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OMSLAGSBILDEN:

För mera information gå till föreningens hemsida.

BLI MEDLEM I VÅR FÖRENING
Medlemskapet berättigar till deltagande i alla evenemang, även de som inte
är öppna för allmänheten, och du får Tidlösan i din brevlåda fyra gånger om
året. Avgiften är 120 kronor om året och gäller för hela familjen.
Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in avgiften på vårt Plusgiro med
angivande av namn och adress. Skriv gärna Ny medlem som referens.

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

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

REDAKTION:
Ulf Berndtson, ansvarig utgivare
Agneta Nilsson tel: 591 432 13
Marés Lendway
Bo Klang
Manus mottages med tacksamhet.
Vi förbehåller oss rätten att i
samarbete med författaren redigera
det insända materialet.
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Silvermedaljörer i distriktmästerskapen år 1973 bestående av Karlsson med hun-
den Baron, Sixten Andersson med hunden Marikarlos Tango Dream samt Arne
Cedergren. Bilden har tyvärr blivit beskuren innan skanning och har tappat för-
namnet på Karlsson samt namnet på Cedergrens hund.
Foto: Märsta Sigtuna Brukshundsklubb

Varmt välkommen till det första numret av Tidlösan 2014 som inleder sin 21:a
årgång med en helt ny redaktion. Fyra personer har nu tillsammans börjat ta de
första stapplande stegen för att så småningom nå fram till den fulländade
produkt som vår förre redaktör under 20 års tid lyckats med. Men Giselher har
ännu  inte helt släppt taget vilket vi är mycket tacksamma för. Utan hans
tekniska ledning och erfarenhet skulle denna utgåva inte ha kunnat tryckas.
Inför nästa nummer borde vi vara lite stadigare på benen. Vi vill ju också gärna
att Giselher ska få mer tid till alla andra uppdrag som han brinner för men
hoppas att han inte överger Tidlösan helt.Hans bidrag i form av idéer, texter,
bildförslag etc. mottages med glädje även fortsättningsvis.
   Vi uppmanar också dig som läser detta att höra av dig med tips, råd och
förslag till notiser och artiklar. Skriv själv, du som känner för det eller berätta för
någon i redaktionen eller styrelsen så hjälps vi åt att få det nedtecknat.
Kontaktuppgifterna finner du på sidan 2.
  Glöm inte att för varje dag som passerat har vi som lever nu adderat
ytterligare en bit till vår bygds historia. Därför kommer det alltid att finnas något
att berätta.
 Visste du att Märsta redan på 1940-talet var en mångkulturell ort? På AB
Konfektionsdetaljer (sid.4) som bl.a. tillverkade axelvaddar arbetade folk från
Sibirien, Finland sida vid sida med flyktingar från koncentrationslägren i Polen
medan deras barn lekte och stojade i backarna runt nuvarande Södergatan.
 Vad som hände sedan med de som slogs och bar sig åt vid Märsta station i juli
1899 fortsätter vi att berätta om på sid. 12.Den som är nyfiken på hur
verksamheten fortlöpt under 2013 finner den redogörelsen på sidorna  8-11.
Läsningen tar inte slut där. Det finns några artiklar till att botanisera bland.
Förhoppningsvis finns där något korn för var och en.  Hoppas vi ses på
årsmötet den 16 mars!

Agge

Nytt år och ny redaktion
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AB Konfektionsdetaljer
var en mångkulturell arbetsplats

Redan på 40-talet var Märsta en mångkulturell ort. Raija Hynninen numera
bosatt i Uppsala berättar här hur hon och hennes kamrater bodde och lekte
i området vid nuvarande Södergatan.

På 1940-talet verkade efterträdaren
till Kexfabriken, AB Konfektions-
detaljer, i Märsta. Vår familj kom dit
1947 då min far fått arbete som maskin-
reparatör på fabriken. Området var
stort och tämligen vildvuxet. Barn fick
givetvis inte gå in i själva fabriken, där
det tillverkades axelvaddar.  Men ändå var
vi därinne på lagret och hoppade mellan

lumpbalarna när ingen såg det.
På området fanns flera hus i tegel,

Grindstugan som väl fortfarande finns
kvar, ett stort rött magasin parallellt med
själva fabriksbyggnaden, ytterligare ett
tegelhus samt disponentvillan. Däruppe
fanns även ett lusthus som syns på ett
av fotona. Disponenten hette Kronqvist
och var skåning.

