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Hölö Mörkö Hembygdsförenings verksamhet 

 

Med anledning av hembygdsrörelsens 100-års jubileum noterade 

vi i senaste Årskrönikan tre punkter som karaktäriserar rörelsens 

ändamål i stort. Här nedan följer beskrivning av vad dessa just nu 

innebär för vår förening: 

Att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv 

fördjupas och förs vidare till kommande generationer. Detta är vik-

tigt för hela kommundelen och speciellt arbetet med barn 

och unga skall prioriteras. Hembygdsföreningen ska vara en del av vardagskulturen 

gentemot skolan och fritidsgården och vi vill utveckla ett samarbete med biblioteket som 

i sig är ett kulturarv i Hölö / Mörkö. 

Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och göra dem tillgängliga för alla. Vi ska 

vara en del av utvecklingen för hela kommunen och aktivt arbeta för minskad segregat-

ion mellan landsbygd och stad. Vi vill inbjuda våra invandrare och mötas i ett gemensamt 

utbyte av erfarenheter och kultur. Integrationen är ett måste och vi ska arbeta för att få 

med våra medlemmar i det lokala integrationsarbetet i Hölö / Mörkö.  

 Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet är nyckelord. 

Att värna om kulturarv, miljö och tradition i samband med pågående samhällsförändring. Vi vill vara en 

del av ett brett kulturutbud och skapa en mötesplats med närhet till invånarna i Hölö 

samt utveckla det lokala nätverket med samverkan mellan alla föreningsaktiviteter i kom-

mundelen. Vi vill vara en byggsten i samhällsplaneringen. 

 

Vad vill vi göra 

 

Vi har en vision om att bedriva vår verksamhet från Wij Gammelgård i Hölö som ger oss en 

mötesplats för medlemmar och medborgare i Hölö / Mörkö. Platsen ger oss också när-

het (gångavstånd) till skola, fritids och Wijgårdens äldreboende. Närheten till samhället 

gör dessutom att det blir enkelt för fr a Hölö borna att besöka oss och ta del av våra akti-

viteter. Wij Gammelgård kan bli en fantastisk plattform för vår verksamhet där vi får 

mycket bra möjligheter till nätverksbyggande med övriga föreningar i kommundelen. 

Större arrangemang kan ordnas genom att hyra Wijföreningens lokal, Logen. Tillsam-

mans med andra föreningar har vi möjlighet att utveckla promenadstråket genom Wij-

området till en pärla, nog så viktigt för kommunens samhällsbyggnad i Hölö. 

Att värna om kulturarv, miljö och tradition i samband med pågående samhällsförändring. Vi 

vill vara en del av ett brett kulturutbud och skapa en mötesplats med närhet till invånarna 

i Hölö samt utveckla det lokala nätverket med samverkan mellan alla föreningsaktiviteter 

i kommundelen. Vi vill vara en byggsten i samhällsplaneringen. 

            Ordförande Lars Warg 
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Du vet väl att du kan hyra en Hölö– och Mörködräkt. Kostnad 500 kr/dräkt/dygn.  
(och 1000 kr i deposition, som återfås när plagget återlämnas) 

 

 
Mörköcirkeln 
 
Cirkeln fortsatte att göra utflykter man påbörjat under våren. I strålande septembersol, 26/9, 
bar det iväg till Idesta på norra Mörkö, i Bygdeband betecknat som ”småhus”. Under vårens 
sista utflykt visade det sig att några av deltagarna var kusiner och hade anor från Idesta. Deras 
farmor bodde där vilket innebar att kusinerna ofta besökte stället under sin barndom och kunde 
nu berätta hur huset med omgivning då såg ut och hur man utförde olika göromål där. Bland 
åhörarna sällade sig Idestas nuvarande hyresgäst som sedan generöst visade husets omsorgsfullt 
renoverade interiör. Från Idesta gick promenaden vidare till Idesta båtshus där man i sol och 
ljumma höstvindar intog medhavd matsäck medans en av deltagarna berättade om ”kärringar” 
på Kärringholmen utanför, den numera vita, av skarvarna kalätna lilla ön strax sydöst om 
Skanssundet. 
Nästa utflykt, 31/10, även den en härlig solskensdag, gick till Bråten mitt på södra Mörkö. I 
Bygdeband betecknas platsen som torp, en gång stående under gården Löten ”med skyldighet 
att göra 104 mans- och 23 kvinnodagsverken. Driften lades ner 1941”. I dalsänkan strax öster 
om Bråten finns numera en stor damm vilken är en av öns anlagda fosforfällor.  
Cirkeln planerar ytterligare utflykter under våren 2017. 
 

            Waltraut Neuschütz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idesta 

Söndag  19 mars kl 13.00  Årsmöte i Gula Salen-Kyrkskolan 

På grund av rådande omständigheter kan vi f.n., utöver våra cirkelträffar,  

inte presentera något program. Håll utkik på hemsidan den närmaste tiden. 

Numera är alla medlemmar välkomna på våra styrelsemöten. 
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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 2016 :  
Lars Warg, ordförande  070 6683619 Susanne Bergholtz 073 9532975 
Waltraut Neuschütz, sekr  08 551 56330 Maj Petersson  08 55157391 
Rasmus Eriksson, kassör  070 7531437 Jan Lundberg  08 551 59118 
Ankie Schipper   0156 13055     Sonnie Kimsjö 08 550 60531 
Hans Kimsjö    073 3606406 Börje Andersson 070 7793144 
    
Kyrkskolan, 15392 Hölö.    
www.holomorkohbf.se info@holomorkohbf.se        
  

Föreningsbrev      

Hölöcirkeln 
Hölöcirkeln har träffats tre gånger under hösten. Vi träffas i Lärarbostaden i Kyrkskolan. Det 
kan bli lite trångt där och svårt att visa bilder.  Till sista träffen hade föreningen inköpt en 
TVskärm som vi kopplade till datorn och kunde på det sättet visa bilder från vår databas.  
Vi har gjort en utflykt till Hejsta och just den dagen sken solen och vi fick en härlig promenad i 
byn. Beng Eriksson som alltid är påläst visade gamla kartor där vi kunde se hur husen låg tidi-
gare. 
Hejsta nämns första gången i skriftliga källor år 1301. 1538 består byn av 3 gårdar. Alla gårdarna 
tillhörde kyrkan. Då fanns Övre Hölö kyrka som idag är en ruin.                                                                                                                                        
På 1700-1800-talet fanns i byn 13 gårdar men 1860 finns det 9 gårdar.                                             
Hejsta är en intressant by med en lång historia. Under begreppet Hejstasnickarna döljer sig en 
för Hölöområdet unik gårds- och bysnickartradition. Under tre generationer var Hejstasnickarna 
verksamma i Hejsta. De var bysnickare med tillverkning av möbler, kälkar, vagnshjul, verktyg 
mm. 
Under våren ska vi fortsätta att studera Hölögårdar och dess historia. Men även samarbeta med 

kyrkan för att ta fram hur det var i Hölö för 500 år sedan. Vi hoppas få hjälp med allt detta från 

många fler Hölöbor.             

             Louise Thor  

Hejsta 


