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Hölöprosten Scharff med sin blå trumma och bondearmé som enligt sägnen skrämde ryssarna 1719. 
Illustration av Ivar Högström. 
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                                     Ordföranden har ordet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ett arbete som bland annat inneburit 

flytten från Kyrkskolan med efterföl-

jande installation i Österby, de gemen-

samma arrangemangen med våra 

grannföreningar inom hembygdsrörel-

sen såsom vid Folkskolans 175 års jubi-

leum 2017 i Stadshuset och vid Tore-

källbergets 1800-tals dagar 2018.  

 På Torekällberget kunde föreningens 

maskingrupp visa upp och till åskådar-

nas förtjusning driva den nyrenoverade 

spånhyveln. Samarrangemang under 

åren gjordes även med Oaxens bygde-

gårdsförening och Hölö Mörkö kyrka. 

 Jag ser fram emot en fortsatt positiv 

utveckling för vår hembygdsföre- 

ning! 

 
Lars Warg   

E 
fter tre år som ordförande i 

Hölö Mörkö hembygdsföre-

ning behöver jag nu, av häl-

soskäl, avsäga mig detta 

uppdrag. Jag är inte längre så frisk för 

att på ett bra sätt kunna utveckla verk-

samheten och vara drivande i arbetet. 

Vid kommande årsmötet är jag överty-

gad om att medlemmarna kan välja en 

ny ordförande med bättre krafter och 

framåtanda och nya visioner. 

 Styrelsen har sammanställt en preli-

minär aktivitetsplan för 2019 med ett 

program som bygger vidare på intens-

ionerna från tidigare år. Jag ser fram 

emot att styrelsen och andra medlem-

mar som brinner för verksamheten, 

fortsätter i den andan och jag hoppas 

även att nya idéer och aktiviteter kan 

förverkligas. 

 Själv kommer jag i mån av ork att 

fortsätta vara aktiv i föreningen vilken 

har berikat mig med så mycket nytt 

kunnande om min / vår hembygd. Den 

stimulans som umgänget med mina 

”hembygdssinnade” gett mig har varit 

avgörande för det egna välbefinnan-

det.  

 Stort tack till alla för förtroendet jag 

fått under min tid som ordförande i 

föreningen och ett särskilt tack till den 

fina grupp människor jag arbetat när-

mast med.  
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D e svenska krigshandlingarna i 
början av 1700-talet fick sitt drama-
tiska efterspel på svensk mark 
1719.  
 Tsar Peter I ville ha fred och rys-
sarna hade med sig ett stort antal 
manifest på svensk-tyska med detta 
budskap som de spred i skärgården. 
Ett exemplar som lämnades på Torö 
finns arkiverat på Kungliga Biblio-
teket. 
 Fredsförhandlingarna hade kom-
mit igång våren 1718 men avstan-
nat när Karl XII dog. Kungens närm-
aste man, von Görtz, förhalade för-
handlingarna i ett försök att få hjälp 
från England-Hanover. I februari 
1719 avrättades von Görtz. 

Karl XII:s fälttåg 1700—1709 

Illustrationerna på uppslaget ur Magnus Ullmans bok ”Rysshärjningarna på Ostkusten sommaren 1719”. 
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Ryssarna delade på sig och den 
större styrkan gick mot söder. 
Galärerna tog vägen via Pålsun-
det upp mot Södertälje. När de 
inte mötte något försvar gick de 
även in via Himmerfjärden. 

Under de ryska operationerna mel-
lan Gävle och Norrköping 1719 
brändes 7 städer, 10 större bruk 
och 1000-tals gods och gårdar.  
20 000 människor blev hemlösa. 

Den 11 juli 1719 dånade ett 
kanonskott över Ålands hav 
från en svensk fregatt som 
siktat den jättelika ryska 
armadan:  
132 ryska galärer och ett 
100-tal skärbåtar (mindre 
galärer) stävade mot Söder-
arms skärgård. Den ryska 
styrkan uppgick till 26 000 
man. 
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Kartan visar bränderna under Rysshärjningarna 1719 i de nordligaste socknarna i dåvarande Nyköpings 
län. (Sedan 1971 tillhör Hölö och Mörkö Stockholms län.) Kartan är gjord av Uno Dewoon efter landskam-
reraren Jakob Sundlers rapport till Kommissionen angående försvaret 1719. 

