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En sådan här fin bil kunde man möta på vägarna  

runt Hölö och Mörkö.  

Är det någon som känner igen ekipaget? 
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Efterlysning! 
Hölödräktens skjorta har antingen en vir-
kad eller knypplad spets. Den knypplade 
heter Sagan. Det mönstret finns inte 
längre hos Svenska Spetsar. 

 

Har du mönstret och kan dela med det till 
Hölö-Mörkö hembygdsförening, så under-
lättar det för kommande dräkttillverkning.    

 

Några tidningsnotiser                  

från SN 1970. 

 

Från ett livligt kommunfullmäktige i feb-

ruari 1970 ville de borgerliga ledamöterna 

att det skulle byggas hyreshus för unga 

som vill sätta bo och för industrins behov. 

De ville inte göra Hölö till ett Djursholm.  

Ja, det var verkligen en bakvänd idédebatt. 

 

Skolorna i Hölö blev ett försöksdistrikt 

1972 när det gäller en integrerad och    

målinriktad undervisning om tobak, sprit 

och sex. Undervisningen startades i         

årskurs ett och byggdes sedan på årskurs 

efter årskurs.                                              

Den nya undervisningen skulle först         

inledas med en rökavvänjningskur för  

vanerökare på mellanstadiet.                 

Sådana fanns det gott om i Hölö, hela 20 

procent av en på mellanstadiet undersökt 

grupp.                                                                                                                       

– Idag, 2018 är det 0 procent rökande ele-

ver. 

 

I skrivande stund hänvisar vi till vårt pro-

gram på föreningens hemsida. 



www.holomorkohbf.se   3 

Hölö-Mörkö Hembygdsförening 

Ordföranden har ordet 

 
Mycket har hänt i föreningen sedan förra året.   
Under andra halvåret flyttade föreningen från Hölö Kyrk-
skola, dock inte till Wij Gammelgård vi skrev om i förra års-
krönikan utan till en villa i Österby strax söder om Hölö 
samhälle. Trafikverket hade året innan löst in villan med an-
ledning av framtida dragning av den planerade Ostlänken. I 
väntan på byggstart, ovisst när och hur nära villan dragning-
en sker, erbjöds föreningen att till en blygsam kostnad hyra 
fastigheten. Med sina ca 100 m2 användbara golvytor såg 
föreningen här en temporär lösning på den så efterlängtade 
möjligheten att kunna vidga sitt verksamhetsfält.  
 
Förutom allt arbete det innebär för en hembygdsförening att 
flytta och installera sig på nytt, inte minst arkivet där man 
passat på att strukturera upp ännu mer, har föreningen under sommar och höst haft regel-
bundna Öppet-hus-tillfällen både dag- och kvällstid där medlemmar, grannar och intresserade 
bjudits in.  Till en kopp fika med visning av nya stället och dess tänkbara möjligheter, diskute-
rade man förslag på aktiviteter närmast i tiden men även på sikt. Första gensvaret blev att bilda 
ny cirkel, Österby-Vretacirkeln, vars intension är att efter allt arbetet med att söka fram den 
stora skatt av dokument och bilder som finns utspridd i arkiv och bland bofasta på området, 
sammanställa materialet till en skrift. Annan ny verksamhet blev en fotobokskurs där man lärde 
göra sin egen fotobok.  
Under hösten påbörjade vi att bjuda in andra lokala föreningar. Först ut var i november med 
kommunens övriga hembygdsföreningar för att diskutera både äldre och nyare problem som 
föreningar och enskilda initiativ i kommunens ytterområden haft och har gentemot kommunen.  
Här bör nämnas det fruktbara samarbetet nämnda föreningar emellan i samband med somma-
rens utställning ”Folkskolan 175 år” i Södertälje stadshus.  Tillkom samarbetet med Oaxens 
Bygdegårdsförening som allt mer satsar på egen kulturell programverksamhet där vår förening 
kan bidra med material och inslag. Samarbete har även skett med kyrkan i samband med firan-
det av Luther 500 år. Vi ser framemot fortsatt samverkan. 
 
Närmaste planer 
Att återställa promenadstigen mellan Österby och Nackunga efter att skogsavverkning och 
stormfällda träd gjort den svårframkomlig. Då även utmärka historiska platser längs stigen. 
Anordna ambulerande bildvisningar till näraliggande platser med aktuella teman för respektive 
plats. 
Iordningsställa fristående garageutrymmet för utställningar. 
Bilda teknisk grupp för att iordningställa tändkulemotorn och spånhyveln för visningar framö-
ver. Tillsammans med LRF ordna traktorvisningar. 
Dokumentera den fortsatta utvecklingen av Ostlänken. 
Delta i eftermiddags- kvällsaktivitet tillsammans med kyrkan på skolans fritidsgård. 
Fortsätta att bjuda in näraliggande föreningar och verksamheter för att dels visa lokalen men att 
även finna gemensamma områden för samverkan. 
 

