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OMSLAGSBILDEN:
För snart 50 år sedan kretsade ett flygplan över centrala delar av Märsta. Det satt
en fotograf i cockpit. I kameran hade han svartvit film. Tyvärr var inte vädret det
allra bästa för dagens arbete. Alla de 5-10 bilder red har sett lider av allt för kraftiga skuggor och kontraster - men det är de bästa bilder vi har som stöd för vårt
minne av hur det såg ut då. (Bilden på mittuppslaget hör till denna serie.)
Närmast ses Södergatan, då som nu åter, farbar med bil i hela dess längd. Skolan,
som var ny 1952, har byggts ut rejält och kompletterats med Vita paviljongen.
Samhället växer så att det knakar.
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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.

Kom loss, din hembygdsförening behöver dig!
Just hemkommen efter en fyra veckors resa längs Sidenvägen, mellan Istanbul
och Beijing med en ”avstickare” till Tibet och Lhasa, var inte det första jag ville
ge mig på att göra nästa nummer av Tidlösan. Jag hade nog velat koncentrera mig
på att gallra ned mina 2 500 bilder till lite mera hanterliga 2-300 och att renskriva
dagboksanteckningarna. Det fick jag nu låta bero.
Räddningen låg på mitt skrivbord, ett brev med ett par uppsatser från vännen
”Sotarmurre Kurre” i Gysinge, en alltid trogen besökare på hembygdsföreningens
aktiviteter. Dessutom hade Sven Ericsson nosat upp ett gammalt jubileumshäfte
från Odensala skola. Där fanns stommen till detta nummer. Tack!
Utan nytt material från hembygdsföreningens medlemmar går det inte att
upprätthålla och vidareutveckla Tidlösan. Förutom vädjan efter alla minnen från
1960, -70 och -80-talen önskar sig redaktören en redaktionsgrupp. Detta är påtalat
för styrelsen under ett par års tid, utan resultat. Var finns Du som vill medverka?
Hör av Dig! Med nästa nummer börjar tjugonde årgången med samma redaktör.
Inom kort måste en ny redaktör skolas in. Var finns Du som vill pröva? En bra
”provapåbörjan” kan vara att medverka i granskningen och katalogiseringen av
några tusen nya bilder från UNT. Här finns 1970-talet till nutid. Det bör kunna
inspirera till små berättelser.
Till ett projekt som just nu ligger redaktören varmt om hjärtat söker vi
intervjuoffer och bilder från vardagsliv och arbete på Steninge. Både egna upplevda
minnen eller sådant far och mor har berättat är välkommet.
Kom loss!
Giselher

För mera information gå till föreningens hemsida: www.hembygdmarsta.se
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MATSÄCKEN ÅT VI PÅ GALOSCHHYLLAN
Astrid Watz Jansson minns sin skoltid och tiden som klockarfru i Odensala skolhus.
Efternamnet Jansson fick hon när hon gifte sig med läraren, klockaren och blivande
kommunalmannen Thore Jansson. För att inte förväxlas med en annan fru Astrid
Jansson i Odensala tog hon sitt flicknamn Watz som mellannamn. Det delade hon
med brodern Wilhelm Watz, också han kändis och politiker i Odensala.
Astrid Watz skrev sitt bidrag till ett litet udda jubileum 1992. Uppsatsen inledde
ett häfte där skolans elever intervjuar äldre släktingar om deras skolgång:
JUBILEUMS-OSTEN, Odensala skola 105 år. Texten återges med tillstånd från
döttrarna Stina Wåhlmark, Birgitta Watz och Elisabeth Skoghag.
Till Odensala skola har jag ett speciellt
förhållande - jag skulle nästan säga ett
kärleksförhållande. I Odensala folkskola gick jag i tredje, fjärde och femte
klass. I lärarbostaden bodde jag i 16 år.

sommaren bodde vi i Solhem, och
därefter flyttade vi till Droppsta gård.
Där fick vi hämta mjölk i ladugården
och så hade vi en egen hushållsgris. En
trädgård hörde till med äppelträd.
Många barn fanns på gården att leka
med.
Droppsta småskola låg helt nära. Det
var ett rött litet hus med en skolsal,
avklädningsrum och lärarbostad för