Få moderniteter
I huset mot nuvarande Södergatan och
nära det stora trämagasinet – ett intres-
sant tillhåll för oss barn, bl a hittade jag
där en fin docka – bodde den förre verk-
mästaren på kexfabriken, Herman Sval-
berg med sin hustru Elin i övervåningen
samt deras fosterdotter Karin (kallad
Taita). Hon arbetade på Televerket och
var stilig i sin blåa uniform.  I den andra
lägenheten bodde vi. Där fanns ett
ganska stort rum och kök samt en
”kallvind” med fönster mot solsidan.
Några moderniteter utöver el och en
vask med kallvatten fanns inte, inte ens
en toalett. Sådana bestyr fick skötas i
någon sorts utrymme på nedervåningen.

I skogsdungen söder om disponent-

villan hade vi barn mycket roligt. Det
fanns fina klätterträd och på vintern
åkte vi skidor ner mot järnvägsspåret.
Det var ett bra område utan vuxnas
övervakande blickar.

Till Grindstugan kom vid denna tid ett
antal flyktingar från olika länder. Där
bodde t ex en ryss som hette Onianoff,
vars närmare öden inte är mig bekanta.
Han åkte ibland in till Stockholm och då
hade han växlat in sin lön i femmor,
prydligt ordnade i plånboken.

Från Sibirien och Polen
I ett av rummen bodde en jakut från
Sibirien, Simon Starustin och hans finska
maka. Det sades att han hade ridit hela
vägen genom Sibirien och Sovjet till
Finland och därifrån så småningom tagit
sig till Sverige med sin fru. Vidare bodde
där två polsk-judiska familjer från
koncentrationslägren i Polen, makarna
Beer och mor och dotter Leibler. Halina
Leibler och jag lekte i den lilla träd-
gården utan att vi kunde varandras
språk. Var de sedan hamnade vet jag
inte. Troligen ville de till USA.  Jag vill
minnas att huset, gediget byggt i tegel,
ändå var ganska omodernt och kallt. Det
fanns väl vedspis och kanske någon
kamin.

Alla umgicks
De som bodde inom fabriken arbetade
i regel där. Man tillbringade fritid på
sommaren i de små trädgårdar och
bersåer som fanns och alla umgicks
utan problem. Det fanns också ett rum
med pingisbord, där jag gjorde mina
första matcher med en som hette Flack.

Onjanoff, en okänd och
Pentti Hynninen (min far).Simon Starustin från Jakutsk med maka
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Andra flyktingar, som troligen liksom
min mor arbetade på ”Färgen” bodde i
hyresrum runtom i Märsta.

En gång blev en mängd inflyttade
finländare inbjudna på kaffe till
Prästgården i Odensala där kyrko-
herdeparet Gustaf Palm då verkade.
Jag minns en stor prästgårdssal med en
lång soffa och ett rikligt dukat kaffebord.
Som jag förstod det hade kyrkoherde-
paret någon form av anknytning till
Finland.

Dåförtiden var det lite märkvärdigt när
tåget från Stockholm kom och ung-
domar flockades då som nu vid statio-
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nen, som är sig väldigt lik fortfarande.
Även Märstas postkontor med postfack
låg i en liten röd byggnad ungefär där
ingången till pendeln är idag.

Jag gick i Märstaskolan och hade
lärarna Fröken Boman och Magister
Ansjö. Det var en B-skola, något nytt
för mig. På gården fanns utedass och
lärarna bodde i hus intill skolan. På
kvällarna kunde man gå på före-
läsningar och musikaftnar i skolhuset,
vilket var den tidens enda nöje för
många och kanske mer givande än
nuvarande TV-tittande.

Raija Hynninen

Då gick det lite snett

Bo Karlsson smög, som alltid, försiktigt med Volvolastbilen längs vingen på planet mot
luckan där cateringboxen på 800-900 kg skulle in. Han började bromsa, pumpade och
pumpade med foten. Den automatväxlade lastbilen svarade inte. Den rullade bara på.

 - Sabenaplanet krängde bara till lite grand
men i lastbilen kändes det som om vi körde
in i en betongvägg. Jag kommer ihåg med-
hjälparens min när jag förgäves pumpade
på bromsen, säger Bo. Han undrade väl vad
jag höll på med!

