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Aktuellt från Sockenrådet
Våren har kommit också detta år. Lärkorna sjunger och tranorna trumpetar på fältet. Så långt är allt sig
likt. Men pandemin som bröt ut för drygt ett år sedan härjar fortfarande och påverkar våra liv på nästan
alla områden.
Fortfarande råder det restriktioner som inte tillåter oss att samlas som vi brukar. Det påverkar förstås
också Sockenrådets verksamhet. Den sockenstämma som var planerad till den 24 april skjuter vi på till
lördag den 12 juni. Då kan vi förhoppningsvis vara utomhus. Tid för stämman kommer i nästa nummer
av Österåkersbladet.
Restriktionerna gör att vi också tvingas ställa in vårt traditionella Valborgsmässofirande. Fortfarande
hoppas vi att det skall var möjligt att genomföra Österåkers tredje musikfest den 31 juli. Det ser vi mycket fram emot.
Med varma vårhälsningar från Sockenrådet!
Egil Boräng

Österåkers största tall?
Sören Larsson tog mig med för att titta på en
riktigt grov tall som växer vid Maren nära
Hjälmaren. Vi mätte och noterade att omkretsen i brösthöjd är 300 centimeter. Intressant är
att man vet att denna tall planterades 1810.
Finns det någon större tall i Österåker?
De största tallarna i Sverige är dock betydligt
grövre. ”Ullebotallen” i Bottnaryd är den
grövsta enstammiga tallen i landet. Den är 470
centimeter i omkrets och drygt 500 år gammal.
Den som vill veta mer om speciella träd kan
använda denna länk: https://
www.skogssverige.se/skog/fakta-om/
fantastiska-trad

Text och bild: Egil Boräng
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Historiska kvinnor i Österåker
”Haga-Fia”
Hon hette Anna Sofia Andersdotter och var född
i Näshulta 1851. Fia gifte sig 1874 med pråmskepparen Axel Robert Schyberg, De bodde ett
tag i Målsjö i Näshulta där deras två första döttrar
är födda. 1882 flyttar de till Haga, som ligger
nära Rörvik i Österåker. Det är ju förstås nu hon
börjar kallas för "Haga-Fia". Den tredje dottern
föds vid Haga 1886. Alla tre barnen kom efter
hand att emigrera till Amerika.

Strängnäs regemente hade vid någon militärövning tagit rast vid Rörvik. Haga-Fia, som bodde i
närheten såg detta och så utvecklas detta samtal:

Vid ett tillfälle, troligen ca 1890-95, blev skepparen Axel så illa klämd mellan båten och en
brygga att ena benet måste amputeras. Han fick
då ett träben som protes. I kyrkboken beskrivs
han som ofärdig och f.d. skeppare.

- Ja, jag kunde väl tro det, att ni inte gått så långt.

Haga-Fia blev med tiden en känd person i bygden. Hon gick omkring i byn och klippte håret på
karlarna och pojkarna. Hon var inte så noga med
tiden och ofta kom hon oannonserad till en gård
och då var det bara att kalla in "gubbarna". Vid
ett tillfälle kom hon till Olars-Samuel i Blomsterhult. De höll på med att gräva diken just då, men
som sagt, de fick släppa spadarna och så klippte
hon alla i den gården. Hon kom jämt på fredagar.
Då visste hon att det fanns nybakat bröd. Då fick
hon en färsk kaka med sig hem.

- Var kommer ni ifrån? frågade Haga-Fia.
- Vi kommer från Strängnäs.
- Oj, har ni gått så långt.
- Nej, vi har marscherat.
(Berättat av Ingvar Nilsson)
Fia dog 1920-12-12. Då blev Axel ensam. Men
han fick tag i en hushållerska, Anna Pettersson
från Skogshem i Läppe. Det var en duktig och
snäll gumma. Hon hade ett olag, hon snusa i näsan. Det tyckte man var lite konstigt på den tiden.
Det gjorde hon för sina ögon, dom ville rinna
påstod hon.
"Haga-Fia" är begravd på Österåkers kyrkogård,
men någon sten eller kors finns inte kvar.

