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Ragnhild och Sören Larsson gillar sina djur
kvista lantbruksskola fick Sören börja jobba
med jordbruk och i skogen. Arbetet i skogen
har förändrats enormt sedan Sören började
som tonåring och förändringen gick fort. Då, i
början på 1960-talet, var det körning med häst
som gällde. 1965 köptes den första traktorn,
en Ferguson 135. När Sören började fanns det
fortfarande skogsarbetare som använde manuella sågar vid fällning och barkning gjordes för
hand, med barkspade. Men utvecklingen gick
fort och i slutet på 1960-talet kördes det mesta
virket ut med maskiner.

I Säby Nilsagård bor två välkända Österåkersprofiler, som många av oss mött i olika sammanhang, Ragnhild och Sören Larsson.
Det är Ragnhilds får som sommarbetar och håller marken hävdad på många platser i socknen,
bland annat hagarna runt Forsby och på Hullboö. Hon har runt 130 tackor och det blir många
lamm som föds upp varje år. För att hantera
fåren har Ragnhild ett antal vallhundar och
hon har även sysslat med kurser i vallning och
uppfödning av hundvalpar. En bra bit över 100
valpkullar har det blivit under drygt 50 år.

1966 kom Ragnhild, bonddotter från Ösmo till
Österåker för att börja som ladugårdspiga på
Sjöäng. Hon mötte Sören och de gifte sig 1972.
Det unga paret flyttade till en arrendegård i
Dimbo nära Hjälmaren i Örebro kommun, där
de hade mjölkkor. 1982 köpte de gården Åtorp
en bit utanför Vingåker där de fortsatte med
mjölkproduktionen. Sören körde också under
många år i skogen, först med häst och senare
med ett traktordraget ekipage.

Sörens specialområden i det gemensamma
företaget är skogen och fisket. Många österåkersbor har köpt ved, fisk och kräftor av Sören
genom åren och kommer säkerligen att göra det
framöver. Under sommarsäsongen jobbar han
mycket med att bärga hö till foder. Vid midsommarfirandet i Hagby brukar Sören finnas på
plats för att erbjuda en åktur i Österåker med
häst och vagn.
Säby Nilsagård är Sörens barndomshem. Han
minns hur han som barn var och tittade när
man byggde den nya skolan, den som nu är
Österåkersbygdens friskola. 1954 var det hans
egen tur att börja som elev och han gick där
t o m årskurs 7. Efter en sommarkurs på Sten-

2002 köpte de Nilsagård och Sören kunde återvända till barndomshemmet, som nu är centrum
för deras omfattande verksamhet. Den som vill
köpa till exempel ved, fisk och fårskinn kan notera telefonnumret till Ragnhild, 070-276 14 37.
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Text och bild: Egil Boräng

SOCKENRÅDET
Sockenstämma den 24 april
Alla Österåkersbor kallas till Sockenstämma
lördagen den 24 april klockan 9–11 i Österåkersbygdens friskola.
Ett viktigt ärende vid mötet är att fastställa
en verksamhetsplan för året. Kom och tala
om vad du vill att Sockenrådet ska arbeta
med. På grund av pandemin vet vi inte säkert om vi kan genomföra stämman i april.
Det beror på vilka regler som då gäller för
sådana här möten. Vi kommer att annonsera
i Katrineholms Kuriren ett par veckor före
aktuellt datum under rubriken Föreningar,
så kolla där. Vi ska också försöka få in en
notis i Facebookgruppen ”Vi som bor i Österåker”.

Medlemsavgift
Med detta Österåkersblad kommer en bilaga
med inbetalningsuppgifter för den frivilliga
medlemsavgiften i Sockenrådet. Vi är glada
över det stöd vi får för att kunna bekosta
vårt arbete, inte minst tryckningen av Österåkersbladet.
Ny brygga vid Hullabadet
Tekniska enheten i Vingåkers kommun har
fått medel för att förbättra några av badplatserna i Vingåkers kransorter. Detta betyder
att Hullabadet kommer att få ny badbrygga
till sommaren, vilket vi är glada för.
Dagarna är längre, våren är på gång och
snart blir vi vaccinerade. Så det får bli förhoppningsfulla vårhälsningar från Sockenrådet den här gången!
Egil Boräng