Hölö socken med Tullgarnas slott skonades 

H ölö socken ligger likt en oas på kartan. Tullgarns ståtliga Folkungaslott och den övriga 
socknen skonades när ryssarna brände. Sämre gick det för Mörkö som skövlades totalt. 
Även Trosa och Västerljung härjades svårt. 
 De dramatiska händelserna 1719 skapade många sägner. Ond bråd död och oförklarliga 
händelser behövde berättas. Legenderna har blivit många och finns återgivna av flera för-
fattare. 
 Ryssarna lär till exempel ha tömt Tullgarnas välfyllda vinkäl-
lare och lämnat följande hälsning på ett ark papper: 
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Anno 1719 
 

då Moskoviten härjade wåra kuster 
wärnades manneligen Hölö Socken 

af dess Kyrkoherde Herr Paulus Johannes Scharff 
och hans Församlings-bor. 

 

Dåligt wäpnad war Skaran men ställde sig 
modigt i fiendens wäg och wid denna trummas 
ljud, framlockade af herr Pauli Johannis kraftiga 

hand, rymde fienden fältet, troende sig möta 
wäl rustad öfwermakt. 

Trumman med förklarande text hänger i 
Hölö kyrka under porträttet på prosten.  
Foto Per Andersson. 

Prosten Paulus Johannes Scharff  
 

E nligt legenden hade prosten Scharff i Hölö en 
aktiv roll för att hejda ryssarnas framfart 1719.  
 I hembygdsföreningens skrift Hölöprosten 
Scharff och rysshärjningarna 1719 återger Ivar 
Högström berättelsen om hur Scharff med sin 
trumma gick i täten av en skramlande bonde-
armé och förde sådant oväsen att det skrämde 
ryssarna. 
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Pålsundet blev ryssarnas port mot Södertälje 

D etta nu så fridfulla och smala sund har varit skådeplats för många dramatiska hän-
delser ända sedan forntiden. En detaljerad presentation av Pålsundet finns i hembygds-
före-ningens skrift Pålsundet—Sundet som skiljer Mörkö från övriga Sverige.  
 1719 valde ryssarna just denna farled på sin väg mot Södertälje för att undvika de 
svenska försvarsstyrkorna, som de trodde fanns vid Skanssundet. Inledningsvis kom två 
galärer den här vägen, men ytterligare galärer anslöt via Himmerfjärden när det stod klart 
att det inte fanns något svenskt försvar i dessa trakter. 

Rysk galär 1700 

 
De ryska galärerna var 30—40 meter långa och 6 meter breda. 
Djupgåendet var 1½ meter. 
Fartygen roddes med 22 par åror och hade även ett par segel. 
Besättningen var på cirka 200 man.  
Bestyckningen utgjordes av ett par små kanoner.  
 
Galärerna kunde ta sig långt in i den svenska skärgården. Flera av fartygen var byggda för 
att kunna frakta hästar och enligt vittnesmål fanns särskilda båtar med kosacker, som 
hade till uppgift att skövla och bränna.  
 Skövlingen av Mörkö kunde ske ostört eftersom det svenska försvaret var koncentrerat 
till Stockholm. 
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S turarnas mäktiga 1500-talsslott 
med tinnar och torn blev lågornas rov 
sommaren 1719.  
 Slottet hade fått sin utformning under 
stormaktstiden av familjerna Lewen-
haupt och Banér och finns avbildat i 
Suecia antiqua. Vid ryssarna angrepp 
ägdes slottet av Ebba Charlotta Lewen-
haupt, som var änka efter friherre 
Gustaf Carl Banér. Hon hade sedan tidi-
gare ekonomiska bekymmer på grund 
av missväxt, sjukdom och reduktionens 
krav på återbetalningar till Kronan. 
 Hon lyckades inte rädda mycket av de 
dyrbara inventarierna och värdefulla 
handlingarna. Den stolta borgen, som 
varit ett lås för Mälaren, blev en ruin 
med sotiga murrester. 
 Ebba Charlotta Lewenhaupt överlät 
Hörningsholm till sin svärson friherre 
Lennart Ribbing som var gift med Elsa 
Banér. 
 

