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Från sockenrådet

kande. I programmet anges de eventuella
begränsningar av publikantalet som gäller
Musikfest lördag den 31 juli
med anledning av pandemin.
Österåkers tredje musikfest äger rum lördag den 31 juli med början klockan 15.00 Skördemarknad vid Lindberga
i Österåkers kyrka. Det är denna gång åtta Nostalgimuseum den 11 september
Vill du vara med och sälja på årets skördeminikonserter och alla medverkande har
anknytning till Österåker. Det är fri entré marknad? Vi välkomnar alla försäljare av
skördealster, egenproducerade matvaror
men en frivillig kollekt till ”Läkare utan
gränser” kommer att tas upp. Festen avslu- och hantverksalster. Anmäl dig redan nu
till undertecknad. Kontaktuppgifter finns
tas med en musikgudstjänst klockan 19.
Under dagen serveras kaffe i Hembygds- i redaktionsrutan.
föreningens regi i närheten av kyrkan.
Sockenrådet önskar er alla en god fortsättMed detta nummer av Österåkersbladet
ning på sommaren!
bifogas ett program för musikfesten med
Egil Boräng
tider och presentationer av de medver-

Traditionellt midsommarfirande vid Lindberga Nostalgimuseum i Österåker
Inledningsvis fick gästerna dansa kring
majstången till tonerna av klarinett och
fiol trakterade av Göran Olsson och Tage
Andersson. Även Emma Olsson deltog på
synt. När alla dansat klart satt redan kusken Anna-Karin Tamminen på kuskbocken
med sin make Bengt Pettersson. Många
ville åka första turen och sedan fick de
köra många turer genom bygden innan
Efter sången till dansen unnar sig Göran Olsson kaffe
vid majstången. Här i samspråk med Margareta Al- firandet avslutades. Två välbesökta stationer sålde kaffe, dricka och hembakt för en
merén.
stunds social kontakt.
Familjen Berglind som driver Lindberga
Nostalgimuseeum bjöd på folkfest i form Eldsjälen Sören Berglind har med sitt
Nostalgimuseum givit bygden en uppskatav gammeldags midsommarfirande. Initad samlingspunkt för gäster från både när
tiativtagare och medhjälpare var Göran
och fjärran. Varmt tack till alla som gjorde
och Lena Olsson, Marie, Klas, Emma &
detta midsommarfirande för oss sockenbor
Axel Olsson, Solveig Eriksson samt
möjligt! Än finns det liv i gamla Österåker!
Stefan, Alice, Gustav & Olof Törnvall.
Göran, som är Hembygdsföreningens
Text: Maggie Helin och Rolf Pettersson
ordförande, höll invigningstalet.
Foto: Maggie Helin
Gästerna kunde roa sig med skytte, bollPS Firandet besöktes av närmare 150 personer
kastning, fiskdamm och så förstås de alltid som givetvis respekterande uppsatta skyltar om
lika uppskattade turerna med häst och
de restriktioner som coronapandemin föranleder.
vagn.
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Historisk kvinnor i Österåker: Catharina Wallenstedt

Catharina var född 1627 i Uppsala, dotter till prästen Lars Olsson, eller Laurentius Olai Wallius som han ändrade namnet till. Hon var bland annat kammarpiga
hos drottning Kristina. Catharina och
hennes syskon blev adlade 1650 med
namnet Wallenstedt.
1655 gifter hon sig med Edvard Philipsson, som blir kungligt råd och diplomat
m.m., samt adlad 1657 med namnet Ehrensteen.
Mellan åren 1656 - 1669 får de sex barn.
De köpte Forsby 1664 för medel Edvard
erhållit för sina tjänster åt Karl X Gustaf
och Karl XI.
Catharina skrev många brev. De flesta
till sin make Edvard eftersom han vistades mycket utomlands. Breven började
"Till min allra käraste make" och boken
heter "Allrakäraste", som är utgiven med
hennes brev. Många av breven är skrivna
här på Forsby och tar upp det som sker i
bygden m.m. Breven daterar sig från
1672 till 1708.
Flera brev handlar om grannar eller nöd
och svält för byborna samt detta exemplet från 1674 om kalkstenen. Utdragen i
huvudsak med den stavning som Catharina använde.
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-Jag har skrivi förr min akste he
(allrakäraste herre) till om den marmor
som här finnes. När jag reser till Stockholm skall jag taga prov och visa. De
hållat här för underlig och otrolig, efter
han nyss är uppfunnen. Som man sagt
mig på ridahuset så är kalksten detsamma, och min akste he vet väl vad
myckenhet här finnes av den.
Eller nästa exempel också 1674.
-Denna jämmer som jag hör på desse
arma folken, kan jag inte beskriva. Jag
ville icke denna sommar vara här i socknen för mycket, ty när nu en så stor klagan höres, vad måste man då i sommar
höra. Jag måste höra att de för hunger
skull ha sina barn till säng att sova bort
sin hunger. Ja, stort folk ävenså säga, att
sin aftonmåltid få de inte hålla utan
måste gå hungrika till säng.
Nästa utdrag ur ett brev från 1673 handlar om grannen Palbitsky på Julita
- Gudnåde oss för den elake grannen
(Palbitzki på Julita). Han hanterar sina
barn som ingen god fader.
Dottern Anna Beata gifter sig med Arvid
Horn och dottern Margareta gifter sig
med Nils Gyldenstolpe som blir
nästa ägare till Forsby.

