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1982 

ÖH:s Tidning Nr 1 

 Här är första numret 

 Hagby en återblick: karta, foto av Oscar Halldin 

 Flygfoto av Oscar Blad över Åkersberga och Storängsvägen, från 1950 med förklaringar 

 Notiser 

 Presentation med foto på ÖHF:s tidskriftsredaktion 

 Presentation av konstnären som gjort vinjetten till publikationen: Elisabet Gauffin 
 
ÖH:s Tidning Nr 2 

 Namntävlingen avgjord, Leif Ahlstrand vann med ”Milstolpen” 

 Vi efterlyser fotografier 

 Med Alfred Westerberg till Gottsunda, foto på utflyktsgruppen av Dag Unevik 

 Längs forna vägar: redogörelse och inventering av äldre vägnät i Österåker, karta, foton Dag 
Unevik 

 Lite om traktens gästgivare 

 Notiser 

 Presentation av ÖHF:s styrelse med foto av Dag Unevik 
 

 
1983 

Milstolpen Nr 1 

 Tema: Skolundervisningen i Österåkers församling 

 Läsa ”redigt” i bok, om skolorna i Österåker 

 Han lärde oss förstå Roslagens enbackar, om Harry Hedén 

 Bondkarameller och bibelläsning, ”Fröken Lina Nordin med klass 2 i Runö skola”, foto 
Bröderna Harling, karta över Österåkers skolinnnehav fram till 1983 

 Notiser 

 Presentation med foto på ÖHF:s aktivitetskommitté 
 
Milstolpen Nr 2 

 Tema: Husby 
En av våra äldsta byar, ”Husby by sedd från Runö skola. Foto den 13 juli 1918 av Bröderna 
Harling.” 

 Järnåldersbyn med kungliga anor, lite om Husby under förhistorisk tid, text KÖ, foton: ”Den 
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här stenraden har människor lagt, den ingår i en forntida hamnanläggning, tror Alfred 
Westerberg. Här tillsammans med utsända på jakt efter de äldsta husbyborna.” av Dag 
Unevik och ”Vid vägen till Vaxholm ligger Husby med anor långt ner i förhistorien.T v 
Nedergårdens mangårdsbyggnad och t h Norrgårdens. Huset med det trasiga taket är 
Nedrgårdens oxhus. Byn har det för Uppland typiska läget på en moränbacke, omgivet av 
fält.” av Ulla Oetterli 

 Levande relikt från det gamla bondesamhället, teckning över gården Egypten, foton:  
”Johannelunds gård som den såg ut 1882” okänd fotograf, ”Egypten som numera är 
sommarbostad” och ”Norrgårdens drängstuga är ett av de äldsta husen i Husby” av Ulla 
Oetterli samt karta över Husby från 1757  

 Resning av milstenen vid Storgårdsbacken, foto Dag Unevik 

 Ett brottsligt förflutet, utdrag från domboken i Åkers skeppslag den 18/9 1691 samt om 
kuppen mot postkontoret i Åkers Runö, tidningsartikel från 1950-talet 

 Notiser 

 Presentation med foto på ÖHF:s byggnadskommitté 
 

1984 

Milstolpen Nr. 1 

 Tema: Ur arbetarrörelsens historia i Österåker, foto på demonstrationståg 1929 av Joel 
Edberg, foto på invigningen av föreningshuset 1912 av Karl Gustafsson, foto på 
teaterverksamheten 1935 av Bröderna Harling 

 Fritjof Thun, politiker i Österåker, foto på byst 

 Gunnel Olsson, första kvinnan i kommunalfullmäktige, foto 

 Notiser 

 Gulddraget, om sundet mellan Tunaviken och Trälhavet, text Henning Loggert 

 Presentation med foto på ÖHF:s redaktionskommitte nr. 1 
 
Milstolpen Nr. 2 

 Österåkers hembygdsmuseum, foto Ulla Oetterli 

 Vårt hembygdsmuseum blir till, text Tage Ohlsson, foton Dag Unevik och Ulla Oetterli 

 Österåkers hembygdsmuseum invigt, foto Ulla Oetterli 

 Notiser 

 Presentation av ÖHF:s museikommitté, foto Ulla Oetterli 
 
 

1985 

Milstolpen Nr. 1 

 Fyrtioårig dokumentation av Österåker, foto på Älgön av Bröderna Harling 

 Bröderna Albert och Edvard Harling, text Evert Lööf, foto på bröderna av dem själva, fem 
och en halv sida med fotografier av bröderna på ortsbefolkningen 

 Notiser 

 Lena Gunther-Strååt med sin litografi av tingshuset, foto Dag Unevik 

 Presentation av ÖHF:s fotokommitté, foto Dag Unevik 
 
Milstolpen Nr. 2 

 Torpinventering pågår, ”Familjen Helmer Jansson vid torpet Grandalen omkring 1930” foto 
av KJ Pettersson 

 Båtsman Bengt är Bougt?, två texter om båtsmanstorp 109 i Åsättra rote, karta 



 Båtsmansparet Bukten och Bukta, porträttfoto på paret, utdrag ur förhållningsbok och ur 
svenska indelningsverkets register 

 Stora och Lilla Sundtorpet, Prästgårdens rote, foton på torpen med invånare av Bröderna 
Harling och Ulla Oetterli 

 En torparfamilj på trettiotalet, Senta Ekström berättar, karta och familjefoto 

 Roslagsbanan 100 år 

 Bygdens intressanta fornlämningar, Alfred Westerberg med utflyktsgrupp, foto Dag Unevik 

 Notiser 

 Presentation av ÖHF:s torpinventerare, foto Ulla Oetterli 
 

 
1986 

Milstolpen Nr. 1 

 Spår i Lervik härrör från forntida väktare? Text av Bertil Michaelsen, teckning på 
lerviksfynden 

 Rättelse, ny karta till var båtsmanstorp 109 finns som Milstolpen nr. 2/85 skrev om 

 Kylegubben, karta över var Båtsmanstorp nr 105 Kylan finns, text Carl Mossberg, foto på 
torpet av Gunnar Harling 

 Notiser 

 Presentation av ÖHF:s tingshuskommitté, foto Ulla Oetterli 
 
Milstolpen Nr. 2 

 En titt på det gamla Åkerstorp, karta, fyra fotografier av Bröderna Harling 

 Arkeologisk undersökning vid kyrkan, foto Ulla Oetterli 

 Notiser 

 Presentation av ÖHF:s styrelse, foto Ulla Oetterli 
 

 
1987 

Milstolpen Nr. 1 

 Österåker från luften, fem flygfoton av Oscar Bladh 

 Notiser 

 Utgrävning vid kyrkan 

 Presentation av ÖHF:s aktivitetskommitté 
 
Milstolpen Nr.2 

 Tema: Fiske i Österåker, nu och vid sekelskiftet, text Berit Wallenqvist, foton Bröderna 
Harling och Mats Jonell 

 Äventyr på Leo, en båt med hemlig last, foto Bröderna Harling 

 40-års jubileet, foto Ulla Oetterli 

 Notiser 

 Presentation av ÖHF:s redaktion, foto Ulla Oetterli 
 
 
Jubileumsskrift 40 år 
Festskrift om Österåkers Hembygdsförening med text och bilder om verksamheten genom åren. 
 



 
1988 

Milstolpen Nr.1 

 Åkers kanal, förr en kungsådra, foton Bröderna Harling, Karl Gustavssson och Hans Löwing 

 Så blev Vita Huset vårt, text Tage Ohlsson, foton Dag Unevik och Sture Jansson 

 Notiser  

 Presentation av ÖHF:s bygggnadskommitté 
 
Milstolpen Nr.2 

 Det lackar mot jul, foto Ulla Oetterli 

 Österåkers slöjdgille, foto Ulla Oetterli 

 Våra hus och fastigheter, text KG Johansson 

 Om båtsmans- och rusthållet i Åkers skeppslag, text Carl Mossberg, foto på Båtsmanstorp 
100 Åker av Karl-Erik Mörk 

 ÖHF på provtur i Garnsviken, foto Ulla Oetterli 

 Notiser 

 Presentation av ÖHF:s styrelse 
 

 
 
1989 

Milstolpen Nr.1 

 Tema gårdar, ”Skördetid på Mellangården i Åsätra”, Bröderna Harling 

 Smedby jordbruksmuseum invigt, foto Patrik Hed 

 Smedby gård, några anteckningar ur dess historia, text Evert Lööf, dikt ”Oxdraget” av Irene 
Ernstgård 

 Stora Säby, text Tore Rydin med hjälp av Henning Loggert, två foton på gården 

 Fornminnesintresset stadigt ökande i Österåker 

 Välkommen till Hembygdsparken och Vita huset! Foto på musikgille av Karl-Erik Engström 

 Notiser 
 
Milstolpen Nr. 2 

 Tema: Dans, ”Dansgruppen från Österåker med Tallinn i bakgrunden”, foto Stig Cedermyr 

 ÖHF:s Dansgrupp satsar på Estland! Text Gunnel Birath, foton Bengt Jonsson och Lennart 
Blomberg 

 Annat var det på jazzmästarns tid, text Olle Löfgren, foton: ”På väg till dansen, ett cykelgäng 
från 20-talet (...)”, ”Här låg Säby dansbana! 84-årige Tore Rydin pekar ut platsen, där han 
första gången träffade sin fru Ingrid (på bild). Hon var 17 år den gången.” och ”Dansen går 
vid Rösdbosund. Man dansade både utomhus och inomhus.” Foto Curt Danielsson 

 Berga by, text Evert Lööf, foto på Åkersberga station av Hesse 

 Stabo udde, dikt av Iréne Ernstgpård 

 Skriv om ditt Österåker och dina minnen och kom med i Skrivarcirkeln 

 Mera om Stora Säbys äldre historia 

 Notiser 
 

 
1990 



Milstolpen Nr. 1 

 Text av Evert Lööf om stugan Härbärget och dess invånare, foto på Mor Rydman vid stugan 
år 1916 av Bröderna Harling 

 Funderar du på hembygdsdräkt? Text med foto av Ulla Oetterli på ”Greta Ohlsson i sin fina 
hembygdsdräkt.” 

 Hacksta by, text av Ursula Brottman, foton Gunnar Johansson och Irene Ernstgård 

 Snickerifabriken, text om Hacksta snickerifabrik 

 Nu ska det grävas vid Smedby, text om en arkeologisk undersökning, foto Irene Ernstgård 

 Rädda Tingshuset, vädjan om bidrag till reparationakostnaderna 

 En dikt till Hagbystugorna, dikt och foto av Irene Ernstgård 

 Hagbystugorna uthyrda till Letti Rapp, foto på stugorna 

 Från årsmötet på Erikskulle 

 Besök från Pärnu i Estland i sommar 

 Fira midsommar i Hembygdsparken! Foto Irene Ernstgård 
 
Milstolpen Nr. 2 

 Tema: kommunikationer 

 Johannesberg, text om Åkersbergas telefoncentral, foton: ”Här ser vi Sonia Bergström i 
farten med den stora telefonväxeln på 40-talet.”, ”I väntan på tåget med Åkersberga 
taxistation i bakgrunden, foto från 50-talet.”, ”Fotot av Agnes Lindblad andas frid och 
ledighet, men så var det också taget på Mors Dag den 31 maj 1942.”. 

 Från hästdroska till Ringtaxi, foton: ”Martin Gustavsson vid ratten 1925”, ”Martin 
Gustavsson utanför dåvarande Janssons Lanthandel vid stationen. Familjen Gustavsson 
bodde i övre våningen. Fotot är från 1928.”, ”Stockholms läns Omnibusss AB, foto från 20-
talet”, ”Sture Kraft, foto från 1965”. Text delvis av Sture Kraft som berättar om sin tid som 
taxichaufför. 

 Lastbilsåkeriernas start och utveckling i Österåker, foton: ”Bergströms Åkeri 1949. Fr v Folke 
Kraft, Sture Kraft och Lennart Lönneman.”, ”Mjölkolle i farten på 30-talet” 

 Stockholms läns hembygdsförbund och Riksförbundet för Hembygdsvård -vad är det för 
något? 

 Fotokommmittén efterlyser, text av Dag Unevik som efterlyser foton av Sven Nyhlén 
 
 
1991 
Milstolpen Nr. 1 

 Dragontorp flyttas till Ekbacken, teckning av Thomas Fehrm 

 Ett båtsmansmuseum i Ekbacken tar form..., foto: ”Johan E Åkerblad (f 1844), båtsman för 
roten Nr 111 Stora Stava. Står i entrén som ett slags tamburmajor i full 
båtsmansmundering.” 

 Körsång, diktläsning och klassisk musik på trivsamma brasaftnar i Vita Huset 

 Ödetorpet, dikt av Irene Ernstgård 

 Gubben Lans, ett Österåkeroriginal från 1800-talet, Knut Bergqvist berättare och Evert lööf 
nedtecknare. Foton: ”Pilstugan mittemot Runö skola som revs på 80-talet. Foto Dag Unevik 
1971.”,  ”Pilstugan är det vitrappade huset t h på bilden. Huset låg vid den äldsta infarten 
vid Åkersbro. Foto på 20-talet.” 

 ÖHF protesterar mot golfbanan på kyrkans mark i Österåker, karta 

 Vi har alla hembygdsminnen, du också!, teckning av Christina Ringsberg 

 Evert Lööf minns sin hembygd..., dikt med foto på författaren 



 Visa våra museer för släkt och vänner på besök i Åkersberga! 
 
Milstolpen Nr 2 

 Från kyrkskola till högteknologisk industri, text Olle Löfgren, foton på: ”Kyrkskolan år 1929. 
Folkskollärare Bernhard Nylander med klasserna 5 och 6 den 22 maj, ett par veckor före 
skolavslutningen (…) Foto Bröderna Harling”, ”Kyrkskolan på 1950-talet. Uppe på taket har 
antennfabriken byggt en lång brygga där man riggade upp olika antenner för testning.”, 
”Harry Danielsson minns gamla tider.”, ”Gunnar Nilsson gör gängor i antenndetaljer.”, ”Kurt 
Malmquist löder antenner.” 

 Fornlämningar vid Bränslet, text K G Johansson 

 Under världens vackraste himmelskupol, text av Wallina, konstnär, om att ha flyttat till 
Slussbrovägen i Åkersberga 

 Södra Roslagens släktforskarförening, text av Carl-Göran Backgård 

 Referat från höstmötet, minnesord om Sture Kraft 
 
 
 
 

1992 

Milstolpen Nr 1 

 Alfred och stenarna, Anna-Lisa Bäckman, dotter till Alfred Westerberg, berättar 
barndomsminnen från familjeliv i Ekbacken. Foton: ”Alfred Westerberg berättar om gammal 
boplats intill farleden vid Stava, i bakgrunden golfbanan, längst bort Hagbystugorna skymda 
bakom höjden. Foto: Dag Unevik 1982”, ”Alfred Westerberg och Kerstin Öjner vid Åkers 
Runö, sydost om Johannelund. Gammal strandkant med trolig hamnanläggning. Finns 
inspelat på band, se mikrofonen i Kerstins hand! Foto: Dag Unevik 1983” 

 Ett gammalt brev berättar... Lisa Runö skriver i ett brev från 1973 om sin far som föddes i 
Österåker 1859 

 Nämndeman, längdhoppare, Vasaloppsveteran, en riktig friskus. Olle Löfgren berättar om 
Arne Bergqvist. Foton: ”Arne Bergqvists pappa Gustav var pigg på nymodigheter i lantbruket 
och var tidigt ute med självbindare. Hästarna hette Maj, Svarten och Lola. Foto från 1923.”, 
”Arne Bergqvist framför Mellangårdens huvudbyggnad, återuppbyggd efter branden för ett 
par år sedan. Foto Olle Löfgren.” och ”Barnen i Åsätra skola 1927. Arne Bergqvist i övre 
raden längst till höger. Lärarna hette Sigrid Sandberg och Carl Lind.” 

 Hus för äldre på gamla skoltomten i Tuna. Olle Löfgren fotograferar och berättar om några 
hus i Tuna, ett foto är ett vykort av Elliord Mattssson i Spillersboda över Österskärs folkskola 

 Vem är invandrare i Österåker? Ursula Brottman skriver om kommunens 
befolkningssammansättning 

 Notis om föreningsverksamheten 
 
Milstolpen Nr 2 

 Rapport från en skurhink, information om årets föreningsverksamhet av Gertrud Hillgren, 
foto Jan Hillgren, som fick guldnål och blommor vid årsmötet för sin skötsel av Vita Huset 
bland annat. 

 Spännande projekt: Fyra ”fornbyar” vid LO-skolan kan ge Österåker turistattraktion. Text 
Olle Löfgren, karta: ”De planerade ´fornbyarna´ söder om Runöskolan: 1) stenålder, 2) 
bronsålder, 3) järnålder, vikingatid, 4) medeltid”, foto: ”Lars Alegren med två ungdomar på 
Gunnes gård i Upplands Väsby, en populär anläggning med många husdjur. (Foto Olle 



Löfgren)”, teckning: ”Ungefär så här tror man att stenåldersmänniskorna levde vid 
skärgårdsstranden. Klimatet var milt. Man bodde i tält av djurhudar. (Teckning Sylvia 
Alegren)” 

 Konsumenter, förenen Eder! Om konsumtionsföreningens historia i Österåker. Textkälla 
anges som: ”(Källa: En Österåkerskrönika, 1992, s.72-73), teckning: ”Den första kooperativa 
butiken i Åkersberga låg i Stenhagen. Senare kallades affären i folkmun för Stenhagens 
handel. Idag är det Österåkers Slöjdgille som hyr huset av hembygdsföreningen.” 

 Tioårsjubileum med slöjdgillet. Text: Ursula Brottman, Foton: ”Birgitta Janssson”, ”Brita 
Elander och Monica Svalander”, ”Här står vice ordf Ulla Storm Stålberg och välkomnar 
barnen till fiskmete söndagen den 6 september, när man firade sitt jubileum.” och ”I det 
innanför butiken liggande cafeet häller Karin Jerstorp upp kaffet. Här kan man vila ut efter 
en lång söndagspromenad eller dricka sitt kyrkkaffe, för det är på gångavstånd från kyrkan 
som Stenhagens handel ligger.” 

 Torpinventering. Text: Carl-Göran Backgård, foto på torpet Bråten, och foto på torpägaren 
Britt-Marie Ekberg med familj 

 

1993 

Milstolpen Nr 1 

 Byskola från sekelskiftet på nytt museum i Österåker. Om skolmuseet i Norrö tingshus. Text 
och foton: Olle Löfgren, bildtexter: ”Tre som hyllades: Gunnar Gustavsson, Harry Udd och 
Erik Falk.”, ”En barnkör i tidstypiska kläder med musiklärarinnan Lilian Sandström sjöng på 
invigningen” och ”Astrid Zätterlund och Sture Janssson kände igen sig i skolmuseet.” 