Vill du som läsare medverka i något/några av förslagen, eller har egna, blir vi glada att du hör 
av dig! 
           Lars Warg 
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                      Folkskolan 175 år i Hölö      
                                                                            
Hölö var en av ett fåtal församlingar som hade inrättat en sockenskola redan 1797.                                                                                          
Sockenskolan fanns på övre våningen i Fattighusbyggnaden som låg vid riksvägen vid Lilla Åby. 
Skolmästarens avlöning kom från gårdsägare inom socknen. Många var fattiga och kunde inte 
betala för sina barn den lilla avgift till skolmästaren varpå barnet inte fick någon skolgång och 
undervisning. 
Året bestod av två terminer. Vårterminen från början av april till slutet av juni, höstterminen 
från början av september till november.  
Gustav III:s syster prinsessan Sophia Albertina som ofta vistades på Tullgarns slott och på 
vägen dit passerade Fattighuset med sockenskola, tyckte att barnen i skolan skulle få det bättre 
så hon skänkte 100 R:dr B:ko till sockenskolan för inköp av nytt material mm.                                                                                                                                         
1838 uppfördes ”Sophia Albertina” 
skola (Tullbotorps skola) för barnen 
till underlydande vid Tullgarn. Sko-
lan var privat men blev senare en 
sockenskola för området runt Tull-
garn.                                                                                                       
När den första Folkskolestadgan 
kom 1842 och det blev en obligato-
risk skolgång började Hölö med 
flyttande skolor där ”småskolor” 
flyttades till gårdar i sockenområdet 
som hade största behovet av skola. 
Skolan i fattighuset blev utdömd 
och en Folkskola för de äldre barnen 
inrättades i Sockenstugan vid Kyr-
kan.  
1874 donerade framlidna änkedrottningen Josephine 10 000 kronor till församlingen som hjälp 
till fattiga församlingsbor, mot att församlingen rev fattighuset. 
Kung Oskar II meddelade vid sitt tillträde 1877 att han skänker 200 kronor om året till en ordi-
narie lärare. 
Hölös första sockenskolbyggnad, Kyrkskolan, blev färdig 1879.  
En av de första lärare var Matilda Johansson.  
När Kyrkskolan färdigställts och tagits i bruk, uppfördes ytterligare två skolor. 
Petersborg skola i Norrvrå. Byggt i slutet av 1880-talet. 
Broby skola vid Broby by. Byggt omkring 1902. 
Idag finns en centralskola, Hölöskolan, i Hölö.  
Redan 1958 började man diskutera en ny centralskola i Hölö, men det skulle dröja till mitten på 
1960-talet innan planeringen av en ny skola började på allvar. Arkitekten Bley, som ritade Hö-
löskolan, hade i sitt första förslag inkluderat simhall, barnstuga och gymnastikhall.  
Det skulle byggas en låg- och mellanstadieskola med 10 klassrum för tre miljoner kr. Barnstuga 
för 600.000 kronor och en gymnastik-och simhall för drygt två miljoner. Detta skulle bli Hölö 
kommuns största projekt i modern tid och vara klar till läsåret 1971-72.  
Skolan skulle också i förslaget bli en allmännyttig anläggning. 
Nu blev skolbygget försenat med ett par år p.g.a. att Hölö kommun gick upp i storkommunen 
Södertälje. Sammanläggningsdelegerades arbetsutskott prutade ned skolbygget med 1.750.000 
kronor och att den minskade anläggningen skulle vara klar till hösten 1972.   
Det nya förslaget innebar att skolan fick 13 klassrum och ett bibliotek på 80 kvm.  
Stadsbibliotekarien var inte nöjd, han önskade inte mindre än 200 kvm.                                                                                                                                            

Tullbotorps skola 
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I augusti 1972 invigdes den nya Hölöskolan. I invigningstalen sa ordförande i Hölö skolstyrelse 
att i visionen fanns en framtida högstadieskola. Det skulle dröja 24 år tills ett högstadium blev 
klart. De skolenheter som var igång vid den tiden var Petersborg, Kyrkskolan och Eneboda 
skola som kom att läggas ner när den nya skolan blev klar. Petersborg och Kyrkskolan var ner-
slitna skolor medans Eneboda skola var nybyggt 1958. Varför Eneboda skola byggdes så sent 
berodde på att Oaxens kalkbruk hade annonserat en större personalökning, men när skolan stod 
klar hade man rationaliserat och började avskeda folk. Skolorna i Hölö var överfulla och nu bör-
jade man köra Hölöbarnen till Mörkö. Skolskjutsarna kostade 180.000 kronor per år och det var 
lika mycket som det kostade i Järna med fyra gånger så många invånare.  
Skolstyrelsen i Hölö var den första i landet som fick socialstyrelsens tillstånd att samordna en 
barnstuga med skolan. Nu blev det ingen barnstuga i första omgången för det fanns inte så 
många Hölöbor i produktiv ålder. 
Höstterminen 1972 blev en historisk skolstart. 158 barn tog skolan i besittning. Det var första 
gången som Hölö-Mörköbarnen gick till en och samma skola.                                                                                             
Skolan hade en rad lokaler för dubbel användning. Bespisningen skulle också vara en samlings-
lokal för bygdens folk. I Hölö fanns ett föreningshus där bygdens föreningar hade sina möten i. 
Där fanns också en biograf. Skolans lokaler skulle ersätta föreningshuset, vars skick föranledde 
kommunen att köpa och bränna ned det.                                                                                                                  
Nu blev det inget kulturhus i skolan som Hölöborna hade väntat sig. Entréavgifter stoppade 
bioverksamheten.  
Skolstyrelsen tillät inte att upplåta bespisningslokalen om man skulle ta entréavgift. 
I Hölö fanns föreningen Hem och skola. Att det var tre skolor i området utgjorde ett stort pro-
blem för föreningen. Det var svårt att samordna gemensamma skolaktiviteter. Med den nya Hö-
löskolan bestämdes att på hösten 1973 för första gången anordna Hölöskolans dag. 
1971 klubbades i Hölö Mörkö kommundelsnämnd att skolan skulle byggas ut med högstadie- 
och fritidslokaler.                                                        
1994 kunde de första eleverna, som var födda 1980 och -81, flytta in i den nya högstadieskolan. 
Eleverna som var födda -80 hade redan gått ett år på högstadiet i Eneskolan.                                                                          
Idag finns ca 440 elever i Hölöskolan.            
             Louise Thor                                                                                     
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Skolhuset i Tullbotorp  

