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Den ambulerande fiskhandeln har stannat till vid Bestocken. Hilda Ström är
en av spekulanterna. Är det strömming till katterna som gäller idag? Eller
finns det fin sill, ja kanske till och med en god torsk som frestar?
Bilden är troligen från 1950-talet. Tekniskt sett skulle den kunna tillskrivas
Erik Geiding, som har dokumenterat en hel del kring Benstocken under
1940-talet. Hans bilder var alltid av hög kvalitet.
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Än är det inte för sent!

Vi sitter i bersån i Roslagen och beundrar vårt verk - en nysatt gärdsgård.
Karl Viktor, som fyller 80 nästa gång och som "renoverade" knäet för bara tre
månader sedan (protes), har varit arbetsledare. Men han har också valt ut och
placerat alla granstängerna mellan enestörarna, blandat rundvirke med kluvet.
Jag själv har värmt granvidjorna och bundit. För tjugu år sedan ville Kalle
bara använda järntråd, då hade han haldrig prövat vidjor. Nu är han helt på
min sida. Det var inte för sent.

Filosofiskt kommer vi in på vikten av att föra kunskapen vidare. Jag tycker
det är bra att han har lärt mig grunderna i gärdsgårdsstängning. Kanske kan
jag föra dem vidare en gång. ”Ja, det borde ju ha vat nå’n yngre. De e inte lönt
investeringen me en så gammel som dej”, säger Kalle. Delvis har han ju rätt.
Men nog får jag chansen en dag. Än är inte för sent!

Så slås jag av tanken. Det är ju precis likadant med mycket annat kunnande
som hembygdsrörelsen värnar om: garnberedning, växtfärgning, vävning,
renovering av gamla (timmer)hus, folkdans och spelmansmusik. Listan kan
göras längre. Det tycks som om intresset för dessa företeelser dyker upp i
varannan generation. Så alla mor- och farmödrar, far- och morfäder, se till att
barnbarnen får lära sig det vår generation kan och som dom inte får lära sig i
skolan. Än är det inte för sent!

I övrigt vet jag att vår stugfogde Ove Åslund behöver hjälp med en del
återstående målningsarbeten och annat smått och gått på Täppavallen och
med föreningens byggnader, helst före hembygdens dag. Ring nu genast till
Ove, 591 129 25, och erbjud din tid för en insats. Några timmar då och då gör
underverk, särskilt om flera hjälper till. Än är det inte för sent!

Giselher
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UPPLEV
ODENSALA

manar Odensala
Konst och Hant-
verksförening med
proffsigt gjorda
skyltar i varje väg-
korsning i socknen.
Inspirerade av konst-
rundan på Österlen
visar Odensalas
kulturbärare upp
sig under en helg i
april. Så har man
gjort sedan flera år.
Red. åkte runt och
blev förtjust. Det
finns plats för ännu
flera på vägarna
och i ateljéerna.
Besök våra lokala
förmågor nästa år -
även du!

Ett stilleben i
en nisch intill
H e r r e s t a ,
som inte in-
gick i rundan

I Karlsro visade hobbys-
nickaren Björn Stenutz hu-
moristiska klädhängare och
skulpturer, mm av egen de-
sign. Ej i katalogen: hus-
truns pelargonplantor mm.
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Britt Grandin, konstnär som målar landskap i olja, här vid sitt staffli i Karlsro,
granne med Björn Stenutz och Anna-Karin Wetzig med ateljé i Lychnells f d
affär. "Halmbocken" Kristina Sundberg, i Kroken, har ett litet timmerhus till
sina fantastiska halmbockar, gjorda efter mormors modell. Ernst Svensson i
Håsta kelar med sina storkar. Dom håller rådjuren borta från tulpanerna om
våren! Många fler skulle behöva nämnas - hela 11 ateljéer var öppna denna
helg, samt Herresta lada som också är värd att besökas.                   Giselher
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Nytt sportfält invigs den 17 september
Den 17 september skall Märstas  nya sportfält invigas. Det är avsett att fung-
era som Sigtuna kommuns huvudarena för en lång rad av sporter och tävlings-
former. Investeringen är i mångmiljonklassen. Men så är den ju tänkt att tjäna
bygdens ungdom och vuxna idrottsutövare i många år. Förmodligen uppfat-
tades investeringarna i tidigare idrottsplatser som lika betungande för den
dåtida, långt mindre befolkningen i kommunen. I anslutning till invigningen
arrangeras föreningarnas dag. Det är meningen att kommunens alla ideella
föreningar skall ges en möjlighet att visa upp sig och vad man har att bjuda
på. Hembygdsföreningen är i färd med att planera sin medverkan.
I början av juli liknar allt mest bara en byggarbetsplats. Men det blir nog fint.