 Tingshuset. Om tingshusets historia. Foto på tingshuset 

 Sista posten i Österskär. Text och foto: Olle Löfgren, bild på sista dagen stämpel. Foton: 
”Österskärs järnvägsstation i början av 1900-talet. I mitten gamla väskfabriken, där det 
första postkontoret låg.” och ” En av ´postfröknarna´, Barbro Olausson.” 

 Forneldarnas natt, ett kulturevenemang i skärgården 28 augusti 1993 

 Dyrtider kräver billiga råd! Kåseri av Ursula Brottman 

 Vädjan till vandraren, dikt av Dalarnas Hembygds-Förbund 

 Hört och hänt i ÖHF, notiser 
 
Milstolpen Nr 2 

 Projektet Forn-Åker rullar vidare. Text och foto: Olle Löfgren. Bildtext: ”Gäster och värdfolk 
tittar på platsen där ´Forn-Åker´ ska ligga. Bland de församlade syns Ulf Erik Hagberg, 
Historiska museet, Peter Bratt, Länsmuseibyrån, Lars Alegren, Inger Bergström, Österåkers 
kommun, och Karl Gustav Johanssson, Hembygdsföreningen.” 

 Idealiskt läge nära Runöskolan. Mera om projektet ´Forn-Åker´. Text och foto: Olle Löfgren, 
bildtext: ”Rektor Anders Wetterberg, Runöskolan: Bra för våra elever.”, teckning av Sylvia 
Alegren: ”Järnålder/vikingatid vid skärgårdsstranden.” 

 Tunggrindsstugan. Text och två foto på stugan av Tage Ohlsson 

 Arkeologidag i Skutan. Text och foton: Olle Löfgren. Bildtexter: ”Barbro Annerdal och Kerstin 
Öjner ordnar med fornfynden från Österåker.” och ” ´Kol-Sven från Gottsunda´heter 
egentligen Tony Lenard. Kol-Sven berättade själv att den praktfulla dräkten han hade på sig 
bars av alla vikingar som varit i Miklagård och ville imponera på sina grannar.” 

 Nio nya guider utbildar sig 

 Soldatinventering pågår. Text: Carl-Göran Backgård 

 ”Acke” minns Härsbackagruvan, ”En gammal Österåkersbo, Axel Bergström, kallad ´Acke´, 
arbetade vid Härsbacka fältspatsgruva och har skrivit ner sina minnen. Så här berättar 



han:”. Foton: ”Kvinnor och unga pojkar ingick i arbetsstyrkan när brytningen pågick som 
bäst vid Härsbackagruvan. (Foto: Bröderna Harling), ”Acke Bergström, gruvarbetaren som 
skrev ner sina minnen.” och ”Kylegubben 18 augusti 1907”. 

 ”Egypten rustas upp. Text och foto: Olle Löfgren. Bildtext: ”Malena Rembe och sonen Sean, 
10 månader, och Rolf Rembe utanför ´Egypten´.” 

 Ny ordförande i ÖHF. Presentation med foto av Tony Lenard 
 

1994 

Milstolpen Nr 1 

 Ett museum blir till, hembygdsmuseet fyller 10 år. Text: Tage Ohlsson, foto: Ursula Brottman 

 August i Gårdslöten, Acke berättar vidare. Axel Bergström berättar minnen. Foto 
”Härsbackagruvan på 30-talet. Överst tronar Axel Bergström, Acke.” 

 ÖHF letar efter guld! Text och foto på ”Gulddraget” i Tunaviken av Olle Löfgren, teckning av 
Kaj Piehl. 

 Carl Mossberg utsedd till hedersmedlem vid ÖHF:s årsmöte, text av Tony Lenard. 
 
Milstolpen Nr 2 

 Forn-Åker, en hembygdsdröm och en bit fram mot verklighet. Text och foto: Olle Löfgren, 
bildtext: ”Båtbyggare Börje Andersson i Roslags-Kulla är beredd att bygga ett tidstroget 
vikingaskepp till Forn-Åker-anläggningen. Han har stor erfarenhet av allmogebåtar. 
Byggtiden är beräknad till 2 år.”, teckning av Sylvia Alegren: ”Så levde våra förfäder i 
Österåker på stenåldern, till exempel i Lappdal här i Österåker.” 

 Vill du veta mer om Österåker. Information om bibliografin ”Litteratur om Österåker och 
Vaxholm” 

 Alcea, dikt av Maria Sahlen med foto på piggskutan och information om skeppet 

 Var det bättre förr? Sammandrag av en 136 år gammal sockenbeskrivning. ”Några 
intressanta iakttagelser av lantmätare Schwabitz” 

 Ett minne från det Fattigsverige som ännu fanns 1952: Lång natts färd mot Ljusterö... Text: 
Bertil Berg, foto: Bröderna Harling, bildtext: Åkersberga station 1913 

 Acke berättar igen: En god gärning. Mer minnen av Axel Bergström 

 Hört och hänt i ÖHF, notiser 
 
1995 
Milstolpen Nr 1 

 Vad vet vi om Luffarbacken? Text: Ursula Brottman, foto på ett torp samt foto på: ”Militären 
inventerar torpet Högbacka på 40-talet”. Om Luffarbackens historia och framtid. 

 Skall Ekbacken bli en stugby? 

 Kohila, vår vänort i Estland 

 Hört och hänt i ÖHF, notiser 

 Fotokommitténs arkiv och fotoverksamheten hotad av vattenskador 

 Vårdag vid Wira strömmar. Text: Iréne Ernstgård, foto på kvinna vid vatten. 

 Minns ni Rak-Maja?  Om en frisör och idrottskvinna i IFK Österåker. Text: Bertil Berg, foto: 
”Rak-Maja utanför sin stuga 1987” 

 Kyrkan och Smedby, två turer i Nr 3 av Gå och Cykla 
 
Milstolpen Nr 2 

 ÖHF tar fram gravfält från järnåldern. Om järnåldersgravfältet i Hagby, Raä 18. Text och 
foton: Anita Andrén. Bildtexter: ”Så här såg Hagby gravfält ut i april 1994. Snart är snön 



borta och cirka hundra granar och andra träd också. Gravarna syns knappast för allt ris.”, 
”Uno Pettersson och Sigvard Andrén under arbete med trappövergång”, ”Uno Pettersson 
och Carl-Göran Backgård fäster järn för fastgjutning av stolpar.”, ”Vid grytan med ärtsoppan 
står K G Johanson och Marianne Löveborg.” och ”Anita Andrén avtackar Uno Pettersson, en 
av de ´sega gubbarna´. Foto: Britt-Marie Wengelin” 

 Olika gravtyper vi kan finna på Hagby gravfält. Text och teckningar: Anita Andrén 

 Margareta Lindberg. Om en författare från Österåker. Text och teckning: Iréne Ernstgård 

 En märklig båtsman i Åkers socken. Om ”siste indelte båtsmannen för roten Nr 107 Idsätra, 
J.P. Lindroth”. Text Carl Mossberg. Foto på båtsmannen samt på tjänsteutdrag 

 För 50:e gången Carl Mossberg genomförde sin femtionde ”kultur- och naturvandring” 

 Freden, en gång ett torp under Smedby. Text: Tage Ohlsson, foton på ”Freden 1916” och 
”Birger Sköld” 

 Brevväxling mellan Sven Hugosson, medlem och ordf i Byggnadsnämnden och Tony Lenard, 
ansvarig utgivare av Milstolpen angående artikeln i Milstolpen Nr 1/95 om Luffarbacken 

 Har skolväskan en historia? Text: Ursula Brottman 

 Notiser 
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 91-årige Evert Lööf ser tillbaka, kom ut i arbetslivet redan vid sju års ålder. Ur Evert Lööfs 
memoarer. Foto på författaren som barn, och på: ”Åby torp norr om Åkersberga. 9-årige 
Evert Lööf, uppklädd i sjömanskostym med föräldrar och syskon. Året är 1913”, ”Kyrkskolan 
1917. Den låg där Allgon Antenn AB i dag har sina byggnader. (Foto: Bröderna Harling)” och 
”Evert Lööf. (Foto Karl Holgersson)” 

 Torpflyttning dröjer. Om flytt av Dragontorpet från Luffarbacken 

 Begravd med stövlarna på. Släktforskare inventerar gravstenar i Österåker. Foto med 
bildtext: ”Birgitta Johansson, Maj-Britt Andersson, Tyko Hanéll och Inga-Lill Olsson vid 
apotekare Baeckmans gravplats. (Foto: Olle Löfgren)” 

 Döda ekar oroar. Föreningens Ekbacken-grupp har inventerat beståndet och lämnat lista till 
kommunen på döda träd 

 Blodiglar bland medikamenter, första apoteket i Österåker tillkom för 120 år sedan. Text: 
Olle Löfgren, foton: ”Birgitta Wrang, Ingvar Holmer och Anna-Greta Engström med en 
´urgammal´ inhalationsapparat. (Foto: Olle Löfgren”) och ”Gamla apoteket på Åkerstorp, 
byggnaden t.v. Den står fortfarande kvar. (Foto: Bröderna Harling)” 

 Ulla Stålberg -gratis. Om att hembygdsledamoten inte får arvode eller reseersättning av 
kommunen när hon nu inträder hos den senare som medlem av dess kulturråd. 

 ”Aldrig närmare livegenskap”. Om statarliv. Text: Curt Rönnbäck 

 Nygammal redaktion. Presentation med foto på Milstolpens nya redaktion 

 Ta på folkdräkten 24 augusti! 

 Notiser 

 Reparerad på rätta sättet. Information om ny skrift om Tunaborgen. Teckning av Lars-Erik 
Wickström: ”Så här såg Tunaborgen ut på 1200-talet. Av försvarsskäl placerades ingången i 
andra våningen, dit man tog sig med en stege.” 

 Rättelse om att den siste indelte båtsmannen för roten nummer 107 Åker som Milstolpen 
skrev om i nummer 2/95 hette Johan Petter Lindroth 
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 Den siste med häst och vagn, ”Åkar-Pelles” ekipage välkänt inslag i gatubilden. Text: Olle 



Löfgren, foto: ”´Åkar-Pelle´med en av sina ardennerhästar” 

 Pigg 125-åring i hemmavatten, gamla ´Åkers Kanal´ går numer som bokbåt. Text: Olle 
Löfgren, foton: Sjöhistoriska museet, ”Så såg hon ut, ´Åkers Kanal´då hon gick till och från 
Stockholm åren 1871-84. Idag 125 år gammal, ombyggd och döpt till ´Gurli´.” och ”Framme 
i Stockholm, Blasieholmskajen utanför Grand Hotell och Moderna museet. Här är det dock 
den tredje och sista ångbåten med namnet ´Åkers Kanal´, den som gick åren 1885-1927.” 

 Kampanj gav 120 nya medlemmar 

 Carl Mossberg till minne. Text och foto: Curt Rönnbäck, bildtext: ”Carl Mossberg framför 
runstenen vid Stavs äng.” 

 Färg form och fantasi. Solveig Jonsson berättar om en hembygdskurs hon deltagit i. 

 Tore Rydin har avlidit. Minnestext med foto: ”Tore Rydin i sin krafts dagar, en gladlynt och 
sällskaplig man.” 

 Parad för flaggan och hembygden, en lyckad fest som återkommer. Text: Olle Löfgren, tre 
foton från firandet av ”Hembygdens år 1996” 

 När ”Davida” rammade slussen, Evert Lööf berättar om sin tid som sjöman. Foton: 
”Skördearbete på Gillmyra 1920. Fr.v. Sven Johannesson, Evert Lööf och Alfred Björk. (Foto; 
Bröderna Harling)” och ”Rospiggen ´Davida´ förtöjd i Åkers kanal. Den långe mannen är en 
skogsförvaltare Johansson. Kvinnan är ´Fisk-Olga´, som står bredvid sin sambo Gustav 
Berggren. Sittande på relingen skepparen Valle Andersson. (Foto: Bröderna Harling)” 

 3000 kronor för Österåkersdräkt 

 Dystert 50-årsminne, Skolklass i fara vid flyghaveri. Om olycka mellan Österskär och 
Åkersberga 1946 med flygplan som gick sönder uppe i luften och där flygkroppen landade 
hos folkskollärare Frans Andersson på Åkersbergavägen 31. Foto: K. G. Johansson på ”Det 
tog eld i planet efter kraschen och folk i området hämtade vatten i hinkar för att släcka.” 

 Sture, arg och ledsen. Insändare av Sture Jansson om att växter grävts upp och försvunnit 
från hembygdsmuseet vid Stenhagsvägen 
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 Tävlingsryttare, präst, biskop. Christina Odenberg arbetade i Österåker under 35 år. Text och 
foto, på Christina Odenberg,: Olle Löfgren 

 En förlorad Österåkersklenod. Medeltida altarskåp såldes för 100 riksdaler. Text: ”Källa: 
Österåkers församlingsblad 4/1958. Oscar Rönnbäck: Kring ett altarskåp.” Foto: 
”Österåkersskåpet från medeltiden som såldes till Historiska museet för 100 kronor. (Foto: 
Hisoriska museet).” 

 ÖHF-stipendium utdelat. Jonas Hugosson undersökte Knaborgs fornborg. Text och foto: 
Curt Rönnbäck, bildtext ”Anita Andrén överlämnar ÖHF:s stipendium till den unge 
historikern Jonas Hugosson.” 

 Notiser med foto av Curt Rönnbäck: ”Parad för fanan med lottor och hemvärn.” 

 Femtioåriga ÖHF fick beröm. ”Få har varit så duktiga som ni” -tema på jubileumsfest. Text 
och foto Olle Löfgren. Bildtexter: ”Roslagsbälgarna spelade och sjöng för 
jubileumsgästerna.”, ”Carl von Linné berättade om sitt liv och fick många skrattsalvor.” och 
”Auktionist Hans Jörngren: ´Högre bud!´” 

 Dragontorp på utflykt genom Åkersberga. Hembygdsföreningen har räddat det gamla 



övergivna dragontorpet nr 8 Berggren och flyttat det från Luffarbacken till Ekbacken. 
Färden skildras i ett reportage av Olle Löfgren. Bildtexter: ”Vid Lastbilscentralen hängde 
luftledningar i vägen för dragontorpet. Carl-Göran Backgård fick klättra upp på stege och 
hålla upp ledningar under passagen. (Foto: Kalle Holgersson)”, ”Rune Lantz spikar gjutform 
för den nya husgrunden i Ekbacken. (Foto: Olle Löfgren)”, ”Paus i det gröna, fr.v. Harry 
Danielsson, ÖHF:s tidigare ordförande K.G. Johansson, kranförare Robert Singstedt (sittande 
i förgrunden), byggledaren Rune Lantz, kranförare Janne Olsson, Per Gustaf Svanberg, Sture 
Jansson och Carl-Göran Backgård. (Foto: Lars Alegren)”, ” Carl-Göran Backgård går lös på 
den gamla skorstensstocken, tegelsten för tegelsten. Den måste bort innan huset kunde 
flyttas, men teglet sparades för att återanvändas vid renoveringen. (Foto: Olle Löfgren)”, 
Nästan framme. En trång passage vid Vita huset. (Foto: Lars Alegren).” och ”Per Gustaf 
Svanberg, en av de ´sega gubbarna´. (Foto: Olle Löfgren).” 

 ”Våldsbrott, bränder, mord...”. 50-talet inte bara idyll, säger gammal Åkersbergapolis. Text 
och foto: Olle Löfgren. Bildtext: ”Bertil Karlsson utanför den nya polisstationen i Åkersberga 
centrum.” 

 Nattlig thriller. Kåseri om polisen i Åkersberga av signaturen L. 

 600 kilo fisk på en enda natt. Evert minns tiden som fiskardräng på Bullerholm. Text och 
foto: Britt Wrang. Bildtext: ”Evert Håkansson framför Bullerholmens drängstuga.” 
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 ”Dödskvarnen” vid Isättra. Vad gör man med ett övergivet 100-årigt bergrum? Text: Olle 
Löfgren. Foton: ”En hel del kvinnor var anställda vid Härsbackagruvan. Bilden är från 1917. 
(Foto: Bröderna Harling)”, ”Tage Ohlsson framför öppningen till bergsrummet vid Isättra.”, 
”Lastångaren ´Karlsborg´ förtöjd i Isättraviken utanför stenmjölsfabriken. Fältspat från 
Härsbackagruvan lastades ombord, år 1907. (Foto: Bröderna Harling)” och ”En del av de 
anställda vid Härsbacka gruva år 1907. Pojken på vagnen i förgrunden är inte gammal. 
(Foto: Bröderna Harling)” 

 ”IFK Jansson” 70-årsjubilerar. Landsvägslöpning framgångsrik gren på trettiotalet. Text: Olle 
Löfgren. Bildtexter till två foton: ” Sture och Torsten Jansson, två av dem kallades IFK 
Jansson.” och ”Söta flickor paraderade då Kungsängens idrottsplats invigdes 1940 (…).” 

 ”Här är Åkersbergas Birka”. Hundratalet forngravar kartlagda vid Hagby. Text och foto: Olle 
Löfgren. Bildtexter: ”Arkeolog Rolf Rydén ritar in forngravar på sin karta.” och ”Elin Andrén-
Dinerf, ´pinnflicka´på Hagbyfältet.” 

 ”Rent och fint ska vi ha först”. Så blev Bullerholmen trivsamt ställe för pensionärer. Text och 
foto: Britt Wrang. Bildtext: ”Strömmingslunch på Bullerholmen i juni 1991. Ruth Gawelin 
har just lyft av potatiskastrullen.” 

 Roslagsbanan i fokus. Skyltar på gång att sättas upp vid stationerna vilka berättar om 
stationens historia och så är en guidebok under produktion. 