 

Upphovsmannen till artikeln är Gunnar Eriksson i Skilleby. Jag ser den som värdefull eftersom den väl 

beskriver vad våra förfäder under första hälften av 1800-talet fick utstå. Begreppet skolhälsovård blev 

aktuellt först mot slutet av 1800-talet då en kommitté kunnat konstatera att hälften av de unga hade 

”allvarsamma, långvariga sjukdomar eller åkommor”. 

Jag tror inte att Gunnars studie vid Slottsarkivet för ett 20-tal år sedan varit införd i Krönikan tidigare. 

Styrelseprotokollet från 1847 fick jag av Gunnar och det känns för mig lite extra värdefullt, då jag vet att 

förfäder på min mors sida måste ha lärt sig grunderna i läsning, skrivning och Luthers lilla katekes i 

denna lokal.  Nu till: 

”Bristfälligheter i skolhuset Tullbotorp konstaterade vid syn 1847 

Skolhuset i närvarande skick torde icke få motsvara sitt goda ändamål med dess herrliga inrättning. 

Skolrummets höjd torde vara mycket för låg, så att efter nu skeende öfvningar, vid undervisningen 

med barnen, det skulle kunna hända att deras i allmänhet klena bröst kunna för tidigt taga någon 

skada deraf, och deras spreda toner mer pröfas än framkallas till röstens utbildning. 

Väggarna hafva väl invändigt varit beslagna (putsade) i fogningarna, men bruket är nu till det mesta 

avfallet. Golvet lär väl ock för icke så många år sedan hafa varit omlagt, men omläggningen så illa 

fullbordad, utan alla fotpanelningar, att gräs växer upp genom detsamma, och myror hafa fritt in-

träde, stackars byggande i hörnen. 

Dörrar fylla icke heller upp sina ramar på alla sidor, utan den kyliga luften under den kalla årstiden, 

inkommer äfen genom dem obehindrad, så ingen eldning då är tillräckligt hinder för köldens förfry-

sande haft från att intränga i skolan torde därföre under den tiden, af fruktan för skadlig inverkan 

för helsan hos barnen i allmänhet, men i synnerhet hos en del af dem, som är alldeles utfattiga, och 

som knappt hafa något att äta eller skyla sig med, icke får vara öppen, men torde och bör icke heller 

för deras nödvändiga och behöfliga undervisning få vara tillsluten. 

Kökets utseende torde få anses mindre försvarligt, förmodligen af oförsiktiga nerrifningar å väggar-

na, och en mindre förolyckad eld i tändningen på ena sidan af dem. 

Golfet torde helt och hållet omläggas. Dörren är af lika beskaffenhet med dörrarna i skolrummet, så 

att ingen eldning äfen är kylans motvärn. 

Bron till ingången i skolhuset är så förruttnad att den till en del nedtrampades kort före husförhöret 

i fjolhöst, och är nära nog farlig för vem som helst, mycket mer för de oförsiktiga barnen, at komma 

in och ut. 

Ingångsdörrarna är ännu mindre ändamålsenliga än de förra. Inga behof äro, men torde behöfas för 

fönstrerna  så att alla bristfälligheterna sannerligen äro större än de af mig kunna uppgifas, och 

torde skolhuset få påbyggas och förbättras om det ändamålsenligt skall kunna begagnas och bebos. 

    På Högvälborne Greven och Förste Hofmarskalken Liljevals vägnar  N.N.  ” 

 

Jag uppfattar texten som en något överdriven partsinlaga. Så illa kan det väl ändock inte ha varit!  Jag kan 

bara hoppas att texten, med sina brister i satsbyggnad och stavning, är begriplig. Som synes helt andra 

skolproblem än dagens – anser Olle Eriksson 

                                                                   Olle Eriksson 
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Tre föräldralösa flickor  
 
Det vackert belägna Axvik på Mörkö hade vi som utflyktsmål för ett tiotal år sedan. Där verkade på mit-
ten av 1700-talet Bengt Pehrsson och hans hustru Carin Pehrsdotter och de återfinns på min mors släkt-
träd, varför jag undersökt deras och döttrarnas öde. 
Bengt var född 1725 och med hustrun fick han 4 barn. Den yngste, sonen Pehr, blev endast ½ år gam-
mal när han avled i koppor mars 1762. Tragedin fortsatte när fadern Bengt avled i obstruktion 
(tarmvred) hösten samma år endast 37 år gammal och hustru Carin lämnade det jordiska ytterligare ett 
halvår senare i bröstsjukdom 14 maj 1763. 
Kvar på Axvik fanns då de tre flickorna, Brita nyss fyllda 10, Anna 7 och Catharina 4½ år. Det har varit 
svårt att med full säkerhet få reda på hur början på deras liv såg ut, men med hjälp av faddersnamn när 
flickorna föds, giftermålsdatum och faddersnamn när flickorna sedan själva får barn, så bör följande ha 
hänt. 
 
