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Barbro Hultgren
var fyllda. Idrottshallen fanns inte då utan
gymnastikundervisningen var förlagd till
Sockenstugan, huset bredvid klockstapeln.
I den byggnaden hade man också undervisning i slöjd och där fanns även en distriktssköterskemottagning. Med åren minskade
antalet elever som gick i skolan och man
gick över till B-form, där två årskurser studerar i en grupp.

I förra numret berättade vi om Arne
Westberg som började sitt andra skolår
1953 i den då alldeles nya centralskolan
i Österåker. En av de lärare som anställdes vid skolstarten var Barbro Hultgren.
Sedan dess har hon bott i Österåker och
varit starkt engagerad i bygdens liv.
Barbros första elevgrupp i den alldeles nystartade skolan var årskurs 3. Hon berättar
att hon trivdes från första dagen i Österåker
och kände att här ville hon stanna. Så blev
det också. Hon gifte sig med Bengt, en bygdens son och fick två barn som förstås gick
sina första skolår i Österåkers skola.
Under de första åren var det så många barn
i socknen att det fanns sju klasser, årskurs
1–7. Det innebar att alla utrymmen i skolan
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Åren 1952 – 1970 var Österåker och Julita
en gemensam kommun. 1950-talet var en
tid då den lokala politiken präglades av
starka kvinnor. Barbro nämner Dagmar
Hultgren från Hulla gård i Österåker, som
blev hennes svärmor. Hon var bland annat
ordförande i kommunalnämnden. Andra
inflytelserika kvinnor i kommunen var
Britta Bonde från Gimmersta, som var ord-

förande i fattigvårdsstyrelsen och Helena
Tamm från Väsby som var ordförande i
folkskolestyrelsen.

Inför julavslutningen ﬁck barnen ta med sig
en julklapp som lottades ut i klassen. Av
naturliga skäl var inte alla helt nöjda med
vad de ﬁck i utbyte mot sin insats. Sista
lördagen före jullovet serverades det julgröt
i skolans matsal.

Vid julottan fylldes Österåkers kyrka till
sista plats i den tidiga morgonen. Vid den
gudstjänsten medverkade förstås kyrkokören där Barbro var med. På 1950-talet var
det fortfarande några gårdar som höll liv i
traditionen att åka till julottan i släde dragen
av en häst. För hästarna fanns det stallplats
i kyrkstallet (den röda längan vid klockstapeln).
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I lanthandeln i Nybylund nära kyrkan kunde
man köpa julklappar, till exempel leksaker
och prydnadsföremål och affären arrangerade t o m julskyltning. Ett annorlunda inslag
var att skolans orkester, som leddes av Sten
Hellstrand, ﬁck åka till Katrineholm för att
sitta och spela i ett skyltfönster när det var
julskyltning där.

Hembygdsföreningen

Österåkers kyrka
Österåkers församling önskar Dig en
välsignad jul och ett gott nytt år!
Välkommen att ﬁra gudstjänst med församlingen i jul och nyår.
På grund av Corona är gudstjänsterna
enbart digitala och ﬁnns på Facebook:
Svenska kyrkan Västra Vingåker och Österåker.
Varje söndag samt under jul- och nyårsoch trettonhelgerna, sänds gudstjänster
från Västra Vingåkers eller Österåkers
kyrka.
Österåkers kyrka är öppen varje dag kl.
09.00-15.00
Präst eller diakon ﬁnns i kyrkan varje söndag kl. 10.00-12.00.
Med reservation för förändringar.

Foto: Eva Lidén

Vi talar lite om julﬁrandet i Österåker på
1950-talet. En tradition var att en elevgrupp
från skolan arrangerade luciatåg i ålderdomshemmet i Ättersta, Fridhem. I samlingssalen i skolans källarplan arrangerades
varje år julspel där eleverna framträdde med
olika slags underhållning, sång och musik.
Samlingssalen var också plats för ljusstöpning som Barbro höll i.

Årsskriften 2020!
Då vi missar möjligheten att distribuera/
försälja årsskriften vid marknadstillfällen
ﬁnns den att införskaffa hos:
Göran Olsson, 0709 -39 03 19 Bia, Säby
Peter Vogt, 070-541 22 94 Matsa, Ättersta
Per Carlstedt, 0151-304 20 Ekbacka
Roland Andersson, 070- 661 98 29
Kjell Lind, 076 -102 20 11
Björn Sköld, 070- 456 67 58
Storgården, Kalkbrottsvillorna
Nostalgimuseet
Med en förhoppning att gå stärkta ur
denna tid, med karantän och andra restriktioner, mot ett återseendets verksamhetsår
2021 ber vi att få tillönska God Jul och ett
Gott Nytt År!
Styrelsen
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Julﬁrande förr på Forsby
Jullunch: Till jullunch hade man smör, bröd,
ﬂera sorters ost, skivad oxtunga, vörtlimpa,
bruna bönor, köttbullar, revbensspjäll, jordärtskockor, sillsallat, omelett samt lingonoch citrondricka.

I Hembygdsföreningens årsskrift 1990
har Majvor Persson skrivit en artikel om
”Traditioner, förberedelser och julﬁrande
på Forsby”. Förresten, i alla årsskrifter
som hembygdsföreningen gett ut sedan
första årsskriften 1982, kan man läsa
mycket om ”Österåkershistoria”.