 Notiser 
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 Foto med bildtext: ”Soldattorpet ´103 Moberg´ rullar makligt genom Åkersberga centrum, 
där ekipaget väcker visst uppseende. Hembygdsföreningen har räddat ytterligare ett 
gammalt kulturhus till eftervärlden. Se sidan 2. (Foto Olle Löfgren)” 

 Ännu ett soldattorp räddat! ”103 Moberg” flyttat från Hacksta till Ekbacken. Text och foton: 
Olle Löfgren. Bildtexter: ”Båtsmanstorp ´103 Moberg´ till väders i Ekbacken,” och ” ´Oj då, 
här får vi allt vrida vägskylten för att komma fram.´” 



 Hembygdstävling i ÖHF-regi. 80-tal deltagare från länet lärde känna Österåker. Text: Curt 
Rönnbäck, foton: ”Björn Rondahl i medeltida dräkt berättar om Tunaborgen.”, ”Vid 
Åkersbro fick dragspelare hjälpa till att påminna om gamla tider då Äldre Ting var 
lanthandel, då ångbåten Åkers Kanal lade till och då värdshuset fylldes av 
marknadsbesökare.”, ”Ååååå...hej! Det hjälpte inte att deltagarna i hembygdskavlen sköt på. 
En av bussarna körde fast i Ekbacken.” och ”Täby hembygdsförenings segrande lag.” 

 En fin bok har utkommit. ”I Roslagen” heter den och skildrar Österåkers historia, författare 
Gabriele Prenzlau-Enander. 

 Järnväg till Skeppsdal långt före Roslagsbanan. Text: Olle Löfgren, teckningar: Lars-Erik 
Wickström, bildtext: ”Österåkers första järnväg trafikerades av hästar som drog virke. Banan 
var en av de första i Sverige.” och ”Ungefär så här gick hästbanan från torpet Brännbacken 
till Skeppsdals hamn.” 

 ”Gav upprättelse åt förorten”. Ung konstnär från Åkersberga slog igenom i år. Text: Olle 
Löfgren, foto: ”Anders Udd med en av sina målningar med förortsmotiv.” 

 På lusbarackernas tid. Evert Lööf om arbetslöshet och nöd. Foton: ”Evert Lööf med släggan i 
hand. Det är väg 276 genom Åkersberga centrum som byggs.” och ”Hästbackavägen 1937: 
Fr. v. Finar Singstedt, Helge Karlsson, Erik Eriksson, Evert Lööf.” 

 Bor du i brevlåda? Om förändringen av adressering från brevlådenummer till vägnamn och 
nummer. ÖHF efterlyser bevarandet av gamla namn i samband med skapandet av 
gatunamn. 
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 Bergaskolan fyller femtio år. ”Österåkerssystemet blev norm för hela Sverige. Text: Lennart 
Fehrm. Foton från skolavslutningen 1961. 

 Ögon och ormar för miljoner. Åkersbergaflicka blev framgångsrik glaskonstnär. Text Olle 
Löfgren, foton: ”Så här målar Ulrica Hydman-Vallien. Hennes tavlor är färgsprakande, synd 
att Milstolpen inte kan återge den här i färg. Den går i rött, gult, grönt och blått. 
Kvinnoansikten, ögon och ormar är återkommande motiv i Ulricas konst.” och ”Ulrica 
Hydman-Vallien med ett av sina alster, i ateljén på Åfors glashytta.” 

 Nybyggda järnvägen rasade. Snart 100 år sedan första tåget gick till Åkersberga. Text: Olle 
Löfgren, foton: ”Södra Roslags Kustbana var namnet på sträckan Roslags Näsby-Åkersberga 
till en början. Två tåg i vardera riktningen, mer var det inte. Och resan in till stan kunde ta 1 
timme och 15 minuter. (Annons i Dagens Nyheter tisdagen den 10 september 1901)”, ”Den 
första järnvägsstationen i Åkersberga. Stins Johan Eriksson höll stationshuset i perfekt, 
prydligt skick, säger de som minns. Lokalerna städades varje dag och knäskurades med 
vatten och såpa en gång i veckan. Ingen fick uppehålla sig i de två väntsalarna utan ärende. 
(Foto: Bröderna Harling)”, ”1943 fick Åkersberga ett nytt stationshus som användes till 
1984. Det var rätt förfallet på slutet. (Foto: Dag Unevik)”, ”Idag har vi bara en 
Pressbyråkiosk. Den står på ungefär samma plats som de tidigare stationshusen. (Foto: Olle 
Löfgren)” och ” Oj då, här gick det snett! Ett av flera missöden när Roslagsbanan var ung. 
(Foto: Ur Sven-Erik Forsgrens samlingar)” 

 Hundjakt på järnvägsdressin. Bertil Berg arbetade 44 år vid järnvägen, bl. a. på Åkersberga 
station. Han har många roliga minnen. Läs själva. Foto: ”Bertil Berg, hundjägare. 

 Bara friska och starka orkade. Evert Lööf berättar om sin tid som ”kabelrallare”. Foto: 
”Telekabelrallare 1936. Trots hårt arbete räckte inte förtjänsten till för att betala mat och 
skulder. Inkomsterna från rikskabeln gick i stor utsträckning till att betala gamla förfallna 
skatter. Myndigheterna hotade med utmätning.” 

 Släktforska bekvämt i Arninge. Text: Maj-Britt Andersson, foto: ”Maj-Britt Andersson och 



Inga-Lill Olsson, två släktforskare från Åkersberga som ofta besöker arkivet i Arninge.” 

 Notiser: ”I Åkersberga centrum har Hembygdsföreningen en informationstavla” där 
brandmannen Eino Paakinen just nu ställer ut fotografier, ”1.188 medlemmar har 
Hembygdsföreningen vid årsskiftet.” 
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 Över hundra bränder på ett år. Gamla brandbilen rullar ännu, dyrgrip på museum. Text: Olle 
Löfgren, foton: ”Den här brandbilen, byggd i Tidaholm, användes av Österåkers brandkår en 
gång i tiden. Den rullar än idag på diverse veteranbilsrallyn. Till vänster brandman Arne 
Eriksson, till höger brandchefen Göte Jansson. Båda är dag pensionärer. De kan berätta om 
flera storbränder i Österåker genom åren. Ett år på 70-talet var det över hundra eldsvådor i 
kommunen.”, ”Höghusbranden vid Norrgårdsvägen 1972. En pyroman hade tänt på. (Foto: 
Dagens Nyheter)”, ”Polisen vädjar: Hjälp oss klara upp Åkersberga-bränderna!” och 
Domusvaruhuset brinner en natt år 1966 (Foto: Sture Jansson)” 

 Degraderat torp blev en klenod. ´103 Moberg´ fint renoverat av händiga pensionärer. Text: 
Olle Löfgren, foto: ”´103 Moberg´ ligger vackert i Ekbacken.” 

 ”Åkersbergas Birka” kartlagt. Här begravdes Järnålderns Hagbybor. Text: Olle Löfgren. Foto: 
”Karta över gravfältet” och ”Marianne Löveborg och Anita Andrén har lett arbetet med att 
frilägga gravfältet vid Hagby utanför Åkersberga 

 När det var storbyk i 8 dagar.  Anna Johannissons berättelse om gamla Österåker. Text: Evert 
Lööf, foton: ”Anna Johannissons föräldrahem, torpet Reginelund, i början av 1900-talet. 
Mannen till höge är Anna Johannissons pappa Melker. (Foto: Bröderna Harling)”, ”Anna 
Johannisson.”, ”Inger Norberg, syskonbarn till Anna Johannisson, bor numera i torpet 
Reginelund, men bara på somrarna. (Foto: Olle Löfgren)” och ” Mannen i kärran är ´Krypar-
Ville´, som Anna Johannisson berättar om. Han hette Wilhelm Ericsson, bodde i 
fattigstugan, var förlamad i benen och drogs i kärra till gudstjänsterna i Österåkers kyrka. 
Han var känd för sin vackra sångröst. Pojken som drar kärran hette Bertil Lindman.” 

 De var med då seklet var ungt. Barnfotografier på: ”Sture (till vänster) och Torsten Jansson 
en gång i tiden.” Text om att dessa nu fyllde 85 respektive 90 år. 

 Parad för fanan den 6 juni. Text Curt Rönnbäck och foto på flaggbärare på Storängstorget i 
Åkersberga 

 Rest sten? Hans von Matern har skickat in bild på märklig sten invid Lerviksvägen 
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 Tema Svinninge. Foto: ”Äldre sommarstugeområden i Österåker bör ´förnyas´ anser man i 
kommunalhuset, men ute i bostadsområdena vill man inte veta av någon ´förnyelse´. Det 
här storslagna sommarnöjet ligger i Svinninge, som berörs av förnyelseplanerna. Huset är 
från slutet av 1800-talet, välhållet och med ursprunglig ´snickarglädje´ i behåll. Fil. Lic. Lars 
Olof Nyhlén, bosatt i Hässelby, äger villan. Från den inglasade verandan i två våningar har 
man en fin utsikt över Resarö ström.” 

 Gruva och linbana i Svinninge. ”Förnyelseområde” med gamla stolta traditioner. Text: Olle 
Löfgren, foton: ”Stora gruvan på Svinninge vid sekelskiftet 1900 då stora mängder kvarts 
och fältspat bröts och skeppades med fartyg till en rad länder i Europa.”, ”Adjunkt på 
Svinninge på 1920-talet. Herrarna på bryggan är fr. v. Gårdens ägare, grosshandlare Nils 
Mattsson, sonen Erik Mattsson, en okänd man, ingenjör Hubert Laurin, gift med en dotter 
till grosshandlaren, samt en av gårdens anställda.”, Båtsman August Svinning, spelman och 
glädjespridare på Svinninge.” och ”En bildirektör till häst; Ingvar Bergengren på Svinninge.” 

 Nantes blomstrade på 20-talet. Storslagna ”sommarnöjen” över hundra år gamla. Text: Olle 



Löfgren, foton: ”Resarö Färja gick från Nantes till Resarö åren 1933 till 1965 med 
passagerare och  bilar. Det var innan Resarö fick landsvägsförbindelse med fastlandet. 
(Okänd fotograf, Erik Holmbergs samling, Sjöhistoriska museet)”, ”Vid Björnholmsvägen 20 
bor Anders Ohlin med fru och barn. De har en härlig glasveranda ut mot vattnet, 
Resaröström.” och ”Idyll från 1890-talet, i ursprungligt skick med mycken ´snickarglädje´.” 

 Lovsång till natur och frihet. Svinningebor prisar avkopplande liv i ”stadslandet”. Text: Olle 
Löfgren, foton: ”Marianne Löveborgs hus tar form. Vänner och släktingar hjälper till. Året är 
1978.”, ”Tomter vid Svinninge. Annonsen som lockade stressade stockholmare ut till 
Svinninge” och ”Sigvard Andrén snickrar gjutform till husgrunden.” 

 Nattlig bluff skrämde ryssarna. Båtsman Svinning blev ett namn i den svenska historien. 
Foto: ”Båtsmanstorpet 114 Svinninge finns kvar. Ägaren heter Ulf Pettersson.” 

 Renoverade kulturhus, lista 

 Lervik befolkat för 1000 år sen. Lutande stenen restes på gravhög från Yngre järnåldern. 
Text: Olle Löfgren, foto på sten som Milstolpen Nr 2/99 skrev om. 

 Dramatik på Trälhavet. En ödesdiger resa för femtio år sedan. Text: ”Källa: Medlemsskrift 
för Föreningen s/s Blidösund 3/99”, foto: ”Östra Trälhavsgrundet några dagar efter 
förlisningen, när bärgningen just börjat. (Bild ur Gunnar Hedmans samlingar) 

 www.milstolpen.org. Text om att föreningen skaffat hemsida 

 Åkers tuppar... Notis om lokala öknamn 
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 Foto med bildtext: ”Pansarskeppet ´Sverige´ute på Trälhavet någon gång 1940-41. Före 
andra världskriget fanns långtgående planer på att bygga en ny stor örlogsbas i Österåker, 
vid Margretelund, för ´Sverige´och en stor del av den svenska Östersjöflottan,” 

 Stor örlogsbas vid Trälhavet. Långtgående planer före andra världskriget. Text: Olle Löfgren, 
foto på hemligstämplad skrivelse till ”Chefen för marinen”. 

 Markägare vädrade storaffär. Hellman försökte sälja hela Österskär till marinen. Text: 
Gunnar Winberg, foton: ”Gunnar Winberg fann hemligstämplade planer på Krigsarkivet.”, 
”Här skulle örlogsbasen ligga, var det tänkt, på strandängarna nedanför Margretelunds 
slott.”, ”Nyströms affär i Österskär, en av de åtta (!) som fanns enligt markägare John F. 
Hellman.” och ”Järnvägen Stockholm-Österskär skulle ´självklart´ byggas ut om örlogsbasen 
förlades till Österskär.” 

 ”Täljö, vår plats på jorden”, tomtmark för 75 öre kvadratmetern lockade stadsbor. Text: Olle 
Löfgren 

 Dans på lånat brädgolv, sommaren i Täljö ´som en annan värld´. Text: Hans Rockberg, foton: 
”Dansen går på Täljö. Golvet man dansar på är byggt av plankor som man lånat från en 
granne.”, Bakpå midsommarskrindan 1951. Från vänster i rutig slipover, Hans Rockberg, 
Birgitta Lilja, Helena Olsson och Urban Lilja.”, ”Hans Rockberg skrev om Täljö, där han bott 
sedan barnsben.” och ”Vi har samlat hästgödsel på Dragonvreten 1948.” 

 Notiser: Hembygdsrörelsen, Cronbergs bok billigare genom ÖHF, ”Kanalens dag” gav gott 
netto, Öppet måndagar 16.30-18.30 

 Gottsunda, en trakt med anor. Text: Hans von Matern, karta, foton: ”Lars Forssells pappas 
sommarhus”, ”I detta hus bodde Lars Forssell under 15 av sina barndoms somrar.” och ”Nya 
radhusen vid Hagbyhöjden” 

 Retsam poet fick 26 knivhugg. En berättelse av Halle Söderberg som intervjuat gamla 
sockenbor i Össeby-Garn. Insänt av Thomas Pettersson i Brottby, medlem av styrelsen för 
föreningen Klockarborgs Vänner 

 Skolbarn vårdar gravfältet. Om gravfältet vid Hagby. Foton: ”Informationstavlan med karta 
över gravfältet avtäcks av fr. v. Marianne Löveborg, Anita Andrén och Uno Pettersson. (Foto: 

http://www.milstolpen.org/


Gunnar Winberg)” och ”Dessa trivsamma djur är också engagerade i vården av Hagbyfältet. 
De betar av den sly som ständigt växer upp. (Foto: Olle Löfgren)” 

 ”Vita huset” förstörs av mögel! Reparation för stora kostnader 

 Notiser: Torp ”103 Moberg” hyrs ut?, Hemsida med förhinder, men nu är vi ute, ÖHF vill 
bevara ”Skonaren” 
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 Framsida: foto med text: ”Mitt ute på ett gärde byggdes Åkers Berga järnvägsstation år 
1901. Det var början till centralorten Åkersberga, som alltså i år fyller hundra år. Där 
sädesfälten i förgrunden fanns ligger i dag vårt moderna affärscentrum med Skutan, Folkets 
Hus, Vivo Superstore, Skeppet och Kommunalhuset.” 

 Åkersberga centrum hundra år. Järnvägsstationen blev början till den moderna tätorten. 
Text: Olle Löfgren, foton: ”Åkersberga centrum på 1950-talet. Nedtill till vänster Fritjof 
Thuns villa med post och bank i bottenvåningen. Nedtill till höger Janssons Affär efter 
många om- och tillbyggnader. Upptill till höger ´Tolvan´vid Roslagsvägen, med 
tandläkarhuset på tomten intill, därefter Centrum Bio.”, ”Fest i ´ladan´: Familjerna Sundqvist 
och Lidman samlade på trappan.”, ”Ladan som byggdes om till bostäder för 
järnvägsanställda.”, ”Brandstationen”, ”Järnvägsstationen Åkers Berga med semafor, fin 
gatlykta och damer i långa kjolar.”, ”Första föreningshuset, kallat ´Lådan´, omkring 1914. 
Bilden är förmodligen tagen vid invigningen. Mannen i järnvägsuniform är Fritjof Thun.”, 
”Föreningshuset som byggdes 1924. Det låg där bensinstationen Preem i dag finns.”, 
”Lustspel på Föreningshusets scen. Förmodligen är det ABF:s teatergrupp. (...)”, ”Fritjof 
Thun lämnade järnvägen och blev poststationsföreståndare i Åkersberga. (Foto: Britt 
Wrang)”, ” Den första affären i Åkersberga, omkring 1910, senare Edvard Janssons Affär.”, 
”Jansson Affär omkring 1935. Från vänster Torsten Jansson och Hans Eriksson. (Foto: 
Torsten Jansson)”, ”I väntan på tåget.” och ”Roslagsvägen omkring 1940. Från vänster 
´Tolvan´, tandläkarhuset, Centrumbiografen och frisör Adolfssons hus.” Karta med hus 
utritade: ”Åkersberga centrum omkring 1950”. 

 Järnvägsdrama med hästar. Text: Bertil Berg 

 Farväl till Konsum efter 50 år. Kortlivad föregångare redan 1869 i Stenhagens Handel. Text: 
Olle Löfgren, foton: ”Domusvaruhuset i Åkersberga 1963. Ännu är det vänstertrafik. (Foto: 
KF:s bildarkiv, Berthelson)”, ”Kjellmans affär i Österskär blev till salu 1962. Den inköptes av 
den nybildade Österåkers konsumtionsförening.” och ”Domusvaruhuset brinner en natt 
1966. (Foto: Sture Jansson)” 

 Sten Askelöf skaffar oss annonser, foto 

 Notiser: Sture Jansson hyllades som avgående styrelseledamot i ÖHF, Jordbruksmuseet 
räddat tills vidare, nya uppdrag för ortnamnskommittén, Ny adress till Milstolpen på 
internet: www.milstolpen.org 

 Lars Forssells morfar bodde i huset med den pampiga glasverandan i Gottsunda. Lars 
Forssell och hans föräldrar bodde i ett mindre boningshus bredvid. Vi hade en felaktig 
uppgift i förra numret av Milstolpen, påpekar Gunnar Nevander som bor där idag. 

 
Milstolpen Nr 2 

 Framsida: foto med text: ”´Pråmen´ kallades byggnaden i mitten på fotografiet, bakom 
flickan som cyklar. När bilden togs för kanske sjuttio når sedan var det snickeri där inne. 
Byggnaden ingick i ett litet industrikomplex som hade namnet Åkersberga Kvarn, Såg och 
Snickerifabrik. Nu har Pråmen rivits och detsamma skall ske med andra byggnader längs 



Kanalen, för att ge plats åt ´framtidens boende´i Åkersberga. Området skall då heta 
Skonaren. Milstolpen ägnar en del av detta nummer åt områdets hundraåriga historia. 