Bo Klang ny webbmaster för föreningens hemsida
Den ansvarige för föreningens hemsida, Arne Ohlsson, har under somma-
ren meddelat att någon annan måste ta över som webbmaster. Arne har
under närmare två år lagt ned stor möda och många timmars arbete på att
bygga upp en mycket ambitiös hemsida åt föreningen. Hemsidan har till-
dragit sig stor uppmärksamhet och uppskattning. Besökssiffrorna är höga
och har stigit hela tiden. När Arne nu drar sig tillbaka vill styrelsen uttrycka
sin uppskattning för utfört arbete och önska lycka till med nya intressen.

Bo Klang tar tills vidare över uppgiften som ansvarig för hemsidan.
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En inte helt skarp bild från Åvallen är en av de få som finns i föreningens
fotoarkiv. Åvallen låg söder om Beckers industriområde, på vänster hand när
man tar vägen mot Arlanda över järnvägsviadukten. T v utanför bilden flöt
Märstaån. Alltsomoftast måste bollen bärgas ut vattnet. En för ändamålet
lämplig stång låg alltid på platsen. Här handlar det dock om brottning.
Åvallen avlöstes i början av 1950-talet av Ärlingheden, en modern idrotts-
plats med anläggningar för mer än bara fotboll. Nu efter 50 år har den tjänat
ut som huvudarena. Bilden nedan (något beskuren) är ett stolt vykort från tidigt
1960-tal. Det vackraste Märsta då hade att visa upp?                                      Giselher
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Medborgarskapsceremoni -
nationaldagsfirande i Kunskapens Hus

Sedan ett tiotal år an-
ordnas en  årlig med-
borgarskapsceremoni
för de invånare i Sigtu-
na kommun som under
året erhållit svenskt med-
borgarskap. Så även i år.
Men det kändes lite
speciellt, då National-
dagen för första gån-
gen var allmän helg-
dag. Ett sextiotal nya

medborgare hade tillkommit under året. De flesta av
dessa deltog i årets ceremoni i Kunskapens Hus, Mär-
sta, och mottog sitt medborgarbevis och en liten bords-
flagga ur kommunfullmäktiges ordförande Carl-Erik
Lundgrens hand, vice ordförande Rolf Jangbratt assis-
terade. Politiker från de flesta partierna i fullmäktige samt
gäster var närvarande. Hugos orkester - Kulturskolan -
svarade för stämningsfull underhållning. Det hela av-
slutades med gemensam lunch i gymnasiets matsal.

Även vi hälsar de nya med-
borgarna välkomna. Deras
barn och barnbarn kommer att
räkna Sigtunabygden som sin
hembygd.
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På obekanta vägar hamnade grammo-
fonskivan i stora skåpet med museala
läromedel i Husby skola. Vi ser den
som gåva från en blyg besökare. Tack!

I skivomslaget låg ett urskuldande
brev ”till skivbeställare och skivskö-
pare”. Här framgår att skivan spelades
in i samband med Eric Svenssons av-

skedskonsert i september 1977 och att
produktionskommittén hyste hopp
om att kunna leverera till julen samma
år. Men den kompletta upplagan, som
levererades från tillverkaren i må-
nadsskiftet november-december,
underkändes av ljudtekniska skäl.
Skivan måste graveras om flera gån-
ger innan den kunde godkännas för
leverans i maj 1978.

Eric Svensson presenterades:
Född 1909 i Västra Torsås utanför

Växjö, blev genom ögonsjukdom helt
blind vid ett halvt års ålder. Vid
Tomteboda blindinstitut fick han åren
1921 - 1926 utbildning som kyr-
komusiker samt yrkesutbildning som
borstbindare, ett yrke han idkat som
egen företagare sedan 1926.