DROPPSTA SKOLA
Jag flyttade från Stockholm 1918. Det
var efter första världskriget och det var
stor brist på mat i staden. Den första

fröken Bengtsson. Utanför fanns det
körsbärsträd, en idyllisk skolgård och
en hage att leka i.
I Droppsta småskola gick jag i första
och andra klass. Vi lärde oss läsa ur
Anna Maria Roos ”Sörgården” och ”I
Önnebo by”. Från tiden i småskolan
minns jag ännu hur spännande det var
på kristendomslektionerna, när fröken
berättade om Josef och hans bröder.

var rädd om sin cykel. I min familj hade
far cykel. Jag fick cykel när jag var 14
år och konfirmerades.
Jag minns min barndoms vintrar som
mycket snörika, så på vintern kunde vi
åka sparkstötting om vi hade någon.
Vägarna sandades eller saltades inte.
Här i Odensala åkte vi efter häst och
släde på vintern. Bilar var mycket
sällsynta.
I Odensala folkskola fanns endast ett
stort klassrum. Varannan vecka gick
tredje och fjärde klassen på förmiddagen och femte och sjätte klassen på
eftermiddagen, och så växlade man. På
vintrarna, när dagarna fort mörknade,
kunde vi tycka att det var lite kusligt
att gå i mörkret, men jag tror att vi
härdades. Jag har sedan dess aldrig varit
mörkrädd.

ODENSALA SKOLA
I tredje klass började jag i Odensala
folkskola. På den tiden fanns ingen
skolskjuts. Alla barn fick gå till skolan.
Vägen kunde bli lång, särskilt för dem
som bodde i Dalen eller i Hova. Jag
minns att Sonja Sonesson i Eneby hade
cykel. Den ställde hon kvar i dåvarande
missionshuset och gick den återstående
vägen över Långgärdet, eftersom hon

Poststämplat Märsta 1916

Droppsta småskola 1922/23, fröken heter Greta Ahnström
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Nu ska jag berätta om hur skolan såg
ut på den tiden, innan den 1927 byggdes
om. På nedre botten fanns en stor
skolsal och ett avklädningsrum med
galoschhyllor. I västra delen av huset
låg en bostad för magister Lundvall. I
övre våningen bodde fröken Ellen
Säfholm. Jag tror att det även fanns ett
rum för sammanträden för till exempel
kommunalnämnden och fattigvården,
som man kallade åldringsvården då.
Min skolsal minns jag som ett stort
brunt rum prytt med vackra planscher
med djur och växter på. En stor svart
kamin stod i ett hörn. Till den bar vi
barn in veden. För dem som satt närmast
kaminen kunde det bli mycket varmt.
De som satt långt bort kunde däremot
frysa. Magistern satt i en stor kateder
som stod på en hög sockel. I våra bänkar
satt vi två och två tillsammans. Pulpet
och sittplats hängde ihop och passade

inte alltid till barnets längd. I pulpeten
låg böckerna, till exempel Bibliska
berättelser och Folkskolans läsebok. I
ett särskilt hål stod bläckhornet.
Blyerts- och stålpenna hade ett särskilt
fack. Kulspetspennor och reservoarpennor fanns inte. Det var svårt att
skriva riktigt fint och att inte få bläckplumpar på papperet.
I skolsalen fanns också en orgel.
Skoldagen började alltid med psalmsång och morgonbön. Psalmerna fick vi
lära oss utantill som hemläxa. Vi räckte
upp handen och när vi besvarade frågor
reste vi oss upp ur bänken och stod upp.
Någon matbespisning fanns inte. Vi
satt på galoschhyllorna i avklädningsrummet och åt den matsäck vi fick med
oss hemifrån. Det fanns en hel del barn
som var fattiga. Barnkullarna var stora
och inkomsterna små.

