
Hembygdföreningen höll sitt traditionella årsmöte den 16 mars 2013 i hembygdsgården,
Husby skola. Föreningens möten är populära och det blev fullt hus. Några kom för sent med
sin anmälan. De fick inte vara med på supén. Läs om våra nya och gamla funktionärer på föregående sida. Medlemsavgiften lämnades oförändrad 120 kr. Inbetalningsavi bifogas Tidlösan.
Glöm inte ange medlemsnummer vid betalning. Sweet Demon underhöll med svängig
bluegass musik och sång. Deras glada ansikten såg du i förra numret av Tidlösan.
I anslutning till mötesförhandlingarna utdelades föreningens diplom för förtjänstfulla
insatser i vår bygd. I år hade styrelsen utsett två ”diplomater” med följande motiveringar:
Elisabeth Claesson kom till Sigtuna Museum 1979, när dåvarande museichefen KarlJohan Eklund råkade ha lite pengar över till katalogisering av föremål. Sedan dess har
Elisabeth under flera museichefer, utvecklats till det självklara navet i museets verksamhet.
Elisabeth har i det tysta vårdat Borgmästargården och Lundströmska gården, lite mera publikt
arrangerat dussintals utställningar där även nutida konst och textilhantverk fått en framskjuten
plats. Elisabeth har alltid funnits där på museet för oss i kommunens hembygdsföreningar
när vi behövde ett bollplank. Elisabeth har aldrig gjort något väsen av sin egen person.
Med vårt diplom vill vi göra henne mera synlig. (Tyvärr var Elisabeth förhindrad.)
Ulla Matsson har under ett fytiotal
år varit en fast punkt på Valsta bibliotek,
som har sin stora betydelse i den mångkulturella stadsdelen, inte minst genom
sitt dubbla uppdrag att även vara skolbibliotek. Med sin alltid glada, men
sam-tidigt bestämda framtoning har
Ulla för såväl unga som vuxna blivit en
vägvisare till den bokliga kulturen. Ulla
har aldrig gjort något väsen av sin egen
person. Med vårt diplom vill vi göra
henne mera synlig.
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