  Strax efter blev det liv och rörelse vid
gate ett. Luftfartsverkets säkerhetschef
kom, polis och Sabenas platschef tillkal-
lades. Lastbilen och planet transporterades
snart iväg till hangarerna.

  - Jag fick direkt gå med polisen för att
förhöras.

  Efter incidenten fortsatte Bo att jobba
som vanligt men kallades ytterligare två
gånger till polisförhör. Efter detta skulle det
bli rättegång.

 - Reparationen av planet gick visst på
runt en miljon men det var ju inte mitt fel att
bromsen inte tog.

Upplösningen av hela ärendet förbryllar
honom en smula. Han var ju kallad till
rättegång och berättade detta för Sabenas
platschef när han träffade på henne i
korridorerna. Hon blev mycket förvånad:
”Va? Säger du det”.

  - Sedan hörde jag inte så mycket som ett
ljud om saken och det blev ingen rättegång.
Sabena och Volvo måste ha gjort någon
deal….

- Vår transportchef  berättade senare för
mig att när han begärde att få fullständig
dokumentation från Volvo, fick han
beskedet att delar bytts ut på lastbilen, men
att redovisningen inte gick att hitta.

   Genom kunniga tekniska källor fick Bo
sedan också veta att liknande händelser
med Volvolastbilar, även skett på andra håll.

Agneta Nilsson

Bo Karlsson börj-
ade  jobba med cat-
ering eller, som Bo
och kollegorna
sade, " att kejtra”
1977. Att serva
planen med dessa
jättematboxar ar-
betade han med till
pensioneringen
2002.
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Verksamhetsberättelse
för Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförening år 2013

Styrelse och funktionärer
Styrelsen har under verksamhetsåret 2013 bestått av följande personer:

Ordförande Ulf Berndtson
Vice ordförande Peder Andersson
Sekreterare Anders Lässman
Kassör Bo Klang
Ledamöter Bente Åkesson, Marés Lendway och Agneta Nilsson
Suppleanter Margareta Klang och Yngve Östman

Funktionärer har varit
Skolfogde Marés Lendway
Stugfogde Torsten Nordén
Tidlösan Giselher Naglitsch
Hemsidan Bo Klang
Revisorer Björn Stenutz och Karl-Erik Sturebrant
Revisorsuppleant Assar Gylfe
Valberedning Gun Eriksson,Ove Åhslund och Ann Bly Lässman

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten inklusive det konstituerade mötet.

Medlemmar
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut
556 medlemmar, därav 20 nytillkomna
medlemmar. Gentemot föregående år är det
en nettominskning med 7 medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 120 kr per
hushåll, vilket 20 kr går till Stockholms läns
hembygdsförbund.

Aktiviteter
Husby skola, museum och Täppavallen.
Visningar av Husby skola har ägt rum vid
olika tillfällen. Även i andra sammanhang
har föreningen visat bilder ur sitt arkiv och
berättat om bygdens historia.  Det har varit
träffar kring Arlandas historia under
verksamhetsåret. Skolklasser har varit och
besökt skolmuseet.

Sätunaskolan har vid 2 dagar under året
besökt Husby skolan och upplevt skolan
som för 100 år sedan

Inköp
Föreningen har investerat och byggt en ny
byggnad på Täppavallen som en
kombinerad redskapsbod och verkstad.
Ansvarig byggare har stugfogden Torsten
Nordén varit.

Diplom
Föreningens diplom för 2012 tilldelades
Elisabeth Claesson Sigtuna Museum och
Ulla Mattson Valsta biblioteket.

Valborgsmässoafton
Vårens ankomst firades traditionsenligt vid
Husby skola. Talet till våren hölls av
Lars Bryntesson, kommunstyrelsens
ordförande. Sången framfördes av
Sångfåglarna.

Trivselträffar/medlemsmöten
17 februari: Giselher Naglitsch visade
bilder från Sidenvägen
16 mars: Årsmöte med efterföljande supé
kombinerad 60 års fest.
20 april: Städdag
13 oktober: Allsång medarrangör Musik för
alla och ABF Norra Storstockholm.
17 november: Bo Klang visade bilder om
utvandringen från Sverige
30 november: Lilla julafton

Hembygdens dag
Mycket välbesökt dag med som
traditionsenligt började med bra väder och
friluftsgudstjänst. Musiken stod Märsta
dragspelsgille samt Ove Engeström för.
Därtill var det den sedvanliga försäljningen

av kaffe, korv våfflor, lotter med mera.
Medarrangör var Musik för alla.