 

 

U nder Ribbings ägo täcktes ruinen 
med halmtak och användes som sten-
täkt bland annat till Mörkö kyrka och 
Stockholms slott. 
 År 1746, när Elsa Banér var änka, 
sålde hon egendomen till Nils Bonde af 
Björnö som påbörjade uppförandet av 
ett nytt slott. Stora delar av det som 
ännu fanns kvar av den medeltida bor-
gen revs, men de äldsta resterna finns 
bevarade i källaren och under terras-
serna. 
 Det nya slottet fick en helt annan 
utformning enligt tidens rokokoideal. 
Slottet ägs fortfarande av familjen 
Bonde af Björnö och används som pri-
vatbostad. 
 
 
 
 
Illustrationen ovan ingår i hembygdsförening-
ens skrift ”Hölöprosten Scharff och rysshärj-
ningarna 1719” av Ivar Högström.  

Hörningsholm brinner 
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 Bilder från vår verksamhet 2018

Cirkelutflykt med utsikt från Pålängsberget  
mot Mörköbron 

C
irkelu

tflykt till jätteg
rytan

 på Eriksö
 

Hemvändardag på Österby  
med aktiviteter för små & stora 

Utflykt till Tunaberg i Södermanland, på väg till kyrkan med guiden 
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På Torekällbergets 1800-tals dagar i sällskap med andra hembygdsföreningar, 
populära trädockor, tuppar & höns  

Utställning över  Hejstasnickarna med en nyinkommen originalstol 
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Från Fitja gästgivaregård den 30 mars 1720 
 
”Nu är vi i Fitja som ligger 4 mil från Stava, häs-
tarna kunna inte hinna längre i dag. Jag reste 
från Stava klockan 6 idag på morgonen men inte 
i Generalens svit. Jag följde med en resande från 
Pommern, som jag blivit bekant med på vägen, 
han hade egen släde. Jag ville gärna försöka mig 
på det sättet att färdas i detta land, och jag bad 
att för göra honom sällskap och den resan be-
kom mig väl. En häst drog släden och det gick 
som en vind. På två timmar reste vi 4 svenska 
mil, men vi tog också en annan väg än de andra 
med sina vagnar.  
 Vi foro över den sjö från vilken ryssen förra 
året kom in i landet. Där på stränderna såg jag 
deras spår, allting är förstört och öde, husen och 
herrgårdarna ligga i aska, och svenskarna böra 
härefter sätta sin litania ’För ryssen bevare oss 
milde Gud’. Dock är de alltför modiga att hem-
falla åt sådana tankar, ty oavsett allt de förlorat i 
detta krig gör de dock anspråk på att har vunnit. 
En officer svarade mig i dag, då ja talade med 
honom om detta, att kriget har gjort dem till ett 
fritt folk, mot att de förut blott varit slavar, han 
menade att kungens död hade bragt förändring-
ar i landet.  
 Den första vi mötte då vi for ifrån Stava, var en 
gammal kvinna. Bonden som körde frågade 
henne om det var ofarligt att möta henne, hon 
svarade ja, och därmed var han till freds. Hon 
kunde ju varit en häxa, nu var hon inte det, hon 
nekande ju själv till det. Vi mötte också många 
bönder, några hade kläder av sälskinn med håret 
vänt utåt, andra hade fårskinnskläder, alla med 
ullen kvar.” 

