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Vinterbladet 
Nyheter och annan information från Hölö-Mörkö Hembygdsförening • December 2014 

Samhällsinformation 

 

De här två bilderna hittade föreningen i ett vykortsal-
bum från början av förra seklet, som ägdes av Karin 
Nilsson i Lavreten. 

GOD JUL OCH 
GOTT NYTT ÅR 
ÖNSKAS ALLA 
MEDLEMMAR I 
HÖLÖ-MÖRKÖ 
HEMBYGDS 
FÖRENING 
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Deltagande 
 Tävlingen är öppen för alla. 
 Motiven skall vara av allmänintresse och ha anknytning till Hölö-Mörkö-bygden. 
 Tävlingen pågår till sommaren 2015, med sista inlämningsdag 31 juli 2015. 
 Bilderna skall vara tagna under senaste 12 månaderna innan jubileet.  
 Tävlingen avgörs sedan under jubileumsfestligheterna den 6 september 2015. 
 

Inlämning av bidrag 
 Tävlingsbidrag skall bestå av en kollektion av 5 bilder, färg eller svartvit, avgör fotografen. 
 Bidragen ska vara i digitalt format, JPEG eller PDF, eller i papperskopia, som föreningen sedan digi-

taliserar. Dia är ej tillåtet. 
 All bildbehandling görs av fotografen. 
 Alla bidrag ska ha en kortfattad text: Vad, var och när. 
 En kort presentation av fotografen, gärna med bild ska även finnas med. 
 Digitala bilder  mailas till holomorkohbf@gmail.com eller lämnas via USB-minne. 
 Föreningen ansvarar inte för inlämnat USB-minne, men kom gärna på  t.ex. ett öppet hus eller annat 

evenemang, så kopierar vi bilderna direkt. 
 Hembygdsföreningen skriver ut bilderna  i A4-format inför jubileet.  
 Det är okej för en fotograf att lämna in fler bidrag. 
 Fotografen till alla bidrag publiceras efter omröstningen, till dess hålls fotograferna hemliga. 
 

Pris och bedömning 
 Två priser delas ut, båda är ett presentkort på Cyberphoto på 1000 kronor. 
 Vinnare kommer att röstas fram av publiken på jubileet den 6 september. 
 

Övrigt 
 Hembygdsföreningen förbehåller sig rätten att fritt publicera och använda inlämnade bidrag inom 

sin verksamhet. 
 Hembydsföreningen förbehåller sig rätten att gallra bort inlämnade bidrag som kan anses stötande 

eller på annat sätt inte uppfyller kraven. 
 Den publik som deltar i omröstningen deltar samtidigt i en utlottning av  fritt medlemskap i hem-

bygdsföreningen under ett år. 

Hölöcirkeln 
Under hösten har Hölöcirkeln fortsatt att arbeta med kvarnar i Hölö. Cirkeln har kommit 

fram till att det har funnits sju kvarnar. Tre hjulkvarnar och fyra skvaltkvarnar.                                                                   

I oktober gjorde vi en utflykt till två ställen där det har funnits kvarnar.                                        

Vi gjorde en efterfrågan i höstbladet om kvarnar och ville ha tips men ingen har hört av sig. 

Nu frågar vi igen om ni har några dokument eller bilder på kvarnar? 
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Julberättelser  från Mörkö, Sörmland   nedtecknade av W Palmblad augusti 1932 

 

 JUL    ( Anna Charlotta Andersson  född 1840, Mörkö, bondhustru ) 
På julafton var halm utströjt  på golvet och i sängarna under madrassen lades lös halm. Det var när jag 
var barn.  I lagorn ströjde mor halm på gången (mellan de båda raderna kor), ”nu får ni jul” sa hon åt 
korna. 
Tranlampan med en liten vecke (veke) i sto´ å glänte (lyste svagt) på kvällen. Di hade inte ofta julgran. 
Drickesbägaren skulle stå på bordet hela julhelgen. 
På anndagsmorgon skulle tjänara ut me´ julbocka. När di kom utaföre, sjöng di Staffars visa. Di skulle 
roa sej då å skrämmer pigflickorna å sätta en julbock å gösselhögen. Hästarna skulle smaka juldrickat, 
som di hällde på sä´n andagsotta  klocka två. De´va´ fägning.  
”Nu behöver du inte tacka för sist, nu är jul slut å lekstuga å alle”, sa en dräng  å di härma honom. Han 
mente, att allt var slut för julen efter tjugondan. 
Kyndelmässa var ”lilla jul”, å di kanske roa sej lite då å´.                                          A.C A) 
 

 JUL ( Nils Johan Malmberg  född 1843, Mörkö, knekt o diversearbetare ) 
Halm breddes på golvet julafton, då jag var barn och det skulle ligga kvar över hela golvet tills tredje dan 
eller tills det trampades sönder. Ett tregrenigt ljus skulle brinna hela natten. Julgran begagnades, men den 
hade man i ett annat rum för eldfarans skull. Juloxa och julkringlor låg på ett fat till tjugondan. 
Andagsmorgon vid midnattstiden gick dom och sjöng staffan. 1865 var jag med. Det var endast pojkar. 
Nån enda flicka kunde ju få komma med. Jag spela´ fiol. Vi började hos inspektorn och höll sen på till 
sju-åttataget på morgonen. Det var inga äldre med. Dom var hemma. Några tog sej lite för mycket 
(brännvin). Det jag kommer ihåg av Staffansvisan är inte mycket: 

