
anvisningen nr 10

Information från styrelsen
I Bruksanvisningen, som kommer tre gånger per år, lämnar styrelsen information om sådant 
som kan vara av intresse. Utöver detta vill vi tipsa om att då och då titta på de anslagsplatser 
vi utnyttjar. Här kan information av olika slag dyka upp som vi inte hinner få ut i 
Bruksanvisningen. De platser vi utnyttjar för information är:

- anslagstavlan vid Kunskapens träd,
- anslagstavlan vid kanonen vid zigenarbacken (mitt emot Folkets Hus)
- anslagstavlan vid ICA, längst till höger på tavlan och i överkant och
- vid Åkers bagarbod (här kanske inte all information kommer upp p.g.a. det begränsade 

utrymmet och många som nyttjar tavlan).

Kanonvodka
Den 27 oktober har medlemmar i  Åkers hembygdsförening möjlighet att besöka det nyligen 
startade brännvinsbränneriet vid Åkers Styckebruk. Med detta bränneri tas en tradition av 
brännvinstillverkning i Åker upp på nytt. Bakgrunden är följande. 

När Gripsholms Bränneri år 1796 upphörde med brännvinstillverkningen beslöt Joakim D. 
Wahrendorff, som varit en av delägarna till Gripsholms bränneri, att starta ett eget bränneri 
vid Åkers Styckebruk. 1799 kom så brännmästare Eric Lindgren att börja tillverka brukets 
egna brännvin. Under året framställdes 2275 kannor sprit vilket motsvarar 5915 liter och hade 
ett värde av 1.995 riksdaler. För produktionen åtgick 86 tunnor spannmål och 49 tunnor malt. 
Av produktionen gick dock en del bort i ”lön”. Till brännmästare och drängar i bränneriet 
utdelades 10 kannor brännvin och som traktering under årets arbete 25 kannor.

Idag heter ägaren Peter Hjelm och brännmästaren heter Anders Johansson, hur många kannor 
brännvin han får i lön får vi kanske veta den  27 oktober.

Glöm inte att anmäla deltagande till Inger Johansson (telefon 0159-307 51, eller via e-post 
inger.sjunneSNABELAglocalnet.net) senast den  21 oktober.

Almanackan 2010
Hembygdsföreningens almanacka för 2010 planeras vara klar för försäljning i skiftet oktober/
november. Liksom förra året sker försäljningen hos Åkers blommor. Den kan också köpas vid 
vår Glöggafton på Motstugan den 9 december. 

2010 års almanacka kommer att innehålla även ett antal äldre foton från Åkers Krutbruk.

Ni som under sommaren arbetat som värdar i museet eller deltagit vid någon av arbetsdagarna 
på museet eller i arbetet på lederna kommer att som tack för era insatser tilldelas 
hembygdsföreningens almanacka 2010. Den kommer att delas ut vid Glöggafton den 9 
december. Kan du inte delta då kontaktar du Pehr Bengtsson (0159 -300 57) efter den 9 
december.

Har du något foto som skulle kunna vara intressant inför kommande almanackor? Hör då av 
dig till någon i styrelsen (se Bruksanvisning nr 9).

www.akershembygd.se

Augusti 2009



Åkersbor berättar
Vi fortsätter denna gång att studera Åkers kommuns informationsbroschyr från 1970 –”Åker 
– ett modernt brukssamhälle”. Broschyren gavs ut mindre än ett år innan sammanslagningen 
till Stor-kommun. Vad våra styrande ville med detta kan vi bara spekulera i, men säker ville 
man visa Strängnäsborna att här kommer några som kan …

Plugget
Det nya, 3-parallelliga högstadiet har kunnat förläggas till Åker efter många heta och livliga 
diskussioner. Detta innebär besparingar med i runt tal 1,5 miljoner kronor, vad beträffar  
lokalfrågan, jämfört med ett Strängnäsalternativ. Dessutom slipper eleverna ifrån långa och 
krävande resor, och skoldagen blir därigenom kortare.

Kommunal musikskola
Musikundervisningen sker under kvällstid i Centralskolans lokaler på frivillig basis. För 
närvarande använder sig ett hundratal musikintresserade ungdomar av denna möjlighet till  
att tränga djupare in i musikens värld.

Skolsköterskan har mottagning i den nya läkarstationen vid Solbergavägen …

Idrotts- och friluftsliv
Behovet av motion och idrott ökar alltmer i det nutida samhället, beroende på 
välfärdsmänniskans stillasittande livsföring. …. Mentalt sett ökar odiskutabelt viljestyrkan 
och förmågan till koncentration vid en god kroppskultur.
…Gymnastiksalen ger utrymme för utövande av bl.a. gymnastik, handboll, basket, bordtennis,  
tennis och badminton. Hyran för salen är endast 8:-/timme. …. Badbiljett kostar 2 kronor för 
vuxen och 1 krona för ungdom. 

Myndigheter och serviceorgan (telefonnummer har här utelämnats, men det intressanta är att 
studera utbudet då och jämföra med idag!)

Arbetsförmedling Pastorsexpedition
Axelssons Reparationsverkstad Pensionärshemmet
Barndaghemmet Pensionärshemmet, Valsberga
Be-Ges Damfrisering Postexpedition
Biblioteket Sanetta
BP, Åkers styckebruk SHELL, Ärja
Brandstation Skolexpedition
Distriktssköterska Skomakare, R. Borg
Forssa Såg Sko – Shop
Folkets Hus Statens Järnvägar, Åker
G S Svets Trädgårdsmästare, A. Gustafsson
Högkvists Färg Åkers Bilservice
Idrottshallen Åkers Krutbruk
Konsumhallen AB Åkers Styckebruk
Konsum, Krutbruket Åkers Taxi
Nilssons Eftr. Ålderdomshemmet
Palms Herrfrisering

Ett  stort  tack till  Maj  Wahlberg som låtit  oss ta del  av underlaget  som hennes  far,  Evert 
Johansson, efterlämnade.