 
Från bondgården Stava den 29 mars 1720 
 
”I dag har vi också haft det besvärligt. Det fort-
sätter som det börjat, men vanan gör faran 
mindre, och kölden är det som mest besvärar 
mig. Jag reste i dag som en stackars fånge, 
mina fötter och händer vore utan känsel, jag 
kunde inte se för snö, ja, jag kunde inte höra 
något utom kusken som ropade i ett, och vi 
bägge ropade i kapp, jag som hans eko. Du vet 
att det finns en författare som påstår att para-
diset har varit i Sverige, men det vill jag påstå 
att något paradisklimat är här inte.  
 I afton har vi tagit in på ett värdshus som he-
ter ”Stava”. Här är brist på allting utom gott öl, 
hitintills ha vi druckit deras svagdricka, som kan 
göra en ganska förhärdad svag.  
 Härifrån och till Stockholm är det 5,5 mil, 
men de besvärligaste på hela resan. Hitintills 
ha vi dock med prygel och med pengar, onda 
och goda ord, kunnat förmå bönderna att köra 
oss, men här finns varken hästar eller bönder. 
Ryssarna har drivit bort allt och de som kört 
oss till detta ställe ha allesammans i kväll blivit 
instängda i stallet och bönderna få mot sin vilja 
köra vidare i morgon. Detta kallar du nog sam-
vetslöst, men ge oss ett annat råd, vi kunna ju 
inte förbli på en krog, resan måste fortsättas 
och vi vara i Stockholm senast i morgon afton.” 

Ögonvittnet Jacob Bircherod  
 

H an är 27 år när han reser från Köpenhamn till Stockholm och skriver om sina vedermödor i 
”Reise til Stockholm 1720”.  
 Året efter rysshärjningarna blev hans resa genom Södermanland särskilt svår. Vi följer honom i 
Hölö och vidare mot Stockholm. Från Hölö liftar han med en annan resenär i en snabbgående och 
bekväm kappsläde som tar vägen över isarna och når Fittja på bara två timmar! Värdshuset Stava 
låg vid Stafs gård i Hölö (se nästa sida). 
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Hölö—Fittja på 2 timmar med häst & kappsläde 1720 
 

V ar det möjligt att åka så snabbt från Stav i Hölö till Fittja i en kappsläde med två resenärer 
dragen av en (1) häst? Hastigheten var i snitt 20 kilometer per timme. 

I  utdraget på föregående sida ger danske 
Jacob Bircherod ett vittnesmål från 1720. För 
första gången åkte han släde och förvånade sig 
över hur snabbt det gick från Stav i Hölö till 
Fittja. Han berättar i sin bok ”Reise til Stock-
holm 1720”:  
 
”Ieg fuldtes med een reysendes fra Pommern, 
som ieg paa Veyen er bleven bekiendt med, 
hand hafde selv sin egen slæde, og denne 
maade att reyse paa, dend ønskede ieg at 
forsøge i dette land, ieg begierte att gaae med 
hannem, og reysen dend befaldt mig vel. Een 
hest trecker een slæde, dend gaaer som een 
Vind, og vj i 2-timer reyste 4-Svenske miile.” 

Målningen (beskuren) från tidigt 1800-tal visar en kapplöpning på Brunnsviken i Stockholm mellan två 
ekipage med kappslädar.  

Författare: Jacob Bircherod  
och med kompletteringar av Georg Christensen  
Förlag: H. Aschehoug & Co., Kjøbenhavn 
Utgivningsår: MCMXXIV [1924]  
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Anspråk på skattefrihet som ersättning 

Alla anspråk godtogs inte och bedömning-
arna drog ut på tiden. I ett häradsprotokoll 
anges  
”att socknens inbyggare, förlidne år 1719, 
äro av den grymma fienden illa medfarna, 
deras hus och egendom störste delen 
förbrende och skövlad, samt att de få hem-
man som behållne finns, likväl bortmist 
svincreatur, hwilka fienden hopatals 
bortföst å siöön till sine Gallierer, lika 
måtto rågen, som stod i full mognad då 
folket flydde, under samma tid uhr axen på 
marken utfallen är, samt av fienden för-
trampad, och af de creaturen som fienden 
intet borttagit, upäten”.  
 
Särskilt stor otur måste Åbon på Kumbla 
Mörkö, anses ha haft. Vid sommartinget 
17 maj 1720 ”gavs beklageligen tillkänna 
huruledes genom olyckelig wådeld hem-
manet blivit i aska lagd, strax efter den 
tiden fienden här i ofred härjat”. Åbons 
årsgröda, som med stort besvär räddats 
undan ryssarna, förstördes även i denna 
brand. 
 
