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Vad har hänt? 

 

Höstens engagemang har till stor del präglats av allt vad det innebär för en hembygdsförening att 
flytta till ny lokal. Vi passade då på att än mer strukturera föreningens pappersarkiv parallellt med 
det digitala. Stort tack till våra experter för detta omfattande arbete och vilket kommer att fortgå 
ett tag framöver.  
 

De regelbundna öppethållanden i vår nya lokal i Österby lockade till intressanta och ofta mycket 
givande sammanträffanden och kändes så trevligt att kunna ordna. Några av besökarna kom och 
visade (för oss) okända bilder, kartor och dokument som sedan skannades för att läggas in i vår 
databas. Tack för dessa bidrag! 
Utöver det nämnda har cirkelverksamheten fortgått, se beskrivningarna längre fram i Vinterbla-
det. 
Den 7 november bjöd Hölö Mörkö hembygdsförening in kommunens övriga hembygdsför-
eningar (Järna, Enhörna, Vårdinge, ds ej närvarande). Vi visade vår nya lokal samtidigt som vi 
diskuterade olika gemensamma problem och vilken typ av verksamhet föreningarna f n bedriver 
och önskar bedriva härnäst. Mötet initierades av Allan Sundqvist, medlem i Järna hembygdsför-
ening. Allan var mån om att ytterligare belysa både äldre och nyare problem som föreningar och 
andra enskilda initiativ i kommunens ytterområden haft och har gentemot kommunen samt höra 
hur vi som var närvarande på mötet ställde oss till dessa. Det handlade om bostadsbyggande för 
ungdomar, boendeformer för äldre, information om hembygdsföreningarnas existens på kom-
munens hemsida, mm. 
Givande var också att ta del av aktiviteterna som Järna- och Enhörna hembygdsförening bedri-
ver.  
Järna hembygdsförening har lagt ner mycket tid och energi på att utforma förslag på en vand-
ringsled utgående från centrala Södertälje, längs vattenleden söderut mot Hölös kustområde. 
Föreningen avvaktar kommunens agerande.  
Enhörna hembygdsförening, med sina fantastiska utställningar i den gamla och välbevarade sko-
lan nära Överenhörna kyrka, arbetar ständigt på att förnya utställningarna. Något som visat sig 
väcker stort intresse bland ortsbefolkningen. Med sina goda kontakter med ortens kyrkor och 
skolan har gemensamma aktiviteter dem emellan kommit till stånd. Populära sådana har varit 
pilgrimsvandringar samt för skolbarnen gamla tiders lektioner i föreningens skolsal.  
 

Under det senaste halvåret deltog Hölö Mörkö hembygdsförening i några gemensamma projekt. 
Ett av dessa var skolutställningen ”Folkskolan 175 år” som visades i Södertälje stadshus 8 juni - 
7 september och som beskrivits i Höstbladet. Ett annat var att tillsammans med Oaxens bygde-
gårdsförening arrangera ”Florence Bonde 200 år”, där kalkbrottets och -brukets historia belystes. 
Ett inslag var båtfärd med ångfartyget Ejdern söderut mot kalkön Karta med temat ”i Florence 
vatten”, ett annat, praktiskt, hur man släcker bränd kalk. Därutöver gjordes utställningar med 
fotografier på när den väst-östliga tunneln på Oaxen invigdes samt hur Mörkö-dräkten framställ-
des på Oaxen på 1930-40 talet.  
Dessa gemensamma projekt hoppas vi alla ska vara start för ett fortsatt givande och utvecklande 
samarbete föreningarna emellan. 
 