Eftermiddagskaffet på julafton dukades
alltid uppe på den trevliga vindshallen för
de hemmavarande och de som arbetade
på julafton. Julkakorna dukades upp. Man
tände julgranen. Brita spelade piano, sjöng
julsånger och Berndt läste någon julberättelse. Så önskade man varandra ”God Jul”!

I artikeln från 1990 står det bland annat
om julaftonen hos familjen Santesson. De
ägde Forsby i tre generationer från 1898
till 1967 och tiden som Majvor Persson
skildrar bör vara 1930-talet någon gång
när Gunnar (1886–1966) och Aina (1891–
1977) ägde Forsby.

Middagen bestod av lutﬁsk och potatis med
vit sås, gröna passerade ärtor med smält
smör till, vidare risgrynsgröt med mandel
i. Lite senare på kvällen följde julklappsutdelning. Man kanske hade fått följa med
till Nybylund för att titta på Carl Larssons
julskyltning, som han hade inne i ett rum,
bakom affären. Bland de olika varorna
som låg uppdukade på ett bord, kanske
man hade hittat något som passade till en
familjemedlem, till exempel en almanacka,
anteckningsbok och penna. I annat fall hade
man egenhändigt tillverkat någon enklare
julklapp.

Julgranarna kläddes på julaftonsmorgonen. Fru Aina Santesson och sonen Berndt
(1916–2005) klädde stora granen, som skulle stå på nedre våningen. Flickorna Brita
(1917–2005), Karin (1920–2011) och Margit (1925- ) klädde en gran till vindshallen.
En ljuskrona där uppe skulle också göras i
ordning med lingonris och levande ljus.

Juldagsmorgonen, om vädret tillät, blev det
julottefärd med släde. En stor släde togs
fram och gjordes i ordning - medar, om det
var snö - annars sattes hjul på och man åkte
häst och vagn. Georg Wärnström som var
chaufför, hade stort bekymmer med att göra
rätt fordon klart, beroende på väderleken.
Juldagen var sedan en stilla dag. man tittade
på sina julklappar, läste böcker och tidningar och spelade olika slags sällskapsspel.
Vinjett: Lotta Frost

Under mellandagarna anlände släkt från
Stockholm med omnejd och inbjudna gäster
från trakten.
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SOCKENRÅDET

Österåkersbygdens friskola
önskar alla skolans vänner
God Jul och Gott nytt år!
Vi fortsätter det nya året med
tipspromenader en gång i månaden.
Matlådor finns till försäljning. För
information och kontakt, följ oss på:
www.osterakersbygdensfriskola.se

Detta år har inte blivit så som vi hoppades i
december 2019. Pandemin har präglat året
och fortsätter att göra det. Många har drabbats mycket hårt. För alla har året inneburit
ändrade planer och förmodligen färre möten
med andra människor. Mycket som vi planerat blev inte av. Det gäller också för oss i
Österåker.

terberg, Hans och Monika Eriksson, JanAnders Nyberg, Brunhilde Artus och Ola
Malmkvist.

Österåkersbladet
Vi är glada för att vi också detta år kunnat
ge ut 12 nummer av Österåkersbladet och
att de delats ut i bygdens brevlådor. Sockenrådet vill framföra ett varmt tack till alla
som under året kört ut bladet! Här är listan
på dem som svarat för utkörningen en eller
flera gånger under 2020:

Nu ska listan för nästa år fyllas med namn.
Vill du vara med och köra – hör av dig!
Naturligtvis vill Sockenrådet också tacka
våra redaktörer, Eva Lidén och Fredrika
Hultgren och vår tryckare Roland Andersson, som varje månad ser till att det finns ett
Österåkersblad att distribuera.

Elisabet och Rolf Olsson, Anne-Marie och
Pelle Vogt, Carina van Steenberger och
Lena Ångnell, Sören och Ann-Christin
Berglind, Viola och Margareta Larsson,
Ann-Marie Bergendal, Maggie Helin och
Rolf Pettersson, Erja och Tom Morell, Gunborg och Sigvard Andersson, Bert Ytterhag,
Peter Bohlin och Katarina Jonsson, Leif
Anghammar och Elisabet Jonsson, AnnChristin och Johan Hartman, Jane Hansson
och Roland Jonsson, Thore Rosenberg och
Karl-Erik Jansson, Karin Bonnevier och
Cees van den Meulen, Ing-Mari och Anders
Frössevi, Gittan Axberg och Mårten Gjöt-

Utgivningsplanen för 2021 ser du här nedan.
Inför kommande år har Österåkersbladets
redaktion förstärkts med ytterligare en redaktör, Elisabet Jonsson, som bor i socknen
sedan 2017. Varmt välkommen!
Sockenrådet önskar alla Österåkersbor och
fritidsboende
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
Egil Boräng

Manusstopp 17 januari.
Utgivare av Österåkersbladet är Österåkers sockenråd: Egil Boräng 070-643 93 55
egil.boraeng@gmail.com Redaktion: Fredrika Hultgren och Eva Lidén
E-post: osterakersbladet@hotmail.com
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