 Historisk industrimiljö bort. Ger plats för ´framtidens boende´vid kanalen. Text: Olle 
Löfgren, foton: ”En rad småföretag var inrymda i den gamla snickerifabriken den sista tiden, 
bland dem ´Potatiskällar´n´.”, ”Frans Oscar Andersson vid ångmaskinen i snickerifabriken.”, 
”Sågen, kanske någon gång på 1920-talet. Femte man från vänster är sågens ägare 
disponent Gustaf Kahnlund. Observera att han har lindor kring benen. Ett klädmode på den 
tiden.”, ”Branden på nyårsdagen 1973 ödelade hela Åkersberga brädgård.” och ” 
Bogserbåten Dagmar som gick upp i Kanalen med virke till sågen.” 

 Stava gård, anrikt herresäte. Välbevarat och vackert möblerat 1700-talshus. Text: Hans von 
Matern, foton: ”Stora Stava gård från entrésidan. (Foto: Hans von Matern)”, ”Stora Stava 
invöndigt: Vackra rum med fina kakelugnar och tidsenlig inredning. (Foto: Bengt 
Lindström)” och ”Klas Fleming som en gång ägde Stora Stava var släkting till Gustav Vasa. 
(...)” 

 Senaste nytt om ÖHF på hemsidan 

 Karl Erik Hultgren har avlidit 

 ”Den nyttigaste medlem vi haft”. Minnesruna över Evert Lööf av Olle Löfgren med 
porträttfoto på Evert Lööf 

 Evert Lööf en stridbar man. Startade kampanj för att bevara namnet Österåker. Kapitlet ”I 
hembygdens tjänst” ur Evert Lööfs memoarer ”Mitt liv som jag ser det”. Foton: ”Familjen 
Lööf 1926”, ”Evert Lööf, till vänster, som stenhuggare i Skrika by i Småland, tillsammans 
med svågern Erik Pehrsson, år 1927.” och ”Härsbackavägen 1937, från vänster Einar 
Singstedt, Helge Karlsson, Erik Eriksson och Evert Lööf.” 

 Åkersberga på historisk mark. Hamnar för vikingaskepp kring Berga och Söra. Text: Hans von 
Matern, kartbild på Åkersbergaområdet under 1000-talet ur Gudrun Vällfors bok ”Tre 
kungar på Trälhavet”, teckning: ”Teckning av Nils Enar Eskhult ur ”Långhundraleden, en 
seglats i tid och rum” 

 Milstolpen Sport. Manliga idrottsmän i kommun och hembygdsförening. Text: Olle Löfgren 
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 Tema: Stora Säby. 

 Sommarnöje från 1600-talet. Stora Säby praktfull herrgård med rik historia. Text: Olle Löfgren. 

Foton, bildtexter: “Stora Säby från norr. (Foto: Anna Ulfstrand, Stockholms läns museum)”, “Stora 

Säby, södra fasaden, i början av 1900-talet", “Claes Roman i sin krafts dagar.”, “Gunnar och Magnus 

Sjöström”, “Plöjningstävlan år 1950 på Stora Säby. Minnesgoda läsare kanske känner igen Stig 

Jansson, Singö, Erik Sjöström, Holger Karlsson, Husby, Ingvar Sjöström och Karl-Erik Hultgren.” 

 Femtio villor i herrgårdsstil. 1700-tal i modern tappning i “byn vid sjön”. Text: Hans von Matern. 

Foto av Hans von Matern på “Nybyggda villor i gammal anda runt Stora Säby.”, teckning: “Bilden 

visar hur Norrö och Säby bildade en vattendelare vid inloppet till Långhundraleden.”, karta: 

“Avsnitt ur senaste kommunkartan över området, där man kan se gamla Häradsvägen och den 

fornminnesmärkta herrgården bl.a.”. 

 “Lyktan” - f.d. gästgiveri. Text: Olle Löfgren. Foton: “Skådespelaren Oscar Vilhelm Rydin med fru 

Anna Maria Petronella, född Pierre. De bodde i Lyktan i början av 1900-talet.”, “F.d. krogen Lyktan i 

Lilla Säby, idag moderniserad privatbostad. (Foto: Ulla Oetterli)”. 

 Allt fler klickar in på www.milstolpen.org 

 Äldsta bönhuset som är i drift. Åkersberga Frikyrkoförsamling har anor från 1878. Text: Olle 

Löfgren. Foton: “Säbykyrkan, byggd 1878.”,”En träff i det gröna i början av 1900-talet. Alla är 

finklädda, alla med hatt eller mössa på huvudet. Några har musikinstrument. Längst t.h. August 
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Edberg och hans fru Sofia. Mannen i ljus skärmnmössa nedtill t.v. var bagare och hette Sandell.”, 

“Bokhandlare Uno Edberg har varit aktiv i församlingen sedan 1945.”, “Fest i Missionskyrkan 1913, 

möjligen i samband med ett bröllop”. 

 Ännu ett soldattorp räddas. ÖHF-gäng tar itu med “8 Berggren” i Ekbacken. Text: Olle Löfgren. 

Foton: “Båtsman Carl Otto Berggren med fru och barn utanför dragontorpet, där de stod uppe i 

Luffarbacken”, “Dragontorpet `Nr 8 Berggren`på utflykt genom Åkersberga, från Luffarbacken till 

Hembygdsparken.”, “Hans Olovsson går lös på fiberplattor som ska bort.”, “Tyko Hannéll drar ut 

spik ur gamla plankor.”. 

 Klotter och skadegörelse 

 
Milstolpen Nr. 2 

 Varför heter det Trälhavet? Karta från 1600-talet kan vara gåtans lösning. Text: Gudrun Vällfors. 

Illustrationer: “På kartan över Smedby ägor från 1640 syns de tre Stavsholmarna med texten 

TRÄLLHAFFWEN mellan sig. Låg Trälhamnen här en gång?”, “På karta från 1753 över sätersgårdarna 

Margretelund och Smedby har holmarna fått namnen Västra Stafsholmen, Bergklippan, 

Stafsholmen och Bergaholmen. På Breviksudden ligger Kashögen som ingick i försvarets 

signalsystem. Trälhafsgrunden har kommit upp och blivit små holmar i Trälhafwet.”, “När 

Generalstabens litografiska anstalt gör en karta över Åkers skeppslag 1903 har holmarna fått 

fastlandsförbindelse och kallas Västerholmen och Bergholm.”, “Vid den senaste flygfotograferingen 

1987 för en karta av Lantmäterimyndigheten i Stockholms län över Österåkers kommun har 

holmarna genom landhöjningen blivit klippor på en bredare strand. Bergholmen finns kvar som 

som namn på kullen vid bryggan i Malmviken, men Jungfruhällen är ett nytt namn på den höga 

klippan vid Trähavsbadet. Alskärsfladen och Skärsviken är tidigare okända namn vid den sanka 

marken däremellan.” 

 Armod och elände 1863-1920. Eric Englund har läst alla stämmoprotokollen. Text Olle Löfgren. 

Foton: “Förre kommunaldirektören Eric Englund har läst protokollen från gamla 

kommunalstämmor. De är skrivna med sirliga bokstäver, men skildrar en hårdhänt verklighet.”, 

“Fattigstugan i Stenhagen, numera hembygdsmuseum.”, “Fattigbössan”, “Prosten Samuel Pontén 

klagade över ´sedeslöshet och oskickligt leverne´.”, “Kommunalstämman ville stoppa all försäljning 

av vin och maltdrycker på Värdshuset för att slippa ´ständiga oordningar´.”, “Förre statsministern 

G.S. Åkerhielm på Margretelund, en av initiativtagarna till järnvägen.”, “Rydbo Järnvägsstation vid 

1900-talets början.” 

 Bondpojkar blev industrimän. Brödratrio satsade på kraftverk, kvarnar, ångbåtar. Text: Karl-Johan 

Sonnegård. Foton: “Carl-Gustav Jansson, kvarnägare i Nykvarn och verkställande direktör i 

Norrleden-rederiet. Pengarna han satsade i rederiet gick förlorade. (Foto: Carl-Johan Sonnegårds 

samling)”, “Nykvarn i början av 1900-talet. Längst till vänster vattenkvarnen.”, “Ett av Norrleden-

rederiets fartyg, förmodligen, förtöjt i Nykvarn. (Foto: Karl-Johan Sonnegårds samling)” 

 Harry Udd har avlidit 

 Populära kulturvandringar 

 Ännu ett soldattorp renoverat. Bildreportage om soldattorpet Nr 8 Berggren. Text: Olle Löfgren. 

Foton: Gunnar Winberg 
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 Tema: Bergahöjden, ny stadsdel i Åkersberga, om vad som fanns här innan och hur det blev 

därefter. 

 “Åkersberga Sjöstad på gång. Roddbåt nedanför balkongen skall locka hyresgäster. Text: Olle 

Löfgren. Karta: “Kvarteren norr om Roslagsvägen omkring 1950. Villorna revs för att ge plats åt 

bostadskomplexet Bergahöjden.”, Foton: “Björcks Bilverkstad – inte vacker men bra”, “Pinkruset 



som blev Solgården.”, “Hugo Friman körde runt med bil och sålde charkuterivaror, innan han 

öppnade butik.”, “´Tack, var det bra så?”", “Karl-Evert Friman och Birgitta Tinge.”, “Stig Hydman 

tillverkade ishockeyartiklar.” 

 Med köket i vardagsrummet. Text: Hans von Matern. Foton: “Bergahöjden ligger fint vid Åkers 

kanal, ´några meter från vattnet, ett stenkast från stan´.”, “Hans von Matern” 

 Bergrenstorpet invigt. Text och foto: Olle Löfgren. Bildtext: “Anita Sundborger”, “Paul Larsson ledde 

arbetet” 

 Ångbåtsepoken varade 67 år. Över 600 fartyg på Åkers kanal sommaren 1920. Text: Olle Löfgren. 

Foton: “Nya Åkers Kanal. Teckning av P.W. Cedergren, omkring 1871. Foto: Sjöhistoriska Museet”, 

“Åkers Kanal har lagt till vid Åkers Bro, nuvarande Åkerstorp. Här är det den tredje och sista 

ångbåten med namnet Åkers Kanal, den som gick åren 1884-1927”, “Ångbåtsbryggan vid 

Margretelund. Den låg vid nuvarande badplatsen.”, “Framme i Stockholm. Åkers Kanal lade till vid 

Nybroviken”, “Sylvia, veteran från andra världskriget. Nu går hon på Åkers kanal.” 

 Hembyggd ångbåt på kanalen. ´S/S Stimmaren´ förbrukar en säck ved i timmen. Foton: “S/S 

Stimmaren är 8 meter lång, har salong, pentry, toalett och úteplats´ (foto: Sven Jönsson)”, “Sven 

Jönsson vid Stimmarens vedeldade ångpanna.” 

 Det var Östanå II. Rättelse om att fartyg på bild i förra numret påstods vara ett från Norrleden-

rederiet. Rätt ska vara Östanå II ägt av Waxholmsbolaget. När fartyget grundstötte evakuerades 

passagerarna medan kaptenen, en eldare och en servitris fick stanna kvar och livnära sig på pilsner 

och mazariner. 

 Köp bingolotter av Bengt! Foto på Bengt Wallenqvist 

 Hembygdskunskap på annat sätt. Om Tråsätraskolans musikskådespel. Text: Gunnar Winberg. Foto: 

“Marika Filipson och Jens Elford -förälskat par i föreställningen 1999.” 

 Årets kulturvandringar 

 Adress Klappbryggan. Text: Sören Hjalmarsson (på foto). Om ÖHF:s medverkan i kommunens 

namngivning av nya vägar och platser. 

Milstolpen Nr. 4 
 Tema: Näs 

 Näshalvön länge obebodd. Storsilverskatt kan vara nedgrävd i orostider. Text: Hans von Matérn. 

Foton: “På 1000-talet låg havsnivån fem meter högre än idag. Så här såg det ut kring Svinningeviken 

och Tunafjärden. (Karta ur Gudrun Vällfors bok ´Tre kungar på Trälhavet´)”, “´Berättelse om en 

härlig Silfwer Skatt´, så börjar riksantikvarie Johan Peringskiöld sin beskrivning av fyndet vid Näs 

gård år 1704. (Foto: Riksantikvarieämbetet).”, “En del av den 4,3 kilo tunga Nässkatten. Den 

innehöll över 2000 mynt, orientaliska, tyska, engelska och skandinaviska. (Foto: Kungl. 

Myntkabinettet)”, “Långt fram på medeltiden kunde man fara med båt förbi Husby till Stavaviken. 

(Foto: Hans von Matérn)”, “Intill Näs gård, i en sluttning med stora vackra ekar, finns en stenhäll 

med inskriptionen ´År 1771 planterades ållon til desse ekar´. (Foto: Ulla Oetterli)”, “ En av de två 

ingångarna till Gottsundaborgen. (Foto: Hans von Matérn)”, “Arbetskarlar och förmän på Näs gård 

1920. (Foto: Ebba Åberg)” samt ett foto på artikelförfattaren 

 Köp bingolotter av Bengt. Foto på Bengt Wallenqvist 

 Krigsbuller på Biskopstuna. När danskarna fördrevs av Gustav Vasa 1522. Text: Gudrun Vällfors. 

Foton: “Striden mot danskarna 1517, Gustaf Trolles bror dinglar i galgen på Kristenholmen 1517. 

Teckning av Nils Enar Eskhult.”, “Gästholmen och Kristenholmen (Foto Jan Norman, 

Riksantikvarieämbetet, 1985).”, “Tunaborgen som den kan ha sett under medeltiden. Teckning: 

Lars-Erik Wickström.”, “Från Kristenholmens höga berg ser man långt ut över Trälhavet (Foto: 

Gudrun Vällfors).”, “Ruinerna efter biskopsborgen utgrävdes delvis 1921, fullständigt 1967 och 

1972. Ett skyddande tak har byggts över ruinen. (Foto: Ulla Oetterli). Porträttfoto på 

artikelförfattaren. 



 Nu har Göthe Uneborg lagt av. Upplevde en guldålder på sjuttio- och åttiotalen. Text: Olle Löfgren. 

Foton: “Göthe Uneborg tog ner skylten en dag i slutet av september. En kund som gick förbi köpte 

en blomma och gav honom.”, “Första butiken, vid Storängstorget”, “Göthe x 4, I Kenya, På Täby 

Galopp, AIK:aren, Storfiskaren”, “Göthe Uneborg i verkstaden.” 

 Bertil Berg skrev om sitt liv vid järnvägen. Banvaktsstugan i skogen. Text Bertil Berg. Foto: “Den 

återstående byggnaden vid Igelberget innehöll tvättstuga och förråd. Den håller på att falla ihop 

nu.”. Foto på artikelförfattaren. 

 Dagmar Lindqvist minns Igelberget. Text: Olle Löfgren. Foton: “Dagmar Lindqvist”, “Igelberget med 

banvaktsstugan till höger och ett dressin-garage till vänster om spåret. Bostadshuset är nu borta, 

men rester av det bortre huset finns kvar.”. Foto på banvakten Fritz Jansson. 

 Kulturvandringen på Ljusterö. Bildreportage från föreningsutflykt till Ljusterö och öns 

hembygdsförening. 

 Nya bilder i ÖHF-arkivet. Presentation av Åkersbergafoton av fotografen Ingemar Hagerfors vars 

hela fotosamling nu köpts in av ÖHF. 

 ÖHF-besök på törnrosaslott. Foton från utflykt till Bogesunds slott.  
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 Hembygdsföreningens höstmöte 

 Lucia till Hembygdsföreningen. Text: Olle Löfgren. Foto på årets Lucia Sara Rovén 

 Besök på Almgrens sidenväveri. Text Olle Köfgren 

 Okänd underjordisk gång i Tuna? Text: Olle Löfgren 

 Nya lotterikiosken i Ekbacken. Text: Olle Löfgren. Foton: “Här lyfts ´fjutten´på plats” (Hans von 

Matérn) “Paul Larsson”.  

 Notiser: Österåkerskalendern, Piano efterlyses, Stuga att hyra, Forn-Åkers styrelse, ny mejladress 

till ÖHF, Vårprogrammet 2004 

Milstolpen Nr. 3 
 “Minnenas förtöjningsplats”, Många intressanta personer på kyrkogården. Text: Olle Löfgren. 

Foton: “Här ligger apotekare Martin August Baeckman begravd i sin riddräkt.”, “Minneslunden, 

alltid smyckad med blommor.”, “Blommor i mängd vid Samuel Hybbinettes begravning 1939.”, 

“Den 6 juni 1926 samlades en grupp Österåkersbor som konfirmerats av kyrkoherde Samuel 

Pontén. Det var då fyrtio år sedan de ´gick fram´.”, “Han som stöter kulan är idag 

kommunfullmäktiges ordförande Sören Norrby. Hans pappa, kyrkoherde Samuel Norrby, t.v., var 

svensk mästare i kulstötning.”, “”Hugo och Naemi Wik med ett par av barnen utanför läkarvillan på 

Åkerstorp. Året är 1920.”, “Veterinär Karl Gotthard Hamlin ryckte ut på motorcykel, ´ett brakande , 

rykande vidunder´, då han besökte någon bondgård för att behandla en sjuk ko eller häst. Frun 

Viktoria fick åka sidvagn.”, “Carl Pålhammar, den äldre mannen till vänster, i sin lanthandel vid 

Åkersbro (på senare tid ´Äldre Ting´).”, foto på Samuel Hybbinette, Lennart Neckman, Samuel 

Pontén, Klas Roman, Samuel och Inga Norrby, Carl Otto Berggren, Gustaf Kahnlund, Edvard 

Jansson, Evert Lööf, Fritjof Thun, Alfred Westerberg, Hugo och Naemi Wik, Gustaf Samuel 

Åkerhielm, Gustaf Åkerhielm. Karta av Hans von Matérn med inritat var ovannämnda med flera är 

begravda på Österåkers kyrkogård. 

 Sommarminnen från Lervik. Finklädd familj mötte pappa när lördagsbåten kom. Text: Britt Klint. 

Foton: “Barnen fick åka höskrinda till midsommardansen på Lervik. Den ljushårige pojken med 

toppluva blev så småningom Britt Klints äkta man Åke.”, “Midsommardans på Lervik på femtiotalet. 

Stången  var rest på en äng i skogen.”, “ ´Saxaren´vid Lerviks ångbåtsbrygga.” Foto på Britt Klint. 

 Röllingby fanns redan 1399. Tvist om ett lakan inför tinget i Åkers skeppslag. Text: Solveig och Hans 

Olovsson. Foton: “Här var det liv och rörelse på 1400-talet, då fyra familjer bodde i Röllingby. Idag 



återstår bara några husgrunder.”, “Bostadsrättsföreningen Röllingby har namn efter den gamla 

byn.”. Foto på artikelförfattarna. 