10-åriga Brita Bengtsdotter kommer först till en av Nora-gårdarna på Mörkö och får sedan vid 16 års 
ålder en pigtjänst vid Tormsta. Hösten 1775 gifter hon sig, 22 år gammal, med Erik Larsson vid Harburu 
(Eriksö) och fick med denne 5 söner varav en avled tidigt. Själv fick hon ett för dåtiden långt liv (82 år 
och 16 dagar) och hade då varit änka i 40 år. Hon avslutade sitt liv vid Klubben (nära Eriksö). 
 
7-åriga Anna Bengtsdotter, som finns bland min mors förfäder, kom sannolikt också till en av Nora-
gårdarna. Hon noteras som fosterdotter hos Erik Ersson och Karin Andersdotter 1765-1774. Anna gif-
ter sig vid 22 års ålder med en som jag bedömer måste var en ungdomsvän från Nora, Erik Olsson. De 
finns dock inte med i Mörkö eller Hölö vigselböcker. Kanske p g a att Kyrkans representanter inte upp-
skattade det äktenskapliga upplägg som Erik genomfört dessförinnan. Detta är naturligtvis min egen 
spekulation, men det synes handla om ett kortvarigt resonemangsäktenskap som kom att gynna inte bara 
Erik utan därtill ytterligare två parter. 
Erik Olsson hade den 16 nov 1777, vid 30 års ålder, gift sig med den 9 år äldre änkan Kerstin vid Sadel-
makartorp. Kerstin var då svårt sjuk, så även hennes son vilket gjorde att båda två var helt oförmögna 
att sköta torpets åtaganden gentemot ägaren Tullgarns slott. Änkan Kerstin dog en månad efter det hon 
gift sig med Erik och hennes son avled efter ytterligare tre månader, 13 år gammal. Därefter blev Erik fri 
att söka upp sin ungdomsvän Anna Bengtsdotter från Nora. 
Torpet Sadelmakartorp* var säkerligen eftertraktat, för mina förfäder på mors sida kom att finnas där 
under 140 års tid. Det f d torpet var mycket vackert beläget strax invid Pålsundet. Efter en brand på 
1940-talet återstår av parstugan nu endast stensockeln. Sörmlandsleden går över det gamla torpets gårds-
plan. Nu åter till Anna och Erik. 
Makarna fick 8 barn men tre av dem dog i mycket unga år. Rimligtvis torde det idag finnas många släkt-
intresserade som har dessa makar på sitt släktträd. Erik Olsson avled 1817, 70 år gammal i rötfeber 
(kallbrand). Hustrun Anna Bengtsdotter gick till sina fäder hösten 1840, drygt 84 år gammal och noteras 
då som utfattig. Det senare tvivlar jag på för Erik hade ju redan i 30-års åldern visat ekonomiska färdig-
heter som han med all sannolikhet överfört till sin hustru. 
 
Den tredje Axvik-flickan, Catharina Bengtsdotter, född 8 nov 1758, har jag inte med tillräcklig sä-
kerhet kunnat följa under hennes ungdomsår. Hon bor dock vid Egelsvik när hon 26 nov 1775 gifter sig 
med Olof Nilsson i Axvik och kommer på så vis tillbaka till den gård där hon är född. Hennes fortsatta 
öde har jag inte fullföljt men skulle uppskatta om någon nutida ättling tog itu med detta. Kontakten mel-
lan Axvik och Egelsvik synes mig så tydlig att jag mången gång undrat om där finns någon skogsväg 
mellan dessa båda gårdar på Mörkö. 
 
            Olle Eriksson 
 

*Även benämnt Smedstorp under Tullgarns ägor, se Bygdeband/Hölö/Tullgarn (red anm). 
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Vägar är kulturarv 

 

De vägar vi använder idag kan berätta om … 

 

-våra allra tidigaste kommunikationsmönster 

-jordbrukets utveckling för hundratals år sedan 

-statsmaktens och kyrkans roll i samhället 

-industrins förändring 

-böndernas ansvar för vägarna 

-människors behov av att mötas 

-moderna samhällets utveckling 

-olika tiders vägbyggnadsteknik  

-och mycket mer 

 

Vägar har alltid bundit samman människor och de viktigaste funktioner i samhället, vilket skapat kontakt 

inom bygden och världen utanför. Dessa vägmiljöer manar till varsamhet idag. 

Varje kurva har sitt värde och den finns där av en anledning. I odlingsbygder ringlar vägen fram över fäl-

ten och följer sedan länge glömda gränser mellan åkertegar och ägor eller följer den mellan skogsmark 

och åkermark. Vägens kurvor berättar idag om odlingslandskapets utseende före den stora jordreformen. 

Många vägar ligger än idag på åsryggar där de följer samma sträckning som forntidens första landburna 

kommunikationsnät. 