Poststämplat Märsta 1905

Interiör ca 1920, med magister Kundvall

Gymnastiksal saknades så innegymnastiken bestod i armar uppåt sträck och
knäna böj. Vi stod uppställda emellan
bänkarna.
Vi hade en stor härlig skolgård där vi
lekte. Vi spelade kula, hoppade rep, bollade och mycket annat.
Min magister Lundvall minns jag som
en mycket snäll och rund magister som
vi hade respekt för. Han kunde vara en
mycket sträng magister också, om vi
uppfört oss illa.

kastade upp dem på varsin bänk på
mage med stjärten i vädret. Plötsligt
ligger en av pojkarna framför mig på
min bänk och pekpinnen viner. Jag hör
magistern räkna slagen. Det måste vara
rättvist. Samma straff för den andra
pojken. Detta straff var nog en engångsföreteelse. Att stå och skämmas i skamvrån var vanligare, om man gjort något
dumt eller om man inte läst på läxan.
Skamvrån var ett hörn längst fram i
skolsalen så att alla skulle kunna se
syndaren. Man stod då vänd mot hörnet.
Vad jag kan minnas straffades aldrig vi
flickor. Kanske var vi snällare och
flitigare och saknade mod att busa. Alla
hade vi dock respekt för vår magister,
som var rättvis och en god lärare.
Personligen tyckte jag mycket om
min magister och ser med glädje
tillbaka på min skoltid i Odensala
folkskola. Vi var så många barn och vi

EN HÄNDELSE
Nu ska jag berätta om en händelse som
för alltid etsats sig in i mitt minne.
Magistern hade ställt ut en järnspis med
ringar. Dessa ringar tyckte några pojkar
om att leka med och kastade bort dem.
Det skulle de inte ha gjort. Det blev stort
förhör och två pojkar erkände att de var
de skyldiga. Magistern tog pojkarna,
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var inte bortskämda med massor av
prylar. Vi blev uppfinningsrika och
hittade på saker att roa oss med. Ja,
mycket finns att berätta om denna tid.

Utanför kyrkan stod farbror Lind med
söndagsskolebarnen och viftade med
små flaggor.
Ja så började min tid som ung lärarfru
i den skola där jag en gång gått. Många
krav och förväntningar ställdes på den
tiden på en klockarfru. Det hette att
klockaren skulle allt bestyra, och en del
berörde naturligtvis också hans fru.
Hemmet skulle vara öppet och gästfritt.
Detta var lättare att förverkliga än att
en viss rangordning fanns. På kalas och
bjudningar gick först prästfrun fram till
bordet och därefter var det klockarfruns tur. Äldre tanter som man känt
länge, skulle vänta och bjudas efteråt.
Det var ett fasligt krusande som för mig
kändes helt fel.
Gästfriheten var stor i Odensala och
i klockargården bakades mycket varje
vecka, eftersom frysbox saknades. Alla
som kom på besök skulle undfägnas.

EN NY PERIOD
Nu ska jag berätta om en ny period i
mitt liv. 1927 byggdes skolan om och
1929 kom en ny magister och kantor.
Min kära magister Lundvall var död. På
den tiden fick lärarna pröva till tjänsten.
Dels hålla provlektioner i skolan, dels
spela i kyrkan en söndag. Till denna
tjänst sökte tre lärare. Min syster Britta
och jag var i skolan och lyssnade på
Thore Janssons lektion. På rasten stod
vi på trappan och neg för magistern. På
landet neg man alltid för personer som
var lite äldre. Thore Jansson valdes till
den kombinerade tjänsten som lärare
och kantor. Detta var 1929. 1934 vigdes
vi, Thore och jag, i Odensala kyrka.

Poststämplat Odensala på 1950-talet

Odensalas nya lärare, kantor och blivande politiker, med sina elever
läsåret 1929-30, framför den nyligen om- och tillbygda skolan
Efter kommunalnämndens sammanträden, som hölls i skolan, kom farbröderna in och Birgitta, vår äldsta dotter,
tillfrågades en gång vad farbröderna
gjorde efter sammanträdena. ”De
dricker grogg” blev Birgittas svar.
Ja, gästfriheten bestod ofta i att bjuda
på en sup eller en grogg när gubbar kom
hem.