Hans musiklärare vid Tomteboda
var Waldemar Åhlén i sång, Edward
Blom i orgelspel, pianospel, harmoni-
lära och pianostämning samt Conny
Wikstrand i musikteoretiska ämnen.

Ar 1928 genomgick Eric Svensson
examen i orgelspel och harmonilära
vid organistkursen i Växjö.

Fram till år 1948 var han bosatt i
föräldrahemmet men flyttade då i
samband med sitt giftermål till Länna
i Uppland. Sedan 1955 är Eric Svens-
son med familj bosatt i Märsta.

Red. anm.:
Eric Svensson fick njuta sitt otium i
15 år, till den 15 december 1992
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Eva Svensson formar degen till lj
uvliga

kakor, som skall gräddas i vedeldad ugn

Gunvor Eriksson kastar inte ut barnet

         
         

         
 med badvattnet.

22 maj, öppet hus i
  hembygdsgården

Först på plats: Mary Lundin

med en gåva till museet

Birger Brolund .... mötte en andäktig skara åhörare när han skulle berätta
gamla skolminnen mm från Märsta anno dazumal
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Eva Svensson formar degen till lj
uvliga

kakor, som skall gräddas i vedeldad ugn

Gunvor Eriksson kastar inte ut barnet

         
         

         
 med badvattnet. Dom som inte kom till Husby denna dag satt i slottsparken i

Rosersberg, där Kulturskolan hade sin årliga familjedag

mötte en andäktig skara åhörare när han skulle berätta
gamla skolminnen mm från Märsta anno dazumal
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Svarthavre, ryssråg och försommarsvält
Av Martin Johansson

Hur vi än anstränger oss, tror jag inte att vi riktigt kan tänka oss in i hur folk
på smågårdar och torp verkligen hade det för, låt oss säga 150 år sedan. Att
det var brist på nästan allt som vi nu tar som självklart att det alltid ska finnas.
Att det inte var självskrivet att ha tillräckligt med mat och tillräckligt bra mat
för att kunna äta sig mätt varje måltid. Att det inte fanns pengar att köpa mat
för, om skörden på den egna jorden slog fel. Att det nästan inte fanns någon
mat att köpa ett missväxtår, även om man hade pengar. Att ständigt behöva ha
bekymmer om, var man skulle kunna få något att ställa fram på matbordet
under en hel lång vinter. Att nästan inte ha en gnutta mjöl kvar, när vårsådden
hade tömt sädesbingarna och höstrågen gav nytt brödmjöl först i augusti.

Försommarsvält
I gamla tider var ofta all spannmål,
både till föda och foder, slut när vår-
sådden var klar i slutet på maj, om
skörden varit dålig året före. Höst-
rågen mognade först i skiftet mellan
juli och augusti och dit var det över
två månader utan bröd och gröt. Krea-
turen klarade sig bra, när de väl kom-
mit ut på bete i hagar och skogar och
kunde äta upp sig efter vinterns foder-
brist, men för människorna var det
nog så knapert.

Ger Erik ax, så ger Olof kaka, är ett
känt talesätt. Erik har namnsdag den
18 maj, Ersmäss (Eriksmässa), och
Olof den 29 juli, Olsmäss. Det var två
av alla märkesdagar under året och
rågax vid Ersmäss gav hopp om ett
tidigare slut på sommarens brödlös-
het.  Veckorna före Olsmäss kallade
man Olsmässekroken och det var en
tid som människor bekymrade sig för.

Kalenderskiftet
Den som känner till när höstrågen var
mogen att ta med lie i Småland under
1940-talet, bland annat jag, frågar sig
om det verkligen kunde finnas höstråg
mogen, torkad, mald till mjöl och
bakad till kaka 29 juli.

Utöver att man kan ha odlat tidigare
mognande sorter, är det kalender-
reformen år 1753 som är förklaringen
till den tidiga dagen i almanackan. Det
året försköts årstiderna 11 dagar fram-
åt i almanackan genom att man tog
bort datumen 18-28 februari för att
gå över från gamla stilen till nya
stilen.