Var dom onda på någon då, klädde dom ut 
ett spöke, det var en trasgubbe, och det spöket ställde dom då utanför dörren. I Grödinge hände det, att 
dom vräkte in gödsel när dom var onda på någon jänta. 
Julbock hade dom. Den var gjord av trä och klädd med litet tyg. Den brukade dom hoppa över och leka 
med juldans eftermiddag. 
Efter tredjedan började juldansen i de största gårdarna. Vissa tog  sala (samlat) ihop till lite förtäring. (M)    
 

 JUL ( Lotta Andersson född 1854, Mörkö, tjänarinna ) 
Julafton skulle man se efter, om det fanns ”färil” (spår) i askan, för om det fanns såna, skulle någon i 
huset dö under året se´n. Det vet jag så väl. 
Maten skulle stå kvar på julbordet under natten, och vi gick som svina från hon då. Gamla bonn satt ut 
gröt (julafton) på säsgolvet åt jultomten. Annars skulle han inte få nån säd. 
Julhalmen, som legat på golvet, bann bonn ihop i en lång kärve. Den tog han reda på. Jag kommer inte 
ihåg, vad han skulle använda den till, men inte var det till kreaturen. Det var på tredjedan, då det var slut 
på julen. Jag var 15 år då. 
När dom andagsotta gick staffan, skulle bocken vara med. Den tog dom med sig in. När dom kom skulle 
dom bespisas – smörgås, kaffe och bröd – annars var dom oförskämda. Brännvinsflaskan tog dom fram. 
Dom gick från gård till gård, men jag brukade passa på och gömma stövlarna, så att dom (drängarna) 
inte kunde följa med. 
Julkaka sparades till första da´n, dom tröskade efter julen. 
Det fanns folk, som varit i kyrkan julnatten klocka tolv och såg folk där utan huve´. Dom sjöng ändå. 
(L.A) 

 JUL ( August Pettersson född 1859, Mörkö, statare ) 
Di gjorde julbockar av trä och en bar di omkring annandags otta i gårdarna och en satte di på gösselhö-
gen och när di (pigorna) lät opp lucka (till gösselhögen) annandags otta, stod bocken där, för att di 
(pigorna) skulle bli rädda. Di sa´ de´, men ja´ såg de´ inte. 
(A.P) 
 

 

Staffan var en stalledräng, 
håll dej väl fålan min, 

han vattnar sina fålar fem, 
här lyser dan. 

Kära mor i spisen, 
håll dej väl fålan min, 

låt mej få smaka grisen, 
för här lyser dan. 
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Kommande program 2015: 
 
Onsdag 14 jan: Start Hölöcirkeln kl 18 
Söndag 18 jan:  Lightroom  kl 10 se nedan 
Söndag 25 jan:  Öppet hus kom och visa era 
   bilder och dokument.  
   Vi visar våra arkiv kl 12-15 
Måndag 26 jan: Start Mörköcirkeln kl 13 
Söndag 22 feb:  Öppet hus-se ovan 
Söndag 22 mars: Årsmöte i Gula salen kl 13 
 

 

 
Nu har vi både  Hölödräkt och 
Mörködräkt till uthyrning. Kostnad 
1100 kr/dygn. 

Kulturcentrum Kyrkskola.  
 

Gula Salen 
 

Lör-Sön 13/14 dec Helena Wätte 
Lör-Sön 20/21 dec Helena Wätte 
 
För vidare info angående utställningar 2015 se 
hemsidan www.kulturcentrumholokyrkskola.se  
 
 

Kaféet Kyrkskola. 
 
Kaféet har öppet lördag söndag kl 12-16.  
Smörgåsar och hembakt. 
Vi behöver fler frivilliga som vill ställa upp i 
kaféet! 
Utställning om grytlappar. 
 

Spinnverkstan 
 
I gamla skolslöjdsalen träffas Spinngruppen 
varje tisdagskväll mellan kl 17.30 och 20.00. 
Där kan man lära sig spinna på spinnrock och 
på slända. Här samlas mycket kunskap med 
anknytning till det textila. Det råder en lugn 
atmosfär under spinnrockarnas surrande. Är du 
sugen att prova på, kom och hälsa på och se 
hur vi har det.  För att få en försmak ta en titt 
på vår hemsida: www.spinnverkstan.se 

 

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. 

Hölö-Mörkö Hembygdsföreningens styrelse 2013 :  
 
Louise Thor, ordförande  551 56145 Maj Petersson   551 57391 
Lars Warg, v ordförande  668 36 09 Barbro Söderström  551 56166 
Waltraut Neuschütz, sekr.  551 56330 Jan Lundberg   551 59118 
Rasmus Eriksson, kassör  551 57812 Sonnie Kimsjö  550 60531 
Ankie Schipper   0156 13055 Sven-Erik Andersson  551 57873 
Susanne Bergholtz   551 51441  
Kyrkskolan, 15392 Hölö.  
www.holomorkohbf.se info@holomorkohbf.se        

 
Föreningsbrev B     

Mörköcirkeln. På mötet i november fick vi 
en intressant och bitvis mycket ingående 
skildring av Carl Bonde hur Hörningsholm 
bedriver sitt jord- och skogsbruk idag samt 
hur man gjorde längre tillbaks i tiden. 

Lightroom.  
En träff för att titta på bildhantering i vårt 
bildarkiv med hjälp av programmet  
Adobe Lightroom. Vi ser på hur det funge-
rar och vad vi kan göra med våra tusentals 
bilder. Alla som är intresserade av bildarkiv 
och bildbehandling är välkomna. 