Från medeltiden fram till vägväsendets förstatligande 1944 var jordägarna skyldiga att hålla väg. Från om-

kring 1350 finns bestämmelse om skyldigheten att underhålla vägarna.  

Pappersbrev från Vreta Gårdsarkiv år 1432 kan man läsa att Påvel i Vreta får den ”nya” väg han byggt 

mellan Vreta och Österby granskad vid lagmansting. Vägen hade tidigare dömts ut av häradshövdingen 

Karl Gädda för att den inte fyllde lagens bestämmelser. Efter att 

Påvels reparationer granskats beslutar nämnden att vägen fortfa-

rande `ej var jämn, gen och god som lagboken utvisar´ och därför 

dömer underlagmannen Folke Larsson att vägen ska rustas `upp 

och åter i gammal hävd`. 

1649 utfärdade Drottning Kristina en ny gästgiveriordning som 

ålade landshövdingarna att bevaka vägunderhållet. Där bestämdes 

också att vägarna skulle mätas så att alla mil blev lika långa. Vid 

varje mil skulle man sätta upp en milstolpe.  

Syftet med milstolpar var att få ett underlag för att beräkna kostna-

der för skjutsning och att ”reseräkningar” skulle betalas på ett rätt-

vist sätt. En resa mellan Stockholm och Göteborg kostade ca två 

månadslöner för en arbetare. 

De första milstolparna sattes sannolikt upp under slutet på 1600-

talet och de var gjorda av sten. 

1776 tog Landshövding Per Abraham Örnsköld in offerter på milstolpar av järn, varvid Svärta Bruk läm-

nade det lägsta priset. Stolparna för Hölö härad var färdiga 1778. 

Länsmannen Kjellander i Hölöbo härad lät måla stolparna med en ljusgrön marmoroljefärg men lands-

 

Milstolpen vid Sörby/Valåkersvägen, 
 Strax efter Hopabacke. Se bild nedan. 
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hövdingen hade en annan åsikt varför stolparna målades om med en ljusgrå färg. Monogrammet och 

kronan var guldfärgade, övrig text var svart. 

Idag finns fyra milstolpar kvar i Hölö. En vid Ytter Eneby, Skillebyholm, Skälby och Sörby Valåkers väg. 

 

På kartan över Hölöbo härad från 1679 ser man den gamla sträckningen som till stora delar följer gamla 

riksettan genom häradet. 

Avvikelsen från Riksettan inom Hölö var att vägen gick längre österut vid Skillebyholm och används 

idag som lokalväg.  

Vid Skälby gick vägen ner till Lilla Åby, förbi Hölö Kyrka mot Helleby bod. Söder om Mörkövägen gick 

den gamla vägen längre österut fram till Valåker. Idag används den som en lokalväg. 

1954 gjordes uträtning av vägen från Skälby till  

Tullgarn. 

 

Vid Valåker finns ett järnkors fastsatt i berget bred-

vid gamla vägen. Kronprinsessan Viktoria reste till 

minne av sin bror Louis, prins av Baden detta min-

nesmärke. Hennes bror hade varit på ett besök på 

Tullgarn och kronprinsessan hade följt honom till 

Tullgarns norra gräns där de tog avsked av varandra. 

Kronprinsessan fick aldrig återse sin bror, han dog 

bara 22 år gammal. 

 

Vid Valåker fortsätter den gamla vägen in söder om 

Sörsjön och vidare ner genom skogen mot Norasjön.                                                                                                                                     

På vägen ner till Norasjön finns en kallkälla som rinner ut i Sörsjön. Man passerar också Hölös avrätt-

ningsplats, galgbacken. Vid galgbacken finns en skylt som berättar om platsen.  

När man börja se Norasjön passerar man några torp och vid ett av torpen, Skogstorp, finns en äng som 

slås med lie varje år i augusti. Här kan man se många frid-

lysta blommor bl a orkidéer.   

En trevägskorsning vid Jägerhult finns en runsten här går 

också tjuvstigen tillbaka till Hölö. Tjuvstigen är en gammal 

vikingaled och längs vägen hittar du två runstenar. Tjuv-

stigen har tidigare skrivits om i Årskrönikan. 

Där Tjuvstigen gick tidigare mellan Lillsjön och Kyrksjön 

där går motorvägen E 4 idag. 

Det moderna samhällets utveckling och industrins föränd-

ring gör att vägarna blir bredare, rakare och snabba. Nu 

dras de nya vägarna rakt genom berg  och över dalar. 

Som tur är har vi många gamla historiska vägar i Hölö. 

Hembygdsföreningen planerar att göra en eller flera cykel-

kartor på gamla vägar. 