Det här talesättet om Erik och Olof
är tillkommen i gamla stilens kalender
och gäller när Olsmäss, med 11dagar
tillagda till 29 juli, blir den 9 augusti
i nya stilen. Detta stämmer med min
erfarenhet av rågodling fram till
ungefär 1955. Då var rågen mogen att
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mejas med lie första veckan i augusti
ett normalt år.

Tidiga sädessorter
För att få säd några veckor tidigare
än Olsmäss sådde man en mycket
tidig kornsort. Det var ett sexradskorn
och hade ett lokalt namn som innehöll
antalet veckor från sådd till skörd
eller, mera troligt, från uppkomst till
skörd. Gamla bönder i min hemtrakt
kallade det sexveckerskorn. Jag har
kollat med min yngre bror i Vimmer-
by och han minns också det namnet.
Är detta rätt, måste veckorna gälla
tiden från uppkomst till skörd med lie,
ett mycket gynnsamt år.

På Institutionen för växtvetenskap
vid SLU i Uppsala känner man till
tidiga lantsorter av korn som var
mogna att ta med lie nio veckor efter
sådden och säger att det har funnits
ännu tidigare och nu helt bortglömda
och försvunna sorter. Det saknas
exakta uppgifter om dessa och sex-
veckerskornet som odlades i Nordost-
småland kan ha varit en av dem.

Såddes sådant korn en vecka in i
maj, kunde det skördas med lie första
veckan i juli. Med en vecka tillagd
för torkning, kunde det ge kornbröd
och kornmjölsgröt ungefär 15 juli.
Detta var då drygt tre veckor tidigare
än höstrågen gav bröd ett tidigt år.

Den där tidiga kornsorten gav dålig
avkastning och ingen sådde mer än
som verkligen behövdes. Lika dålig

avkastning gav svarthavren, en
havresort med svart skal. Den var
också mycket tidig och såddes för att
få havremjöl till grisarna innan någon
annan säd var mogen.

Mognade svarthavren före sexvec-
kerskornet kunde den också få duga
till att göra bröd av. Det finns en
anteckning om detta från en gård i
Stora Åby socken i Östergötland år
1868, då all spannmål var slut på
försommaren. Det brödet måste ha
varit mörkt och fiberrikt.

Svarthavre och sexveckerskorn var
också bra på de små och dåligt dräne-
rade åkerlyckor och mossar som låg
inne i skogarna. Där torkade inte
jorden ut tillräckligt för att kunna sås
förrän långt in i juni och vanliga
havresorter hann inte mogna till
hösten.

Från midsommarveckan 1936
minns jag hur en av grannarna var
över till oss och lånade en säck svart-
havre av min far för att ha till utsäde
på just en sådan instängd åkerlycka.

Odlingen av de här två tidigmog-
nande sädessorterna hade troligen helt
upphört efter andra världskrigets slut,
men än minns jag hur de brunsvarta
havrekornen såg ut, hur lätta de
kändes i handen och hur det prasslade,
när man lät havren rinna ur handen
och ner i sädesbingen.

Att ta spannmål i handen, känna på
tyngden och lyssna på ljudet när den
rann tillbaka i bingen var ett slags
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testmetod för att avgöra om den var
strid – var av bra och fullgod kvalitet.

Nu säljs svarthavre som ett slags
hälsofoder för hästar och det ingår
också i ett hälsopreparat (med ett
namn fyllt av mystik) som påstås ge
kvinnor större och fastare bröst. Det
som var räddningen från sommarns
brist på foder och föda i gamla tider
har blivit en överflödskonsumtionens
hälsobringare i vår tid.

Nödår
Min mormor, Lovisa Jonsdotter,
berättade om svåre år’t - nödåret
1868-69. Hon var född 1862 och fyll-
de sju i februari -69. Hon mindes en
del själv av hur det var med knapphe-
ten på mat den vintern. Ännu mera
berättade hon av det som hennes mor
låtit henne veta.

