
VAD HETER Hembygdsförening 
PÅ  ENGELSKA? 

Inför den stundande turistsäsongen med 

tänkbar invasion av vetgiriga engelsk- 

talande till vår ort kan det vara bra att veta 

att i den nyupprättade TURISTBYRÅN i 

Skutan kan man få info om vår förening 

även på engelska. Där finns t.ex. foldern 

om Skolmuseet både på engelska och 

svenska  liksom ett flygblad om Lång- 

hundraleden. 

Allteftersom önskemål om fler tycksaker 

på engelska kommer, är vi även beredda 

att  ta fram dessa.. 

Den korrekta engelska benämningen för 

HEMBYGDSFÖRENING  

är (enligt Sveriges Hembygdsförbund):  

“The Swedish Local Heritage 

Movement” och vår hembygdsförening 

här på orten blir då: ”The Åkersberga 

Local Heritage Movement”. 

På försök kommer under vissa tider en 

person från ÖHF att vara närvarande på 

Turist- Byrån för att kunna svara på frågor 

och ta emot synpunkter etc. Mer härom 

senare. 

Mejladress till Turistbyrån är:     

info@visitroslagen.se 

 

   

 
ÖSTERÅKERS HEMBYGDS- OCH 

FORNMINNESFÖRENING 

         Box 606,  184 27 ÅKERSBERGA 

Telefon (svarare): 08-540 67980 

Plusgirokonto  9814-5 

Bankgiro 5632-85 

mail@milstolpen.org 

 
Ta del av Hembygdsföreningens verk- 

samhet under våra hembygdskvällar  och 

genom informationen i våra trycksaker. 

Se närmare program och förteckning 

på vår hemsida www.milstolpen.org.    

MEDLEMSAKTIVITETER: 

Lörd 30/5    Kulturvandring, Rydbo-       

kl 13       holm. Hans Rockberg 

Lörd  6/6      Nationaldagsfirandet 

                     Medverkan i kommunens 

                     arrangemang 

Fred 19/6      Midsommar i Ekbacken    

        Anordnas av Folkdansgillet  

                     och Åkersberga Basket 

Lörd. 22/8    Guidad  bussutfärd till ett                   

        urval av  närområdets   

        fornlämningar 

Sönd.30/8    Kanalens dag 

    

 
 

PÅ GÅNG heter ett informationsblad 

som kommer ut en gång i kvartalet och 

anslås bl.a. vid Vita huset, Hembygds- 

museet och Tingshuset.  Intresserade  kan 

även hämta bladet ur en låda utanför 

Båtsmansmuseet i Ekbacken. 

Syftet med bladet är att  informera. om 

utflykter och aktiviteter, om ÖHFs olika 

kulturhus, m.m.- information som tyvärr 

ofta inte kommit med i  lokaltidningarna. 

 

 

HAR  DU  E-POSTADRESS?  

Allt fler medlemmar har börjat inse 

fördelen med e-post. Om du tillhör dem 

och vill ha medlemsinformation - såsom 

denna Milstolpe t.ex. - direkt i din 

mejllåda, så kan du  meddela  adressen till 

vår Webbmaster: 

             info@milstolpen.org 
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ÅRSMÖTET 

Jörgen Thulstrup hedersmedlem och 
Marianne Thulstrup 

 

Söndagen den 12 april samlades 45 

medlemmar till ÖHF:s årsmöte i Vita 

huset.  

De formella punkterna på dagordningen – 

verksamhetsberättelsen med bokslut, 

revisionsrapporten, ansvarsfrihet för 

styrelsen och val av valberedning – 

klarades snabbt av under ledning av 

mötesordföranden Sven Jönsson. Därefter 

behandlades en motion av Tage Lundberg 

där motionären med emfas påpekade 

behovet av att ÖHF agerar för att 

skydda Domarringens fornminnesområde 

på Norrö. Han fick understöd av Björn 

Pålhammar och Sören Norrby som 

hävdade att 

Domarringsb

acken är en 

omistlig del 

av 

Österåkers kulturarv med rötter 

tillbaka till vikingatiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet beslutade att uppdra åt ÖHF:s  

styrelse att agera mot 

Riksantikvarieämbetet med syftet att 

få Domarringsbacken på nytt införd i 

fornminnesregistret. 

 

Årsmötet fortsatte sedan med 

utdelning av utmärkelser för 

engagerat och förtjänstfullt arbete.  

Sonja Almsätter, Irene Hedenstedt, 

Agneta Johansson, Sven Jönsson, 

Kristina Lemon, Katrin Lindroth, 

Berit Nyman, Bengt Rundquist och 

Lars Valentin fick ÖHF:s diplom.  

Gunnel Allmér, Thea Nilsson och 

Tommy Ramström fick ÖHF:s 

guldnål. Britt-Marie Eriksson 

tilldelades Sveriges 

hembygdsförbunds hedersnål med 

lagerkrans. Jörgen Thulstrup 

utnämndes till hedersledamot. 

 

Efter kaffe med tilltugg var det så 

dags för spelmanstrubaduren Hasse 

Lind att ta vid. Han bjöd oss under en 

hel timme på ett utomordentligt 

trevligt och underhållande visprogam.  