 Pulsådern in i Sveriges hjärta. Amatörer och proffs gör fynd i “hamnar på land”. Text: Gunnar 

Olsson och Gudrun Vällfors med foto på dem. Karta: “Långhundraleden under den äldre järnåldern, 

då vattennivån över havet stod cirka 10 meter högre än idag. (Kartskiss av Hans von Matérn efter 

original av Arbetsgruppen Långhundraleden)”, “Garnsviken år 1915, en del av Långhundraleden. 

Bilden är tagen från Norrösidan mot Sundtorp, där en badplats numera finns.” 

 Över 5000 besök på hemsidan. Foto på hemsidan 

 Köp bingolotter av Bengt! Foto på Bengt Wallenqvist 

 Nya bilder i fotoarkivet. Fotodonation av fotograf Göran Sandström. Text som berättar om fem 

foton. 

 Tony Lenard har avlidit. Minnesruna av Olle Löfgren med porträttfoto 

 Trivsamma medlemsmöten... ...och kioskbygge, fotoreportage 

 
Milstolpen Nr. 4 

 Notiser: Kanalens dag, Kulturvandring, Lyckad midsommarfest, Vita husets omdaning, Hemlig gång 

vid Tuna?, Etapp 2 Vision Täljöviken, Viktigt lunchmöte, Genomfartsleden väg 276, Torsten Jansson 

död,  Hembygdskavlen, Församlingens Dag. 

Milstolpen Nr. 6 
 Österskär fyller hundra år. “Villastad för naturvänner, seglare, sportsmän”. Text:  Olle Löfgren. 

Foton: “Dragontorpet Tunanäs”, “Tomtkarta från 1909, bearbetad av Hans von Matérn”, “En av 

Johan Hellmans annonser i dagspressen.”, “Österskärs järnvägsstation 1918”, “Väskfabriken blev en 

stor arbetsgivare i Österåker”, “Fiskare Axel johansson med familj vid Strandvägen 7. Två döttrar 

skötte telefonväxeln.”, “Signe Nyström, tuff ung dam född 1888.”, “Nyströms speceri- och 

diversehandel som den såg ut i början av 1900-talet. Idag heter affären Tempo.”, “Kjellmans affär 

vid järnvägsstationen där ett hyreshus nu ligger.”, “Pensionat Östergården, senare 

Katharinastiftelsen och Nordiskt Musikkonservatorium. Idag bostadsrättsföreningen Villa 

Östergården.”, “Bråkenhielmska villan vid Katarinavägen, som blev föreningsgård och då kallades 

Gillet. Numera privatbostad.”, “K.G. Johansson, ´hemvärns-Kalle´, arbetade på varvet i sin 

ungdom.”, “Gruvan nedtill.”, “Perstorp, där Guldsmedsbolagets direktör höll hov för societeten.”, 

“Stilmöbler, vackra mattor och prydnader i Perstorps salonger på tjugotalet.”, “Villa Ekbacken vid 

Generalsvägen. Här bodde musikerparet Harr och Inger Fritz-Crone.”, “En kaffestund i Villa 

Ekbackens trädgård. I mitten Harry och Inger Fritz-Crone.”, “ ´Wiking X´, Petterssonbåten som 

Gunnar Fritz-Crone seglade runt Skandinavien med.”, “Åsa och Gunnar Fritz-Crone.”, “Lilian och 

Roland Hedmo utanför ´Stugan´ som Pauline Brunius kallade sitt läckra hus vid Trälhavet.”, 

“Åtskilligt av den gamla inredningen i ´Stugan´ finns kvar, välbevarad.”, “General Geijers srtora 

pampiga villa vid Generalsvägen/Geijersvägen.”, “General Gottschalk Geijer (1850-1924)”. 

 Högspänning. Dikt om att åka med Roslagsbanan av Anita Sandwall (porträttfoto) 

 Charterflyg för 50 år sedan. Lars Alegren (porträttfoto) minns premiärturen till Medelhavet. “Glada 

charterresenärer lämnar DC 3:an för att njuta av sol och värme vid Medelhavet. Fast resan dit ner 

tog förstås en hel dag.”, “Lars Alegren och söta flygvärdinnan Ingrid Lange, två pionjärer i 

charterflygets historia.”,  

 Hur vårdar vi hembygden? ÖHF vill medverka till sansade förändringar. Text: Jörgen Thulstrup. 

 Åkersberga från luften. Fotograf Göran Sandström ger ÖHF nya flygbilder över Åkersberga med 

hjälp av flygentusiasten Bengt Thimgren. “Österskär, Sätterfjärden t.v., Perstorpsområdet t.h. och 

Rödbosundet upptill”, “Norrgårdsvägen, Sätterfjärden överst.”, “Åkersberga centrum med Skutan 

nedtill t.h. och nya Skonaren-husen t.v.” 

 Eric Englund till minne. Minnesruna av  Bertil Delin med foto på Eric Englund 



 Sista bilden med Torsten. Torsten Jansson fyller 95, fotografi där han är omgiven av sin stora familj, 

avlider kort därefter. Minnesruna av Olle Löfgren. 

 Välbesökta kulturvandringar. Foton från aktiviteten av Hans Olovsson och Olle Löfgren. 

2005 
Milstolpen Nr. 1 Notisnummer (2 A4-sidor) 

 Rapport från Höstmötet och från torp- och soldatkommittén, seminarium om kommunens 

framtidsplaner, uppmaning att köpa bingolotter, info om föredrag hos Åkersberga 

Trädgårdssällskap, rapport från Luciafirandet samt information om ÖHF:s inställning till  

kommunens planer för planområde Täljöviken. Redaktör: Hans von Matérn 

Milstolpen Nr. 2 Notisnummer (2 A4-sidor) 
 Notiser: Länsförbundets årsmöte, Vita Husets renovering, Långhundraledsgruppen, 

Översiktsplanegruppen, Kulturveckor vid Näs, Kulturhusens dag, Planringsmöte, Säljer dockmöbler 

och gamla saker 

Milstolpen Nr. 4 
 Specialisten på träsnipor. Ture hann nog bygga hundratalet båtar. Text: Olle Löfgren. Foton: “Ture 

Ericsson är 79 år men arbetar fortfarande i sin verkstad. Den här snipan höll han på att reparera när 

Milstolpen besökte honom.”, “Lekkamrater i Nykvarn på trettiotalet. En av småpojkarna är Ture 

Ericsson.”, “Affären i Alsvik som Ture Ericssons föräldrar startade.”, “Ture Ericsson tar fram 

dragspelet då och då, spelar gärna en Taube-vals.”, “Ture och Evy Ericsson, nygifta 1948.”, “Tures 

farfar Johan Viktor, till vänster, och far Ragnar drar i land noten, ett fiskeredskap som användes förr 

i tiden.” 

 När Trälhavet var rikt på fisk. Låg på bryggan och såg gäddorna gå in i ryssjorna. Text: Britt Klint 

(porträttfoto). Foton: “Notbryggan vid Lervik.”, “Gunnar Andersson och hans fru Helga tar i land 

strömming vid notbryggan.” 

 “Vita huset” återuppbyggs. Text om branden som skadade huset. Foton: “Vår ordförande Suzanne 

Hillgren tackade Royne Eriksson (på bilden) och Per Pettersson som larmade brandkåren och 

därmed kanske räddade vårt 1700-talshus från att helt brinna ned.”, “Snickare gör nya takstolar.” 

 Galärparken. Dikt av Anders Wetterberg. Foto på minnesstenen på Näs av Ulla Oetterli 

 Händelserikt 1955 i Österåker. 3639 invånare, “hypermodernt” kommunalhus invigt. Text: Olle 

Löfgren. Foton: “Kommunalhuset när det var nytt 1955. Nu skall förvaltningen flytta därifrån.”, 

“Bostadsrättsföreningen Montaget, Österåkers första radhusområde, ´genomtänkt och välbevarat´ 

anser kulturhistoriker.”, “Kyrkoherde Samuel Norrby invigde duvan i predikstolen.”, “Kvarteret 

Hammaren mellan Skolvägen och Storängsvägen i det ännu lantliga Åkersberga.”, “Motorvägen 

från Danderyd till Rosenkälla.”, “Den gladlynte Srtig Pettersson efter 2,04-hoppet.”, “Så tänkte man 

bygga fängelset på Runö, ungefär där firma Europamöbler nu ,ligger. Innanför en fem meter hög 

mur skulle de farligaste fångarna samlas. Administrationen förlades utanför anstaltsområdet.” 

(ritning), “Kommunvapnet Nils-Henrik Winblad ritat och Hembygdsföreningen skänkt till Österåkers 

kommun.”, “ Bogesundsleden som aldrig blev byggd.” (karta), “Professor Bertil Ohlin talade vid 

kistan på kyrkoherde Norrbys begravning.” 

 Ångbryggeri blev väskfabrik. “Lagradt Pilsnersvagdricka” i stora mängder. Text: Olle Löfgren. Foto: 

“Ångbryggeriet vid Åkers kanal i början av 1900-talet. Byggnaden är borta nu men låg ungefär där 

väg 276 korsar kanalen idag.”, “Lagradt Pilsnersvagdricka, en av Ångbryggeriets storsäljare. 

(flasketikett)” 

 Historien om skogens folk. Text: Olle Löfgren. Foton: Porträtt på Bertil Delin, tidigare 

kommunfullmäktiges ordförande samt “Bertil Delin, i förgrunden, då han gick på kolarskolan i 

Gammelkroppa 1946.” 

  I vikingarnas kölvatten. Följ med på en båtresa på Åkers kanal. Text: Olle Löfgren. Foton: “Bosse 

Parneviks Tuna Säteri.”, “Generalsvägen 16, ett ståtligt hus från 1600-talet, foto från år 1919.”, 



“Tunaborgen som den kan ha sett ut under medeltiden. 1921 var borgen potatiskällare. Den har 

restaurerats i omgångar, senast 1995. Teckning av Lars-Erik Wickström.”, “ Den här kartan över 

Tuna är från 1687. Den visar tydligt att Tuna redan då var omgivet av odlingar. En av 

Hembygdsföreningens medlemmar, Leif Svensson, köpte kartan på en loppmarknad.”, “Åkers kanal 

med omgivningar år 1932. Längst ner Åkersberga brädgård med hyvleri och kvarn, norr därom 

järnvägsbron, och ännu stycke upp Ångbryggeriet, senare Melins resväskfabrik. I dag är Åkers kanal 

en lång båtparkering.”, “Nybyggda hyreshus i kvarteret Skonaren vid kanalen.”, “Smedby tegelbruk 

år 1910.”, “Ångbåten  Åkers Kanal på väg ut ur slussen år 1908.”, “´Vita huset´i Ekbacken, en gång 

prästgård vid kyrkan. Foto: Hans von Matérn”, “Kanalbyn mitt emot Ekbacken.”, “Pålhammars affär 

vid Åkersbro, en riktig lanthandel.”, “ Lusthus vid Hakunge gravfält.”. 

 Österåkers största konstsamling. Text: Hans von Matern. Tre foton från Runö Kursgårds 

konstsamling. 

 “Hemvärns-Kalle” har avlidit. Minnesruna med porträttfoto, text: Bertil Lennerman och Olle 

Löfgren. 

 Trevliga ÖHF-träffar. Fyra foton från medlemsaktiviteter. 

 
Milstolpen Nr. 5 Notisnummer (2 A4-sidor) 

 Notiser: Höstmöte, Vita Huset reser sig ur askan, Översiktsplanegruppen, Kulturhusens dag, Två 

dagar med sandkilen Helmi, Jordbrukets dag med foto: “På kuskbocken Evert Lööfs barnbarn, 

Annika Pagård, som driver hästgården i Björkhageområdet och som nu ser sin existens hotad av de 

nya bebyggelseplanerna i området. De har redan blivit uppsagda från hästhagen i området.”, Extra 

höstutflykt, Stenhagens handel, Sökes ny stugfogde. 

 
Milstolpen Nr. 6 Notisnummer (2 A4-sidor) 

 Notiser: Höstmöte, Extremt väder, Kulturhusens dag -sjöfartens miljöer med foton: “Mats 

Hellström bjuder på tur med Freja”, “Tälja”, Bergshamra-vandring, med foto: “Rockberg vid Kraus 

grav”, Strategigruppen, Grönstrukturplan för Österåkers kommun, Hembygdskavlen, 

Samarbetsplaner, Vita huset har ny föreståndarinna med foto på Marie-Louise Berthels. 

 
Milstolpen Nr. 7 

 Båtvrak från Vasatiden hittat. Brinnande krigsskepp gick till botten i Tunafjärden. Text: Gudrun 

Vällfors. Foton: “Vid lågvatten syntes ännu 2004 fem meter av båtvraket intill en bryggpåle vid den 

nutida stranden av Tunafjärden. (Foto: Gudrun Vällfors)”, “En putto, 42 cm lång, hållande en 

hermelin i sina knubbiga händer!”, “Karm med  rosenbård. Liknande karmar sitter på Vasaskeppets 

fönster och dörrar. (Foto: Marina Ljunggren, Sjöhistoriska museet, Stockholm)”, “Är det delar av en 

utsirad akterspegel, som flyter upp?”, “Årtull av äldre typ, där åran hålls kvar med rep och sten.”, 

“Tuna kungsgård ritad av Erik Dahlberg omkring 1665.”, “ Är det den avritade kanonslupen som 

ligger vid stranden?”, samt porträttfoto på artikelförfattaren. 

 Letti Rapp på skattjakt i Estland. Föräldrarna gömde värdesaker före flykten till Sverige. Text: Olle 

Löfgren. Foton: “Letti Rapp och hennes bror Ulo med en del av fynden från Estland.”, “En tubkikare, 

gamla telefoner, mynt från tsartiden, en silverklocka, glasskålar, en kristallkaraff och rakdon fanns 

bland fynden i tunnan.”, “Här pågår skattjakten för fullt vid Lettis barndomshem i Estland.”, “Letti 

och hennes bror granskar innehållet i en påträffad plåtask.”, “Letti Rapp har en av de gamla 

telefonerna i sin ateljé i Hagbystugorna.”, “Lettis pappa Karl Rammus.” 

 Vad hände båtsman Hartenberg? Seglade med Göta Lejon bland pirater i Medelhavet. Text: Björn 

Glemme. Foton: “Båtsman Hartenbergs arbetsplats, ´Göta Lejon´, svenska flottans flaggskepp på 

1730-talet. Skeppet försvann på uppdrag ända nere i Medelhavet. Bilden visar en modell som finns 



på Sjöfartsmuseet i Stockholm.”, “Här bodde Anders Hartenberg, i båtsmanstorpet 104 Hartenberg. 

I dag är dock huset om- och tillbyggt. Där bor numera Ulf och Anne Stigare och deras barn.” 

 Nybyggarliv på Åkerstorp. Ulf bor i Australien men minns sitt 60-tal här. Text: Ulf Hjertqjuist. Foton: 

Karin och Ulf Hjertquist som flyttade till Australien. Här har vi dem på vandringsleden Milford Trak 

på Nya Zeeland. De ser ut att vara nöjda med tillvaron där nere.”, “Åkers handel med bodbiträdet 

Ulla Abramsson och kunden Johanna Hjertquist.”, “´Åkers Express´ ångar fram på kanalen, en av 

deltagarna i Kanalrodden.”, “Två kineser i Ekbacken, Ulf Hjertquist, till vänster, och Kai Wahlsten.” 

 Fyra “kubbhus” i Österåker. Murad vedkubb i väggen, en ovanlig byggmetod. Text: Hans Rockberg. 

Foton: “Bengt Fagerström, till vänster, och Bo Hedenstedt, ägare till kubbhuset vid Prästgårdsvägen 

4.”, “Stallet vid Täljö gård, ännu ett kubbhus i Österåker.”, “På stallets insida ser man hur väggen är 

uppmurad med träkubbar.” samt porträttfoto på artikelförfattaren. 

 Längtan. Dikt av Anders Wetterberg. 

 Spred kunskap om Österåker. Minnesruna med foto på Helga Gäfvert. Text: Olle Löfgren. 

 Sjöman redan i 6-årsåldern. Petrus fick tidigt börja hjälpa till på “Alcea”. Helga Gäfvert intervjuar 

slussvaktare Petrus Johansson 1969, en text i bearbetning av Olle Löfgren. Foton: “Petrus 

Johansson, skutskeppare och senare slussvakt i Åkersberga.”, “Roslagsskutan Alcea vid Åkersbro, 

fullastad med ved från skogarna vid Garnsviken.” 

 Anna-Stina Neckman har avlidit. Minnesruna med foto på den framlidna. Text: Olle Löfgren. 

 Sture Jansson stöttepelare i ÖHF. Minnesruna med foto på den framlidna. Text: Olle Löfgren. 

 Sex bildreportage. Kyrkogårdsvandring, bildtext: “Ett trettiotal personer deltog i 

kyrkogårdsvandringen den 21 maj som arrangerades i samarbete med Södra Roslagens 

Släktforskarförening.”, Segeltur med Helmi, bildtext: “Sandkilen Helmi, byggd på 1800-talet, seglar 

ännu.”, Torpvandring på Svinninge, bildtext: “Torpvandringen på Svinninge den 29 maj samlade ett 

40-tal deltagare. Bl. a. besöktes Nybygget, Sandviken, Svinningeudd och Björnkärrstorpet.”, 

Kanalens dag, bildtext: “Det var fint väder och många besökare då Kanalens dag firades i Ekbacken. 

Båtsmanstorpet hade många besökare. Hembygdsföreningens servering vid Vita huset likaså.”, 

Jordbrukets dag, bildtext: “Söndagen den 14 augusti blev en lyckad dag för traktens jordbrukare. 

Foto: Hans von Matérn.”, Kulturhusens dag, bildtext: “Kulturhusens dag den 11 september ägnades 

åt sjöfartens miljöer. Hembygdsföreningen fick besök av landshövding Mats Hellström. Foto: Hans 

von Matérn och Hans Rockberg.”, Hembygdskavle på Essingeöarna, bildtext: “En grupp medlemmar 

i Hembygdsföreningen deltog i den traditionella Hembygdskavlen, som gick i år på Essingeöarna.”. 

 
2006 
Milstolpen Nr.2 

 Livet i Östanå på 1910-talet. Sjuåring blev märkpojke-tjänade egna pengar. Text: Holger Bengtsson. 

Foton: “Östanå såg 1909. Övre raden från vänster: sorterare Pettersson, okänd man, faktor 

Christian Bengtsson, kolare August Bodin, två bröder Englund, en okänd och Erhard Jonsson. 