 

      Louise Thor 

 

 

Viktoriakorset 
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FRÅN UTSTÄLLNINGEN ”FOLKSKOLAN 175 ÅR”   ÅRETS BILDER UR    VÅR VERKSAMHET

Utställningen har lånat diverse föremål från Hölö-Mörkö Hembygdsförening.  
 Fantastiskt  tillfälle för förening att kunna visa upp sin nyrenoverade  tramporgel,  

ävenså skolbänk, kateder med vridstol och skolplanscher.  
Lästringe Låtar gav glans åt invigningsdagen. 
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ÅRETS BILDER UR    VÅR VERKSAMHET 

FRÅN UTSTÄLLNINGEN PÅ OAXEN 
”FLORENCE BONDE 200 ÅR” 

Nuvarande Kalk Palais. Bostadsrätter  
i en ombygd kalklada 

Bilden tagen från utflykten med ss Ejdern 

ssEjdern angör Oaxen som en del av festligheterna under 
 Jubileet med Florence Bonde. 
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Från en urgammal mötesplats till en nutida 
Den mäktiga marmorklippan på Oaxen hyste en gång 
en grotta som kallades Gumskyrkan. Den låg helt nära 
vattenlinjen mot sydost.  
I prosten Carl Ulrik Ekströms tryckta beskrivning över 
Mörkö socken från 1828 finns denna teckning. Han 
skrev ”Kring väggarna af Grottan ligga flere mindre 
stenar, som tros vara ditlagda af menniskjohand och 
förmodas hafva tjenat åhörarna till bänkar.” 

När konstnären Otto Hesselbom besökte 
Oaxen 1886, för att predika guds ord, var 
Gumskyrkan borta och på dess plats fanns 
Tvåans kalkugn. På målningen syns två kalk-
ugnar, f v Ettan och Tvåan. Strax till höger om 
Tvåan syns det branta och orörda berget nå 
ända ner mot Himmerfjärden. Ettans kalkugn 
är bevarad som byggnadsminne men Tvåan 
revs i mitten av 1920-talet. 
 

 F.v. Ettans kalkugn (1881), Oaxens Bygdegård (1929; utbyggd 1948), Gamla Bastun (1895) med toaletter, duschar, 
pentry och Oaxen Kafferosteri. Kalk Palais (2007) med 10 bostadsrätter. På den utfyllda udden står Oaxenklockan (2000). 
I Himmerfjärdens vatten ligger Kalkbryggan och Gillebryggan (båda 2013). Bakom bygdegården skymtar Härbärget 
(2014) med 14 bäddar. Sommartid är vyn delvis skymd av en allé med 12 oxlar planterade 1949 (foto från 2015). 
 

 

Karta & Oaxens Kalkbruk grundades 1868 av Knut Bonde. Efter hans död 1871 övertog hans maka Florence 
ledningen under 30 år1. Firman ombildades till aktiebolag 1896 och successivt kom andra ägare in. 1921 
blev AB Skånska Cement ägare till kalkbruket. Cementa-koncernen var ägare när sista sprängsalvan gick i 
november 1974. Oaxens Kalkbruk såldes i början av 1980-talet och namnändrade till Oaxen Marina.  

Direktör Axel Norman var direktör 1927 - 1945. Han disponerade en representationsvilla på Oaxen. 
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En ny mötesplats  
Den 23 mars 1928 bildades Förening-
en Oaxen u.p.a. (senare namnändrad 
till Oaxen bygdegårdsförening). 
Första året hade föreningen 46 med-
lemmar. Enligt de ursprungliga stad-
garna skulle medlem antingen bo på 
Oaxen eller vara anställd vid AB Karta 
& Oaxens Kalkbruk. De första åren 
fanns inga kvinnor bland medlem-
marna, men det berodde troligen på 
att samlingshuset först skulle byggas.  
Medlemsavgiften var 2 kronor och 
kunde betalas med 1 krona varje 
halvår. Senare sänktes avgiften. 
Verksamheten inleddes med att före-
ningen arrenderade mark av AB 
Karta & Oaxens Kalkbruk på 50 år 
med plats för ett samlingshus.  
Den 30 april 1928 togs första spadta-
get till samlingshuset – Gillestugan – 
som nu är Oaxens bygdegård Gillet. 
 
För att finansiera bygget och möbleringen fick föreningen generösa lån från bolaget och en hel del 
material som gåvor från olika givare. Här några axplock: 

 Hällekis Cementfabrik skänkte en öppenspis i huggen och polerad kalksten värd 275 kronor. 
Den installerades i läsrummet som så småningom blev Oaxens Folkbibliotek. 

 AB Gotlands Kalkverk skänkte två större kvarnstenar att placeras i marken framför huvudin-
gångarna. 

 Limhamns Träindustri AB skänkte 112 kvm parkettgolv. 

 Personalen vid Stockholms-kontoret skänkte 171 kronor 50 öre som grundplåt till en biograf-
apparat. 

 Direktör Axel Norman och hans maka Frida bidrog med både små och stora gåvor. Frida Nor-
man skänkte mängder med böcker till läsrummet, ljusstakar och andra praktiska föremål.  

 
Tak och väggar i samlingshusets sal var 
klädda med eternitskivor, en produkt som 
Oaxen-koncernen tillverkade. Brunmålade 
lister täckte skivornas skarvar som syns här i 
stora salen. Rummet möblerades med 18 
biografbänkar i trä som kostade 20 kronor 
styck.  
 
Fondmålningen visar Gumskyrkan och måla-
des 1929 av Erik Andersson (1912–1973).  

Rummet renoverades i samband med                                                                                                                  

utbyggnaden i slutet av 1940-talet och                                                                                                                  

gavs ett ljusare intryck. Konstnären Göte Hennix anlitades som rådgivare och hans takmålningar i 

stora salen och biblioteket är bevarade. Biografbänkarna fanns kvar tills 1990. 
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Söndagen den 7 juli 1929 hölls äntligen invigningen. Inbjudan skickades till äldre arbetare som inte 
längre bodde på ön, kommunala förtroendemän och till två representanter från vardera följande 
bolag i koncernen: Anderviks Kalkbruk (Trosa), Liljeholmens Kalkbruk (Stockholm), Bläse Kalkbruk 
(Gotland), Inedals Murbruksfabrik (Stockholm) och Brandalssunds Grustag (Järna). 

