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Vem Vet Mest om Österåker, VVM 

Det är nu tio år sedan den första 

kunskapstävlingen drogs igång i 

hembygdsföreningens regi av Gunnar 

Winberg. Han lånade idén från Solna och 

modifierade den för Österåker. 

Genom VVM har många 10-åringar i åk 3 och 4 

fått kunskap och insyn i hembygdens historia. 

Med hjälp av gamla bilder tagna av 

fotograferna Albert och Edvard Harling har 

berättelserna fått liv. 

 

Varje vårtermin bjuder vi in alla 3-or och 4-or I 

kommunens alla skolor att anmäla sig att 

delta. Lärarna får gratis tillgång till ett 

lektionsanpassat bild- och textmaterial I form 

av ett antal Powerpoint-presentationer att 

ladda ner till sin dator. De omfattar avsnitten 

Åkers kanal, Byggnader, Industrier, Försvar 

och Livet förr i tiden. Det finns också 

instuderingsfrågor och en hel encyklopedi 

med detaljerad information om det mesta 

som rör vår hembygds historia. 

 

 

Filmaren Roger Persson, som gjort filmerna 

om Åkers Kanal, Järnvägen, Långhundraleden 

m.fl. har gett oss möjlighet att använda 

filmerna i projektet. De finns tillgängliga för 

alla som är intresserade på den nya hemsidan 

som vi håller på att bygga upp. Du kan hitta dit 

genom att gå till www.hembygd.se/osteraker 

och sedan klicka på Meny uppe till vänster och 

sedan på ”När järnvägen kom”. 

I föreningen är vi 10 engagerade missionärer 

eller ambassadörer som hjälper till att hålla 

projektet igång. Det kan handla om att 

assistera i undervisningen ute i skolorna, leda 

en vandring utefter kanalen eller visa 

skolmuseet. Vi erbjuder nämligen 

skolklasserna en timmes guidad vandring från 

Lillbron vid Hackstavägen upp till gamla 

centrum vid Åkersbro. 

Skolklasser får också möjlighet att besöka 

skolmuseet på Norrö. Det finns också 

möjlighet att ta med en halv skolklass på en 

båttur med Thildy upp I Åkers kanal. Det är en 

öppen båt, utrustad med 15 barnflytvästar. 

 

Kontakta Irma Hägerstedt 

(irma.hagerstedt@telia.com) för mer 

information. 
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I mars-april bjuder vi in eleverna och deras 

föräldrar på en bilburen rundtur till några av 

kommunens historiska sevärdheter, 

exempelvis Härsbacka gruva, Biskopstuna, 

Länsmansgården och Tingshuset. 

Vid varje station väntar en guide från ÖHF som 

kort berättar om platsen. Rundturen brukar 

uppskattas mycket, särskilt av föräldrarna som 

ofta inte har en aning om vårt kulturarv.  

I april får alla deltagande klasser besök av en 

ambassadör, som genomför en 

kvalifikationstävling bestående av 20 

flervalsfrågor. De tre bästa klasserna sorteras 

ut och går vidare till final i fullmäktigesalen i 

kommunhuset i maj. Så här kan en kval-fråga 

se ut:  

(Rätt svar är ”Putto”) 

Finalisterna delar på prispengar, 10.000 kr 

som kommunens kulturförvaltning skjuter till 

och klassen väljer vad de vill göra med dem. 

Kanske en utflykt till Siaröfortet? De klasser 

eller skolor som inte vill delta i 

tävlingsmomentet kan välja att bara använda 

materialet I skolan och kanske komplettera 

med egna projektuppgifter. 

 

 

 

 

 

Du som läser detta och tycker det låter 

intressant och kanske vill vara med i vårt gäng, 

tveka inte att kontakta vår projektledare, Irma 

Hägerstedt, e-post: 

irma.hagerstedt@telia.com 

Lars Valentin/Delprojektledare VVM 

 

 

 

Vi efterlyser dina minnen 

Vi ska ha ett avsnitt i nästa årsbok med sådana 

berättelser och vill gärna få in några av dina 

minnen från Österåker under 1900-talet. 