Mittenraden: Från vänster 2 okända, Jacob Häggström, Walter Thörnberg, 2 okända, stabbläggare 

Artur Bengtsson, Oscar Lundqvist. Nedre raden: Oskar Garberg, Kalle Lundvall, okänd, maskinist 

August Lundvall, två okända”, “Udden vid Östanå där faktor Christian Bengtsson och hans familj 

bodde under åren 1909-1920.”, “Bröllop i Roslagskulla kyrka omkring 1910. Brudgummen är präst i 

församlingen och har gift sig med en konfirmand! En händelse som väckte uppseende i bygden.”, 

“Östanå slott omkring 1912.”, “Christian Bengtsson på ålderns dar.”, “Helnykter och synnerligen 

skötsam skrev brukspatron Boström om faktor Christian Bengtsson.”, “Allmän mobilisering 1914, 

vaktstyrka vid landstormsförrådet i Roslagskulla folkskola. Till vänster Christian Bengtsson, faktor 

vid Östanå såg.”, “Potatisköpkort från 1918. Tydligen ett slags ransoneringskort som 

Livsmedelsnämnden i Östanå utfärdat.” samt porträttfoto på Holger Bengtsson. 

 Politisk dramatik för 50 år sen. Berga gård och “Runö fängelse” blev heta frågor. Text: Olle Löfgren. 

Foton: “Runö gård ovanför slussen. Det var på Runö gårds marker staten och kommunledningen 



ville placera ett nytt fängelse.”, “Tavlan med Karl XII:s likvaka finns kvar hos hemvärnet i Österåker. 

Här är det Roger Nilsson som visar upp den.”, “Göthe och Ulla Uneborg samt Arne Pettersson, tre 

veteraner i bostadsrättsföreningen Sågen vid Skolvägen 13 i Åkersberga. De flyttade in där när 

huset blev klart i februari 1956.”, “`Montaget´, Österåkers första radhusområde.”, “I förgrunden 

Berga gård som expropierades. En kostsam historia för kommunen.”, “Fritjof Thun (s), ledande 

politiker i Österåker 1956. (Teckning: Sven Rydén).”, “Kommunen sålde Kyrkskolan till 

Antennspecialisten 1956.”, “Holger Wallin (c ), kommunfullmäktiges ordförande. (Teckning: Sven 

Rydén).”, “Elisabet Högman har bott länge i Bostadsrättsföreningen Lodet. Här tillsammans med 

föreningens ordförande Olof Klaesson.”, “´Fyraårige Hans Johan Sundström stortrivdes vid 

Solbrännan. Det gjorde också unga Patricia Hartwall, som var den sötaste av alla de söta badflickor 

fotografen såg.´ Idag är Patricia 52 år gammal och sjukgymnast i Lund. Hon är gift Högsten och har 

två barn.”, “I oktober 1956 blev hyreshuset med Berga-Grillen, Edbergs bokhandel och Frimans 

´snabbköp´ klart för inflyttning. Det var Österåkers bostadsstiftelse som lät bygga huset.”. 

 Lyckad kalenderkommers. Foton: Elever i Bergsätraskolan var duktiga på att sälja 

Österåkerskalendern.”, “Tioåriga Jacqueline Cederblad drog in mycket pengar till klasskassan,”. 

 Dammsugarfabrik i Åkersberga. Exporterade till Brasilien, Uruguay, Kanarieöarna. Foto: “Dambi-

fabriken i Åkersberga centrum 1956.” , “Birgitta Andersson stansar tillbehör till dammsugarna”. 

 Över 10.000 har sett hemsidan 

 150 år sen första sockenbutiken. Stenhagens Handel blev föregångare till Konsum. Text: Olle 

Löfgren. Foton: “Österåkers första centrum, Stenhagen, på 1800-talet, avbildat på en målning av 

konstnären John Ehlton. Stenhagens handel ligger nedtill i bildens mitt. Till höger ´fattigstugan´ och 

skolan. Den vita byggnaden i mitten är ett så kallat kubbhus, i dag med adress Prästgårdsvägen 4. I 

huset längst till vänster fanns en krog. Den byggnaden revs emellertid på 1870-talet och 

återuppfördes norr om Kvisslingeby gård under namnet Reginelund.”, “Manne Karlsson och Vera 

Jansson på trappan till Stenhagens Handel.”, “Interiör från Stenhagens Handel på 1950-talet, 

affären med anor från 1850-talet.”, “Mannen i kärran hette Wilhelm Ericsson. Han bodde i 

´fattigstugan´och var förlamad i båda benen. Han kom krypande varje dag till Stenhagens Handel. 

På söndagarna drogs han i kärra till gudstjänsterna i Österåkers kyrka. Han var känd för sin vackra 

sångröst. Pojken som drar kärran hette Bertil Lindman.”. 

 Greta Nyberg blev 104 år. “Mitt bästa jobb var att städa på Lastbilscentralen”. Foton: “Greta 

Nyberg fyllde 104 år den 10 september förra året. Som kommunens äldsta invånare gratulerades 

hon av företrädare för kommunen och kyrkan, och givetvis också av släkt och vänner. Den 12 

december avled hon emellertid. (Foto: Gerhard Nuss)”, “Fem generationer: Greta Nyberg omgiven 

av sin familj. Från vänster Hasse Ramström, Pelle Nyberg, Elsa Wessman samt flickorna Tessan och 

Fia.” 

 Hembygdsmuseet bör förnyas. Arbetsgrupp föreslår lockande programverksamhet. Text: Jörgen 

Thulstorp. Foto: “Gamla ´Fattigstugan´i Stenhagen, numera hembygdsmuseum.”, “ 

 Sångarglädje i Vita huset. Foto: “Björn och Linda Rapp, t.v. skapade hlög stämning i Vita huset vid 

medlemsmöte den 23 mars. T.h. Gustaf och Berit Quennerstedt.” 

Milstolpen Nr. 3 Notisnummer (4 A4-sidor) 
 Årsmötet 23 april med foto: “Berit Wallenquist, Anita Andrén och Marianne Lövenborg i 

Österåkersdräkten” 

 Kulturvandring vid Smedby  

 På Historiska Museet. Text: Hans von Matérn. Foto: “Pilspetsfynd från Tunaborgen” 

 Husby, en by med anor. Text: Olle Löfgren. Foto på Husby. 

 Latrin i “Skitgropar” blev gödning. Text: Hans Rockberg 

 Kulturhusens dag. Text: Sören Norrby. 

 Gudstjänst vid Norrö Tingshus. Text: Olle Löfgren. Foto: “Friluftsgudtjänst” 

 Nationaldagen. Text: Hans von Matérn. Foto: “Sören Norrby hlögtidstalar” 



 Den nya kanalparken invigs. Text: Olle Löfgren. Foton: “Freja”, “Gisela Holmgren”, “Viksbåten” 

 Notiser: Midsommarafton, Seminarium igen, ÖHF-kalender aug-dec. 

Milstolpen Nr. 4 Notisnummer (4 A4-sidor) 
 Höstmötet. Kallelse och dagordning på 2 A4-sidor 

 Österåker segrade i ´Hembygdskavlen´. Text: Olle Löfgren 

 Stor publik på soliga Kanalens Dag, foto på försäljerska 

 Energi och samhälle i omvandling.  

 Kulturhusens Dag. Text: Olle Löfgren. Foto: “Freja” 

 ÖHF-kalender okt-dec 

 
Milstolpen Nr. 5 

 Långa bilköer blev het valfråga. “Planskilda korsningspartiet” svår politisk utmaning. Text: Olle 

Löfgren. Foton: “Leif Engström och partiledaren Sven-Erik Andersson demonstrerade vid Rosenkälla 

mot de långa bilköerna, och väckte uppmärksamhet i dagstidningarna, Foto: Erich Stering.”, “Bron 

vid Rosenkälla klar 1978. Delar av partiet intervjuas av lokalpresssen.”, “´PKP:s förste, andre, 

nuvarande och kanske kommande ordförande´står det i familjealbumet. Fr. V. Sven-Erik Arenbalk, 

Gunnar Garpendahl och Ulf Widebäck tillsammans med unge Stefan Arenbalk.”, “Tåg till Skånsta 

och Margretelund, en dröm som ingick i valkampanjen 1979 (teckning)”, “Planskilt kalas planeras 

1982. Fr. V. Gunnar Garpendahl, Sten Bremberg, Ulf Widebäck, Birgit och Bengt Allfors”, 

“´Valbyrån´1982 med fr.v. Arne Ahlvar, Gunnar Garpendahl, Birgit Allfors, Ulf Widebäck, Harald von 

Haslingen, Mats Höjbrandt och Bengt Allfors.”, “Ulf Widebäck, Lars-Erik och Irma Hägerstedt samt 

Gunnar Garpendahl.”, “Fyra PKP-veteraner, fr.v. Leif Engström, Lars-Erik Hägerstedt, Gunnar 

Garpendahl och Sven-Erik Arenbalk, som nyligen träffade Milstolpens medarbetare och då visade 

ett gammalt kampanjredskap.” 

 Åkers kanal byggdes på två år. 150 man slet hårt med träspadar och skottkärror. Text: Björn 

Glemme. Illustration: “Karta från 1822, karta från 1864. Till vänster Åkersån före ombyggnaden till 

kanal på 1820-talet. Till höger den rakare, bredare och djupare Åkers kanal. Kartskiss: Hans von 

Matérn.”, foto: “Slussen i gamla tider.” samt porträttfoto på artikelförfattaren. 

 Ny teknik apropå ´Kanalstaden´. Seminarium om energi och samhälle i omvandling. Text: Jörgen 

Thulstrup. Foto: “Väster om Åkers kanals mynning tänker man sig en framtida bebyggelse. 

“Kanalkvarteren” kallas den nya stadsdelen i kommunens planer. (Foto: Bergslagsbild AB)”, 

“Deltagarna i seminariet på Runö kursgård (Foto: Jörgen Thulstrup)”, “Malin Olsson beskriver hur 

Hammarby sjöstad kom till. (Foto: Jörgen Thulstrup)”, “´Tak är guld värda´ sa Peter Kjaerboe på 

Runöseminariet. (Foto: Jörgen Thulstrup)”, “Sören Norrby tackar David Södergren som berättat om 

energi-effektiva hus. (Foto: Jörgen Thulstrup)”. 

 Byrålådan var full med sedlar. “Fattig” bonde på Lilla Västanberg överraskade. Text: Olle Löfgren. 

Foton: “Alla trodde att Klas Åkerström var fattig, men hans byrålåda visade sig vara proppfull med 

sedlar, berättar Erik Forsberg.”, “Tre av syskonen Åkerström på förstukvisten till Lilla Västanberg, 

fr.v. Klas, Oskar och Brita.”, “Erik Forsberg på verandan till Lilla Västanberg.”, “Stefan Söder i köket 

på Lilla Västanberg, där han och hans fru Paula i dag bor.” 

 Höstglöd. Dikt av Anita Sandwall, foto på poeten. 

 Ulf startade bageri i Australien. Pepparkakor och finska pinnar gav kön för mödan. Text: Ulf 

Hjertquist. Foton: “Ulf Hjertquist, en gladlynt f.d. Åkersbergabo, i dag pensionär i Australien.”, 

“Julmarknad i Brisbane”, “De skandinaviska bakverken blev så småningom en framgång för Ulf och 

Karin. Wienerbröd, kanelbullar, bakelser och tårtor blev storsäljare.”, “´De bästa bullarna i Brisbane 

- pröva dem´, stod det på affärsskylten.”, “Kaféet med rustik svensk inredning blev en känd svensk 

samlingspunkt i skandinaviska kretsar kring Brisbane.” 



 Hembygdsrörelsen snart 100 år. “Ta vara på eldsjälarna men undvik att trötta ut dem”. Text: Jörgen 

Thulstrup. Foton: Professor Peter Aronsson från Linköpings universitet ledde seminariet om 

hembygdsrörelsen och framtiden. (Foto: Jörgen Thulstrup)”, “Doktorand Ann Eskilsson, en av 

inledarna. Foto: Jörgen Thulstrup.”, “Hembygdskonsulenten Kjell Nilsson medverkade i 

diskussionerna. Foto: Jörgen Thulstrup.” samt porträttfoto på artikelförfattaren. 

 Näs gård undgick nedläggning. Arrendatorn fick köpa en mindre del, resten bebyggs. Text: Olle 

Löfgren. Foton: “Ingemar Olsson”, “En del av ekonomibyggnaderna på Näs gård är hundra år 

gamla.”, “Så här såg mangårdsbyggnaden på Näs ut år 1919.”, “En del av den 4,3 kg tunga Näs-

skatten som innehöll över 2000 mynt, orientaliska, tyska, engelska och skandinaviska. (Foto: 

Kungliga Myntkabinettet)”. 

 Avlidna ÖHF-medlemmar. Minnesruna över Hans Jörngren och Harald von Haslingen med 

porträttfoto på de framlidna. 

2007 
Milstolpen Nr. 1 Notisnummer (2 A4-sidor) 

 Nya styrelsen, 60 jubileum stundar!, Utveckling av Hembygdsmuseet, Hembygdskavlen, 

Musiklustspel vid Hagbystugorna (med foto: “Linda Rapp i aktion i Vita huset på Lucia”), Ännu ett 

soldattorp (med karta: “Kvisslingby båtsmanstorp”), Gåva till föreningen?, Vårprogrammet 200y7. 

 
Milstolpen Nr. 2 Notisnummer (4 A4-sidor) 

 Föreningens årsmöte med kallelse och verksamhetsberättelse inbladat, Hagby-gravfältet (Foto: 

“Anita Andrén och Marianne Löveborg”), Stugfogde söks, Guide för Forn-Åker, Vårutflykt till 

Skokloster, Vårprogrammet. 

Milstolpen Nr. 3. Jubileumsnummer 60 år 
 Sextio händelserika år. Odyssé genom olika årtal. Foton: “Österåkers kommunvapen som 

hembygdsföreningen skapade.”, “´Hembygdens dag´ på midsommarafton 1950.En samling 

historiska ekipage rullade genom Åkersberga. Här har vi ett vikingaskepp med Sven Gimströmer 

bakom hästen.”, “I maj 1986 satte ÖHF-medlemmar i gång att återuppföra “Vita huset” i Ekbacken. 

På bilden Tage Ohlsson, Tore Kraft, Ingvar Jakobsson, Yngve Nilsson och Sture Jansson. I 

byggarbetslaget ingick också Tage Jansson, Allan Åkerberg och Karl-Erik Hultgren. (Foto: Evy-Ann 

Ekholm)” 

 Livskraftig studiecirkel, soldatgruppens arbete. Text: Gunnar Winberg. Foto: “Johan Åkerblad, född 

1844, den siste båtsmannen för roteln nr 111 Stora Stava. Han var i tjänst under mer än 30 år. 

Åkerblad var känd som en kraftnatur. Med hustrun fick han elva barn, alla födda på torpet.”. 

 Vi får överta ännu ett soldattorp? Intressant hus vid Kvisslingby från tidigt 1700-tal. Text: Gunnar 

Winberg. Foto: “Båtsmanstorpet i Kvisslingby, sannolikt byggt i början av 1700-talet.”. 

 Arbetsgruppen Långhundraleden. Text: Gudrun Vällfors. Foto: “Långhundra-gruppen år 1991: Karl-

Erik Mörk, Henning Loggert, Sören Hjalmarsson och Gudrun Vällfors.” 

 Fornminneskommittén. Text: Gudrun Vällfors. 

 Torpinventering i Österåker. Text: Carl-Göran Backgård. Foto: “Torpkommittén år 1985: Från 

vänster Gun Blinck, Carl Mossberg, Berit Wallenqvist, Carl-Göran Backgård, Marie-Louise 

Haegermark Eriksson och Britt-Marie Kraft.”. 

 Museerna – viktiga kulturbärare. Men vad bör vi göra för att locka fler besökare? Text: Jörgen 

Thulstrup. Foton: “Båtsmansmuseet i Ekbacken, Åkersberga, är ett litet intressant museum, byggt 

med kunskap, inlevelse och fantasi. På bilden prosten Pontén som håller husförhör hos familjen 

Hagelbäck.”, “Lennart Fehrm visar en plansch för besökande skolbarn. 

 Bråkstakar vid Åkers ström. Våldsam konflikt om sönderskurna ryssjor. Text: Gudrun Vällfors. 

Illustrationer: “Tuna Curia 1344. Göran Dahlbäck, Tuna – Biskopens borg och gård. (karta)”, 

“Germanicus Europakarta 1467 (detalj) med Agaria som en av tre marknadsplatser i Uppland. 



(karta)”, “På Johannes Blaeus Upplandskarta 1638 (detalj) syns avbrottet i Långhundraleden vid 

Skepptuna. Men ortnamnet står för långt åt öster. (karta)”, “Smedbys ägor vid Åkersån. Lantmätare 

Sven Magnussons karta över Smedby säteri 1640. Copyright Margretelunds slott.”, “Åkersbro 1640. 

Detalj från Smedbykartan 1640. Fyrkanterna nedanför bron kan tolkas som bryggor. Copyright: 

Margretelunds slott.”, “Staffan Erichsson, Matz Andersson och Johan Erichsson angriper kronans 

befallningsman. (Teckning av Nils Enar Eskhult).”, “Krogen i Stenhagen (byggnaden till vänster) på 

en tavla , målad av John Ehlton.”, “Mattz Mattzson och Mattz Hansson beordrades att ta upp 

ryssjorna. En soldat följde med i båten. (Teckning av Nils Enar Eskhult).”, “Åkersbro och den 

slingrande Åkers ström ner till ´Skvalet´. Karta 1793.”, “Lillbro med lastage- och marknadsplatsen 

vid nuvarande kanalslussen. Karta 1793.” samt porträttfoto på artikelförfattaren. 

 Här gällde ordning och reda. Inget bus på lektionerna i Österskärs folkskola. Text: Olle Löfgren. 

Foton: “Österskärs folkskola på 1930-talet. Skolhuset, till höger, eldhärjades på 1980-talet. 

Byggnaden till vänster var lärarbostad. Det huset finns fortfarande kvar.”, “En skolklass på 1920-

talet. Över raden från vänster: Margret Jonsson, Högman (syster till Filip Högman), Margit Juhlin, 

Gunhild Thun, Lisa Linder (Berga gård), läraren Harry Hedén, Alvar Dahlqvist, Sture Jansson 

(Janssons affär). Sittande: Maja Bark, Greta Sällstedt, NN, Elsa Johansson, Kalle Hamrin (“Kurres” 

pappa), Ejnar Johansson, Sigvard Landström, Evert Andersson, Sven Johansson.” 

