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Var ska vi vara, vad ska vi göra? 
 
Blå salen i Kulturcentrum Hölö Kyrkskolan upphör vara plats för hembygdsföreningens  
aktiviteter. 
 

Hölö Mörkö hembygdsförening har blivit ombedd att till 1 september i år rymma ut Blå salen 
för att ge plats åt en permanent hyresgäst.  
Eftersom föreningens ekonomi inte tillåter att själv stå för den begärda årshyran gjordes för ett 
tag sedan överenskommelsen med kommunen att korttidshyra salen för möten, cirklar, Öppet 
hus mm. Detta innebar att nödvändigt arbetsmaterial fortfarande kunde vara kvar i salen vilket 
nu inte längre är möjligt. 
 

Mot bakgrund av ovan gjorde en grupp medlemmar i föreningen den 25 maj i år ett besök på 
Wij Gammelgård, Hölö. 
Gården är en avstyckning med fastighetsbeteckning Vi 1:10 och ägs av kommunen.  
Omkringliggande mark (Vi 1:28) ägs också av kommunen och på den fastigheten ligger Logen, 
en samlingsplats för ortens alla föreningar och som har byggds med ideella insatser samt Scout-
gården som är fastighetens senaste bostadsbyggnad när här drevs jordbruk. 
Wij Gammelgård är dels en mangårdsbyggnad uppförd i mitten av 1700-talet, dels en bakstuga 
från samma tidsperiod. I huvudbyggnaden är bottenvåningen väl bevarad med den ursprungliga 
och för den tiden traditionella planlösningen med kök, kammare och storstuga med öppen spis. 
På övervåningen finns tre mindre rum. Wij Gammelgård är kulturhistoriskt mycket intressant 
och har en vacker inre miljö som är känslig med målade dekorationer direkt på väggarna.  
Wij Gammelgård med gårdsmiljö uppges vara kulturskyddad men ladan är enligt uppgift kom-
men från Järna och flyttad till platsen på senare tid. I anslutning till gårdsmiljön finns en moder-
nare byggnad som innehåller toaletter och ett mindre sammanträdesrum. Byggnaden är av trä, 
rödfärgad och stör inte miljön i någon större omfattning. 
Tänkbara åtgärder initialt är att invändigt i storstugan undersöka hur väggarna ser ut under ma-
soniten i kök och rummen. Utvändigt bör dörren bytas ut vid ingången, syrenbersån restaureras 
och tidsenliga perenna växter planteras vid farstubron. Genom området går en populär prome-
nadväg förbi Logen, över Wij Gammelgårds gårdstun och vidare till Scoutstugan vilken utnyttjas 
av många hölöbor. 
 
Hölö Mörkö hembygdsförening är idag utan lämpliga lokaler för att visa upp sina samlingar. 
Dessa är sedan en tid nedplockade och magasinerade i lador hos välvilliga sponsorer. När vi nu 
måste rymma ut även Blå salen är vi tvingade att hitta en frostfri och torr lokal och vi hoppas att 
politiker i Södertälje och kommundelsnämnden har förståelse för att Wij Gammelgård är ett bra 
alternativ. Hembygdsföreningen arbe-
tar idag med att utforma en verksam-
hetsplan,  
VISION 2020, där vi behöver veta 
under vilka förutsättningar vi ska 
verka. Så länge ekonomin tillåter kom-
mer vi att behålla det lilla kontorsrum-
met på övervåningen i Kyrkskolan, en 
viktig plats för bevarandet av före-
ningsarkivet samt pågående digitali-
seringsarbete. 
 
       Lars Warg Wij Gammelgård 
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Bildarkiv 
 

Föreningens arkiv, där bl.a. bilderna ingår, lagrar vi på en NAS. 

För att ha bättre sökbarhet på bilder, skapa bildspel, mm använder vi programmet Adobe 

Lightroom. 

Målet är att digitalt lagra bilder från bygden, både gamla och nya, och på ett enkelt sätt kunna 

göra avancerade sökningar med hjälp av Adobe Lightroom.  Då även snabbt och enkelt söka 

och hitta de bilder vi söker genom nyckelord, bildtexter, mm. 

Vi vill även kunna ge medlemmar åtkomst till att själva leta i mappstrukturen i Arkivet.  

Detta både genom att besöka oss och att hemifrån ansluta till Arkivet via internet. 

Med Arkivet menar vi både arkivet för bilder och för alla övriga dokument vi har skannade. 

För att nå dit behöver vi ta fram bra arbetssätt för Lightroom och Arkivet, jobba mer med att 
tagga bilder med sökbara attribut. Även hantering av bilder i pappersform, skanning av dessa 
osv, är saker som måste göras. 
I höst tänker vi dra igång detta på allvar. Då är alla intresserade mycket välkomna att delta på 

ett eller annat sätt. Det gäller både dig som är mest intresserad av den digitala tekniken och dig 

som är intresserad av just bilder. 

