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Samhällsinformation 

 

               

Under temat: 

    ”Hölö Mörkö idag - Historia i morgon” 

Hembygdsföreningen lägger 40 verksamhetsår bakom sig år 2015 och vill genom  

fototävlingen blicka framåt och dokumentera Hölö-Mörköbygden under jubileumsåret.  

Deltagande 
Tävlingen är öppen för alla. 

Motiven skall vara av allmänintresse och ha anknytning till Hölö-Mörkö-bygden. 

Tävlingen pågår till sommaren 2015 och  

avgörs i anslutning till jubileumshögtiden  den 6 sep 2015. 

Bilderna skall vara tagna senaste 12 månaderna före jubileumsfestligheterna -  

Du har således ett år på dig att dokumentera något i hembygden. 

 

Inlämning av bidrag 
Tävlingsbidrag skall bestå av en kollektion om 5 bilder, i digitalformat. 

Färg eller svartvit, avgör fotografen. 

Inlämnade bidrag skall vara i JPEG-format. 

Hembygdsföreningen skriver ut bilderna  i A4-format. 

All bildbehandling utförs av fotografen. 

Till alla bidrag skall bifogas en kortfattad text: Vad, var och när. 

Till varje inlämnat bidrag skall bifogas en kort presentation av fotografen, gärna med foto. 

Tävlingsbidrag skickas till holomorkohbf@gmail.com och skall vara Hembygdsföreningen  

tillhanda senast 1 juli 2015 

Hembygdsföreningen förbehåller sig rätten att fritt publicera  

inlämnade bidrag inom sin verksamhet. 

 

Bedömning 
Två priser delas ut: Ett för bästa kollektion och ett för bästa enskilda bild och kommer att belönas. 

Bidragen ställs ut anonymt och vinnare utses genom omröstning bland publiken,  

i anslutning till jubileumsfirandet.  

Efter omröstningen publiceras upphovsmännen till alla bidragen. 

Den publik som deltar i omröstningen deltar samtidigt i en utlottning. 

Inbjuder till  

FOTOTÄVLING 
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Kartor på hemsidan — ett projekt där du kan vara med. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med kartor kan man, på samma sätt som med bilder, visa en avbild av landskapet som det ser ut 
idag men även följa hur bygden har utvecklats under årens lopp. 
 
I föreningen pågår ett kartprojekt sen en tid. Starten var en kurs som Järna Hembygdsförening 
arrangerade och några av oss fick möjlighet att delta. Vi fick lära oss att rita kartor och publicera 
färdiga kartor bl.a. på vår hemsida. Vi kan framställa dagsaktuella kartbilder av landskap med 
natur, odlingar, vägar och byggnader. 
 
Vi vill kunna visa sevärdheter, natursköna platser inom Hölö och Mörkö.  
Men vi vill även på kartor kunna visa det du inte kan se idag. 
 
 Gamla vägar och vägnät 
 Gammal bebyggelse, byar, hus, m.m. 
 Strandlinjen vid olika tidsåldrar 
 Platser för fornlämningar, kulturminnen och andra intressanta platser 
 
På hemsidan ska man enkelt kunna skifta mellan olika varianter av kartor för att se hur det en 
gång såg ut, eller för att visa olika typer av objekt. 

 
 
 
 
 

Som grundkarta använder vi oss av OpenStreetMap. 
Arbetet att framställa en grundkarta som det ser ut idag pågår och fler kan vara med och hjälpa 
oss. Det kan vara allt från att jobba vid datorn till vara ute i fält och dokumentera och se att vi 
ritat rätt.  
 
Vårt kartmaterial är än så länge inte komplett och inte färdigt att använda. När vi har tagit fram 
en karta som överensstämmer med som det verkligen ser ut idag kan man visa den och den är 
allmänt tillgänglig. 
 
Nästa steg blir att göra kartor som vi själva lägger in objekt på som visar förändringarna i land-
skapet över tid. Vi tycker att det här är ett spännande jobb och tror att fler kan vara intresserade 
att lära sig mer om kartor och kanske har idéer om vad som skall visas. Vår landsbygd kan för-
ändras så snabbt att följande generationer inte har den minnesbild vi har idag. 
 
Hör av dig till hembygdsföreningen om du vill vara med. 

Markering som är klickbar för att få veta mer Lila väg visar tidigare vägstreckning Klickbar markering  vid Galgbacken 
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Karl Johan Lindholm 
 
 Finns det berättelser i vår(a) bygd(er)  
 som rör denna udda personlighet,  
 som man tror har vandrat genom Sörmland 
 under en period av sitt liv. 
  
 På Köpings museum visas f.n. en ut-
ställning om den s.k. Nibblesbacketoken.  
Han hette Karl Johan Lindholm (1861-1918) 
och var en luffare som tillverkade synnerligen 
märkliga tavlor.  
Tavlorna är gjorda av tallstrunt, kottar, papp, m.m.  
Sju tavlor är hittills kända men museet tror att det finns fler.  
Har du sett något liknande eller känner till berättelser om en kringvandrande ”tok” som gjorde 
tavlor? Så hör av dig. 
 