Catharina Wallenstedt dör 1719. De ligger nu i det Ehrensteenska gravkoret i
Österåkers kyrka som byggdes 1686 när
Edvard Ehrensteen dör. På fotot från
1931 ses några av de 25 kistorna som lär
vara begravda där.
Arne Westberg

Lördag 31 juli Österåkers kyrka
MUSIKFEST! En kavalkad av musikaliska akter under eftermiddagen som avslutas med musikandakt kl. 19.00 i samarVälkommen till Österåkers kyrka!
bete med Österåkers sockenråd och VinVarje söndag kl 18.00 är det mässa eller gåkers kommun.
gudstjänst.
Lördag 14 aug kl. 18.00 Österåkers
Sommarkyrka: Söndag till söndag under vecka 29 (18-25 juli) kl. 13.00-16.00. kyrka KLINGANDE BRASSTONER!
Andakt kl. 14.00 och kaffeservering
Paulina Moberg, trombon, Karin Sköld,
utomhus. Vid regn är vi i kyrkan.
tuba samt Charis Snell, eufonium.

HEMBYGDSFÖRENINGEN
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

Lindberga by ekonomiska förening
Lördag den 19 juni 2021 hade föreningen sitt årsmöte där 15 av föreningens
22 medlemmar deltog. Förutom sedvanliga val informerades om det senaste årets
aktiviteter och det nuvarande läget.
Styrelsen består av:
ordförande Gunnel Larsson, vald för ett år
kassör Leif Anghammar, omval för ett år
sekreterare Karin Bonnevier, nyval för två år
övriga ledamöter, Åke Eriksson och Sune Dahlberg, kvarstår.
Revisor är Egil Boräng.
Kommunen har beviljat ett preliminärt godkännande av ritningar till 14 lägenheter,
fyra parhus med tvårumslägenheter och två hus med tre ettor i varje hus samt ett
"byahus".
Finansieringsarbetet pågår med bankkontakter, andra kontakter och idéer men är
ännu inte klart. Tyvärr ligger den ekonomiska kalkylen just nu väldigt högt beroende på att allt byggmaterial har stigit kraftigt i pris på grund av pandemin men enligt flera källor kommer det troligtvis att förändras senare i höst, när byggindustrin
i Europa återgår till mera normal verksamhet. Styrelsen planerar att kunna ge lite
mer konkret information i samband med Musikfesten den 31 juli 2021.
För Lindberga by ek.för.
Gunnel Larsson
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Kulturpriset 2021
Priset kommer att utdelas till välförtjänt
kulturivrare den 25 juli 2021 kl. 16.00 i eller vid Österåkers
Kyrka beroende på besöksantalet och väderlek.
Vi fikar efteråt!
Kultur i Österåker
Kontaktperson: Per Carlstedt

Loppis & hantverksrunda
24 - 25 juli 10.00 - 16.00
36 trädgårdar öppnar sina trädgårdar med loppis och hantverk. En del har också någon förtäring till försäljning.

Kartan över rundan hämtar du hos Catharina
Andersson (100 m från kyrkan).
Välkommen!

Manusstopp 15 augusti
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
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