Tidlösan
Under året kom fyra nummer av föreningens
tidskrift ut. Under året har en ny
redaktionskommitté utsetts, bestående av
Ulf Berndtson, Agneta Nilsson, Bo Klang
och Marés Lendway. Agneta, Ulf och
Marés har genom Hembygdsförbundets
försorg gått en redaktörskurs. Vår hemsida
har under året informerat om våra
evenemang.

Skrivelser
Inga skrivelser har under verksamhetsåret
skickats.

Fotoarkivet
Föreningen har fått UNT:s gamla fotoarkiv,
detta håller på att digitaliseras och
katalogiserats genom ett arbete av två
fotogrupper. Digitaliseringen är nästan
färdig, men katalogiseringen beräknas ta
flera år.

Revisionsberättelse
Efter granskning av Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförenings räkenskaper
och förvaltning för verksamhetsåret 2013 får vi, av årsmötet valda revisorer, härmed
avge följande revisionsberättelse.

Inkomster och utgifter är vederbörligen verifierade och räkenskaperna är rätt och
ordentligt förda.

Då vid revisionen någon anledning till anmärkning inte framkommit får vi tillstyrka:

att årsmötet fastställer balansräkningen med en omslutning på 210 740:28  kronor
och resultaträkning med ett underskott på 25 833:95 kronor samt

att styrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för det gångna året.

Märsta den 25 Januari 2014
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Gåvor och bidrag
Verksamhetsbidrag från Sigtuna kommun är
i kronor räknat det största. Gåvor har influtit
i samband med dödsfall samt gåvor från
medlemmar.

Hembygdsgården
Sigtuna kommun ansvarar för det yttre
underhållet av skolhuset. Föreningens eget
underhållsarbete inomhus och på
Täppavallen var under det gångna året
begränsat. En vårdplan har upprättas för
Täppavallen sedan tidigare av Stockholms
läns museum.

Skolmuseum
Föreningen har ställt i ordning ett
skolmuseum i gamla sammanträdesrummet.

Ekonomi
För information om föreningens ekonomi
hänvisas till resultat och balansräkningen.
Utöver de tillgångar som är upptagna i
balansräkningen äger föreningen två tomter
utan bokfört värde, nämligen Husby 6:8,
Täppavallen invid Husby Skola, samt
Arenberga 2:1, tomten där Karoliner-
monumentet är placerat

Märsta den 13/1 2014

Ulf Berndtson Peder Andersson Bo Klang

Anders Lässman Marés Lendway Bente Åkesson

Agneta Nilsson

FOTNOTER
Det kommunala bidraget uppgår till 8000 kronor
I Tidlösan medlemsinfo ingår tryck av Tidlösan, porto och kostnad för hemsidan
I administration ingår bankkostnader, telefon och tidningsprenumeration
I övrigt ingår utbildning och inköp av varor och material
Investeringen är den nya bod som är byggd
Föreningen "röda" byggnader är försäkrade i Hembygdsförsäkringen genom
Sveriges Hembygdsförbund. Skolhuset är försäkrat genom fastighetsägarens
försorg.

Resultaträkning 1 januari – 31 december

Intäkter 2013 2012
Arrangemang 47 179,60 43 561,00
Medlemsavgifter 63 800,00 67 640,00
Försäljning och uthyrning 1 185,00 860,00
Bidrag och gåvor 9 740,00 15 625,00
Räntor 1 474,03 3 276,35
Sponsring 0,00 2 000,00
Övrigt 678,00 167,50
Summa intäkter 124 056,63 133 129,85

Kostnader
Arrangemang 41 550,53 37 189,03
Avgift hembygsförbund m.m. 11 260,00 11 180,00
Tidlösan, medlemsinformation 28 622,50 27 651,00
Administration, porto m.m. 10 331,00 7 647,50
Förbrukningsmaterial 5 813,00 4 303,00
Underhåll, skola och Täppavallen 2 600,00 8 640,61
Försäkringar och hyra 2 555,00 2 505,00
Styrelse och fogde, arvode 9 341,00 8 700,00
Övrigt 7 395,55 7 608,00
Investeringar 30 422,00 ---
Summa kostnader 149 890,58 115 424,14

Årets resultat -25 833,95 17 705,71
Summa kostnader och resultat 124 056,63 133 129,85

Balansräkning 31 december
Tillgångar 2013 2012
Kassa 13 915,00 8 840,00
Plusgiro 4 872,00 4 030,00
Bank 191 953,28 223 704,23
Summa tillgångar 210 740,28 236 574,23

Skulder och eget kapital
Eget kapital 236 574,23 218 868,52
Årets resultat -25 833,95 17 705,71
Summa skulder och eget kapital 210 740,28 236 574,23
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VAD HÄNDE SEDAN?