 Karl Johan Lindholms levnadsbeskrivning är knapphändig. I unga år jobbar han som 
dräng och har då en bostadsadress. Vid 35 år står han omnämnd i boken över Obefintliga, vilket 
betyder att man inte vet var han är. Vid 44 år dyker han upp på Gotland, från 49 år och sju år 
framåt är han åter försvunnen. 
När han är 56 år förbarmar en änka, som bor på Nibblesbacke i Köping, sig över honom.  
Vid det laget är Karl Johan svårt sjuk och utfattig. Änkan ger honom mat och ved . Han har 
inga pengar att söka läkarvård för och efter jul försämras hans hälsotillstånd allt mer.  
Den 15 mars 1918 hittar änkan honom sittandes i soffan.  
Dödsorsaken anges vara tuberkulos och njurinflammation. 
 

 

Hölöcirkeln 
Under våren har Hölöcirkeln träffats för att fortsätta dokumentera Hölö.  
Fortfarande saknar vi dokument och bilder på gårdar, hus, personer m.m. 
Vi har tagit fram namn på åkrar och du som vet namnet på åkrarna runt din gård kan skicka in 
dem till oss. Vi har också gjort en utflykt till Kvarntorp för att titta på stället där kvarnen låg. 
Vid Kvarntorp finns många bråkgropar och varför finns det så många just där?  
Hör av dig om du känner till dem. 
Till hösten ska vi göra flera utflykter för att titta på andra kvarnställen.  
Hur många kvarnar fanns det i Hölö? Vi vill ha tips! 

Självporträtt 1889 

Mörköcirkeln  
Huvudtemat för vårens träffar har varit att fortsätta spåra upp kallkällor på ön.   
I mars besökte vi källan strax nordost om Skymtet, (torpet bortom Ytterberga) vilken fortfaran-
de används för disk och tvätt.  
I maj besökte vi Trångkällan strax norr om Slesshagsberget och under hösten hoppas vi kunna 
besöka ytterligare några. 
En av Skymtets tidigare hyresgäster kontaktade oss efter att på vår hemsida ha funnit sitt barn-
domstorp. Inbjuden till en av våra träffar kunde han detaljerat berätta hur området såg ut på 
1950-60 talet. Bl.a. hjälpte han sin far att bygga vägen mellan Ytterberga och Skymtet så att den-
na blev farbar med bil.    
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Kommande program 2014: 
 
30 aug-7 sep: kl 12-16 Framtidsveckan -  
två helger som inleds med utställning, verktygs-
loppis, musik, ekokafé och workshop. 
Gemensamt arr med Konstföreningen och 
Spinnverkstan.     se hemsidan för detaljer: 
                               www.smakaframtiden.se 
Sön 7 sep: kl 12-16 Hemvändardagen   
Avslutar framtidsveckan med smakprov, då 
besökare kan köpa viltfärsburgare, kalvdans, 
potatiskaka, m.m. Musik av spelmän från Järna. 
Prova på att separera mjölk med gamla redskap 
och ev göra eget smör. Lotteri, öppna arkiv 
m.m. 
Söndag 26 okt: kl 10 Utflykt till Grödinge 
hbf Vårsta, miniatyrutställning i Vasastugan, 
visning av parken omkring, samt ev av Vårsta-
vi, huset bredvid 
Samling vid kyrkskolan för samåkning. 
Söndag 16 nov:  Öppet hus kom och visa era 
bilder och dokument. Vi visar våra arkiv. 
Söndag 7 dec:  Traditionell julmarknad 
med marknadsstånd. 
 
Våra hembygdscirklar fortgår:  
Hölöcirkel startar 23 sept kl 13 och  
Mörköcirkeln träffas sista måndagen i månaden 
med början i september. 
 
Du vet väl att du kan hyra en Mörködräkt 
Kostnad 1100 kr/dygn. 

Kulturcentrum Kyrkskola.  
 

Gula Salen 
23-24/8        Margit Kiviniemi och 
    Maud Probst 
30-31/8, 6-7/9  Utställning av 
    återbruk i samband 
    med Framtidsveckan.                                                          
13-14/9, 20-21/9   Beata Bergström 
27-28/9, 4-5/10   Järna konstrunda  
    ( jkfkonst@gmail.com) 
11-12/10, 18-19/10  Nipperaskar keramik 
25-26/10, 1-2/11   Spinngruppen 
8-9/11, 15-16/11   Satu Sinemaa 
22-23/11, 29-30/11   Kanalfilm 
 
 

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

Spinnverkstan 
Här spinner vi vidare!   
Under september kommer vi att ha en  
endagarskurs i linberedning med Sören Karl-
åker.  Annars träffas vi tisdagskvällar kl 17.30-
20.00 
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 
Ivar Kraft    551 57664 Ankie Schipper  0156 13055 
Susanne Bergholtz   551 51441 Sven-Erik Andersson  551 57873 
 
Kyrkskolan, 15392 Hölö.  
www.holomorkohbf.se info@holomorkohbf.se        

Föreningsbrev      
      B 


