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Ingrid Jonsdotter från Marn

Jag skulle gissa att Ingrid är bland de
första österåkersborna som låter sig
fotograferas. Det sker i Arboga 1866
eller 1867. Se foto
Ingrid föddes 1845 som nummer två
av sju barn till hemmansägaren av
1/8 mantal, Jon Mattsson och hustrun
Ingrid Persdotter i Marn. Maren kommer 1870 att delas i två gårdar som

nu kallas Stora- resp. Lilla Maren.
1865 tar hon en pigplats hos en kakelugnsmakare i Arboga. Där stannar
hon i två år. I Arboga träffade hon en
annan österåkersflicka och när de
gick hem till Österåker 1867 berättade hon senare att de tog varsin rova
på ett gärde, för att de var så hungriga. Hela livet hade hon dåligt sam1

vete för den där rovan, berättar Lars
Larsson i Torp, ett barnbarns barn
till Ingrid, som hört historien berättas. Öronringarna som man kan se på
fotot bar hon hela livet. Hålen i öronen gjordes i Blomsterhult när hon
var 12 år gammal.
En lekkamrat i barndomen hette
"Olars-Kajsa" (Kjerstin Persdotter
f.1843). De undrade som så många
andra om hur det ska bli i framtiden.
När flickorna lekte ihop sa de ibland
det som alla frågar sig: "Hur kommer framtiden se ut. Hur blir det för
dina vithåriga och mina rödhåriga
ungar i framtiden?"
Hur det blev för de här två flickorna
kan man läsa i husförhörslängderna
bland annat. Hur det ska bli för oss
som lever nu kommer väl också att
stå i några arkivhandlingar i framtiden.

Ingrid hade troligen redan tidigare
fått en fästman i Säby och nu när
hon kommer hem från Arboga gifter
hon sig, 1868 med Erik Andersson
och flyttar till Millerstu i Säby norrgård. Erik Andersson köper 1873 in
granngården som kallas Länsmanseller Nämndemansgården som förenas i Millerstu delen av Säby norrgård. Erik blir fjärdingsman senare.
Erik och Ingrid får nio barn. 1881
föds Karl, han som senare kallade
sig "Millerstu-Kal" och har skrivit
ner så mycket om Österåker, berättelser, sägner m.m. Han var dessutom duktig fiolspelman. Det finns
flera släktingar kvar i Österåker efter
Erik (1841-1912) och Ingrid Andersson, född Jonsdotter (1845-1928).
Arne Westberg

Bild: Eva Lidén

”Vinterfåglar
inpå knuten”
Den stora
fågelräkningen kommer i
år att vara
29/1—1/2.
Se till exempel
BirdLife Sverige

Fastighetsföreningen arbetar med isen på skolområdet och
hoppas på fin åkning fr o m vecka 3.
Information kommer att finnas på skolans hemsida samt på Facebook.
Efter skoltid kommer vissa regler att gälla pga den pågående pandemin.
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Österåkers församling önskar en god fortsättning på 2021!
Välkommen att fira gudstjänst med församlingen!
På grund av Corona är gudstjänsterna enbart digitala och finns på Facebook:
”Svenska kyrkan Västra Vingåker och Österåker”.
Varje söndag 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.
Vill du ha någon att prata med? Hör av dig! Vi finns här för Dig. 0151-141 00.

LINDBERGA God fortsättning på det nya året!
BY

Situationen med pandemin har även påverkat arbetet
med husprojektet men det ligger inte helt still.

Den 14 januari hade delar av styrelsen ett möte med Elin Östensson, kommunens nya landsbygdsutvecklare och Marcus Bergh, representant för Companion, Sörmland.
Dagarna före jul fick vi ett nytt förslag från arkitekt Kerstin Åkerstedt, ett
förslag som några godkände medan andra hade invändningar emot.
Vecka 3 kommer byggarbetsgruppen att träffas för att se närmare på förslaget och föreslå ändringar. Sedan kommer man att lämna in en begäran om
bygglov till Vingåkers kommun.
Den stora nöten att knäcka är ekonomin. Vår ambition är att alla ska kunna få
ett bra boende även om man är en ”fattigpensionär”.
Har du något förslag på hur man ska kunna få tillgång till kapital, förutom
banklån?
Gunnel Larsson, 073-096 24 95

Du kan köpa Hembygdsföreningens årsskrift 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
Nostalgimuséet

Med förhoppning att gå stärkta ur denna tid med karantän.
Styrelsen
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AKTUELLT FRÅN SOCKENRÅDET
Ett nytt år har börjat. Nu är vi många som önskar att det år som ligger framför oss
ska bli mera normalt än det förra. För Sockenrådets del hoppas vi att under 2021
kunna genomföra något av det vi planerade för året som gick. Vi hade tänkt att fira
vårt 10-årsjubileum med bl. a. en musikfest, men därav blev förstås ingenting. Nu
får det bli ett 11-årsjubileum i stället.
Österåkersbladet
Också detta år kommer bladet att varje månad finnas i era brevlådor. Vi har fått ett
mycket bra gensvar på vår förfrågan om hjälp med distribution under året. För dagen har vi bara en lucka, i december. Vill du vara med finns det alltså en möjlighet.
Nu efterlyser vi skribenter som vill berätta om sådant som händer i bygden. Genom
att nästan alla arrangemang var inställda förra året var det ibland lite svårt att fylla
bladet. Välkommen att skriva om sådant som kan intressera oss österåkersbor. Vi
kan dock inte publicera debattinlägg på grund av begränsat utrymme och att vi bara
gör ett blad i månaden.
Annonsera i Österåkersbladet
Du vet väl att du kan annonsera i Österåkersbladet? Den tryckta upplagan ligger på
drygt 500 exemplar och distribueras till alla hushåll i socknen. Dessutom är det runt
130 personer som får bladet via e-post som pdf-fil. Här är den aktuella prislistan för
annonser.
•
Föreningsinformation och annonser privatpersoner 25 kr/spaltcentimeter
•
Annonser företag
50 kr/spaltcentimeter
Med varma hälsningar från Sockenrådet!
Egil Boräng
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Ordet jul betyder fest eller högtid
Evert Taubes visa hette Knalle Juls vals
Annandagens idrott var bandy
Bakverket kallades prästens hår
Och hoppets stråle går igenom världen... lyder strofen
Ryskortodoxa kyrkan följer den julianska kalendern
En dansk hertig vid namn Knut firas 13 januari
År 1934 tillverkades den första elljusstaken
Julbocken kom enligt tradition med julklappar
Titteliture hette den första julkalendern i tv
På Annadagen 9 december läggs lutfisken i blöt
Hur Zwarte Piet, en figur i Sinterklaas följe, framställs anses vara rasistisk

Vi hoppas att den varit till glädje för många.
Hälsningar Karin, Cees, Ola och Arne

Manusstopp 14 februari
Utgivare av Österåkersbladet är Österåkers sockenråd: Egil Boräng 070-643 93 55
egil.borang@gmail.com Redaktion: Fredrika Hultgren, Eva Lidén och Elisabet Jonsson
E-post: osterakersbladet@hotmail.com

4

