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Prislista, ÖHF:s skrifter (uppdaterad 2021-07-27)
Swish - Österåkers hembygds- och fornminnesförening: 123 097 3719

Mitt Österåker - Fjorton berättelser från 1930-talet 
Mjukt band, ca 15 x 21 cm, 82 sidor 
 
20 kr

 

 

 

 

Jubileumsskrift 40 år 
Häftad, ca 15 x 21 cm, 50 sidor

40 kr

 

 

 

Österåker förr och nu 
Evert Lööf, Hembygdsskrift Nr 1, utgiven första gången
1971, här andra uppdaterade upplagan 1987 av ÖHF. 
Innehåll: Kort genomgång av Österåkers historia samt om
hembygdsföreningens insatser genom tiderna för att vårda
bygdens historia. 
Häftad, ca 15 x 21 cm, 28 sidor. 20 kr

 

 

 
lars.valentin@erpe.se

https://bilder.hembygd.se/osteraker/uploads/images/original/636888016333134085.jpg
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Industrier i gamla Österåker 
Evert Lööf, Hembygdsskrift Nr 2, Andra utgåvan, 1982, utgiven av ÖHF. 
Innehåll: Smedby tegelbruks historia, om verksamheten vid Härsbacka

fältspatsgruva och vid Ytterby gruva samt om kvarts- och
fältspatsförekomster i Österåker. Rikligt illustrerad. 
Häftad, ca 15 x 21 cm, 16 sidor. 20 kr

 

 

 

Österåker från forntid till nutid 
Evert Lööf Hembygdsskrift nr 3 utgiven av ÖHF 
Häftad, ca 15 x 21 cm, 64 sidor.

50 kr

 

 

 

 

Margretelund 
Evert Lööf Hembygdsskrift nr 4, utgiven av ÖHF 
ca 15 x 21 cm, 112 sidor.

50 kr

 

 

 
lars.valentin@erpe.se
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Långhundraleden, Öster Åkers Minnesdöme 
Utgiven av Arbetsgruppen Långhundraleden 1988. 

Texten i skriften stammar från en avskrift av det kapitel i
prosten Israel Acrelius verk Öster Åkers Minnesdöme som
�nns kvar och som förvaras på Uppsala
universitetsbibliotek. Resten av manuskriptet brann upp vid
den stora Stockholmsbranden 1751. Men här kan vi läsa om
”Om den forna segelleden igenom Åkers wästra del
til Upsala, samt landets beska�enhet wid den tiden.” 

Häfte, ca 17 x 24 cm, 32 sidor. 20 kr

Svearikets tillkomst - än en gång 
Arbetsgruppen Långhundraleden 
Inbunden, 72 sidor

100 kr

 

 

 

Österåkersbondens förvandling 
Temautställning på hembygdsmuseet 2007 och 2008 
A4, klammerhäftad, 84 sidor

100 kr

 

 

 

 

 

         

lars.valentin@erpe.se
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Dragoner i Österåker 
Temautställning i hembygdsmuseet 2012-2013
A4, klammerhäftad, 64 sidor

100 kr

 

 

 

 
Österåker förr i tiden 
Utgiven av ÖHF 2018.
Bilder ur föreningens kalendrar 2004-2018. 
Bilderbok i brett format som visar kommunen från förr.
Fotogra�erna samlade i tema som till exempel:  A�ärerna,

Fritiden, Jordbruket, Järnvägen, Miljöer och människor, Skolorna, Soldaterna,
Åkersberga Centrum. 
Inbunden, ca 24 x 16,5 cm, 150 sidor, 150 kr

 

 

Åkersberga då och nu 
2016, jämförelsebilder 
Spiralhäftad, ca 26 x 26 cm, 114 sidor

300 kr

 

 

Åkersenap 
Walter Dan Axelsson 
72 sonetter 
Inbunden, 160 sidor, 100 kr

lars.valentin@erpe.se
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Tre kungar på Trälhavet 
Gudrun Vällfors 
58 sidor 20 kr

 

 

 

 

Kring Trälhavet 
Alf Nordström. Utgiven av Vaxholms kulturnämnd på Liber
förlag 1980. 
Bygdens framväxt presenteras av dåvarande
landsantikvarien. Från stenåldersboplatsen i Lappdal till
dagens Åkersberga. Boken skriven då Österåker ingick i
Vaxholms kommun, därav namnet. 
 Inbunden 106 sidor 20 kr

 

 

 

 

 

 

  lars.valentin@erpe.se

https://bilder.hembygd.se/osteraker/uploads/images/2021/07/02/Tre_kungar.jpg
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Här nedan listas utgångna skrifter. Säljs ej längre av ÖHF.

Sök på antikvariat, hos bibliotek m.�.

Ut�ykter till forntiden i Österåker 
Studieförbundet Vuxenskolans Arkeologigrupp i Österåker
1998 
Inbunden, 28 sidor

 

 

 

 

Gruvbrytning i Österåkers socken under 250 år 
Henry Olsson 2014 
A4, Inbunden, 212 sidor

 

 

 

 

Ett härligt liv - Om indelningsverkets båtsmän i Österåkers
socken 
Österåkers hembygds- och fornminnesförenings
soldatkommitté, 2008 
Inbunden, 136 sidor

 

 

 
lars.valentin@erpe.se
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En Österåkerskrönika 
Sallnäs, Nordström 1992 
Inbunden, 104 sidor

 

 

 

 

Livet kring lanthandeln i Åsättra 
Gunnel Birath 2017 
Inbunden, 42 sidor

 

 

 

 

Roslagsbanan och bygden 1885 - 1985 
Stockholms läns hembygdsförbunds skriftserie nr 10 
192 sidor

 

 

 

 

 
lars.valentin@erpe.se
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Bonnmusik från södra Roslagen 
Benny Johansson, 2011 
Innehåll: 130 låtar, ett urval av gamla och nya nedteckningar. 

Även personbeskrivningar och kommentarer till musiken. 
Inbunden, 21 x 27 cm, 200 sidor.

 

 

 

Nytt ljus över LÅNGHUNDRALEDEN 
Arbetsgruppen Långhundraleden, 2011 
Inbunden, ca 21 x 27 cm, 180 sidor

 

 

 

 

Om Åkers kanal och tra�ken på denna 
Temautställning i hembygdsmuseet 2014 
A4, klammerhäftad, 64 sidor

 

 

 

 

 

 

  lars.valentin@erpe.se
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