I förra numret av Tidlösan finns en artikel om ett slagsmål vid Märsta station den 31 juli
år 1899. Det som kvarstår är att reda ut vad som hände med de fyra
huvudrollsinnehavarna varav tre av dem är berusade av alkoholhaltiga drycker, en
stins samt en biroll bestående av kronolänsman. Det kommer att visa sig att år 1925 –
1926 var inget bra år för fyra av de fem personerna.

Jag börjar med stinsen Gustaf Brunsson
född 30/4 1856 i Torps församling i Dalsland.
Han lämnade en tjänst som stins i Stoby i
Kristiansstad för att bli stins vid Märsta
station den 15 november 1897. Han är stins
i Märsta runt sekelskiftet 1800/1900-talet.
Vid årsskiftet 1903/1904 lämnar han Märsta
för att bli stins vid Värtans station i
Stockholm. Gustaf Brunsson avlider 16 mars
1926 i hjärtslag i Modalen, Kikerud i Valbo-
Ryrs socken. Han ligger begravd på Torps
kyrkogård.

Nu till ”bråkstakarna”. Jag tar dem i
åldersordning. Abraham Klang är född 21/
3 1843 i Vassunda. Han är 56 år och bor
sedan 7 år tillbaka i torpet Lindesberg. Han
var soldat nr 134 och fick avsked 1892 och
flyttade från soldattorpet i Brunnby.
Abraham lever och verkar på torpet tills han
dör i bronkit den 7 juli 1926. Han liv finns
berättat i Tidlösan 3/2012.

Johan Fredrik Andersson är född 29/1
1855 i Skälleryd i Ålems socken i Kalmar
län. Blev föräldralös när han var 19 år gam-
mal.  Han kom från Kalmar stad till Husby år
1878.  År 1880 gifte han sig med Mathilda
Charlotta Lind. Han dömdes citat ”af  Stock-
holms läns straffhäradsrätt den 2 oktober
1899 ådömd två månaders fängelse för miss-
handel å tjensteman”. Efter denna händelse
är han inte nämndeman längre. Han lever
resten av sitt liv som arrendator på Elgesta
3 och avlider där den 10/9 1926 i blodpropp.

Den yngre Klang heter August och är det
yngsta barnet till Abraham. Han är född 8/1
1878 i Brunnby soldattorp. Efter slagsmålet
närmare bestämt i november flyttar August
med sin gravida hustru och ett barn till
Slåsta. Han har också lämnat bygden för
järnvägsarbete i Linköping. År 1901 flyttar
de till Elgesta soldattorp och jag förmodar att
de har slutit fred med varandra. Den 1/11 1912
flyttar familjen till Hagalund under Kättsta
som han kallar för Jägarhem och där bor
han tills han flyttar in på ålderdomshemmet
i Husby, där han avlider 25/1 1963. Jägarhem
är numera Luftfartsverkets hus 157.

Slutligen kommer rättskipningen in i
bilden, i form av kronolänsman Olof Haldor
Simlund från Tollsta som ligger i Odensala
socken. Han är född 19/1 1853 i Markim och
bodde på kronolänsmansbostället i Tollsta
till 1913, då Simlund flyttar till Björkudden,
där han avlider 9/12 1925.

Enligt uppgift dömdes endast nämnde-
mannen och arrendatorn Johan Fredrik
Andersson till två månaders fängelse och
blev av med nämndemannauppdraget. Det
verkar som båda herrarna Klang,  klarar sig
från någon straffpåföljd.

Kan det ha att göra med en släkt-
skapsrelation mellan Klang och Simlund?
Men så här ligger det till. August Klang har
en tremänning/syssling som heter Johan
Erik Hederén, född i Brunnby som är gift
med Edla Bernhardina Barthelsson, född i
Måby.