Nödvintern 68/69 hade man drygat
ut brödmjölet med bark som man malt
till mjöl i de handkvarnar som fanns
på alla gårdar dåförtiden. Det var det
innersta skiktet av framför allt tallens
bark man torkade och använde till
nödbrödet. Det gällde att hushålla
med den lilla skörd av säd man fått
hösten -68 och framför allt spara det
som behövdes som utsäde våren -69
för att kunna få en ny och förhopp-
ningsvis bra skörd den hösten.

Man kokade också soppa på björk-
knopp. Med bälgskinnshandskar på
händerna repade man av knopparna
från björkarnas kvistar sedan man lagt

ut lakan på marken för att fånga upp
knopparna på.

Sista vällingmålet
När vårsådden var färdig i mormors
hemby Falla i Vimmerby socken 1869
gick bondhustrurna på de sex bya-
hemmanen samman och inventerade
hur mycket mjöl som fanns kvar. Alla
kom med sina mjölbyttor och när man
såg hur pass lite det var, beslöt man
att göra en gemensam måltid för hela
byalaget av det.

Det enda det kunde räcka till var en
gryta slät mjölvälling. En av kvinnor-
na satte en stor gryta över elden (järn-
spisen kom inte till byn förrän efter
drygt 20 år) och kokade vällingen.

Sedan satt och stod hela byalaget
runt ett bord med vällinggrytan på och
åt med sina träskedar direkt ur kok-
kärlet tills allt var slut.

Nu fanns inget mera av säd och mjöl
fram till mitten av juli, när sexveckers-
kornet kunde ge dem ett efterlängtat
brödbak. Visserligen hade korna
hämtat sig från vinterns svält, när de
kommit ut på bete och börjat mjölka
och hönsen hade också kommit igång
att värpa ägg, men att leva och arbeta
hårt med kroppen, utan att varken få
smaka bröd eller gröt på ett par
månader var inte lätt.

Ryssrågen
Hur och när ryktet kom till Vimmerby
och Falla hörde jag aldrig. Kanske var
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det på kyrkbacken någon av den tidiga
sommarens söndagar som man
berättade om ryssrågen i Västerviks
hamn. Eller också spred sig hoppet
om räddning från brödbristen runt på
torget en torgdag.

Någon hade hört att ett ryskt skepp
låg i hamnen i Västervik, att skeppet
var lastad med råg och att rågen såldes
till alla som kom dit och hade pengar
att köpa för, så länge den nu räckte.

Jag kan tänka mig att det blev
bråttom att samla ihop byalaget i Falla
till rådslag, för nu gällde det att få iväg
någon till Västervik med häst och
vagn, lite matsäck och pengar att köpa
för medan det fanns något kvar.

Kanske var det den som hade den
bästa och starkaste hästen, den som
klarat vinterns foderbrist bäst, som
gav sig iväg de sju milen landsväg en
tidig morgon. Vad han fick med för
matsäck, kan man fundera på, för det
kan ju inte ha varit bröd. Så mycket
mera av förhoppningar och välgångs-
önskningar måste det ha varit.

Troligen kom han fram till Väster-
vik samma dags sena kväll och fick
då veta att den ryska båten låg kvar
vi kajen. Men det var för sent på
dagen för att fara dit och köpa råg, så
han bad om löfte att binda hästen över
natten inne på en av gårdarna i stan
och själv krypa in och sova i ett uthus.
På morgonen körde han ner till båten
och köpte så mycket råg som han ville
ha och hade pengar till.

Hemvägen var det lass och inte tom-
körning som gällde, det gick i skritt
för det mesta och tog längre tid.
Kanske att bonden sov över någons-
tans natten mot tredje resdagen, men
hem kom han med lasset och jag kan
tro, att aldrig kunde en välvillig kung
eller storman blivit bättre mottagen i
Falla by än vad han blev den dagen.

Nu skiftades rågen ut bland bybor-
na, handkvarnarna drogs igång och
malde sammalet rågmjöl. Degtrågen
tvättades ur, för det fick inte komma
med någon besk smak från sista bark-
brödsbaket i de nya kakorna. Surde-
gen som hade sparats från sista bak-
dagen togs fram och blöttes upp och
på kvällen stod degtrågen på jäsning
i alla byns kök.