Vi återkommer med inbjudan till en första träff, håll utkik på hemsidan. 

Är du redan nu intresserad är vi glada om du hör av dig, endera via e-post till 

info@holomorkohbf.se eller direkt till vår IT ansvarige, Rasmus Eriksson, tfn 070 753 14 37 

eller vår ordförande Lars Warg, tfn 070 668 36  19. 

Du kan läsa mer om detta på hemsidan, www.holomorkohbf.se 

 

             Rasmus Eriksson 

Hölöcirkeln  
 

Under våren har Hölöcirkeln träffats fyra gånger. Vi har både varit ute och inne på våra träf-
far. På vår första träff i januari studerade vi Stav Gård. Namnet Stav är belagt redan 1361 och 
1401. Byn bestod vid mitten av 1500-talet av fem gårdar. Vi hade bjudit in Leif Lindgren som 
hade arbetat och bott på gården i många år. Leif hade mycket att berätta för oss.  
I föreningens arkiv har vi många bilder som vi tittade på. 
Träffen i februari började vi studera Ekeby och ostlänkens dragning genom Hölö. I april ge-
nomförde Hölöcirkeln en vandring vid Ekeby för att gå runt och se var Ostlänken påverkar 
landskapet. Vi som var med och boende på Ekeby kunde följa spåren från forntiden och åter-
upptäcka bl.a. den nyfunna skålgropen.  

Sista träffen i maj besökte vi Wij Gammelgård. Vi hade fått nycklar från kommunen för att 
komma in och dokumentera målningar mm. Hembygdsföreningen är fortfarande intresserad av 
Wij. Läs Lars Wargs artikel.  

Hölöcirkeln kommer under hösten att fortsätta besöka och diskutera platser som kommer att 
förändras med Ostlänkens dragning.  

Nästa träff blir den 28 september kl. 13.00 i Kyrkskolan.  

             Louise Thor   
 
 

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) 

mailto:info@holomorkohbf.se
http://www.holomorkohbf.se
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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  668 36 09 Susanne Bergholtz  551 51441 
Waltraut Neuschütz, sekr  551 56330 Maj Petersson              55157391 
Rasmus Eriksson, kassör  551 57812 Jan Lundberg   551 59118 
Ankie Schipper   0156 13055     Sonnie Kimsjö  550 60531 
Hans Kimsjö    073 3606406      
Kyrkskolan, 15392 Hölö.    
www.holomorkohbf.se info@holomorkohbf.se        
  

Föreningsbrev      
      B 
Mörköcirkeln 
 
Efter att cirkeln bestämt sig för att ägna de nästkommande träffarna till besök av platser man 
under åren teoretiskt gått igenom men inte besökt än, skedde vårens första utflykt, den 25 
april, till Smedstorp mitt på Mörkö. Därifrån promenad genom skogen till Vilhelmsdal, den 
forna lilla gården mitt på ön och där en av deltagarna bott som barn. Åter till Smedstorp med 
fikapaus och härlig utsikt västerut med farleden genom Pålsundet i bakgrunden. 
Vårens andra utflykt, den 30 maj, bar iväg till Kallasvik, en annan liten f d gård på sydöstra 

Mörkö. Valet dit gjordes efter förfrågan via föreningens hemsida, där det framkom att fråge-

ställaren som ung vistades på Kallasvik sommartid på 1950-80-talet och gärna ville återse plat-

sen. Inte helt oväntat befanns hennes förfäder ha bott på Mörkö varför höstens utflykter plan-

eras till dessa platser.  
Mörköcirkeln träffas sista måndagen/månaden med början den 26 sept. med utflykt till Idesta. 
           Waltraut Neuschütz 
 
Kommande program 2015: 
 
Sön 4 sep: kl 11-16  Hembygdsrörelsens 100-årsfirande på Torekällberget/Råbygården, 
 se medverkanden m.m. på första sidan. Mera detaljer senare i augusti på förening 
 ens hemsida. Då Hölö-Mörkö hembygdsförening ingår bland arrangörerna kom 
 mer firandet att ersätta föreningens traditionella hemvändardag. 
Mån 26 sep: kl 13 Mörköcirkelns första höstträff med utflykt till Idesta med omnejd. 
 
Ons 28 sep: kl 13  Hölöcirkeln träffas i Kyrkskolan. 
 
Övriga programpunkter inte fastlagda med anledning av den beskrivna lokalfrågan.  
Så snart vi vet mera, presenteras de på vår hemsida. 

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