På repertoaren stod bl.a. verk av Dan 

Andersson, Allan Edwall, Olle 

Adolphson och Alf Hambe.  

”Strålande”, ”Lysande” var spontana 
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kommentarer efter framförandet. 

 

 

 

 

 

 

 

NÄSTA  UTSTÄLLNING  I 

HEMBYGDSMUSEET 
  

    

Vid årsskiftet  är det åter dags att byta 

tema på Hembygdsmuseet. ÖHF:s 

styrelse har beslutat att temat skall vara 

ÅKERS KANAL OCH SKÄRGÅRDS-

TRAFIKEN. 

 
Tanken är att dessa temata ska behandlas  

utförligare i den årsbok som vid årsskiftet 

kommer att ersätta tidigare ”Stora 

Milstolpen”.  En arbetsgrupp har bildats 

för att göra jobbet. Den består av Jörgen 

Thulstrup, Gunnar Winberg, Ragnar 

Poijes och Sven Jönsson. 

   

 

 

 

Den del som behandlar Åkers kanal 

kommer att innehålla avsnitt om sam-  

färdsel i gångna tider, om hur kanalen 

kom till och byggdes, om slussbygget och 

succesiva förbättringsarbeten. 

Trafiken på kanalen behandlas liksom de 

fartyg som trafikerade den. De verk- 

samheter som under åren utvecklats längs 

kanalen beskrivs med en vandring från 

kanalmynningen i Tunaviken upp till 

Åkersbro.  

Den andra delen, den om skärgårds- 

trafiken, inleds med en historisk an- 

knytning. Därefter diskuteras varför 

skärgården blev intressant, för jordbruket, 

för fisket, för transporter och för sommar-

boende.  

Trafikutvecklingen behandlas, t.ex.. vilka 

olika fartyg som användes och deras 

trafikområde. 

Avslutningsvis ges aspekter på dagens 

skärgårdstrafik.  

   

Jörgen Thulstrup    

 

 

 

S/S Åkers Kanal lämnar slussen 

 

 

 

 

 

 

 

Valborgsfirandet i Ekbacken –  

en lyckad kväll med traditionsrikt 

innehåll och en hel del nytt 

Valborgsfirandet är ett av 

hembygdsföreningens stora projekt. Efter 

denna tidiga vår kändes det hotfullt med en 

väderrapport som förutspådde en kväll med 

regn och blåst. Nu blev det tack och lov 

inte så. Vi fick njuta av strålande sol under 

de tidiga kvällstimmarna. 

 

Det kom många besökare, uppskattnings-

vis 1 100 personer med ett betydande 

inslag av barnfamiljer och invandrare. 

Bengt Rundquist,från Stockholms läns 

hembygdsförbund iförd hembygdsdräkt, 

påkallade med fanfar i sin näverlur 

uppmärksamhet inför varje nytt moment i 

programmet, som därefter presenterades av 

Jörgen Thulstrup.  

 
Efter välkomsthälsning kl. 18.30 lämnade 

han över till Österåkers orkester som 

underhöll med ”örongodis” fram till kl. 

19.15 under ledning av Birgitta 

Leijonhufvud.  

    

Det blev därefter dags för kommun-

styrelsens ordförande Michaela Fletcher att 

avtäcka den nya granitstatyn ”Foten” intill 

Åkers kanal. Hon nämnde bl.a. att den 

utförts av den ryske konstnären Kulneff. 

Hon betonade också i sitt tal Ekbackens 

ökande betydelse för rekreation och olika 

slags evenemang.   

    

Därefter informerade Malin Virta 

tillsammans med två medhjälpare 

från Åkersbergarevyn på ett 

engagerat sätt om en kommande 

revykväll med 1950-tals-nostalgi i 

Ekbacken den 3 juli. 

    

 

 

 

 

Det var sedan dags för Åkersbergas 

kammarkör att under ledning av Mats 

Broström sjunga in våren med 

traditionella visor som t.ex. Glad 

såsom fågeln …, Sköna maj 

välkommen …, och Vintern rasat 

ut…   

 

Kommunalrådet Mathias Lindow höll 

därefter ett det traditionella vårtalet. 

Han prisade Ekbacken sköna 

vårgrönska och betonade också 

Ekbackens betydelse som 

samlingsplats.  

 

Sedan var det dags att tända brasan. 

Den var så skickligt uppbyggd av 

Lennart Johansson och hans 

medhjälpare att den tog fart i ett huj 

och flammade strax med full styrka. 

 

Under hela kvällen skötte Marchel 

Michan från kommunen högtaleriet 

på ett utmärkt sätt. När vi avslutade 

programmet kl. 22 började ett lätt 

regn falla. Det dämpade brasan så 

eldvakten slapp vara kvar hela natten.  

    

Allt klaffade perfekt. Alla som jag 

pratat med har bara framfört 

uppskattande ord. Det har för mig 

som projektledare varit både tryggt 

och glädjande att ha haft en sådan 

skara av duktiga, hängivna och 

karta över nedre delen av leden. 



trevliga medarbetare! Vi har varit 29 

personer som jobbat med förberedelser 

och genomförande. Jag tycker vi alla kan 

vara stolta över vår insats.  

Jörgen Thulstrup 