Tidigt morgonen därpå eldades de
stora bakugnarna upp, degarna knåda-
des smidiga och släta och den första
fermen runda rågkakor sattes in för
att gräddas.

Det är inte svårt att tänka sig hur
hela familjen stod och väntade när
brögressla (långskaftad brödspade)

Ferm: benämning på den omgång/det
antal brödkakor som rymdes i ugnen
samtidigt. Användes också som namn
på det antal grankvistar som hölls i
handen samtidigt och basades över
öppen eld för att användas till vidjor
vid hägnad av gärdsgård.
Red. anm.: Ett ovanligt mått som inte
(ännu) finns med i Nordiska Museets
340 sidor stora "Måttordboken".
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fördes in i ugnen och kom ut igen med
den första, nygräddade rågkakan och
hur de drog in doften av varmt, gott
rågbröd i sina näsor. Hur de knappt
kunde bärga sig tills kakan svalnat så
pass att det gick att hålla i den, innan
de gick på den med kniven och skar
en skiva var till alla i hushållet.

Vilken fest! Att äntligen få äta en
skiva riktigt rågbröd! Utan någon
sketen bark i och kanske till och med
smör på! Kalasmaten på prostkalaset
i prästgår’n? Blaha, blaha! mot en
skiva nybakat rågbröd efter en lång
vinters svältkost! Säkert var det
många som knäppte händerna och
tackade Skaparen som återigen hade
visat att han inte glömt bort dem i
deras nöd.

Ryssmattor och ryssgubbe
Det var ena konstiga säckar ryssarna
hade packat sin råg i. De var mycket
längre och smalare än säckarna bön-
derna i Falla använde och när de låg
ner med rågen i, var de bara några tum
tjocka. De såg ut som en bit tjock mat-
ta och snabbt döptes de till ryssmatter.
Man hade alltid räknat ryssarna som
ett säreget och till och med farligt
folkslag och deras märkliga säckar
togs nog som en bekräftelse på att de
var det.
Hösten 1869 såddes det ryssråg i Falla
by på många av hemmanen och nästa
sommar växte det ett märkligt ogräs
som ingen hade sett förut i den rågen.

Det var en kraftig ört, bortåt två alnar
hög och med gulgröna, smala blad.
Den blommade med klargula
blommor som gav mängder av
kapslar med frö i.

Det här fröogräset kallas ryssgubbe.
Namnet kommer av att det kom till
Sverige med importerad spannmål
från Ryssland. Längre norrut i landet
hade ryssgubben kommit in i andra
halvan av 1700-talet, men till
Vimmerbytrakten påstås den kommit
just året efter stora nödåret. Sedan
fanns den kvar i trakten som en
påminnelse om den sista, stora svälten
i både den trakten och hela Sverige,
men också om att det varit arvfienden
ryssen som gett dem gott rågbröd den
försommaren.

Martin
Johansson
har tillde-
lats Sigtu-
naortens
samlar-
förenings
kultursti-
pendium
och diplom
för 2005.
Motivering: Mångårigt energiskt
arbete med att dokumentera en
hundraårig period av vår historia,
nämligen från 1860 till 1960, som
är både avlägsen och så nära oss
själva att vi gärna förbiser denna".
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Valbordsfirande i hembygdsgården - Husby skola
Glimtar från ett välbesökt valborgsfirande vid Husby skola: Ca 150-200
besökare, god stämning, inga smällare och inget fyrverkeri. Kommunalrå-
det Anders Johansson höll ett uppskattat anförande och hälsade våren
välkommen. Sångfåglarna stämde in med vårens traditionella sånger och
publiken mådde gott. Över 100 portioner buljong serverades i torpet och
dessutom många koppar gott kaffe i skolsalen. Ett lotteri med levande
gröna växter kändes perfekt nu när våren stod för dörren.
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Hänt
Gökotta i Skepptuna
I den gökotta som vännerna i Skepp-
tuna anordnade den 21 maj deltog fem
medlemmar från vår förening, alla
från Odensala. Totalt var det ett tjugo-
tal tappra som i arla morgonstund gav
sig ut i naturen vid Polandstorpet.
Vädret och stämningen var fin, trots
en del kyla när solen gick i moln.
Göken hördes - dock bara från en
medhavd grammofon.
Tack för fin grannsamverkan!