 
Inför invigningen hämtades och 
lämnades gästerna av bolagets 
båtar vid lämpliga bryggor i Sö-
dertälje, Rangsta på Södertörn 
och Mörkös bryggor vid Getber-
get och Tuna.  
Det blev stor fest med flaggan2 
hissad.  

Kvinnorna på Oaxen 
poserar i nytillverkade 
Mörködräkter 1934. 
 
Till barnfesten 1935 

skapade paret Norman 

och öns lärarinna Stina 

Mattsson ett sago-spel. 
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När direktör Axel Norman fyllde 50 år uppvaktades han med ett stort album fyllt med fotografier på 
alla anställda inom koncernen, bland annat ett gruppfoto av kalkarbetarna på Oaxen och foton på 
öns alla bostadshus. Albumet finns på Tekniska Muséet och väger åtskilliga kilo.  
Konstnären Johan Swedin komponerade ett vackert försättsblad med ett kollage över koncernen 
(foto Anna Gerdén, Tekniska museet). 
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Föreningens verksamhet innehöll föredrag, tävlingar i kortspelet priffe, pingpong, basarer och ut-
hyrning av lokalen. Ofta var det andra föreningarna på ön som hyrde lokal. Alla var mer eller mindre 
husvilla, t ex syföreningen, musikkåren och idrottsföreningen.  
Den 6 juli 1930 fick bolaget gäster från Stockholms Byggnadsingeniörsförening som gjorde en studi-
eresa till Oaxen. Med på resan var bland andra bergsrådet Carl Sahlin från Finland, en mycket aktad 
gäst och expert. Bolaget anhöll via brev att få hyra samlingslokalen och önskade också en supé. För-
eningens styrelse kallade till extra styrelsemöte och beslöt att tillmötesgå bolagets önskan. Det var 
viktigt för föreningen att allt skulle fungera bra och bruksledningen var nöjda. 

 
 
Öns musikkår kom med en 
originell begäran om att få 
hyra ett utrymme. 

 

 

 

 

Kreativiteten för att samla in pengar 
var stor.  
Till de mera udda sätten bidrog direk-
tör Axel Norman när hans 
dotter Ulla blev påkörd av en cyklist 
och fick strumporna  
söndertrasade. Som straff ”dömdes” 
cyklisten att betala 25 kronor till för-
eningen.  
 
 

Biograf värd att kämpa för 
Längtan efter en riktig biograf till ön var stor men de formella kraven var ändå större. Åtskilliga be-
siktningar och ändringar av lokalen krävdes de första åren. Till projektorrummet skulle det vara en 
särskild utgång och den dörren smögs snyggt in i fasaden. Det är bara ett dörrhandtag som skvallrar 
om dörren. 
Reservutgången för besökarna byggdes om men den uppfyllde trots det inte myndigheternas krav. 
Kravet var 120 cm men att uppnå detta skulle kräva ändringar på bärande partier. 4 cm saknades! 
Föreningen skrev brev till myndigheterna och förklarade att det sällan skulle kunna vara särskilt 
många besökare och att om det gällde livet hade de också sex stora fönster där de kunde klättra ut. 
Åren gick och till slut såg föreningen ingen annan utväg än att begära dispens hos Kunglig Maj:t som 
först begärde utlåtande av länsstyrelsen i Södermanlands län3 och byggnadsstyrelsen.  
Dispens beviljades den 4 juli 1936! 
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Nu återstod bara att köpa in en biografanläggning, högtalare och filmduk. Priset var hisnande 4 855 

kronor. Än en gång stod hågen till bolaget. 
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Utrustningen beställdes och med den kom mängder av instruktioner för projektionisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett tydligt anslag visade hur en giltig biljett skulle se ut.  
Biljettpriset var 75 öre. 

 
Söndagen den 8 november 1936 
var det premiär. Filmen  
Valborgsmässoafton med bland 
andra Ingrid Bergman visades 2 
gånger.  
99 biljetter såldes och intäkten blev 
74:25 
 
Premiären följdes av denna bukett 
av filmer innan år 1936 var slut. 
”Alla” filmer kunde visas på Oaxen-
biografen. Det var bara att önska. 
Den som tipsade om en särskilt 

publikdragande film blev belönad. 
Biografen kom att bli en kassako och 1942 kunde föreningen göra sista amorteringen 
på lånet till biografanläggningen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Oaxen 2018, Elisabeth Karlsson 

1. I Årskrönikan 2016 finns en artikel om Florence Bonde som skapare av Karta & Oaxens Kalkbruk. 
2. På grund av den tidens fototeknik blev det gula korset mörkt vid framkallning och den blå bakgrunden framstod som ljus.  
3. Oaxen tillhörde Södermanlands län fram till kommunreformen 1971. 
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           Oaxen 

 
Styr Du från Tälje till Landsort färden träffar Du halvvägs – i Himmerfjärden –  
mitt uti sörmländska skärgårdens famn bland grönskande vatten och skriande måsar 
ön med sitt sällsamt klingande namn. 
 