 Hon har en moder, Sophia Ludvigsson,
född i Kragsta, Vallentuna och är gift för
andra gången med gästgivare Isak Vegelin,
född i Killinge, Sankt Per socken.

Isaks syster heter Clara Pehrsdotter, född
i Säby, Vassunda som är gift med Fredrik
Ekström, född i Rolsta. De har en dotter som
heter Helma Cecilia Ekström, född i Sätuna
och hon i sin tur är gift med kronolänsman
Olof Haldor Simlund.

Hängde du med? Om inte får du läsa det
en gång till.

Bo Klang

Det hände här
Göran Källgården är medlem i Haga hem-
bygdsförening och har bott i S:t Per i 40 år.
Han är också med i vår arbetsgrupp som
arbetar med att ordna upp samlingen av
UNT-bilder. Göran är en av författarna till
boken Gårdar och torp, som publicerades
2012. Nu har han levererat en bok med titeln
Det hände här. Här, det är trakterna kring
Sigtuna, Märsta och Knivsta, i vidare
bemärkelse Ärlinghundra härad. Häradet
hade sin tingsplats i Märsta gästgiveri. Här
hölls laga ting två-tre gånger per år och
urtima ting vid behov.
Göran har studerat tingsprotokoll och
näraliggande källor och har i sin bok
broderat ut dessa till korta berättelser, där
”mänskliga livsöden är den röda tråden”,
som han själv uttrycker det. Historierna har
det gemensamt, att de flesta utspelar sig i
början av 1800-talet. De speglar en tid där
såväl bönder som deras drängar och pigor
slet hårt för sin existens och där trygghet
var okända begrepp.
Om godsägaren fick för sig att en dräng eller
en torpare med dagsverkesplikt förtjänade

det, så hade han rätt att utdela husaga, med
eller utan tillhygge. Klagan hos tinget
hjälpte föga. Hade ”syndaren” försvarat sig
kunde han dömas för att ha burit hand på
överheten.
Att som ogift kvinna föda ett barn var
straffbart. Att bli änka efter en soldat innebar
inte bara förlusten av en make och
familjeförsörjare. Hon tvingades lämna
soldattorpet, ofta med raden av omyndiga
barn, utan att ha någonstans att ta vägen.
Det var inte bättre förr!

Det hände här rekommenderas till läsning,
även för den som bara har korta stunder till
sitt förfogande. Det är korta fängslande
berättelser, som man kan sträckläsa eller gå
till och från efter tid och läge. Tråden går
inte förlorad.
Boken kan köpas på bokhandeln i Sigtuna,
Märsta Kulturstuga eller direkt från
författaren genom att gå in på www.sigdat.se
och klicka på boken.

Giselher

På dessa plaster har det hänt mycket
under årens lopp.

Foto: UNT
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Pigg sextitalist lär hundägare vett och etikett

Märsta Sigtuna brukshundklubb (MSBK) bildades 1968. De första åren gjorde
de cirka 30 medlemmarna tillsammans många dagsverken för att få stugan
i Broby Backa på plats. MSBK syntes också mycket i tävlingssammanhang
samt var först med den s.k. nattrapporten.

Faktaruta
1968 gav Svenska Brukshundsklubben
klartecken till bildandet av en lokal klubb
i Märsta eftersom hundinstruktören
Göte Strand hade flyttat till trakten.

Det första året drevs verksamheten på
en grusplan i Valstabacken. Efter ett år
fick man av kommunen arrendera den
nuvarande marken i Broby och tillstånd
att bygga en stuga.

Medlemmarna grävde avlopp, drog in
vatten och el, alla bidrog med något.

Klubbens första ordförande Östen
Edlund var aktiv ända till sin bortgång.
Han verkade som lärare, domare och
instruktör och innehade även olika
funktioner i Upplands-distriket.

Tidlösan träffar klubbens styrelseord-
förande Birgitta Kornberg och några
aktiva medlemmar i klubbstugan en
mörk vinterkväll. På planen nedanför
håller en instruktör på att drilla en förare
och hund.

Huset har under senare år renoverats
och byggts ut. Nu finns det gott om
utrymme för olika aktiviteter. Köks- och
serveringsdelen är väl tilltagen och ett
kontorsrum med dator har tillkommit.

Britt-Marie Andersson ställer fram
fika och tilltugg. Hon och hennes man
Sixten har varit aktiva i klubben från
1970-talets början. Britt-Marie är utbil-
dad instruktör samt lärare i hundtjänst.

