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Hölö och Mörkö bygdedräkter 
 
Mörkö kvinnodräkt tillkom i slutet av 1920-talet. Grevinnan Ebba Bonde lät väva och sy upp 
en dräkt efter en färgplansch ur C U Ekströms sockenbeskrivning 1828.  
Därefter vävdes och syddes ett antal Mörködräkter av kvinnor på Mörkö och Oaxen.  
 
På 1970-talet började en grupp Hölökvinnor utreda hur en Hölödräkt skulle se ut. Vid hem-
bygdsföreningens årsmöte 1979 beslutades att en broderad Tullgarns tjänstedräkt skulle repre-
sentera Hölö.  I oktober 1979 påbörjades de första vävarna och 3 juni 1982 invigdes de första 
åtta dräkterna i Tullgarnsparken. 
 
Tullgarnsdräkten hade drottning Viktoria skapat tillsammans med sin vävlärarinna i slutet av 
1880-talet, en dräkt för hovdamerna och en enklare för tjänstefolket. Dräkterna skulle användas i 
det dagliga arbetet. Förebilden var Vingåkers- och Österåkers högtidsdräkter.  
 
De ursprungliga dräkterna hade inte gröna förkläden utan tvärrandiga i rosengång (se bild) och 
upphämta. Rosengångsmönstret har inspirerat till en Hölöduk och ett Hölöförkläde. 
Det senare kommer bl. a att användas av medlemmar som arbetar i Kyrkskolans Café. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyvävt herr– och damförkläde efter  gammalt mönster i rosengång. 

Original förkläde i Rosengång 

 

Du vet väl att du kan hyra en Hölö– och Mörködräkt. Kostnad 1100 kr/dräkt/dygn. 
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Varför ha eller starta en hembygdsförening idag? 
 
     I Stockholm har två nya hembygdsföreningar startat. Sjöstaden år 2010 och Slakthusområdet år 2015. 
 

Hembygdsrörelsen kopplas ofta ihop med bevarandet av traditioner, samlingar 
och hembygdsgårdar. Vi ställer oss frågan vad en hembygdsförening mer kan göra 
och vara. Vilka behov kan den fylla idag? Vad kan ett begrepp som hembygd be-
tyda i vår samtid. 
 
De nya hembygdsföreningarna i Stockholm riktar sina blickar mer mot framtiden 
än det förflutna. De vill engagera och involvera medborgarna i utvecklingen i sina 
nybyggda stadsdelar.                                                                                                                                                        
På samma sätt arbetar Hölö Mörkö Hembygdsförening. Många nya områden 
växer upp och många nyinflyttade kommer hit.                                                                                 
 Vi vill skapa och fördjupa känslan av hembygd i Hölö och Mörkö.                                                              
 Vi vill främja kultur, natur och nöje till glädje för alla boende.                                                           
 Vi är ett forum för debatter och diskussioner om Hölö Mörkö. 
Efter 40 år har vi mycket från det förflutna som ger oss en ovärderlig grund att 
jobba vidare med i våra framtida aktiviteter.                                                                                                                     
Vi arbetar digitalt med våra arkiv och i vår databas finns idag ca 20 000 dokument 
och bilder.                                                                                                                      
Alla är välkomna till våra Öppna hus där finns det alltid någon som kan svara på 
dina frågor. 
Ni kan också möta oss på vår hemsida, holomorkohbf.se, och Facebook.                                     
Där kan du göra inlägg och kommentarer.   
Tveka inte, om ung eller gammal, nyinflyttad eller infödd att bli medlem i Hölö 

Mörkö hembygdsförening. 

Denna runsten finns vid Tjuvstigen. Ny bebyggd område vid Wij 
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Medlemskap i Hölö-Mörkö Hembygdsförening: 
I avgiften ingår Årskrönikan som skickas ut i god tid före årsmötet i mitten av mars samt säsongsutskicken av våra 
Kontaktblad.       Medlemsavgiften: 200 kr för enskild medlem och 275 kr för familj. Pg 82 65 18-3. 
Om du vill säga upp medlemskapet i föreningen är vi tacksamma att du meddelar detta. 

Hölö-Mörkö Hembygdsföreningens styrelse 2015 :  
 
Louise Thor, ordförande  551 56145 Susanne Bergholtz  551 51441 
Lars Warg, v ordförande  668 36 09 Maj Petersson   55157391 
Waltraut Neuschütz, sekr.  551 56330 Barbro Söderström  551 56166 
Rasmus Eriksson, kassör  551 57812 Jan Lundberg   551 59118 
Ankie Schipper   0156 13055     Sonnie Kimsjö  550 60531 
     
Kyrkskolan, 15392 Hölö.  
www.holomorkohbf.se info@holomorkohbf.se        
  

  

Föreningsbrev      
      B 
Kommande program 2015: 
 
Sön 6 sep: kl 11-16  
Hemvändardagen/ 40-års Jubileet   
Program:   
kl 11 Gudstjänst där Lästringe Låtar med-
verkar,  
kl 13.30 Uppvisning på dansbanan av kläder 
från 30-talet och framåt.  
Kerstin Lindqvist från Enhörna Hembygds-
förening kommer med sina modeller.  
 
Under hela dagen pågår:  
Uppställning av Morganbilar 
Hästskokastning 
Luftgevär skjutning 
Dans på dansbanan 
Grillning av vilthamburgare  
Fotoutställning  
Öppna arkiv 
Kafé  
Visning av kyrkans kläder i kyrkan 
Bestigning av kyrktornet 
(med reservation för ev. ändringar) 

 
 
Tis 8 sep: Båtutflykt till Landsort med avg 
från Trosa kl 9.00(samarr med Trosa PRO) 
Bindande anmälan senast 1 sep till Gustaf Fri-
berg tel 0156 10288. 250 kr betalas kontant. 
Samling vid kyrkskolan kl 8.30 för samåkning 
till Trosa.  
Lör 12 sep: kl 11.00 Tillsammans med Kultur-
historiska Föreningen besöker vi Mörkö 
kyrka där Caroline Bonde guidar oss.  
Efteråt kaffe på Idala Kafé  50 kr. 
Lör 10 okt: Medborgardagen i Södertälje.  
Tid se vår hemsida. 
Mån 12 okt kl 18.00: Öppet styrelsemöte. 
Sön 25 okt kl 13-15 Öppet hus kom och visa 
era bilder och dokument.  
Vi visar våra arkiv. 
Tor 12 nov kl 18-20: Skolfotokväll, ta med 
gamla skolfoton eller var med och titta på dem 
vi har och hjälp oss med namn som vi saknar. 
Vi bjuder på fika. 
 
Våra hembygdscirklar fortgår:  
Hölöcirkel startar 23 sept kl 13 och  
Mörköcirkeln träffas sista måndagen i måna-
den med början i september. 
 

Kaféet i Kyrkskolan 

Kyrkskolans Kafé har öppet lördag söndag kl 
12-16.  

För Kyrkskolans utställningar /
aktiviteter och Spinnverkstan 
hänvisar vi till deras egna hemsidor: 
www.kulturcentrumholokyrkskola.se 
www.spinnverkstan.se 


