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Inför årets säsong har vi några tillfälliga utställningar som är väl värda att komma och titta på.
Den ena visar upp kameror av främst äldre modell och är ordnad av Lars Holmberg. Den
andra har Harry Lindblad som upphovsman och här finns möjlighet att bläddra i några pärmar
med bilder, kartor och beskrivningar från de första åren med Torsdagstramparna. Båda finns
på övervåningen.
Elis Hedman, som tidigare tagit fram boken och utställningen om ”Indelta soldater i Åkers
socken” återkommer nu med ett arbete om emigrationen från Åkers socken. Det är en mindre
skrift som heter ”Emigrationen från Åkers socken åren 1869 – 1948”. Den beskriver lite om
bakgrunden till emigrationen och hur det var att komma till det stora landet i väster. Vi får
även följa några familjer och häftet avslutas med en tabell över alla kända (registrerade)
emigranter från Åker. Häftet finns att köpa på museet och kostar 20 kronor.

Jubileumsboken
Vår jubileumsbok, ”Från Magasin till Museum – 25 år med
Åkers hembygdsförening” presenterades och fanns till
försäljning första gången på årsmötet i mars. Har du ännu inte
skaffat dig boken så gör det nu! Till och med den 31 december
2011 får medlem/medlemsfamilj köpa en bok till subventionerat
pris 50 kronor, ordinarie pris är 120 kronor.
Den finns till försäljning på museet. Under 2011 kan du även
köpa den hos Inger Johansson, Enbyvägen 15, 0159 – 307 51 och
Pehr Bengtsson, Forssavägen 20, 0159 – 300 57.

Åkersfoton på nätet
Foton som finns i f.d. Strängnäs museums arkiv håller på att digitaliseras och läggas upp på
Strängnäs kommuns hemsida på Internet. Vill du se vad som finns från Åker så sök
på:www.strangnas.se/multeum. Här kan du sedan leta dig fram till bilder från Åkersområdet.
De flesta är fotograferade av Carl Ericsson, dvs. Callegrafen som under många år bodde i
Åker och förevigade folk och verksamheter i Åker med omnejd.

Almanackan
Har Du någon bild som du tror skall passa i någon av kommande års almanackor? Hör då av
dig till Pehr Bengtsson, Forssavägen 20, telefon 300 57. Även bilder från 70-. 80- och 90-talet
är av intresse!

Stallet
Föreningen har fått lämna ifrån sig en del av stallet. Detta har inneburit att Stallet just nu är så
fyllt av föremål att det inte går att visa upp. Vi behöver se över VAD vi skall visa upp av det
som nu finns i Stallet och därefter klara ut HUR det skall visas upp. Här finns en intressant,
ansvarsfull och arbetskrävande uppgift som vi hoppas kunna komma igång med i höst. För att
lösa detta vill vi ha med hjälp från föreningens medlemmar. Är du intresserad av att hjälpa till
under hösten och några tillfällen våren 2012 så hör av dig till Inger Johansson, 0159-307 51.

”Åkersdräkten”
På många platser i Sverige finns historiskt belagda sockendräkter, ibland kan det vara dräkter
som är gemensamma för ett större område, t. ex. Värendsdräkten från Småland. Intresset för
att skapa sådana dräkter har gjort att flera socknar/områden som inte haft någon historiskt
belagd sockendräkt startat arbetsgrupper som tagit fram en sådan dräkt. Självfallet har man då
använt bygdens historia för att få fram något unikt och med en god anknytning till bygden.
Bra exempel från vårt närområde är de dräkter som medlemmar i Länna och Mariefreds
hembygdsföreningar tagit fram.
Vid vårt årsmöte kom en fråga och diskussion upp om en hembygdsdräkt från Åker. Kanske
finns det flera i föreningen som har funderat på detta eller som skulle vara intresserade av att
vara med i en grupp som arbetar fram några förslag. Är du en av dem som skulle vilja vara
med? Hör då av dig till Maj-Lis Rudenstål, Ängsvägen 3 i Åker. Telefon 0159 – 105 98.

Åkers kommun
1971 upphörde Åker som självständig kommun. Tillsammans med kommunerna
Stallarholmen, Tosterö och Vårfruberga samt städerna Strängnäs och Mariefred skapades den
nya kommunen som fick namnet Strängnäs kommun. Handlingar som rörde Åkers kommun
flyttades då till Strängnäs och finns idag i tryggt förvar i kommunarkivet i Strängnäs.
Det har nu gått 40 år sedan detta hände och kanske finns det de ibland oss som skulle vara
intresserade av att få bläddra och studera handlingar och protokoll från gamla Åkers kommun.
Säkert finns här en hel del av intresse att läsa. Vilka viktiga besluts tog? När? Varför? Vad låg
bakom besluten? Frågorna kan bli många och svaren ännu fler! Är du intresserad av att delta
i en studiecirkel under 2012 där vi besöker arkivet och på plats studerar de gamla
handlingarna?