Häradsrätten beslöt dock att ”Brandstod” 
skulle beviljas, för att återuppbygga detta 
hemman.  
 
Att myndigheternas uppbördsorganisation, 
i sann byråkratisk anda, även i dessa kao-
tiska dagar, ändock fungerade, framgår av 
ett annat protokoll.  

Regementskrivare Johan Raam hade låtit 
instämma åtskilliga av allmogen ibland 
annat Mörkö för rest av Cronotionde och 
Militiehemmans räntor. Här framgår att de 
instämda debiteras Crontotionde gällande 
exempelvis: Axvik, Anklora, Baggetorp, 
Ekeby, Eneboda, Kumbla, Löfhagen, 
Nökna, Tokvik, Tramstad, Uggletorp med 
flera. 
 
Dessa tillstod alla sin rest, men beklagade 
sin oförmögenhet att kunna betala eme-
dan deras hemman ”af fienden upbrents, 
och deras egendom skövlad blivit”. Även 
den olycklige åbon på Kumbla var utsatt 
för myndigheternas nit.  Efter alla de olyck-
or som drabbat socknens befolkning, spe-
ciellt på Mörkö, måste det ha känts särskilt 
svårt att krävas på cronotionde, då ju sta-
ten på intet sätt kunnat skydda sina inbyg-
gare. 
 
Det svenska motståndet inriktades på att 
rädda Stockholm och andra viktiga platser.  
Sverige låg öppet för landets fiender, och 
katastrofen hade lätt kunnat bli långt värre 
än den blev. Men för de drabbade orterna 
efter kusten var det illa nog.  
 
Detta var en mycket olycklig, och föga äro-
rik tid i vår historia. Landet blev nu också 
ekonomiskt bankrutt. Det tog lång tid att 
reparera skadorna, och under lång tid till-
hörde vi de fattigaste folken i Europa. Det 
är egentligen först i vår tid som allt blivit 
bättre! 

Å r 1993 genomförde medlemmar i hem-
bygdsföreningen ett omfattande arbete på jakt 
efter handlingar som dokumenterade den för-
störelse som uppstod 1719. Krigs– och kam-
markollegierna fastställde den skattefrihet som 
blev ersättningen för de skador som härjningar-
na orsakat.  
 Här följer utdrag ur den artikel som Karl-Eric 
Jonsson skrev i Årskrönikan 1993.  

...Item frelsehemmanet Fifång 1/4 af fien-
den till 8 st koor, 1 tiur, 20 st får, 1 bränn-
vinspanna om 1 1/2 pund och en brygg-
kittel om 2 pund. Men emedan hemmanet 
eij blifwit brändt, så har ingen frijheet 
blifwit bewilliat.  
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På före detta stadshotellet i Södertälje finns denna relief med motiv från rysshärjningarna, skulpterad 1940 av 
Hugo Borgström. 
 

B land annat i Järna och Södertälje berättas att ryssarna sagt att om någon kunde pricka 
kyrktuppen med skjutvapen skulle kyrkan skonas. Utmaningen antogs, man prickade tuppen och 
kyrkan lämnades orörd.  Men troligen fanns givna order från den ryska krigsledningen att våra kyr-
kor skulle skonas. 

En skröna om ryssarna på Oaxen 

E fter 1719 fann man ryssugnar på flera skärgårdsöar och längs Öster-
sjökusten. Ugnarna hade använts av ryssarna för att baka bröd.  
Bilden visar en ryssugn från Gällnö. 
 Enligt en seglivad skröna uppges fortfarande att en ryssugn finns på 
Oaxen. Men för 20 år sedan kunde dåvarande landsantikvarierna Ivar 
Schnell från Nyköping och Carl-Henrik Ankarberg från Stockholm konsta-
tera att fornlämningen på Oaxen inte är en ryssugn utan resterna av en 
tidig kalkugn. Troligen gick ryssarna inte ens i land på Oaxens bergknalle 
eftersom inget fanns att skövla där. 