Silvermedalj
För Britt-Marie är hund ett måste. Ett
villkor för att hon skulle gifta sig med
Sixten var att de köpte hund. Han hade
aldrig haft hund men införskaffade en
boxer och började snart att delta i drag-
hundstävlingar.

   - Det var ganska naturligt för mig,
eftersom jag åkte mycket skidor (har
åkt 10 Vasalopp), säger han. Vi var till
exempel med i laget som tog silver i DM
1973.  Britt-Marie inflikar att Sixten fick
till en början en del gliringar från andra
draghundsägare. Man trodde inte riktigt
på en boxer.

I juni 1976 ordnade MSBK Sveriges
enda nattrapport med 38 startande
hundar uppdelade i tre klasser. När
sommarnatten var som mörkast gav
man sig ut i skogarna runt Arlanda.
Enligt UNT gick spåret bitvis genom
ganska svår och risig terräng. Tävlingen
går ut på att hundarna springer fram och
tillbaka mellan den förare som står vid
utgångspunkten och den andra föraren,
som för varje varv flyttar sig allt längre
in i skogen.

Hemmalaget bäst
I februari 1977 genomförs draghunds-
tävlingen Arlanda-stafetten på 3x7
kilometer uppe i Broby Backa. Elva lag
om vardera tre förare och tre hundar
deltar.

Enligt reglerna måste minst en kvinna
ingå i ett lag samt högst en fågelhund.
Sixten Andersson med dobermannen
Cashman kör sista sträckan för Märstas
lag. Han och Cashman ökar försprånget
till tvåan, Uppsalalaget, med fem
minuter.

MSBKs lag vinner. De är totalt 96
minuter snabbare än tvåan. Både
hundar och förare ser väldigt nöjda ut
på segerbilden i UNT.

Sixten och Cashman finns också
förevigade på en bild i UNT från

sommaren 1978. Då firade MSBK
Hundens dag med anledning av Svenska
Brukshundsklubbens 60-årsdag och att
MSBK fyllde 10. På bilden åker två
nöjda treåringar sulky med Cashman
som dragare.

Sixten åkte sin sista draghundstävling
i SM i Piteå 1990 då han kom tvåa.

I Stockholmstrakten har det under de
senaste åren inte gått att planera för
några tävlingar eftersom det ofta varit
ont om snö.

Utbilda hundägare viktigast
Idag har klubben drygt 230 medlemmar.
Man fortsätter med kurser av olika slag.
Tävlandet är fortfarande en viktig del
men det som man vill betona är
utbildningen av hundägare.

Sixten Andersson och Cashman i tävlingsspåret

Agneta Nilsson
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Kära lyckönskningar på Hilma-dagen!
År 1902 hade Hilma namnsdag den 16 maj. Familjen Simlund på Tollsta skulle uppvakta
Hilma Andersson i  Rolsta på Hilma-dagen. Det var under vykortens högkonjunktur,
som inföll vid tiden kring förra sekelskiftet. Alla skulle skicka och alla förväntade sig få
en ”vy” vid alla anledningar.

Vännerna på Tollsta inventerade sitt
vykortsförråd. Där fanns inte något
lämpligt, med rosor eller en passande
skämtteckning. Men de hittade ett kort från
Saltsjöbaden. Det fick duga. Hälsningen
skrev de på bildsidan, där det fanns en liten
ruta med plats att skriva på. Före 1906 fick
man inte skriva annat än adressen på den
sida som skulle vägleda Posten i deras
hantering av kortet. I expertkretsar talar man
om hel adressida före 1906 och delad
därefter. Den delade gav plats för mycket
längre meddelanden och bildsidan kunde
lämnas orörd.

Vännerna på Tollsta var Landsfiskalen
Olof Haldor Simlund med hustrun Hilma
Cecilia f. Ekström och barnen Karl Ingemar
20 år, John Sigurd 17, Karl Ivar 14, Bror
Oskar Haldor 12, Tycho Fredrik 5 och Jenny
Margareta Cecilia knappt ett år.

På granngården Rolsta hittar vi
hemmansägaren Johannes Andersson,
hustru Karolina Josefina f. Eriksson och
döttrarna 18 åriga Hilma Paulina Desideria
och tjuguåringen Beda Alfmina Josefina.