zinkbänk som måste putsas. Kylskåp
saknades, likaså frysbox. Jag minns min
stora glädje när jag fick mitt första
kylskåp. Då slapp jag gå ner så ofta i
källaren, som fanns under huset och där
stora råttor sprang och åt av sylten i
krukorna – det vill säga om man inte
hade lagt en tallrik med en sten ovanpå.
Toalett inne saknades. Dass fanns ute
på gården. Även där fanns råttor. På
vintern var det kallt att vara där. Tvätten
var nog det mest arbetsamma att sköta.
När barnen var små stod det ständigt en
emaljerad hink med lock på spisen för
småbarnstvätt. En röd liten tvättstuga
låg i trädgården och ett pannrum för
kokning av tvätt fanns. Vatten hämtades
från en pump utanför en bit därifrån.
Vi köpte ett badkar i vilket vi hade

BOSTADEN
Lärarbostaden var trivsam med glasveranda på gaveln och tre stora rum
med kakelugn i varje rum. Vi hade
också ett litet kallrum. Till detta rum
köpte vi ett stort tvättställ för tio kronor
från en lumpbod. Badkar saknades.
I köket fanns en mycket bra järnspis
med ugn och vattenreservoar för varmvatten. En kallvattenkran, avlopp och
8

(forts sid 12)
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VYKORT BERÄTTAR
Det kom ett brev från en gammal
vän i förskingringen. I brevet låg
ett vykort som väckte en del
funderingar.
På adressidan kan man läsa:
”Stationsgatan och V. Bangatan,
Märsta, Flygfoto”. Att det är ett
flygfoto kan man ju inte ta miste
på. Men skulle man tvivla så finns
även uppgift om att bilden är
”Frigiven av Försvarsstaben” 61/
1966. Flygbilder och bilder från
höga höjder kunde avslöja försvarshemligheter. Därför skulle de
godkännas av Försvarsstaben, och
godkännandet skulle kunna kontrolleras. Vi var ännu inne i kalla kriget och högupplösta fotografier
tagna från satelliter var okända.
Frågan är: var det en idyllisk tid?
I Märsta rådde dock nybyggaryra. De som var nyinflyttade skickade gärna ett vykort från sin nya
hembygd till dem som ännu inte
hade flyttat hit. Ofta försåg man
kortet med en markering och texten
”Här bor vi”. Så gjorde avsändaren
av detta kort som är poststämplat
den 15 juli 1967. Inringat ser vi att
det var det på Västra Bangatan 39
A.
Kortet är adresserat till en Björn
på Yxlan. Texten lyder: Hejsan
Björn! Tack så mycket för ditt
trevliga brev. Vi badar nog inte lika
mycket som Du. Men sitter desto

mer i sandhögen och slåss om gungorna
ibland. När vädret är riktigt fint brer
mamma smörgåsar, kokar ägg och tar
oss ungar i rad till bussen. Om Du bara
visste vad den är full. Sist var det 8 st
barnvagnar. Jag kan simma med korkdyna, ligger i blöt jämt. Vid vårt bad
10

har vi rutschbana i vattnet. Hälsningar
Ulrika. PS. Mamma, pappa o Johan
hälsar. Hälsa till alla!
Så långt kortet, som mamma skrev i
tredje person. Hon kunde ju formulera
sig. Nu vill Tidlösas läsare veta mera.
Hur blev det med nybyggarelivet i

Märsta, i skolan, på jobbet, i den nybyggda
villan, med barnbarn i sandlådan, o.s.v.?
Uppmaningen att skriva gäller också
alla andra som känner igen sig i bilden.
Vad hände på 1960-70-80-talen?
Giselher
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Det sociala livet fungerade bra. Vi hade
sångkör och många
andra föreningar; Röda
Korset, Husmodersförening, föreläsningsförening, Blåvingar och
scoutkår som jag ledde.
Jag tillhörde också Uppsala Bilkår. Det fanns
alltid något att göra
eller någon att vara
med, så ingen behövde
känna sig ensam. Det
fanns en stor gemenskap och trivsel.

(fots fr sid 9)

Skolan, ålderdomshemmet och Pasta gård, 1940/50-talet

härliga bad. Jag gissar att vi inte bytte
vatten för varje familjemedlem.
Till bostaden hörde också en visthusbod med stor tina för mjöl och en
mindre för fläsk. Vid slakten till jul
konserverades en del och en del saltades
in. Säd köpte vi från Droppsta och den
maldes av Ista kvarn till vetemjöl och
eftermjöl. I trädgården fanns många
äppel- och päronträd och i trädgårdslandet fanns hallon- och krusbärsbuskar.

