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Nr. 4 – December 2022 
_________________________________________________________________
Ordförande har ordet 

Anders braskar och julen 
slaskar, ja den som lever får 
se hur det kommer att 
stämma. Precis som för ett år 
sedan är föreningens 
höstmöte genomfört. Den 
vane och numera välkända 
Lars Larsson ledde förhandlingarna i hamn. 
Detta års höstmöte innehöll inval av ett stort 
antal ledamöter till styrelsen med start av sitt 
arbete januari 2023. Det var många platser att 
besätta, inte minst val av ny ordförande. Som 
min efterträdare valdes Ingela Gardner som 
jag hälsar välkommen och önskar lycka till i 
detta viktiga arbete. 
  
I övrigt har föreningens arbete under året varit 
husomvårdnad och skötsel som genomförts av 
duktiga medlemmar. Även inför kommande 
vinter har vi ytterligare förbättrat oss med 
siktet inställt på effektivt elsparande. Tack till 
alla för det. 
 
Själv kommer mina minnen att kretsa kring 
våra insatser i Ekbacken med 
Valborgsmässofirandet med så mycket folk 
kring elden, firandet av Sveriges nationaldag 
och Midsommarafton samt Kanalens dag inte 
att förglömma. 
Som avslutning på höstens utåtriktade arbete 
är invigningen av Biskopstunautställningen 
något extra att minnas. 
 
Så avslutar jag mina tre år som ordförande 
och önskar er alla lycka till i arbetet för 
hembygden. 
 
God Jul och ett Gott nytt Hembygdsår. 
 
Bo Hedenstedt 

 

VVM i Sjökarbyskolan 

Klass 3b på Sjökarbyskolan byggde med sin 
Lärare Jeanette Niemi, en härlig modell av 
Österåker, när de jobbade med VVM-
materialet. Kanske var det, det arbetet, som 
bidrog till en fin andraplats i Tävlingsfinalen. 
 

 

Foto: Iréne Hedenstedt 

 

Efterlysning - Gregersboda 

Vår kultursekreterare, Katharina Lind, har 

släktkontakter på Gregersboda och efterlyser 

bilder och fakta om platsen. Om du kan 

bidraga med något, kontakta oss gärna på 

foto@milstolpen.org.   

Till minne av Lakritsbarnen 

– Bill Hofvander 

Ser i tidningen en dödsannons som gäller Bill 
Hofvander, född den 15:e december 1939. Det 
påminner mig om en barndomshändelse som 
jag burit med mig genom livet och det 
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märkliga är att jag själv bara var två år när det 
hände. 
Det var kristider och ont om det mesta. 
Familjen Hofvander bodde i en gammal stuga 
på Karlberg i närheten av Kvisslingby gård, 
utan några som helst faciliteter. Ingen värme, 
inget vatten. 
Mannen, som var skräddare, drabbades av tbc 
och blev inlagd på sjukhus. Ulla Hofvander fick 
tvillingarna Bill och Jan strax före jul och hur 
hon kunde klara sig och sina barn den vintern 
är en gåta. Men Ulla bet ihop, livsglad som en 
solstråle och alltid nära till skratt. Så stolt och 
lycklig över sina barn. (Men en gång grät vi 
allesammans. Det var när geten hade ramlat 
ner och drunknat i brunnen, den mjölken var 
ju väldigt värdefull för hushållet.) Hur som 
helst, historien om lakritsbarnen hände på 
sommaren när mamma och jag skulle gå på 
finbesök och de halvårsgamla barnen skulle 
visas upp. Jag minns än idag vad jag hade för 
klänning och jag minns också hur tvillingarna 
var uppklädda i vita skjortor med krås. De låg 
och sov i sin barnvagn utanför knuten. Det 
bjöds på kaffe inomhus och jag fick väl saft 
kan jag tänka, men sen hann jag tydligen göra 
en egen utflykt. 
Så var det då dags att visa upp barnen. Den 
stolta modern böjde sig ner över vagnen och 
gav upp ett skriiik! Två svarta munnar gapade 
stort och de vita skjortorna var kraftigt 
nersmetade med en svart sörja. Min mamma 
fann sig snart, förstod att lugna ner 
situationen med förklaringen att Inger nog 
hade haft med sig lakrits. Och medan 
mamman grävde djupt i munnarna för att få 
ut de små svarta bitarna skrek ungarna för full 
hals. Själv kunde jag inte förstå 
uppståndelsen; jag ville ju bara vara snäll och 
bjuda de små bebisarna på något gott – som 
jag själv inte tyckte om. 
 
Inger Norberg, f. Johannisson 
 

Efterlysning – hembygdsdräkt 

Önskar köpa Österåkers hembygdsdräkt. 

 

Gabriella Cedermark 

0704958338 

 

 

Lösningar till Krypto nr 28: 

 

BERGASKOLAN 

KOMMUNALHUSET 

ÅKRAR 

SKOLVÄGEN 

BERGA GÅRD 

VÄGBRO SAKNAS (över Åkers kanal) 

CENTRUMBION 

TOLVAN (kallades huset på krönet) 

HYRESLÄNGOR 

Vinnare, av 54 insända svar: 

Tommy Malmqvist, Åkersberga 

Inga-Lill Klareus, Åkersberga 

Vanja Ramström, Åkersberga 

 

Vinnarna får var sitt exemplar av 

”Österåker förr och nu”. 

Lars Valentin, kryptomakare 
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ÖHF :s verksamhet sker med stöd från 

Österåkers kommun 
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