Fastän det var närmare till grannarna på
Rolsta, som man dessutom tvingades
passera på vägen från Tollsta till posten i

Märsta, skulle kortet skickas med posten.
Poststationen var inrymd i Märsta
järnvägsstation, den gamla alltså, den som
fanns före 1916. Stinsen var både järnvägs-
stationsföreståndare och poststations-
föreståndare; fina titlar med hög status.
Post och järnväg var förenade, heter det på
expertspråk. Så långt var allt gott och väl.

Men nu hände något
som inte fick före-
komma.

Kortet lämnades till
posten utan frimärke
och utan att den som
tog emot reagerade.
Det skulle ha kostat
ett 5 öres frimärke med
Kung Oscars porträtt.
Utan frimärke skulle
det beläggas med
lösen, dubbla felande porto, tio öre alltså.
Någon – mest troligt stinsen Gustaf
Brunsson – stämplade och smög in kortet i
Rolstas postfack. Där fick gården, så som
alla andra, hämta sin post när det passade.
Passa gjorde det när mjölkskjutsen ändå var
nere vid järnvägen för att skicka iväg krukan
till mejeriet på Dalagatan. Eftersom kortet

inte skulle passera något annat postkontor,
skulle nog ingen reagera på att frimärke
saknades.

Ett brott hade begåtts! Kungliga Post-
verket, Kronan, Kungen hade bedragits och
lurats på sin rättmätiga inkomst. Om detta
hade upptäckts av en kontrollant skulle
Brunsson ha riskerat sin befattning.

Troligen hade
även Landsfiskalen
Haldor O. Simlund
råkat i blåsväder.
Visserligen åtnjöt
han tjänstebrevs-
rätt, men bara för
tjänsteärenden och
detta kort var av
synnerligen privat
karaktär.

Stinsen Bruns-
son glömde väl

snart detta brottsliga kort. Han flyttade från
orten året därpå. Men för Hilma blev det ett
kärt minne. Hon kan ha sparat det i sitt
vykortsalbum livet ut. Hilma förblev ogift
och dog i Rimbo 1967, 83 år gammal. Efter
hennes död vandrade kortet mellan
samlarhänder till det åter kom hem till
Märsta. Giselher
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DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2014

Förslag

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av två justerare, tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Ersättning/arvoden till styrelsen
11. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

(Enligt stadgarna minst 5 ordinarie och 2 suppleanter)
12. Val av styrelseledamöter

Ordförande på 2 år
Sekreterare på 2 år
Övriga ledamöter på 2 år
Suppleanter på 1 år

13. Val av 2 revisorer jämte en ersättare på 1 år
14. Val av ombud till Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte
15. Val av 3 ledamöter till valberedningen samt sammankallande
16. Fastställande av medlemsavgift för 2014
17. Verksamhetsplan och budget för 2014
18. Behandling av eventuella motioner
19. Övriga frågor
20. Avslutning

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
med Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening

i Husby skola
söndag 16 mars

Mötesförhandlingarna börjar kl. 15.00

Underhållning
Efter mötet serveras enklare förtäring

Förtäringen kostar 60 Kr
Anmälan till förtäringen är bindande

meddelas senast tisdagen den 13 mars till
Margareta Klang tel. 591 224 32 eller ma.klang@bredband.net

HÄNT
Föreningens hemsida har blivit hackad. Vi
kommer att avsluta den och gå in under
Hembygdsförbundets hemsida. När det blir
klart vet vi inte i dagsläget. Styrelsen har
även sagt upp vårt telefonabonnemang.

HÄNDER
VALBORGSFIRANDE vid och i Husby
skola, mer om detta i nästa Tidlösan

HEMBYGDENS DAG den 17 augusti på
Täppavallen och Husby skola

LILLA JULAFTON den 29 november

ARLANDAGRUPPENS träffar är i Husby
skola. Kommande träffar är 4 mars, 15 april
och 27 maj och det är klockan 18.30. För mer
information kontakta Gun Eriksson 070-250
74 20 eller Sven 070-718 46 55

VÅRA  ADRESSER
Att skicka vanlig post till oss är adressen
Husby kyrkby 142, 195 92 Märsta

Att skicka elektronisk post till oss är
adressen marstahembygd@gmail.com

NYA MEDLEMMAR
Göran Källgården, Sigtuna hälsas
välkommen till Hembygdsföreningen.
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