Astrid Watz Jansson,
född 1912, kom till
Odensala 1918, där
hon levde till 2007.
Foto: Joel Wåreus

ren luft. Fisk- och köttbil kom till dörren
med giftfri mat. Vi hade goda grannar
som brydde sig om oss och barn på
skolgården för flickorna att leka med.
LIVET I ODENSALA
Odensala kallades på den tiden för
Vilda Västern på grund av sitt dåliga
stationshus, som mest påminde om en
lastkaj med en liten kur på. Så småningom fick man ett nytt stationshus.
Vilken trivsel jag kände i denna rika
och arbetsamma socken. Husen och
gårdarna stod inte tomma som nu, då
de flesta jobbar borta och barnen är på
dagis. Det var stora barnkullar och på
åker och äng vimlade det av människor
som arbetade.

FAMILJEN
Vi blev så småningom fem personer i
familjen. Tre flickor växte upp i skolan.
Miljön var utomordentligt bra. Det var
lätt att komma ut i naturen med frisk och
12

Odensala järnvägs- och telefonstationer. Vykort, troligen från tidigt
1920-tal, innan stationshuset flyttades upp på perrongen
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ATT BLI SKORSTENSFEJARE I SIGTUNA KOMMUN
Ja, så gled vi i lilla Sigtuna in i året 1971
och blev samtidigt ett litet hörn i den
nybildade storkommunen.
Det fanns lokalpatrioter bland ”fotfolket” som påstod att Sigtuna stad hade
inkorporerat den nya delen, det vill säga
hela Märsta kommun. Men det fanns
också många, många motståndare. Så
många, att man t.o.m. bildade ett
politiskt motståndarparti, som förresten fortfarande bedriver viss politisk
verksamhet. Detta trots att Sigtuna
stadsfullmäktige redan på januarisammanträdet förra året beslutade att
Sigtuna stad bör slås ihop med Märsta
kommun.
Vi i Sigtuna stad var ju vana. Vi hade
ju redan inkorporerat både S:t Olofs och
S:t Pers socknar. Vi kunde ju och visste.
Nu var det faktiskt på det viset, att
statsmakten redan 1957 beslutat att en
ny storflygplats skulle förläggas i närheten av Märsta och kommunen fick i
uppdrag att bygga en servicestad för ca
40 tusen innevånare. Man behövde inte
vara lyhörd för att veta att vid Halmsjön
skulle en internationell storflygplats
byggas och den skulle heta Arlanda
flygplats.
Men vilket namn skulle kommunen
ha? Arlanda? Det lät hos många ganska
töntigt och Luftfartsverket hade redan
abonnerat på namnet. Så från det hållet
var det nobben. Märsta var inte heller
så gångbart. Bland annat påstods att på
en storflygplats blir engelska det bärande språket och det finns ju inget ”ä” i

alfabetet. Det blir bara en massa krångel,
missförstånd och felskrivningar.
Således inte Märsta. Namnet blev
Sigtuna kommun. Glädje förstås hos
många av stadens innevånare. Det här
blir en bra markering. Hurra vad vi är
bra! Många slog sej för bröstet.
Man tänkte ganska kort, glömde att
Sigtuna redan var välkänt, Sveriges
äldsta stad och Sveriges första biskopssäte. Det var här Sverige blev Sverige.
Bevis för detta finns i det berömde
Viby-brevet från 1164 där ärkebiskopen
bl.a. skriver:
Herr Karl, Svears och Götars konung.
Sommaren 1970, höll jag på att gräva i
den svarta jorden på min tomt i Sigtuna.
Det här var ju inte vilken jord som helst.
Jag hade fått grävningstillstånd under
övervakning.
Museets chef Elsie Nordahl var med och
gjorde noggranna anteckningar och på
ett rutpapper ritade hon i alla gamla
föremål vi hittade. Det var mycket
spännande, men också lärorikt.
En dag kom en kille in på tomten. Jag
kände honom mycket väl. Han ville tala
med mig. Så bra, sa Elsie, då tar jag
lunch och kommer tillbaka om en
timme. Hon såg direkt att besökaren
ville tala enskilt med mig.
Killen hade också lunchrast och
passade samtidigt på att informera mig
om något han hört av någon.
Jag fick klart för mig att lämna in en
skrivning till brandstyrelsen i Märsta i
14