            Lars Warg 
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Österby-Vreta cirkeln 
Nu har vi träffats ett flertal gånger och flera av 
de boende har kommit till hembygdsgården med 
fotografier, gamla kartor och dokument. Det har 
berättats mycket om händelser förr i tiden. Hela 
Österby Vreta är ett historiskt område med gra-
var ända från stenåldern, där Kyrksjön tidigare 
var en havsvik. Här fanns flera frälsegårdar och 
skattehemman från medeltiden.                                                                                                                         
Vi ser framemot att fler kommer till cirkeln med 
dokument och fotografier. Ni behöver inte vara 
medlem i föreningen utan det är bara att 
komma. Det kommer ta tid att sammanställa allt 
och vårt mål är att göra ett häfte om Österby 
och Vreta. Många Hölöbor brukar cykla eller 
promenera rundan Lida, Österby, Vreta och 
Nackunga och för er kan vår cirkel göra det roli-
gare om ni känner till området. 
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Hölöcirkeln  
 
Vi har bara träffats en gång i höst.  
Busvädret som rådde vid nästa tillfälle hindrade 
oss att göra den planerade utflykten till hagarna 
vid västra Lida där konstnären Lenny Clarhäll 
ville visa lämningarna efter det stora antalet 
forntida gravar som finns där.  
Utflyktsmålet kvarstår till nästa år.  
Har ni bilder och/eller dokument om er gård, 

torp, plats där ni bor, kom till oss med det så 

skannar vi materialet och lägger in i vår data-

bas.  
     Louise Thor  

                                                                    

      

Program våren 2018 
med reservation för ändringar, se kalendern på vår 
hemsida  
Ons 10 jan Österby-Vreta cirkeln kl 18.30 
Sön  14 jan Öppet hus   kl 12.00 
Därefter planerar vi att inledningsvis under vinterhalv-
året ha Öppet hus åtminstone en söndag i månaden. Se 
datum för dessa i kalendern på hemsidan.  
Ons  24 jan Hölö cirkeln  kl 13.00 
Ons   7 feb Österby-Vreta cirkeln  kl 18.30 
Må   12 feb Styrelsemöte  kl 18.00 
Ons 21 feb Hölö cirkeln  kl 13.00 
Sön  11 mars  Årsmöte   kl 13.00 

Att skapa fotobok 

Vi var 8 st som deltog i fotobokcirkeln på 3 x 2 
timmar där vi lärde oss hur man skapar sin 
egen fotobok.  
Vi gick igenom några av de olika program som 
finns på marknaden för att skapa fotoböcker. 
Det är förhållandevis enkelt att skapa sin foto-
bok men det tar ändå sin tid.                                  
Val av bilder man har i sin dator, hur många 
bilder vill jag ha på varje sida? Text, typsnitt 
färger mm. mm. Man vill så mycket och finner 
att allt inte får plats i boken.  
Det är många detaljer man bör tänka på när 
man skapar fotoboken. Men när den sedan är 
klar och man får hem den i brevlådan så blir 
man stolt för vad man skapat.                 

Tänk på nästkommande generationer, de 

kanske inte kan läsa vad vi har på våra CD ski-

vor, USB-stickor m fl. lagringsplatser, men fo-

toböcker funkar alltid. 

       

     Hans Kimsjö Flitiga kursdeltagare 

http://mm.mm/
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  Mörköcirkelns  två utflykter under hös-

ten skedde, tursamt nog, i angenämt väder. 

Den 25 sept bar det iväg till Källstugan på 

södra Mörkö, nära den anlagda våtmarken sö-

der om Norräng. För de flesta var platsen 

okänd och därför spännande att upptäcka.  

Det lilla torpet är känt sedan 1824 och var, 

med ko och gris, i drift till 1933.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Den 30 okt gick vandringen till f d jordstugan 

kallad Pluskas håla. Resterna av denna fann vi i 

skogen öster om Mörkö kyrka, kallad Norr-

skog. Här bodde Maja Stina Phersdotter under 

åren 1846-64 och här födde hon en son vilken 

som 15-åring flyttade till och arbetade som 

dräng på en gård i närheten.    P g a de 

”miserabla” levnadsförhållandena tvingade 

myndigheterna Maja Stina att vintern 1864 

flytta till fattigstugan.                                                     

Utflykterna i Mörköcirkeln fortsätter under 

våren 2018 med start tidigast i slutet av mars. 

Platserna är ännu inte fastlagda men kommer 

att stå i kalendern på föreningens hemsida. WN  

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  
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 
    
Österby 30, 15392 Hölö.    
www.holomorkohbf.se info@holomorkohbf.se        
  

Ekonomibrev   

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) 

Grinden upp till Källstugan. 

I förgrunden resterna av jordstugan 