 Åkersberga ville ej bli sovstad. “Österskärs idyll som skall väckas ur törnrosasömnen”. Lokala 

nyheter från 1957. Text: Olle Löfgren. Foton: “Tre folkpartiveteraner pratar minnen vid 

kaffekoppen. T.v. fröken Linnéa Ferngren, fru Agnes Lindblad och fru Berta Lindblom.”, “Villor vid 

Storängsvägen flyttades bort för att ge plats åt stora flerfamiljshus. Här är det Ulf Seippels villa som 

transporteras iväg till Åkerstorp.”, “Fritjof Thun”, “Det  blev  folkvandring till 

bostadsrättsföreningen Montaget då den första lägenheten visades.”, “Examen i  Bergaskolan. 

Musiklärare Åke Sandqvist dirigerar skolorkestern.”, “Tuna gård inköptes av skådespelaren Stig 

Järrel. I köpet ingick vackra antika möbler.”, “Segrarfamiljen Lampell, maken Sven, sonen Tomas 

och makan, den kända skådespelerskan Eva Dahlbäck, med vandringspriset, en stilig silverbricka.”, 

“Österåkers Lucia 1957: Gunilla Pilström, idag gift med Sören Norrby.” 

 Smedby -gård med gamla anor. Mäktiga adelsfamiljer avlöste varandra som ägare. Text: Jörgen 

Thulstrup. Foton: “Mangårdsbyggnaden på Smedby idag. (Foto: Stockholms läns museum)”, 

“Magasinen vid Smedby. (Foto: Stockholms läns museum)”, “Gabriel Gustafsson Oxenstierna. Foto 

SPA 1926:344 efter målning av Cornelius Arentz ca 1640.”, “Rekonstruktionen av hur Smedby kan 

ha sett ut i mitten av 1800-talet. (Tuschteckning av Mona Wassén).”, “Elis Fröstad”, “Smedby gård, 

sedd från söder. Mangårdsbyggnaden ligger inne bland träden i mitten. Till vänster ser vi den stora 

ladugården, i italiensk stil med rundade fönster. Tyvärr blev den offer för en pyroman och brann 

ned 1972.Till höger på bilden ser vi två större byggnader, kuskstallet och ett magasin. Kuskstallet är 

idag jordbruksmuseum. (Foto: Bröderna Harling) 

 Unik majstång i Ekbacken. Foto: “Midsommarstången i Ekbacken med sin nya ´krona´, utformad  av 

Jan Hillgren. Foto: Ulla Oetterli” 

 Besök på storslagna Skokloster … och vandring på Åkerstorp. Reportage med foton av Lena och 

Arne Sundberg, utan  bildtexter, från utflykt med ÖHF. 

 
Milstolpen Nr. 4 Notisnummer (2 A4-sidor) 

 Föreningens årsmöte. Årets valborgsfirande. Midsommarfirandet. Kulturvandring vid kyrkan (foto 

på Anna-Lisa Bäckman). Vandring vid Bergshamra. ÖHF kan få överta tiondeladan. Yttrande om 

Svinninge. Rosenkälla -historisk knutpunkt. 

 
Milstolpen Nr. 5 Notisnummer (4 A4-sidor) 

 Kallelse till höstmöte 



 Hembygdskavlen. Text: Olle Löfgren. Foto: “Vinnarlaget från Essingeöarna, Rolf Brate, Agneta 

Fransson och Per-Åke Unaeus” 

 Hembygdsmuseet m m. Foto: “Stävekan” 

 Stugfogde sökes  

 Vårt 60-årsjubileum. Text: Hans von Matérn. Foto: “Utstyrda till oigenkännlighet festar här loss 

Lennart Hillgren, Linda Rapp, Olle Löfgren och i bakgrunden Björn Rapp” 

 Besök från Rimbo Hembygdsförening. Text: Jörgen Thulstrup 

 Forn-Åkers medeltidsgård invigd. Text: Hans von Matérn. Foto: “Sven Jacobsson” 

 Fynden från 900-talet. Text: Hans von Matérn 

 Värmepump till Vita huset 

 Besök vid Stockholms läns museum. Text: Jörgen Thulstrup 

 Seminarium på Runö 

Milstolpen Nr. 6 Notisnummer (2 A4-sidor) 
 Österåkerskalendern, Föreningens höstmöte, Medlemsavgift för 2008, Ny dansbana (Foto: 

“Stommen till nya dansbanan”), Medverkan i närradio?, Guidad tågresa (Text: Olle Löfgren, foto: 

“Hans Rockberg guidar på tåget”), Vi behöver dig, Stävekan under tak (foto på eka under tak), 

Torpkommittén (Foto: “Berit Wallenqvist”) 

 
2008 
Milstolpen Nr. 1 Notisnummer (2 A4-sidor) 

 Programmet för 2008, Sevärt bildspel, Julmarknad i Vita Huset med foto: “Hans Rockberg i 

fårskinnspäls i säljtagen”, Medverkan i närradion?, Hembygdsmuseet, Tage Olsson 90 år!, 

Milstolpens framtid med foto: “Milstolpens redaktör Olle Löfgren”, Efterlysning: var finns Helmer 

Lundquists bilder? Redaktör: Hans von Matérn 

 
Milstolpen Nr. 2 Notisnummer (2 A4-sidor) 

 Valborgsmässoafton, Programmet för 2008, Den nya dansbanan, Utomordentligt bildspel, ÖHF 

kritiserar byggplaner vid Åkerstorp, ÖHF-nej till nya hus vid Stenhagens handel, Medarbetare 

önskas, Bingolotto, 40-talsdisco på Runö. Redaktör: Hans von Matérn 

 
Milstolpen Nr. 3 Notisnummer (2 A4-sidor) 

 Årsmötet, Ändringar i årets medlemsprogram, Kulturvandringen på Ingmarsö, Medarbetare önskas, 

Hotet om klimatförändringar, Länets hembygdsförbunds årsmöte med foto: “Carl-Göran med 

blomma och diplom”, Ny redaktionskommitté, Österskär - en fotoutställning, text: Inger Bergström, 

Den nya dansbanan, med foto på dansbanan. Redaktör: Hans von Matérn 

 
Milstolpen Nr. 4 Notisnummer (2 A4-sidor) 

 Smedbyvandring, text: Ingemar Jansson, Runövandring, text: Hans Rockberg, med kartbild: “Runö 

by på karta från 1901”, Kyrkan & Stenhagen -Österåkers äldsta centrum, text: Hans Rockberg. 

Redaktör: Hans von Matérn 

 
Milstolpen Nr. 5 Notisnummer (4 A4-sidor) 

 Kallelse till Höstmöte, Hembygdskavlen med foto: “ÖHF:s vinnarlag”, Hembygdsmuseet, Blå vågen-

stipendiet till ÖHF!, Studiebesök på Ingmarsö med foton: “Lena Eklund” och “Gula villan”, 

Inventering av fornminnen i Åkersberga, Nya medlemmar hälsades välkomna, Torp- och 



soldatkommittéerna, Piano bortskänkes, Guidning, Utställningen Österåker då och nu med foto: 

“Platsen för ´Klappbryggan´då och nu”. Redaktör: Hans von Matérn 

 
 
Milstolpen Nr. 6 

 Redaktörsbyte med presentation, från Olle Löfgren, foto, till Thomas Claesson, foto. 

 Notiser 

 “Reste gossarna till Åkersberg”. Om bröderna Harling. Text: Gunnar Winberg. Foton: “Edvard 

Harling. Bild: Stockholms Stadsmuseum”, “De tre gossarna Gunnar, Georg och Albert. Bild: 

Stockholms Stadsmuseum”, “Hela familjen Harling plus Ingrid Lundblad samlad i vardagsrummet. 

Bild: Stockholms Stadsmuseum”, “Repslagaregatan - det höga huset är nr 22B. Bild: Stockholms 

Stadsmuseum”, “Carola Harling. Bild: Stockholms Stadsmuseum”, “Ingrid Lundblad Harling. Bild: 

Stockholms Stadsmuseum”, “Doktor Ada Nilsson. Bild: Stockholms Stadsmuseum”, “Gunnar 

Winberg” 

 Kända män och kvinnor som varit i Österåker. Text: Gunnar Winberg. Foton: “Knut Hamrin i den 

svenska landslagsdräkten.”, “Stefan Pettersson i blåvit dress”, “Stickan Pettersson klarar 2.09 i 

Rom-olympiaden", “Sten Erickson”, “Erik Elmsäter i ledningen av hinderfinalen i London 1948”, 

“Eddie Wingren” 

 100-årsjubileum med notdragning. Text: Ingemar Jansson. Foton: “Not på tork i gistgården”, “Fritz 

och Marias ättlingar” 

 Vem var Tant Klara? Text: “Jörgen Thulstrup, som intervjuat Margareta Jansson”. Foton: “Klara 

Nilsson –Tant Klara- med sin söndagsskoleklass 1913. Anna Jansson, brorsdotter till Tant Klara, är 

flickan i rutig klänning i mitten nederst. Foto: Harling”, “Hembygdsmuseet med Tant Klaras stuga till 

höger. Foto: Hans von Matérn”, “Margareta Jansson på trappan till sitt hus vid Össebyvägen (f.d. 

Langen) Foto: Frida Jansson” 

 Ångbåtskrig i Roslagen. Uppstickare slogs ut av Waxholmsbolaget. Text: Olle Löfgren. Foton: 

“Ångfartyget Norrleden vid Skeppsbron i Stockholm år 1921.”, “(kartbild) Längs den här farleden 

utkämpades ångbåtskriget.”, “Norrleden 1 vid Skeppsdals brygga år 1922.”, “Norrleden II vid 

Nykvarns brygga”, “Norrledenrederiets turlista.”, “Joel Ekström i Linanäs tillhörde aktieägarna i 

Rederiaktiebolaget Norrleden.” 

 Blå vågen-stipendiet till ÖHF. Text: Sören Norrby. Foto: “Sören Norrby tar emot stipendiet av Ingela 

Gardner Sundström” 

 Invigning av Alceahuset. Text: Sören Norrby. Foto: “Alceahuset har fått namnet efter roslagsskutan 

Alcea, som är förebilden för Österåkers kommunvapen” 

 
2009 
Milstolpen Nr.1 Notisnummer (2 A4-sidor) 

 Nya i styrelsen, Brasafton Stockholmsbriggen, Österåkersfilmen på DVD, Österåkerskalendern 09, 

Nytt häfte i “Kulturstigar”, Hembygdsmuseets temautställning del 2, Näsudden blir naturreservat, 

Minnen från Pauls byggäng, (foto: “Bygg-gänget under fikapaus, Hans Olovsson till höger”), 

Babypromenad i Tuna, Anders Hansers bildspel 

 
Milstolpen Nr. 3 Notisnummer (2 A4-sidor) 

 Årsmötet, Olle Löfgren till minne, Remissvar över kommunala planeringar, Lyckat valborgsfirande 

trots sabotageförsök (foto på Jörgen Thulstrup) Musik på dansbanan, Gärdsgårdsbygget vid Forn-

Åker, Näsuddens naturreservat (foton: “Mikael Karlsson” och “Björn Rondahl och Gudrun Vällfors”) 

 



Milstolpen Nr. 4 Notisnummer (2 A4-sidor) 
 Höstmötet, Uthyrning av Vita huset (foto på Marie-Louise Berthel), Midsommar i Ekbacken (foto på 

spelmän, Lena Schölander, fiol, och Åke Pettersson, nyckelharpa), Om tingshusets framtid, 

Skolmuseet, Hembygdskavlen, Vi behöver fler aktiva!, Byggänget behöver också en lokal, 

Dansbanan flitigt nyttjad (foto: “Prakteken vid dansbanan”) 

 
Milstolpen Nr. 5 Notisnummer (2 A4-sidor) 

 Kallelse till höstmöte, Hembygdskaveln, Nya medlemmar hälsades välkomna, Gunnar Winberg i 

bokcafé, Sökes: någon som kan hjälpa till med Forn-Åker 

 
Milstolpen Nr. 6 

 Inledare, Vad hände i Sverige 1959?, Avgående ordförande har ordet, med foto på Suzanne Hillgren 

 Stora Säby i dagens läge. Text: Hans von Matérn. Foton: “Stora Säby gård”, “Matsalen”, “Per 

Wästberg”, “Biblioteket”, “Öppna spisen”, “Ägarinnan Anna-Lena Wästberg.” 

 Minnesrunor med foto över: Paul Larsson (av Gunnar Winberg), Hans Olovsson (av Gunnar 

Winberg), Olle Löfgren (av Hans von Matérn) och Åke Öhman (av Sören Norrby). 

 Kända män och kvinnor som varit i Österåker, del 2. Text: Gunnar Winberg 

 Kulturresan till Småland. Text: Hans von Matérn, foto: Gunnar Winberg. Foton: “Vy från Thulstrups 

ställe vid Hätte”, “Näsastugan från 1700-talet vid Hultet”, “Vagnmuseet i Tranås”, “Ombord på 

Boxholm II”, “Ångbåten Boxholm II” 

 Bonde söker nya vägar. Text och foto: Ingemar Jansson. Om Ruggsättra gård. 

 Rolfs grav. Text: Gunnar Winberg. Foton: “´Rolf 7 år. Sov i ro´, foto: Gunnar Winberg”, “Rolf i 

famnen på Arne”, “Arne och Eivor” 

 Handel och bodar, 150 års utveckling. Text: Jörgen Thulstrup och Hans Rockberg. Foton: “Kullan 

Ingeborg Krank Eneroth 1920”, “Torpet Egypten (till vänster) och Kullans affär (till höger) 2009” 

 Åsätra affär -Hans och Gunnel Birath berättar om handel i gamla tider. Foton: Sven Biraths affär i 

Åsätra, “Kuponger av olika slag”, “Medan Arvid Undahl handlar har hans häst fått lite att tugga på. 

Det fanns särskilda öglor för att binda hästarna i muren utanför affären.”, “Hans, Sven, Dagny, Olle 

och Nea väntar på kunder i butiken som byggts om till snabbköp. 1961”, “Hans förbereder 

utkörning av varor. Allt kollas noga.” 

 

2010 
Milstolpen Nr.1 Notisnummer (2 A4-sidor) 

 Nu drar vi igång, Höstmötet, Suzanne Hillgren och Sören Norrby, på foto, avtackas, Nya styrelsen, 

med foto på “Vår nye ordförande Sven Hugosson”, Leriga planer för Näs, Anslagstavlan i Skutan, 

Tingshuset som pepparkakshus, foto: “Heather Robertsson med pepparkakshusen”, Österåker då 

och nu, Föreningens hus 

 
 Milstolpen Nr. 2 Notisnummer (2 A4-sidor) 

 Årsmötet, Arkivproblemet, Nästa stora Milstolpe, Vem är den nye ordföranden? (presentation av 

Sven Hugosson med foto), Byte av temautställning på museet, foto: “En äkta Wira-värja m. 1685 

finns med i Hembygdsmuseets utställning”, Midsommarfirandet, Hemsidan 

 
Milstolpen Nr. 3 

 Vem är den nye ordföranden? (presentation av Sven Hugosson med foto) 



 “Säg det i toner...”, Kända personligheter som bott eller vistats i Österåker -III Text: Gunnar 

Winberg. Om Samuel Hybbinette, Naemi Wik, Harry Fritz-Crone, Calle Jularbo, Sven Olof Sandberg, 

Jussi Björling, Elisabeth Söderström, Inger Wikström och Nordiskt musikkonservatorium, Ann-

Louise Hansson, Agneta Munther, Carli Tornehave, Jerry Williams, bröderna Gardemar, Lustans 

Lakejer, Martin Stenmarck 

 Vårt dagliga bröd. Text: Gunnar Winberg. Foton: “Bagare Larsson vid Lilla Säby. Foto: Harling”, “AB 

Roslagsbröd, nu Galvator, på Hackstavägen.”, Annons från 1950-talet för Centrum Konditori, “Jörg 

Moberg med kund i butiken. Foto: Gunnar Winberg”, “Bianka Moberg i baktagen... Foto: Gunnar 

Winberg” 

 Petrus första resa med Alcea. Text: “Berättat 1978 av Petrus Johansson för Kristian Persson.”. Foto: 

“Piggskutan Sara –Petrus andra båt. Foto: Karin Geijer”, “Alcea vid Åkersbro” 

Milstolpen Nr. 4 Notisnummer (2 A4-sidor) 
 Årsmötet, Med ÖHF på Långhundraleden, Midsommar, ÖHF:s fönster mot världen, Arkivfrågan, 

Kungabesöket, Klotter, Föreningens hus 

Milstolpen Nr. 5 
 Kända personligheter som bott eller vistats i Österåker -IV, Scenens och biodukens folk. Text: 

Gunnar Winberg. Dramatenchefen Pauline Brunius (foto), Tora Teje (foto), Thor Modéen (foto), Stig 

Järrel (foto), Eva Dahlbeck (foto), Jarl Kulle (foto: Jarl Kulle som Phileas Fogg i Jorden runt på 80 

dagar), Bosse Parnevik (foto), Björn Strand. 

 Vad händer med Kvisslingbytorpet? Text: Hans von Matérn. Foto: “Läget kan f.n. enklast illustreras 

med bilden ovan och följande utdrag ur ÖHF:s styrelseprotokoll (nr8/10, §8.2):” 

 Stenhagens handel. Text: Carl-Göran Backgård. Foton: “Interiörbild från epoken Jansson (foto: 

okänd)”, “Stenhagens handel som den ser ut idag (foto: H. v Matern) 

 Vi har hittat en pyndare! Text: Gudrun Vällfors. Foton när inget annat anges Gudrun Vällfors: 

“Pyndaren från Garde 62:1, Gotlands Fornsal, har dubbla ringhandtag. På den 52 cm långa runda 

stången är den 12,5 cm fyrsidiga änden avdelad för fästet av den 16 cm långa kroken och två 

ringhandtag. Den skjutbara lodkulan väger 2,91 hg. Foto: Raymond Hejdström, Länsmuseet på 

Gotland.”, “Föremålen som låg i skinnsäcken på Runö 7:10 och som nu förvaras i Historiska museets 

magasin. Pyndaren längst ner på bilden. De dubbla årderbillarna på 14x9 cm vägde 371g och den 

enkla avbrutna billen på 16,5x9 cm vägde 440g.”, “Fyndplatsen Runö 7:10 intill ås som terrasserats 

med stensatta kanter.” 