vilken jag förklarade mig villig att, efter
kommunsammanläggningen, ansvara
för sotningsväsendet i hela kommunen.
Så inträffade den l januari 1971 och
jag hade fått ansvaret för sotningsväsendet med alla tillbehör i hela Sigtuna
kommun. Det blev ett stort arbete som
måste utföras på grannlaga sätt, men jag
hade ju i alla fall fått nästan två månader
att informera mig om allt det nya.
Strax före årsskiftet hämtade jag
traktrullan hos min företrädare. Traktrullan är en förteckning på alla sotningsoch andra förrättningar som enligt
Brandordningen skall utföras i varje
fastighet. Där finns också bestämmelser
om tidsintervaller mellan de olika sotningsobjekten. Det är ganska enkelt om
man tar uppgiften på allvar.
Jag hade redan i slutet av november
hämtat adresskartor samt en förteckning
över kommunägda fastigheter. Jag blev
mycket väl bemött på kommunkontoret
och fick alla grejor som jag behövde.
Vid jämförelse av traktrullan med
adresskartorna, begrep jag snart min
företrädare inte hade tagit sin uppgift
på så stort allvar. Jag fick börja från
början.
Det blev mycket arbete. Min företrädare hade också varit ganska ointresserad av den nybyggnadskontroll som
utförs av skorstensfejaren och eftersom
byggnationen i Märsta var enorm, fanns
det gott om jobb att sätta tänderna i.
Sedan var det sotningen. Flera skorstensfejare anställdes och jag sökte med
ljus och lykta efter en större och mera
ändamålsenlig lokal med ett bra kontor
som verksamhetens centralpunkt.

Detta var omöjligt. Jag kände mig
frustrerad. Det var ju bråttom.
En morgon, när vi satt på Gustav
Thoréns kafé och fikade, och jag beklagade mig i ärendet och hur omöjligt det
var, sa äldsten Roffe Källsten: Du kan
väl gå på dom nya kommunbasarna.
Det hade jag inte tänkt på, så nu testade jag och gick upp till kommunalrådet
Lars Norman med mina bekymmer.
Det ska jag försöka ordna, sa Lasse,
jag ringer så fort jag kan.
Dagen efter ringde man från Hantverkshuset. Där fanns plötsligt ett oinrett utrymme om lite mer än 100 kvm
att hyra i den nybyggda flygeln.
Tack Lasse, i din himmel, för ditt
engagemang för mig!
Nu började ett intensivt arbete. Eftersom det fortfarande fanns arbetsfolk
kvar i nybygget prioriterades sotarverkstaden och efter 12-14 dagar kunde
vi flytta in. Då var fortfarande färgen
fuktig inne på kontorets toa. Efter ytterligare ca 14 dagar hade vi kommit in i
en viss rytmisk ordning. Herregud så
mycket jobb det fanns. Men så roligt
när det mesta klaffar.
Efter några dagar när jag kom hem
och kastade i mig lunchen, sa hustrun:
Du Kurt, jag har inte sett röken av dig
sen du började med nya sotarkammaren.
Antingen kommer du hem från arbetet
som normala gifta karlar gör, annars får
jag följa med och hjälpa dig. - Efter
lunchen följde hustrun med till det nya
kontoret och blev insatt i en del sysslor.
Jag blev elakt påmind om att hustrun
hade en hel del kontorsvana från tiden
före det vi flyttade till Sigtuna.
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Efter den omnämnda lunchen arbetade
hustrun och jag tillsammans, med vissa
uppehåll, i nästan tjugo år. Allt fungerade bra
och vi fick så småningom tid att engagera oss i
brukshundsrörelsen och jag kunde fortsätta
med den kommunalpolitik jag åtagit mig.
Livet gick som en dans och jag kände mig
mycket privilegierad. Uppdraget som
skorstensfejarmästare i Sigtuna kommun
behöll jag till 1990.
Kurt Lundqvist