Årets resa med Mariefreds hembygdsförening
Även i år har vi förmånen att få delta i Mariefreds hembygdsförenings kulturhistoriska resa.
Den äger rum den 13 augusti och går i är till Nynäs Slott. Avresa omkring klockan 09.00.
Resan bedöms kosta cirka 350 kr, då ingår guidad visning, lunch, kaffe och buss.
För ytterligare information och anmälan ring till Göran Jansson, 0159-122 41.

Kvarnvisning
Strängnäs Gille har öppet för visningar av kvarnen i Strängnäs den 2 juni klockan 11.00 –
14.00 och den 7 och 21 juli samt 4 augusti klockan 12.00 – 14.00.

Åkersyran / Kennys Minne
Den 6-8 augusti arrangerar Åkers IF Kennys Minnes cup på Bruksvallen. I år sker detta i
samarbete med föreningen Åkers framtid då man under den 6 augusti ordnar marknad med
knallar och tivoli.
Hembygdsföreningen kommer vara representerat med ett bord där vi gör reklam för
föreningen, säljer vår jubileumsbok med flera saker och har ett litet lotteri. Kan du tänka dig
att hjälpa till ett par timmar under dagen mellan 10.00-18.00? Hör då av dig till Lars
Holmberg 0159-311 62.
Kom gärna och besök vårt bord den 6 augusti.

Åkersbor berättar
Först en rättning till senaste berättelsen. I berättelsen om gruvfogden Granberg saknades det
sista ordet i tredje stycket från slutet. Hela det stycket skulle lyda så här:
När jag gästade gruvfogden frågade jag honom om han ej råkat ut för någon olyckshändelse.
På min fråga börjar han berätta en historia om hur han vid ett tillfälle blev hängande med
byxorna i en krok under malmtunnan.
Så till berättelsen denna gång. Den har vi fått av Harry Lindblad och handlar om något som
nyligen var aktuellt – Förstamajtalet. Här tar vi oss dock tillbaka till 1940-talet och tillfället
när självaste Ernst Wigforss kom på besök. Det är inte bara en händelse som berättas utan
även en mycket god historia som kommer utlösa många skratt. Så här berättar Harry:
Vilket år det hände vet jag inte men det var under Ernst Wigforss senare period som
finansminister 1932 – 49.
Arbetarkommunen, Socialdemokratiska föreningen, i Åker hade fått löfte om att
finansminister Ernst Wigforss skulle komma och hålla talet på första maj. Några
personer skulle få i uppdrag att möta Wigforss vid tåget här i Åker. Det blev Stig
Lindqvist från ungdomsklubben och från arbetarkommunen föll valet på
gjuteriarbetare Gustav Andersson.
Gustav hade aldrig tidigare träffat en så ”stor” person, det var inte så att Gustav hade
svårt att prata, men vad skulle han säga? Han hade i alla fall tagit reda på att finansoch utrikesministrarna titulerades ”ers exilens” även om det i Gustavs språk blev ”ers
exilent”.
Dagen kom, Gustav och Stig gick på perrongen och väntade. Så kom tåget från
Stockholm och Wigforss kliver av och Gustav hastar fram och hälsar med orden ”Jag
hälsar ers exilent välkommen till Åker”.
- Tack. säger Wigforss.
Gustav fortsätter ”Har ers exilent varit i Åker tidigare?”
- Nej, men jag har ju åkt förbi Åker med tåget på väg till Eskilstuna.

Wigforss fortsatte med att säga att vid sådan här tillfällen gäller inga titlar utan nu
säger vi du. Då kommer de förlösande orden från Gustav:
-

Hör du, tycker du inte att brännvinet har blivit djävligt dyrt.

Vi efterlyser fler berättelser från Åkersbor. En Åkersbo är en person som bor i Åker med
omnejd. Flyttade du hit igår så är du Åkersbo idag! Vi är alla Åkersbor, någon är född här, de
flesta är inflyttade, men alla har en historia! Berätta hur du upplever Åker eller hur du
upplevde Åker när du flyttade hit och vad var det som fick dig att flytta till just Åkers
styckebruk? Alla har upplevt något, det måste inte ha hänt för länge sedan.