Välkommen att ﬁra
gudstjänst med församlingen!
Fastans och påskens gudstjänster ﬁrar vi digitalt på vår Facebooksida: Västra Vingåkers och
Österåkers församlingar. Österåkers kyrka är öppen varje dag kl. 09.00-15.00. Personal ﬁnns
i kyrkan varje söndag kl. 10.00-12.00.
Under påskveckan sänds passionsandakter måndag, tisdag, onsdag och fredag.
På skärtorsdagen och påskdagen ﬁras gudstjänst med nattvard i både Österåkers och Västra
Vingåkers kyrkor. Vi kommer att ﬁra ﬂera gudstjänster efter varandra för att så många som
möjligt ska kunna delta. Restriktionerna kommer att följas och därför får endast 8 personer
delta per gudstjänst. Vi tar emot anmälan till gudstjänst per telefon 070-915 20 02, fram till
torsdagen den 1 april kl. 12.00.
Skärtorsdagen ﬁras gudstjänst i båda kyrkorna kl. 17.00, 18.00 och 19.00 (gudstjänsten kl.
17.00 i Österåkers kyrka kommer att ﬁlmas och läggs ut på facebook kl. 18.00. Inga besökare
kommer att visas i bild).
På påskdagen ﬁras gudstjänst i båda kyrkorna kl. 10.00, 11.00, 12.00 och 13.00 (gudstjänsten
kl. 10.00 i Västra Vingåkers kyrka kommer att ﬁlmas och läggas ut på facebook kl. 11.00.
Inga besökare kommer att visas i bild).
Förändringar kan komma att ske om restriktionerna från Folkhälsomyndigheten ändras.
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Eugenia Axelina ´Jenny´ Ekström
Under den mäktigaste gravvården på
Österåkers kyrkogård, blodboken, som
sträcker sig högre än taket på kyrkan,
vilar mjölnarhustrun Jenny, född
Widlund. Graven A 116 ﬁnns inte med
i kyrkans gravregister, men där vilar
alltså Eugenia Axelina ´Jenny´ Ekström
sedan juli år 1908.
Hon var född 1868 i Stockholm och
kommer till Grövsbol 1876 för att bo
hos sin farmor, Erika Åkergren. Erika
hade kommit till Oppstu i Grövsbol
1869, då tillsamman med Jennys
mamma som hette Hildegard A. Ida
Gerle. Hildegard i sin tur drar vidare
mot Amerika efter bara en månad.
Hildegard står som Demoiselle, alltså
fröken, men hade fått dottern Jenny med
mannen Vilhelm Maurits Widlund.
Troligtvis har ´Jenny´, fötts och bott
på ett barnhem i Stockholm innan
hon kommer till sin farmor Erika i
Österåker.
Jennys historia är så här i efterhand lite
svår att reda ut innan hon kommer till
Österåker, men troligt är att hennes far,
Vilhelm Maurits Widlund (f. 1844-0408) hade ﬂyttat till Sydamerika. Det
ﬁnns ett utkast till ett brev och brevsvar
mellan Erika Åkergren i Grövsbol och
en advokat angående en process om
betalning angående elektrisk belysning
i Lima, Peru. Jennys far var kanske med
och startade eller byggde något som har
med belysning att göra. Breven är från
1899. Då var Jennys far, Vilhelm, redan
död. Breven fanns vid Oppstu, Grövsbol
där Vilhelms mor (Jennys farmor), Erika
Åkergren Widlund, bodde till 1901, då
hon avled.

Ekström som arrenderar Frösvi kvarn.
Leander och Jenny bor också vid
Skogbokvarn och någon kvarn i Floda
innan de återvänder till Leanders
barndomshem Hullafors i Österåker år
1898, där Leander blir mjölnare. De får
nio barn, där Mauritz är äldst, född 1886
och Karin är bara två dagar gammal
när mamma Jenny dör den 1 juli 1908
av njurlidande. Det är Mauritz som
planterar blodboken på mammans grav
cirka 1920. Leander gifter om sig med
Hedda Wärnström, 1910. De får inga
barn. När dottern Karin avled 2012,
alltså 104 år gammal, var undertecknad
med på begravningen i Södertälje. Jag
följde med ett barnbarn till Jenny, som
bor i Katrineholm och genom Leanders
andra giftemål med Hedda Wärnström
är undertecknad släkt i släkten.

Eugenia Axelina ´Jenny´ Widlund
gifter sig 1886 med mjölnaren Leander
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Arne Westberg

HEMBYGDSFÖRENINGEN

ÖSTERÅKERSBYGDENS FRISKOLA

Årsskriften 2020!
Då vi missar möjligheten att distribuera/
försälja årsskriften vid marknadstillfällen
finns den att införskaffa hos:

Skolan anordnar coronasäker tipspromenad fredagen den 26 mars. Start
kl 9–10, startplats idrottshallen.
Alldeles gratis och fina priser.

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

Kaffe/the och smörgås finns att köpa för
20 kr.
Varmt välkomna hälsar skolans
tipspromenadvärdar Maggan och Mats.

Vinjett: Lotta Frost

Den 24 april 8.00-12.00 är det städning
vid församlingshemmet. Medtag redskap!
Fika och lunch serveras.
Med en förhoppning om att gå stärkta ur
denna tid med karantän.
Styrelsen

Vad vet du om det här huset?

Vi har köpt Asköborg och är nu på jakt efter historier och bilder från huset. Vi renoverar
och vill gärna veta hur det såg ut från början. Kanske kan vi ses i sommar om du har
mycket att berättta för oss. Innan dess fungerar mail, Jakob.lindgren@hotmail.com eller
brevlådan.
Vänliga hälsningar Camilla och Jakob Lindgren

Foto: Camilla Lindgren.

Den nya familjen i
Asköborg med Walter,
Jakob, Camilla och Jason.
Foto:Elin Schörling.
Vilka är gubbarna
och vems är bilen?
Foto: Sörmlands museum.

Manusstopp 18 april
Utgivare av Österåkersbladet är Österåkers sockenråd: Egil Boräng 070-643 93 55
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