KARL-HÅKAN LUNDGREN
Strax efter pressläggningen av förra numret
av Tidlösan nåddes vi av beskedet att KarlHåkan Lundgren har lämnat oss för alltid.
Vid sin bortgång hade Karl-Håkan varit
medlem i hembygdsföreningen i nästan exakt
60 år. Han finns med på ett foto från föreningens första offentliga tillställning, en fornminnesinventering, sensommaren 1952.
Snart skulle han engagera sig i styrelsearbetet, för att från 1958 till 1966 verka som styrelsens ordförande. I styrelsen kvarstod han till
år 2000. Därefter minns många ungar honom
som den snälle såningsmannen med skäppa
på magen, som sådde karameller på
Täppavallen till Hembygdens Dag.
Vi som hade förmånen att arbeta med KarlHåkan, i styrelsen eller som övriga funktionärer, minns honom som en engagerad föreningsmänniska och fin kamrat.
Som redaktör för Tidlösan kunde jag ösa
ur hans kunskapskälla. Karl-Håkan blev till
en vän som man alltid kunde ringa med frågor
om hur det hade varit här i bygden. Så länge
hans hjärta slog, slog det för hembygden och
hembygdsföreningen. Vi saknar Karl-Håkan
och vi kommer länge att ha honom med oss
som ett ljust minne.
Giselher Naglitsch
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ALLSÅNG I HUSBY SKOLA
Söndagen den 14 oktober var det
allsång i Husby skola som är ett samarrangemang mellan Hembygdsföreningen
och Föreningen Musik för alla. Som
vanligt var det FFF, det vill säga
Festligt, Folkligt och Fullsatt. För vår
del innebär det 50 sjungande människor som leddes av Margareta Klang
och Rune Ljungberg. Musikanter var
Roland Larsson, Olle Sjögren och Bo
Hammarkull.
Dagens evenemang kan jämföras
med en fotbollsmatch, sång i 45 minuter, paus 20 minuter och sedan sång 45
minuter och vid full tid avgick sångarna
med segern och det syntes i deras
ansikten.
Förutom sånger ur texthäften tog
Margareta fram ett kortspel som heter
”Oogachakka”, som gick ut på att
Margareta tog ett kort och sjöng början
på en text och församlingen fortsatte
där hon slutade. Det visade sig vara
mycket uppskattat.
I pausen serverades Fair Trade-kaffe
och hembakat bröd samt till glädje för
en del, korv med bröd. När vi hade
allsången pågick Radiohjälpens
insamling för Världens barn och de
styrelsemedlemmar som var närvarande beslutade att Hembygdsföreningens del i intäkterna från
serveringen skulle gå till Världens
barn, varvid en varm och spontan
applåd upptogs, vilket värmde lite
extra. Hembygdsföreningen sätter in
921 kronor på Radiohjälpens konto.
Bo Klang

HÄNT

NY BILDSKATT FRÅN
SIGTUNABYGDEN OCH UNT
Några dagar före Hembygdens Dag
kom ett mejl till red. Maj-Lis Koivisto
skrev: Sigtunabygden ska flytta, och vi
kommer inte att ta med oss de pappersbilder vi har i våra samlingar, enbart
negativen. Vi hoppas att ni i hembygdsföreningen är intresserade av att ta emot
den. Vi har bilder i tre plåtskåp – som
ni också kan få – samt några kartonger.
Vi lämnar lokalen i slutet av september
och är tacksamma för om ni hämtar
bilderna till dess. För ni vill väl ha dem?
Självklart att vi ville ha bilderna!
Redan måndagen efter Hembygdens
Dag var vi på plats med tre bilar, Bo
Klang, Ulf Berndtsson och undertecknad. Efter en hel del svettigt kånkande
står skåpen nu i Husby skola.
Vi har nu många spännande timmar
framför oss med att gå igenom materialet och katalogisera det viktigaste. En
del gallring kommer att ske, på liknande
sätt som när vi fick ett stort parti negativ
för 25 år sedan. Bilder som hör till en
annan hembygdsförening skall vi
försöka placera där. Det finns ju
ytterligare 7 hembygdsföreningar i
kommunen, utanför finns även Knivsta
att komma ihåg och kanske Upplands
Väsby.