Skriv bara några korta rader i formatet: 

” 1950 när jag började i Centralskolan hände … 

Inga född 1935” 

Mejla till mail@milstolpen.org eller sänd ett 

brev till ÖHF Centralvägen 55,  184 27 

Åkersberga 

Hans Rockberg 
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Lägesrapport från Stenhagens 

Handel 

Hej alla läsare. 

Nu är de flesta förstärkningsåtgärderna 

avklarade och vi börjar bygga upp och 

byta ut en del bitar.  Just nu håller vi på med 

innertaket. 

 

Vi har även en bild på ett planeringsmöte, där 

vi diskuterar om kommande 

aktiviteter i Stenhagens Handel. Nu har 

julsakerna plockats bort, men en ny 

utställning planeras i fönstret i handelsboden. 

Björn Pålhammar 

 

 

 

 

 

 

Ny hemsida 

Vår moderförening, Sveriges 

Hembygdsförbund, har tagit fram en mall för 

skapande av hemsidor till organisationens 

medlemmar. En arbetsgrupp har bildats för att 

utforma alla undersidor och det pågående 

arbetsresultatet kan studeras 

www.hembygd.se/osteraker. 

Tyck gärna till om det du ser och kommentera 

gärna genom att skicka ett mail till oss på 

mail@milstolpen.org 

Lars Valentin 

Medlem i arbetsgruppen 
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Kommentarer till kalendern 2019 

Det är roligt när vi får respons på det vi ger ut.  

Bengt Lundell vill rätta till texten till bilden i 

oktober med postfolket. 

Bengt skriver: 

Från och med januari 1939 förestods 

bankkontoret av min far Olle Lundell. Han var 

kontorschef fram till sin pension i början av 

1970-talet. Fritjof Thuns dotter Elly var 

anställd på posten och, om jag minns rätt 

ansvarig för postsparbanken, alltså inte 

Upplandsbanken som låg i samma hus.” 

Enligt vad vi har hört så var det Fritjof Thun 

som tog initiativ till att få Upplandsbanken till 

Åkersberga då han inte ville att posten skulle 

ha för mycket ansvar med bankfrågorna. Elly 

var troligen inblandad i början av 

Upplandsbankens historia, men säkerligen inte 

vid tiden för kalenderbilden.  

Hans Rockberg 

 

 

 
 

ÖSTERÅKERS HEMBYGDS- OCH 
FORNMINNESFÖRENING 

Centralvägen 55  184 27  ÅKERSBERGA 
Telefon (svarare): 08-540 67980 

Plusgirokonto  9814-5 
Bankgiro 5632-8511 
mail@milstolpen.org 
www.milstolpen.org 

facebook.com/osterakershembygdsforening/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lösningar till Krypto nr 12: 

ÅLDERDOMSHEM (framgår av bildens text!) 

FATTIGSTUGAN (här bodde ”hjonen”) 

STENHAGEN 

HEMBYGDSMUSEUM 

HJONEN BODDE HÄR 

ALLGON ANTENN (skänkte huset) 

LILLA VÄSTANBERG (inredningen) 

FÖRSTA SÖNDAGEN (hålls öppet då) 

Vinnare (av 47 insända svar): 

1. Ingvar Jansson, Åkersberga 

2. Bengt Gustavsson, Solna 

3. Inger Ahnell, Åkersberga 

Vinnarna får Kulturstigar, häfte 2. 

Lars Valentin 

Kryptobyggare 

 

Lösningar till Krypto nr 13: 

VITA HUSET 

HEMBYGDSGÅRDEN 

INVIGT 1987 

ÖSTERÅKERS KYRKA (stod där tidigare) 

EKBACKEN (står där nu) 

ÖVERVÅNINGEN (endast övervåningen kvar) 

RÖTT EJ VITT 

FÖRENINGSKONTOR 

GÅR ATT HYRA 

Vinnare (av 65 insända svar): 

1. Harald Hovberger 

2. Nils-Olov och Christina Gottschalk 

3. Kristina Lemon 

Vinnarna får ”150 års näringsutveckling” 

Lars Valentin 

Kryptobyggare 
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