 

Reliefen återger en ofta berättad sägen 

Klockarens ”Vackra Karin” 

B erättelsen om hur den vackra Karin i Klockaregården i Hölö var skälet till att bygden inte sköv-
lades har berättats länge och lever vidare. Sann eller inte, men den är romantisk och troligen den 
tröst som många behövde. Och den förklaring till varför just Hölö skonades från bränder. 
 I skriften ”Hölöprosten Scharff och rysshärjningarna 1719” återges en version som  berättades av 
författaren Ivar Thor Thunberg under 1950-talet. En försmådd friare flydde från bygden när han 
trodde sig ha vådaskjutit Karin. Han tog värvning hos ryssarna och tillbaka under härjningarna smy-
ger han en kväll till hennes hem. Där får han höra henne be för hans själ eftersom hon tror att han 
är död. Han ger då prosten Scharff instruktioner om hur han ska bete sig mot ryssarna. 
 Tidningen Dalpilen publicerade berättelsen som dramatiserad följetong den 27 oktober till 17 
november 1860. Då var rubriken ”Liten Karin i Hölö”. 
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Läs om rysshärjningarna i föreningens publikationer 
 
Många författare har skrivit om de dramatiska händelserna under 1719 och ny litteratur 
kommer. Hos Hölö Mörkö Hembygdsförening finns följande: 
 
• Hölöprosten Scharff och rysshärjningarna 1719 av Ivar Högström (30 kronor) 
• Pålsundet—”Sundet som skiljer Mörkö från övriga Sverige” (50 kronor) 
• Mörkö socken av Carl Ulrik Ekström (150 kronor) 
Se Boktorget på sista sidan hur du köper skrifter. 
 
• Årskrönika 1993,  Ryssen kommer av Karl-Eric Jonsson, sidorna 17-20  
• Årskrönika 1998,  Scharffs trumma, sidan 17 
Gamla årskrönikor finns på hemsidan www.holomorkohbf.se/Skrifter/Årskrönikor. 

Kerstin Strands minnesfond 

 

H embygdsföreningen övertog för några år sedan förvalt-
ningen av Kerstin Strands minnesfond.  
 Utdelningen 2018 gick till två pianoelever i Hölöskolan i  
behov av utvalda noter samt till tre elever som studerar vid  
Kulturskolans Avancerade Program i Södertälje (KAPiS). 
Under hösten kom ett tackbrev från modern till en av de tre 
sistnämnda.  
 ”Så har den äntligen kommit! Flöjten som min dotter om-
sorgsfullt provade ut i Göteborg i somras. Tack vare stipendiet 
fick hon ihop tillräckligt för att kunna köpa flöjten vilket gladde 
henne mycket. Stort tack! ” 
 

Kerstin Strands minnesfond utlyser årligen bidrag till ortens 

musikintresserade barn och ungdomar under 25 år för att på 

olika sätt främja ortens musikliv. Se information på vår hem-

sida. 

I projektet Trehundraårsminnet av rysshärjningarna år 1719  
kommer händelserna för 300 år sedan att uppmärksammas  
genom aktiviteter i skärgården på olika besöksmål och hos  
hembygdsföreningar under 2019.  
 
www.ryssharjningarna.se  
Facebook Rysshärjningarna 1719/2019 
#rysshärjningarna 
Projektet samordnas av  
Stiftelsen Kulturvård och Slagfältsmuseet HAMN.  

http://www.kmmd.se/
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Mörködräkten 
• Blå-röd-vitrandig kjol 
• Blå väst med snörning fram 
• Skjorta, med broderier på halskant 

och ärmlinning, knäpps med silver-
färgade knappar. 

• Förkläde och schal i vit voile med 
vita broderier. Schalen fäst med en 
silverbrosch på bröstet. 

• Mössan är blå med broderier. 
• Vita strumpor på sommaren och 

röda på vintern (finns inte att hyra) 
• Skor helst svarta (finns inte att hyra) 
• Mörködräkten finns i varierade stor-

lekar eftersom föreningen har fler 
kjolar än västar. 

Hölödräkten 
• Röd enfärgad livkjol med broderad 

sele eller ok i svart/grönt 
• Silverbrosch, som symboliserar Hölö 

med tre öar vid kusten, fästs mitt 
fram på selen 

• Skjortan har knypplad eller virkad 
spets 

• Förklädet är grönt med bårder i 
svart/grönt och broderier. 

