Några rader
Tungelsta!
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Allting har en ände här i världen…
Foto: Bengt Lidbom.
En uppmärksam läsare noterade denna vy när han körde genom “byn” i
Tungelsta, ett äldre sedan några år öde hus skattar nu åt förgängelsen!
Huset ligger på Lillgårdssidan, Söderbyvägen 13.
Jag kontaktade den närboende familjen Chrisina Hassila-Claes Sperling
och fick dessa rader från konstnären Christina.
Stugan byggdes förmodligen under andra hälften av 1800-talet. Vi hittade en liten
bit tidningspapper under en tapet. Den har datumet ”28 oktober 1893” i trycket.
Vi vet inte vilka som byggde eller bodde i huset förrän Familjen Magnus Larsson
flyttade dit i december 1914.
Familjen kom från Söderändan uppe i Vädersjö och jag tänker att man upplevde

det långt för barnen att ta sig till skolan, nuvarande Rodret, vägen blev ju nu
betydligt kortare!
Troligtvis bodde sonen Oskar och Margit Larsson där som nygifta från tidigt 40tal.

skar Larsson 1909-1987, hustrun Margit 1910-1994 och systern Anna 1905-1977.
Foto: Christina Hassila.
Därefter kom familjen Svensson: Johan, Linnea och dottern Marianne samt sonen,
som vi inte minns namnet på. De bodde där när mina föräldrar och vi tre barn
flyttade till Tungelsta 1949.
Familjen Swing fanns där under 50-talet.
Familjen Lindström 60-tal, mor, far samt barnen Rolf och Britt.
Hannu Kuosmanen bodde där när vi köpte Oskars och Margits hus 1987 och blev
kvar till 1996.
Mellan åren1996 – 2009 var stugan min ateljé. Jag är mycket glad och tacksam

för de 13 åren!
Redan då var stugan i dåligt skick; Kopparslå och sniglar tog sig lätt in vid golvet
och taket läckte. Den slukade el med sina direktverkande element. Det kändes
inte bra ur miljösynpunkt, så jag flyttade upp verksamheten till vårt bostadshus.
Vi är ju numera bara två personer som bor där, så utrymmet räcker bra för mig.

En interiörbild från ateljetiden.
Foto: Christina Hassila.

En äldre bild tagen från vägen i riktning mot Söderby.
Foto: Claes Sperling.
Vad som nu händer är en helt annan historia.
Den som lever får se!