O’axen, fordom den nämnts, så berätta fädren. 
Oaxen nu är det rätta –båda ha klang från vår vikingatid. 
Drakskeppen ströko förbi med randade segel, sänkte sin krok i ”Krokens” vattrade spegel, 
sökande ro uti aftonens frid. 
 
Ryssar och ester ha bränt och härjat holmar och öar, och vårdkasar färgat 
himmelens drivande sky med sitt sken. 
Sekler ha rullat förbi som drömmar i natten, vintrar ha vitnat med snö och isar töat till vatten, 
årstider växlat och gått, svunnit och kommit igen. 
 
Kvar ligger nejden som förr, dess holmar skuggas nu stundom av röken, som bolmar 
upp från Oaxen, där ugnarna stånda i rad. 
Borta är forntidens ro, men arbetet sjuder, borrarna slamrande gå och sprängskotten ljuder, 
farkoster hämta sin last och draga åter åstad. 
 
Fast livet här väl också inrymmer möda och arbet’ och även bekymmer, 
är det dock gärdat av lantlivets ljuvliga ro. 
Luften är ren och skyarna vandra så höga, storstadens hjärtlösa kamp anar man föga – 
förmån det synes mig dock, här på Oaxen få bo. 
   

        Axel Norman (1930-talet) 

En av hamnarna på Oaxen 
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Kustfiske från Fifång till Nävekvarn 

Gunnel Andersdotter och Christina Frieberg     150:- 

”100 år på spåret” med järnvägen Järna—Nyköping 

Jubileumsbok      150:- 

Den gamla skräddaren berättar 

En sörmlandsk folk– och bygdeskildring från       

senare delen av 1800-talet. Baserad på skräddare 

Ljunggrens memoarer. 

Läsvärd! Nyutgiven 2013. 62 sidor.  100:- 

Fifång—en ö utan källor 

Ett skärgårdstorp under Tullgarns kungsgård. Av 

Maria Landin och Björn Öberg. Utgiven 2001.  

68 sidor      100:- 

Hölöbygdens hembygdsdräkt 

Dräkten invigd den 3 juli 1982.Innehåller brodyr- 

och sömnadsbeskrivning. Bearbetad av Sonnie 

Kimsjö. 

Nyutgiven 2018. 28 sidor.      80:- 

Hölö-Passet            

Med Åby-hälsobrunn och Hölöslaget. Ett stycke 

bygdehistoria. 3:e upplagan. Utgiven 2001. 16 sidor.

                                                                    30:-

Hölöprosten Scharff 

och rysshärjningarna 1719. Av Ivar Högström. 2:a 

upplagan. Utgiven 1998. 39 sidor.   30:- 

Hölö socken    

En tidsberättelse från 1828. Av prosten Johan Erik 

Petri. Sörmländska handlingar nr 25.                       

96 sidor. Nytryck 2013.    150:-        

Mörkö socken 

En tidsberättelse från 1828 av prosten Carl Ulrik 

Ekström. 

Sörmländska handlingar nr 26. Nytryck 2013.  

116 sidor.              150:- 

Pålsundet 

”Sundet som skiljer Mörkö från övriga Sverige”. 

En hembygdshistorisk tillbakablick. Utarbetad av 

HBF’s studiegrupp 1996. 57 sidor.   

Nytryck 2013                         50:-  

                                      

Försäljning på webben via hemsidan: 

holomorkohbf-butik.se 

 

 

 

 

 

Tegeltillverkning inom Hölö Mörkö 

Verksamheten under 1600—1700-talen. Utgiven av  

HBF’s studiegrupp 1996. 16 sidor.                      30:-                                            

Båtsman och Ryttare ( nytryck planeras)   

Hölö sockenstämmoprotokoll 

I renskrift från handskrivna och kopierade original-

handlingar. Från åren 1844—1846. Utgiven 2002. 

130 sidor.               100:- 

Det gamla Oaxen   

Flaggjunkare Emanuel Jansson, född 1873, berättar 

detaljerat om sin uppväxt på ön. 

Hembygdsföreningen har kompletterat skildringen 

med foton, kartor, faktarutor och kommentarer. 

Nytryck 2018. 94 sidor.             150:-

     

Livet på landet ”Radiogården”, Berga gård på Mörkö. 

Samtal med Eva-Britta Landström. 

Utgiven 2007. 16 sidor.    30:- 

Två generationer fotografer i Hölö,  

Sigrid Hålldin och Elsa Tidblad. 

Skriften om utställningen med samma namn.  

Utgiven 2009                 30:- 

              

Saknar du någon  Årskrönika? 

Spännande berättelser och skrönor från hembygden.  

Skrivna av medlemmar och sockenbor. 

Gamla årskrönikor finns från år 1989—2015 (gratis) 

Se vår hemsida och kan även fås på hembygdsgår-

den. 

Beställning av bilder och skrifter från Hölö Mörkö 

Hembygdsförening   

Man kan beställa bilder som visades i samband med 

Järnvägsjubileet, i A3 eller A4. För mer info: ta kon-

takt med HMHF, mejla oss på 

info@holomorkohbf.se eller skriv till 

Österby 30, 153 92 Hölö.     PG 82 65 18-3 

Årets krönika ingår i medlemsavgiften             

Icke medlemmar betalar 40 kr för densamma 

 