Öppet hus i hembygdsgården
Försöket med ett annorlunda öppet
hus under försommaren föll väl ut.
Detta trots massiv konkurrens från
flera andra tunga arrangemang i
bygden, inte minst Kulturskolans dag
i Rosersbergsparken, där bland andra
musiker och dansare från vänorten
Rakvere medverkade.

De första besökarna kom redan före
utsatt tid – skolan var ju öppen – och
de sista kom mindre än en timme före
stängning. När Birger Brolund börja-
de sitt uppskattade timslånga kåseri,
om skolminnen och sånt, hade han en
fullstor skolklass framför sig;
uppskattningsvis 25-30 åhörare.

I skolsalen hade vi dagen till ära
plockat fram extra mycket äldre
läromedel. Där fanns även utställt ett
smakprov ur en privat vykortsamling,
mest Märstamotiv från femtitalet och
framåt.

Nutidsmuseet, som nu var öppet för
allmänheten rönte stor uppskattning.
Här finns mycket att känna igen och
minnas från det egna, föräldrars eller
far- och morföräldrars hem. I torpet
demonstrerade Eva Svensson och
Gunvor Eriksson hur man bakade
matbröd på gammalt vis i den ved-
eldade ugnen. Proven på färskt bröd
med smör smakade ljuvligt!

Några av besökarna medförde gåvor
till att berika våra samlingar. För det
vill vi framföra ett tack på styrelsens
och medlemmarnas vägnar.

Till ett öppet hus hör naturligtvis ett
generöst kaffebord. Här satt många
besökare länge och väl och ventile-
rade minnen.

Kort sagt - en lyckad dag. Tack till
alla som bidrog härtill!

Ny gärdsgård
Gärdsgården har fått sig ett lyft, efter
att ha legat platt en tid i vinter. Vår
stugfogde Ove Åslund har efter
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Och vad är nu detta?
En okänd pryl har kommit in till
nutidsmuseet. Den är tillverkad i
plast, med 8 tandade vingar/knivar(?)
nederst och ett grepp överst. Genom
tingesten går en metallsticka  med ett
mindre rött handtag. Stickan går att
ta loss. En gissning är att det är något
fiffig köksredkap - men vad skulle
den användas till? Du som vet, med-
dela svaret till Tidlösan eller Gun och
Allan Pettersson, som har skapat
nutidsmuseet. Dom är förresten in-
tresserade av att få ännu flera prylar
att glädja besökarna med. Dessutom
efterlyser dom som alltid mera saker
till den uppskattade loppisen på
hembygdens dag. Ring 591 430 15

anvisningar från Arnold Söder och
med hjälp av Torsten Nordén sett till
att den nu åter tål att beses. Lite nytt
virke och lite gammalt, en god portion
arbete och en gärdsgård blir som ny.
Planer finns på fortsättning.

Hembygdens Dag
21 augusti

vid hembygdsgården Husby skola

***

friluftsgudtjänst kl 11.00
*

invigning  kl 12.00
resten av dagen fram till kl 15.00:

*

hantverkare säljer sina alster
och visar hur man gör,

hos några kan du prova på
*

skolmuseum och nutidsmuseum
samt vykortsutställning

*

svamputställning och -bedömning
av det du har med dig i korgen

(beroende av vädret förstås)
*

musikunderhållning av
Märsta dragspelsgille, m fl

*

tombola, loppis,
tävlingar för dom starka,
fiskdamm mm för de små

*

servering med gott hembakat,
samt annat som kan vara gott

***

Kom och trivs!
för mera detaljer om programmet

se vår hemsida:
www.hembygdmarsta.se
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Valstadagen den 4 juni. Äntligen, efter många år sedan det sist begav sig. Nu
skulle allmänheten få tillträde till vattentornet och få njuta av den fina utsik-
ten. Men det regnade och blåste så att köerna aldrig blev långa. Det mest
spännande att se var tekniken på taket. Vi hoppas att det inte skall dröja lika
länge innan vi får komma upp igen och att sikten då skall vara bättre.