(Berättat av Olars-Ulla Bertilsson).
Text Arne Westberg

När läsbarnen gav städpengar till vaktmästarn
Mosshaga-Emma berättade för Imber Nordin-Grip, 1938 om när de fick ge kyrkvaktmästarn soppengar när de gick och läste. Mosshaga-Emma Nilsson, 1873-1952 var läsbarn omkring 1886. Imber
Nordin-Grip gjorde uppteckningar om folkminnen för landsmålsarkivet i Uppsala och Emma Nilsson
i Mosshagen var en av de omkring 60 meddelarna som berättade.
Prosten hette Thavenius en boklärd, blid musikälskare. Kyrkovaktmästare var Betlehems-Kalle, eller
Karl Erso som han hette. Duktig fiolspelman som spelade ihop med andra spelmän i sockna, som
Skutt-Kalle och Oskar Högström. Även Sörmlands bästa spelman Olof August Widmark, Östra Wingåker spelade han ihop med.
Betlehems-Kalle kom tydligen på den luriga idén att kräva läsbarnen på soppengar. Varje vecka samlade han in 5 öre, som var och en fick betala. Om det nu var någon som undrade eller kanske protesterade tog han med barnen in i sakristian och slog upp ett särskilt kapitel i den stora bibeln som låg där,
och pekade och sa: "Det står där". Och barnen plockade fram sina surt förvärvade pengar, som barnens föräldrar med stor möda lyckts att spara ihop.
Jag vet inte hur länge detta pågick, men när jag konfirmerades 1959, var seden borta.
Text Arne Westberg
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Skonsam skogsvård i Grövsbol
I vårt Österåker i Vingåker har ganska omfattande avverkningar skett på senare år, ofta till följd av att
granbarkborrarna gått hårt fram. Arbetet har vanligen skett med tunga skogsmaskiner som ofta lämnat
betydande skador i skog och mark.
Desto gladare blev vi i lördags när vi tog en promenad över Bergsätters gårds
ägor.
Här pågick skogsarbete på
gammalt skonsamt vis.
Ägaren, Martin HolmbergSchwindt, hade städslat
Karl-Axel Holm och Veronica Angelöf från Näshulta,
båda ägare av Nordsvenska
hästar. Martins skog drabbades av många nedblåsta
träd som han har tillbringat
flera veckoslut med att
kapa och kvista stammarna
på. Nu behövdes starka
hästars hjälp.
Karl-Axel kom med hästen
Saga, 21 år. Veronica kom
med både hästen Lea och
vagn.
Det var en sann fröjd att stå och beundra skogsarbete på detta skonsamma sätt. Det var inte tvekan om att
båda hästarna älskade sitt arbete. De var ivriga att komma iväg med sina stockar och ville inte stå still för
att bli fotograferade.
Man såg inte var de gått fram. Tänk om alla skogsägare vore så kloka.
Martin var noga med att påpeka att det var hans hustru Johanna König-Schwindt, själv naturvän och hästägare, som förmedlade kontakten med sörmlandsbygdens egna hästentreprenörer Veronica Angelöf,
Lövlunds hästkraft och hovslagare Karl-Axel Holm, Rena Kraften djur och natur.
Text: Maggie Helin Foto: Rolf Pettersson

Välkommen att fira gudstjänst med församlingen!
Vi fortsätter fira gudstjänst digitalt på vår Facebooksida:
Svenska kyrkan Västra Vingåker-Österåker.
Du kan följa pastoratet på facebook utan att vara inloggad via:
www.facebook.com/vvingakerosteraker
Österåkers kyrka är öppen varje dag kl. 09.00-15.00.
Personal finns i kyrkan varje söndag kl. 10.00-12.00.
Förändringar kan komma att ske om restriktionerna från folkhälsomyndigheten ändras.
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1971 Österåkers Hembygdsförening 2021
Årsskriften 2020!

Planerade aktiviteter

Då vi missar möjligheten att distribuera/försälja
årsskriften vid marknadstillfällen finns den att
införskaffa hos:
Göran Olsson
0709 390319
Bia, Säby

30 april kl. 20.30 Valborgsmässofirande vid församlingshemmet.

Peter Vogt
Matsa, Ättersta

070 5412294

15 maj kl 11.00-15.00 Trädgårdsdag vid församlingshemmet.

Per Carlstedt
Ekbacka

0151/30420

23 maj 07.00 Gökotta Görans hage (samma
som i fjol).

Roland Andersson
Johanneslund

070 6619829

Björn Sköld
Storgården
Kalkbrottsvillorna

070 4566758

Kjell Lind

076 1022011

Nostalgimuseet
Med en förhoppning att gå stärkta ur
denna tid med karantän.
Styrelsen

Bild: Elisabet Jonsson

Tyvärr måste vi även i år meddela att den planerade Trädgårdsdagen den 15 maj inte går att
genomföra på ett smittsäkert sätt.
Vi hoppas istället kunna arrangera en gemensam cykelutflykt i juli. Mer information om den
kommer i bladet framöver.
Hembygdsföreningens Trädgårdsgrupp

Manusstopp 16 maj
Utgivare av Österåkersbladet är Österåkers
sockenråd: Egil Boräng 070-643 93 55
egil.boraeng@gmail.com
Redaktion: Fredrika Hultgren, Eva Lidén och
Elisabet Jonsson.
E-post: osterakersbladet@hotmail.com
Bild: Maggie Helin
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