NYA MEDLEMMAR
På Hembygdens Dag hade vi nöjet att
välkomna Ib Lanzky-Otto, Märsta, som
ny medlem i föreningen. Även Jenny
Samuelsson, Conny Eriksson, Susanne
Eriksson, Jan Peters, Anna-Lisa Walter,
Eivor Pettersson samt Åsa Edin Märsta,
som senare har kommit med, hälsas
välkomna i föreningen.
HEMBYGDENS DAG
Ett nytt grepp att visa flera bilder ur vårt
stora arkiv prövades för kulturstigen.
Temat var industri och hantverk. Här
gällde det att välja bort en bild ur en
grupp på 3-5 bilder som visades på varje
station. Det var inte så lätt. Samhället
har förändrats under de 40-50 år som
gått sedan flera av bilderna var tagna.
Ändå var det en besökare som fick 8
rätt av 10 möjliga. Hela 14 tävlande
prickade in 7 rätt. Hembygdsföreningen
firade sina 60 år med att dela ut pris till
alla 15. Samtliga fick välja en
reproduktion (grafiskt blad) efter Bo
Asps uppskattade teckningar.
MOBILTELEFON på 80-talet? Vi
sålde som vanligt en del litteratur utgiven av föreningen. Glädjande nog efterfrågas även de äldre böckerna till viss
del. En köpare kom tillbaka efter en
stund med ”Gamla Märsta” i handen
och frågade spjuveraktigt: hade alla
funktionärer i hembygdsföreningen
mobiltelefon redan på 80-talet? Han
fick förklaringen: nej, men alla hade
riktnumret 0760!
Giselher

VILL DU VARA MED I SKATTJAKTEN?
Det finns plats för fler att vara med i
genomgången och katalogiseringen av
bilderna. Det blir en spännande skattjakt. Kontakta redaktionen.
Giselher
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HÄNDER 2013
TRIVSELTRÄFF söndagen den 17 februari kl 15.00 i Husby skola
Giselher Naglitsch visar bildspel och berättar om sin 28 dagar långa resa längs
Sidenvägen; genom Turkiet, Usbekistan, Kirgisistan, Tibet och Kina.
ÅRSMÖTE lördagen den 16 mars i Husby skola
Boka dagen redan nu. Kallelese och inbjudan till supé i nästa Tidlösan.
VALBORGSFIRANDE vid och i Husby skola, läs mera i nästa Tidlösan
HEMBYGDENS DAG den 19 augusti på Täppavallen och Husby skola
TRIVSELTRÄFF MED ALLSÅNG 13 oktober i Husby skola.
LILLA JULAFTON den 30 november
STUDIECIRKEL - ARLANDA
Sista träffen för 2012 är den 4 december. Den 15 januari startar vi på nytt.
Nya deltagare är välkomna. Kontakta Gun eller Sven Eriksson för mer information.
OLSSON & SKARNE / SYSTEMBETONG
En ny studiecirkel har startat med forna arbetskamrater som var med och byggde
Märsta på 1960-70-talet. Egon Hedin har dragit igång gruppen. Kontakta Egon
om du vill vara med och berätta eller bidra med bilder och historier.
Telefon 08-591 128 74

Lilla julafton i Husby
Lördagen den 1 december, kl 16.00
Glögg och pepparkakor, gröt och skinka, mm
Till detta serveras julens sånger av Märsta Dragspelsgille
Kostnad 80 kr per person och en liten julklapp för ca 40 kr
Anmälan senast 27 nov. till Margareta och Bo Klang på tel.
591 224 32 eller bo@hembygdmarsta.se
Först till kvarn gäller - det brukar bli mer än fullt!
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Broby gård på flyfoto, troligen från 1930-talet. Landsvägen mot blivande Arlanda har ännu inte dragits intill gården.
Almar och al i nedre delen av bilden visar var Märstaån flyter förbi. Överst till vänster syns Fjällsta och till höger Husby by.