 Rydboholms slott. Text: Hans von Matérn. Foton av Bengt A. Lundberg 1997: “Slottet från söder.”, 

“Vasarummet mot sydöst. Det mest kända i slottet på grund av sin bevarade, över två meter höga 

renässanspanel.”, “Panelen på västväggen i Vasarummet med dörrarna till trappa och burspråk.” 

Milstolpen Nr. 6 Notisnummer (2 A4-sidor) 
 Höstmötet, Domarringsbacken, Säbyviken, Vår nye styrelseledamot (presentation med foto av 

Björn Sundman), Vem vet mest om Österåker, Ny föreståndare för Vita huset, Österåkerskalendern 

för 2011, Hembygdsföreningen behöver Dig! 

 
2011 
Milstolpen Nr. 1 Notisnummer (2 A4-sidor) 

 Årsmöte, Nytt arkiv, Tryckerimiss i kalendrar, Hembygdsmuseet med foto: “Sorteringsplatsen vid 

Härsbacka gruva 1911 (foto Harling)”, Östanå -yttrande över planprogram, Ny föreståndare för Vita 

huset, På gång - nytt informationsblad, Vi behöver fler glada och aktiva medarbetare 

Milstolpen Nr. 2 
 Margretelunds slott. Text och foto: Hans von Matérn. Foto på exteriör, slottsallé och café 

Hönshuset. Karta över slottets fastigheter. 



 Ester Edbergs minnen. Text: Jörgen Thulstrup. Foton: “Ester Edberg 1917”, “Österåkers fattigstuga 

vid Stenhagen”, “Förståndarinnan Anna Sofia Thoma, som efterträdde Alma Stenberg 1911, med 

hjonen på fattigstugans trappa.”, “Landstormssoldater 1915. Euren liggande till höger.”, “Ekhyddan 

1910. Dåvarande hyresgäst -stinsen i Åkersberga med familj”, “Euren Edberg 1917”, “Interiör från 

Kahnlunds snickerifabrik 1924. Euren Edberg nr tre och Gustaf Kahnlund, med benlindor, nr fem 

från vänster”, “Köket i fattigstugan”. 

 Torpen i Ekbacken –Moberg och Berggren – vad sker numera där?. Text: Hans von Matérn. Foton: 

“Torp Moberg”, “Torp Berggren” 

 Sjöräddningssällskapet -Österskär. Text: Johan Lindström, sjöräddningen Österskär. Foton: 

“Svävaren Rescue Virginia Wijk”, “Rescue Österskär” 

 På Hembygdsmuseet, en dikt från Grönköpings Veckoblad nr 9, 2010 

 Vem vet mest om Österåker? Text: Gunnar Winberg 

 Hembygdsmuseets temautställningar, nu dokumenterade i ÖHF:s småskrifter 

Milstolpen Nr. 3 Notisnummer (2 A4-sidor) 
 Milstolpens redaktion med foto på Carl-Göran Backgård, Leif Svensson, Gunnar Winberg och Hans v 

Matérn,  Vi som vet mest med foto: “Förstapristagarna”, Walter Dan Axelsson –72 sonetter om en 

skärgårdskommun med foto på författaren, Namnet Trälhavet, Hembygdsmuseet, Att hyra Vita 

huset, Vi behöver verkligen fler medarbetare, På gång heter ett informationsblad 

 
Milstolpen Nr. 4 

 Östanå slott. Text: Hans von Matérn. Illustrationer: foto på slottet, karta över slottsområdet 

respektive Östanå. 

 Jöns Gereksen – en färgstark biskop i Tunaborgen. Text: Carl-Göran Backgård. Teckning: “Den 

danska ärkebiskopsborgen i Åhus kan vara en möjlig förebild för Biskopstuna (ur Kulturstigar Häfte 

1)” 

 Vapensmedja i Smedby. Avsnitt ur bl.a. Hembygdsföreningens nyutgåva Häfte 3 Kulturstigar. Text: 

Gudrun Vällfors och Hans von Matérn. Illustration: karta över Smedby. 

 Konstnärer. Kända personligheter som bott eller vistats i Österåker -del V. Text: Gunnar Winberg 

och Hans von Matérn, Foton: “Tuppen av Berndt Helleberg”, “Fiskafänget”, “Elsie Dahlberg”, 

“Avsked på polarisen av Elsie Dahlberg. Foto Hans von Matérn”, “Bengt Amundin”, “Berndt 

Helleberg”, “Skulpturen Kosmiskt rum, foto Hans von Matérn”, “`Ormkvinna` Ulrica Hydman-

Vallien", “Ulrica Hydman-Vallien" 

 “Vem vet mest om Österåker”. Text: Gunnar Winberg. Foto: “Prisutdelningen. Fr.v. Gunnar 

Winberg, kommunalrådet Elisabeth Gunnars, Stina Renström, Cissi Eklund och segrarklassens 

mentor Inger Runemar.” 

 Ingvar Jakobsson till minne. Minnesruna med foto över gammal medarbetare i 

Hembygdsföreningen. Text: Ingemar Jansson och Hans von Matérn 

 
Milstolpen Nr. 5 Notisnummer (2 A4-sidor) 

 Jubilar Irma Jansson 100 år (porträttfoto), Evenemangsgruppen, Långhundraleds-info (foto: Sören 

Hjalmarsson, Gudrun Vällfors, Owe Eklund, Tommy Svensson och Heather Robertson.), Höstmötet 

2011, Biskop Jöns (sonett av Walter Dan Axelsson), Kort om Tuna 

2012 
Milstolpen Nr. 1 Notisnummer (2 A4-sidor) 

 Årsmöte med foto på Ingegerd Fredlund, harpist,  Nytt år -nya planer, Ny utställning på museet, 

Julfesten, Sången av Tage Ohlsson som diktades av honom till invigningen av Vita huset 1987, Nya 

aktiviteter i Hagbystugorna, Häfte 3 av Kulturstigar ute 



Milstolpen Nr. 2 
 Milstolpen trettio år 

 Längs forna vägar, artikel om de gamla milstenarna i bygden. Text: Barbro Arenäs-Nilsson. Foto på 

milsten samt beskuren kartbild på “gamla vägen med helmilstenarna markerade (1-3).” 

 Kända personligheter som bott eller vistats i Österåker -del VI. Text: Gunnar Winberg. Foton: 

“Johan Gustaf Nils Samuel Åkerhielm”, porträttfoton på Erik Gustaf Boström, Per Albin Hansson, 

Gustaf Fredrik Gilljam, Margit Sahlin, Christina Odenberg, Hugo Theorell, Ola Skinnarmo, Bertil 

Perrolf, Sven Tumba 

 Långhundraleden - utställningen i Österåkers hembygdsmuseum. Text: Jan Wirstad. Foton: “Bilden 

visar ett resultat i juni 2011 -nyupptäckta hällristningar i Gottröra.”, “Bronsåldersbyn vid 

Skärgårdsstad i Österåker omkring 1000 f.Kr. Östersjöns vattenyta låg då 20 meter högre än idag. 

Bilden  visar boplatser, stensättningar, rösen, stenaträngar m.m.”, “Interiören i museibyggnaden 

´Mora stenar´i Lagga cirka 2 mil sydost om Uppsala.” 

 Äldre vägar och broar i Österåkers socken. Text: Sören Hjalmarsson. Foton: “Österåkers Prästgård. 

Uppland. 8 juli 1913. (från norr.)”, “Karta från häfte nr. 1 Kulturstigar”, samt foto på 

artikelförfattaren. 

 “Vem vet mest om Österåker? Text: Gunnar Winberg 

 
Milstolpen Nr. 3 Notisnummer (2 A4-sidor) 

 Höstmöte, Hembygdsmuseet, Vårdplanen, Hagbystugorna med foto: “Invånare vid Hagbystugorna 

1920”, Vem vet mest..., Encyclopedia Agraria, Kulturstigar Häfte 4 

 
Milstolpen Nr. 4 

 Minnesruna över Catharina von Essen, text: Gunnar Winberg, respektive Suzanne Hillgren, text: 

Sören Norrby, med porträttfoton. 

 Sjöolyckan vid Skeppsdal 1908. Text: Hans von Matérn och Carl-Göran Backgård. Foton: “Kobåt fr 

Sollerön (bild ur boken om Gruddbo)”, “Janne”, “Gustav”, “Kartbild Knaborg”, “S/S JL Runeberg, 

byggd 1876 på Bergsunds Mek. Verkst. Srthlm. Skrotades 1950”, dösannons över Johan Wicktor 

Jansson och Gustaf Albert Jansson, “Kofärja på Landsort, foto I. Jansson” 

 Åkers Kanal – kulturarv som glömts bort. Text: Sven Hugosson. Foton: “Åkersbergaslussen, foto 

Elliord Mattsson, Spillersboda”, karta över kanalens sträckning genom Åkersberga, 

“Slussvaktarbostaden, målning av Lars-Erik Wickström” 

 Träjärnvägen till Skeppsdal. Text: Olle Löfgren. Foton: “Vision av hästbanan i Milstolpen nr 2-1998 

av Lars-Erik Wickström”, karta över området, “Träbanan enl. ritning i Tidskrift för Byggnadskonst 

och Ingeniörsvetenskap 1980” 

 Norrö - En Hemsökt Trakt.  Text: Gudrun Vällfors. Foton: ”Domarringsbacken omfluten av vatten 

våren 2010. Foto: H. Robertson”, “Domarringen karta”, “Domarringsbacken för 1000 år sedan.” 

 Vad hände 1962 ute i stora världen, i Sverige och i Österåker? Text: Gunnar Winberg 

 
2013 
Milstolpen Nr. 2 

 Hönor på ägg i Österåker. Text: Sören Hjalmarsson 

 Ledare. Text: Sven Hugosson 

 Nykvarn, en roslagsbygd med månghundraårig verksamhet. Text: Karl-Johan Sonnegård. Foton: 

“Kartan från 1798 blev reviderad år 1832 där en sågdamm med såg samt kvarn vid Saltsjön anges.”, 

“Ovan: Karta över Nykvarn på 1870-talet, Vänster: Aktuell karta över Nykvarn”, “Carl Gustaf & 

Hilma Jansson”, “Den gamla kvarnen. Foto 1885”, “Eric Sonnegård” 



 Dödsskjutning på Stora Stafva för 100 år sedan. Foton: “Godsägarens son Claes Roman”, “Gertie 

Roman” 

 Tage Ohlsson 95 år, 20 febr 2013. Text: Hans von Matérn. Foton: “Tage Ohlsson”, “Tage Ohlsson vid 

Vita Huset 1986” 

 Gruvbrytningen i Österåker. Avsnitt 1 ur Henry Olsons bok. Inledningstext: Jörgen Thulstrup. Foton: 

“Henry Olson”, “Henry Olson –som ´den siste barnarbetaren i Härsbackagruvan´. Foto: Lis-Britt 

Olsson”, “Karta över kusten, Bronsålder, per. I-II 1500-1200 år före vår tideräkning. 

Nivåförändringar i Uppland (efter JV Eriksson, geograf, 1883-1930.)” 

 De gamla berättar 

 Dragonutställning i hembygdsmuseet. Text: Jörgen Thulstrup. Foton: “Carl-Göran Backgård och 

Gunnar Winberg diskuterar text och bilder. Foto: Jörgen Thulstrup”, “Muskötsalva. Teckning av 

Göte Göransson i Alf Åbergs ´Karoliner`” 

 “Vem vet mest om Österåker?” Text: Gunnar Winberg 

 Rättelser från redaktionen och notis om namninsamlingen mot att bebygga åkermark vid Täljöviken 

 ÖHF fick fin uppmärksamhet vid Länsförbundets tävling 

 Nyutgåva av Häfte 2 i serien Kulturstigar 

 
Milstolpen Nr. 5 

 Gruvbrytningen. Del 2. Text: Henry Olson. Foton: “Berggrundskarta över Härsbacka Fältspatsbrott 

och andra pegmatitfyndigheter i trakten.”, “Mor Rydman vid torpet Härberget efter allmänna 

landsvägen mot Norrtälje. Foto: Harling”, “Dagbrottet vid Härsbacka gruva 1903. Foto: Harling” 

samt porträttfoto artikelförfattaren 

 Dragonutställning i Hembygdsmuseet. Foton: “Dragon Bergstedt”, “Sören Norrby i samspråk med 

Britt Wrang f. Thun, sondotter till Robert Thun (1834-1915)”, “Tage Olson iförd dragonmössa”, 

“Sonson och son till dragon Bergstedt” 

 Näs gård och silverskatten för 100 år sedan. Text: Walter Dan Axelson. Artikel med foton är 

hämtade ur Häfte 2 i Hembygdsföreningens serie Kulturstigar. 

 Vad händer med Forn-åker? 

 Vad hände i Österåker för 50 år sedan...? Text: Carl-Göran Backgård 

 Vad hände ute i världen och i vårt land 1963? Text: Gunnar Winberg 

 Efterlysning: “Bygg-gänget” behöver fler medar betare! Text: Lennart Johansson 

 Nya konferensstolar till Vita huset. Nykvarns Bygdegård har skänkt 20 karmstolar. 

 
2014 
Milstolpen Nr. 1 (Notisnummer 2 A4-sidor) 

 Höstmötet 2013, Folkomröstningen angående byggplanerna på Näs, Ekarna i Ekbacken, Underhåll, 

Städdagar, Ny hyresgäst i Berggrenstorpet?, Medlemsaktiviteter 

Milstolpen Nr. 2 
 Nordtyska Pommern - här vårdas det svenska kulturarvet. Text: Jörgen Thulstrup. Foton: “Huset der 

alter Schwede.”, “Universitetet i Rostock”, “Monumentet utanför Greifswalds universitet.”, 

“Bronsplakett av Gustav II Adolf på domkyrkan i Greifswald” 

 “Vem vet mest om Österåker?” läsåret 2013-2014. Text: Irma Hägerstedt 

 Vita huset –historia och nutid. Text: Hans von Matérn. Foton: “Vita Huset som flygel till prästgården 

1915 – innan det flyttades till Ekbacken”, “Byggänget 1986 utanför huset med Tage Ohlsson i 

dörröppningen.”, “Tage Ohlsson i sin krafts dagar.”, “Dalamöblerna (före 2004)” 

 Nytt avsnitt, nummer 3, om gruvbrytningen i Österåker. Ur Henry Olsons bok om gruvbrytningen i 

Österåker. Foton: “Carl Adolf `Tjocka` Bergström gruvfogde 1917. Foto: Harling”, “´Olika falla ödets 



lotter!´ Anna Christina Andersson, ´Hönsstina´skötte slottets höns och grisar, mjölkade kor och 

uträttade diverse grovsysslor. Uppgifter om Stinas bonuspengar saknas. Foto: Harling 4 september 

1912.”, “ Medaljörer på slottstrappan 1905 vid utdelning av Patriotiska Sällskapets medalj...”, 

“Platsen för det nya uppfordringsverket den 7 augusti 1907. (…)”, “Nya gruvchefen Karl Benbom 

från Stockholm, med händerna på ryggen. Foto: Harling.”, “Arbetslaget får besök nere i dagbrottet 

av Bröderna Harling den 9 juli 1908. (…)”, “Lastarlaget på 15 man på plats för att börja lasta S/S 

Gullborg från samma rederi som skeppet ovan. När det var högsäsong körde man i två skift om 

dagen, för att korta ner tiden. Foto: Harling.”, “S/S Stegeborg från AD-rederiet i Göteborg med 

besättningen uppradade vid relingen. Befäl och manskap och, sist men inte minst, den gulliga 

skeppshunden.” 

 Kulturstigarna. Nyutgåva av Häfte 2 klar. 

 Minnesruna: Sven Jacobsson, porträttfoto. Text: Gunnar Winberg 

 Minnesruna Jan Carell, porträttfoto. Text: Sven Hugosson 

 Berggrenstorpet uthyrt 

 Segling med Sandkilen Helmi. Text: Hans von Matérn. Foto på båten 

 
Milstolpen Nr. 3 Notisnummer (2 A4-sidor) 

 Kulturstigarna: nytryck klara, Årsmötet med foto på Krister Ulvenhoff och Hans Kumlien, Vem vet 

mest om Österåker?, Forn-åker till Domarudden (foto på stenåldersbostaden), Om Tunaborgen, 

Vita husets öppettider, Sista numret av Stora Milstolpen 

Milstolpen Nr. 4 
 Milstolpen –sista numret 

 Malms kvarn. Text Sven Jönsson. Foton: “Malms kvarn 1918. Foto ÖHFs arkiv”, “Hjulkvarn, (bild ur 

Michael Bengtssons examensarbete vid Högskolan Kristianstad 2005)”, “Ånglokomobil”, 

“Nuvarande rest av grunden. Foto: ÖHFs arkiv”, karta över området samt foto på artikelförfattaren 

 Skålgropstenen i Svinninge. Text: Gudrun Vällfors. Foto: “Skålgropsstenen i Svinninge. Foto: Hans 

Rockberg” samt tillhörande notis om fruktbarhetsgudinnor, text av Hans von Matérn med foto på 

danskt fynd. Källa: Vikingemuseet Ladby, Danmark. Foto: Östfyns Museer. 

 Tunaborgen – funderingar och visioner. Text: Gunnar Winberg. Foto: “Borgen i nuläget” samt 

teckning av borgen av Lars-Erik Wickström 

 Gruvbrytningen i Österåker, Avsnitt 4 (det står fel i detta nummer om vilket avsnitt det är, red. 

Anm.). Text: Henry Olson. Foton: “En vy över gruvområdet vid Härsbacka 7 nov 1910. Vi kommer 

från Ättaröhålllet och passerar genom grundhålet med den raserade gärdsgården.”, “Ett komplett 

sorterarlag vid det nybyggda Sorteringsverket den 30 augusti 1910. Foto: Harling”, “Frågan är hur 

skyddsarbetet fungerade när man lät ett barn sitta vid gruvsänket? Foto: Harling”, “En karl har kört 

in i en vagn på stickspåret och invöäntar nästa fara från Härsbacka. Foto: Harling”, “Från vänster 

Anna Hedlöf, Herrarbetande kulla i Rättviksdräkt och Johanna Romlin från Gagnef.”, “Kyle-Gubben 

blev 82 år. Båtsmannen Carl August Nyman Åkerström slutade sina dagar vid Båtsmanstorpet 105 

Åkerström på Ättarö. Foto: Harling” samt porträttfoto på artikelförfattaren 

 Österåkers historia återfunnen efter 575 år! Foto: “Oscar Rönnbäck 1888-1967", med dikt av Oscar 

Rönnbäck: “Prologen” 

 Invandrarna, dikt av Bosse Parnevik 1992 

 
 
 