• Klut som huvudbonad 
• Gröna strumpor (finns inte att hyra) 
• Skor helst svarta (finns inte att hyra) 
• Hölödräkten finns i två storlekar:  
 cirka 34-36 och 42-42. 

Hyr en hembygdsdräkt när du vill vara extra fin! 

• Hyran är 500 kr/dräkt/dygn plus 1000 kr i 
deposition.  

• Depositionsavgiften får du tillbaka när du 
lämnar tillbaka dräkten. 

• Strumpor och skor ingår inte i hyran. 
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D et är många år som Hölöcirkeln har 
träffats och gått igenom traktens om-
fattande fysiska och digitala arkivmaterial 
över alla gårdar, personer, föremål och mil-
jöer.  
  Planen är nu att göra en skrift om gamla 
och nya Hölö. Det finns rikhaltigt med bil-
der om Hölös historia från stenåldern fram 
till nutid. Med föreningens cirka 12 000 
bilder i arkivet samt all annan doku-
mentation, kommer urvalsarbetet till 
skriften att ta tid.  
 Den nuvarande skriften ”Hölö socken, en 
tidsberättelse av Erik Petri, 1828” har se-
dan länge ansetts behöva kompletteras. 
Men det är först nu, efter många försök 
tidigare, som Hölöcirkeln funnit ett arbets-
sätt för detta. 

D en nybildade Österby-Vreta cirkeln 
hade från början sikte på att sammanställa 
en skrift om de två byarna Österby och 
Vreta. Deltagarna i cirkeln är de som endera 
bor eller har bott i området eller har/har haft 
släktingar som bott där. 
 
I skriften kommer cirkeln att skriva om 
• Kyrksjön, som på stenåldern var en 

havsvik, 
• vilka fornlämningar som finns i byarna,  
• hur många gårdar som fanns under 

medeltiden,  
• de ursprungliga fastigheternas skiften 

och vilka som bodde där,  
• hur det var att leva i Österby/Vreta på 

1940-talet,   
• hur man fiskade kräftor i Kyrksjön.  
 

Hölö-, Österby/Vreta- & Mörköcirklarna 

         Louise Thor, cirkelledare för båda cirklarna 

Utsikt från Kalkbergsberget över Edeby och Kyrksjön. 

S in vana trogen fortsätter Mörköcirkeln med utflykter och det finns flera platser på Mörkö som 
väntar på besök. Tipsa gärna om du har något särskilt önske-besöksmål. Vi träffas sista måndagen 
i mars, april, maj, september, oktober och november. 
 

Waltraut Neuschütz, cirkelledare 
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A 
tt flytta,  
sätta ner rottrådar  
och få en ny hembygd... 
 
 

  
 Esse Jansson, journalist och poet från Norr-
tälje, har skrivit en dikt om att pioner inte kan 
flyttas. Dikten avslutas med orden ”en del män-
niskor är som pioner”. När jag på grund av ar-
bete flyttade från Norrtälje till Södertälje drog 
jag upp mina djupt växta rötter, utan att förstå 
att det skulle bli så. 
   B och jag köpte ett hus i centrala Södertälje, 
ett hus med stor trädgårdstomt som krävde 
mycket arbete, förutom att B hade en bondgård 
och jag ett fritidshus, arbetade vi full tid bägge 
två. Sitta ner och läsa en bok var inte att tänka 
på, allt krävde mycket arbete. Socialt liv utanför 
familjen fanns inte tid till och inga rottrådar, inte  
en enda, fäste trots att vi bodde där i 20 år.  
   Vi åkte till Oaxen lite då och då och hälsade på 
min bror och svägerska. Vi åkte också runt och 
letade efter hus i småstäder i närheten dit vi 
kunde flytta när vi skulle pensioneras. En dag 
ringde min bror och berättade att en tomt skulle 
säljas på Oaxen – ”Passa på om ni har lust.”  B 
och jag lade bud, köpte tomten, lät rita ett hus 
som vi byggde och 2001 flyttade vi in. Efter bara 
några månader kände jag att mina rottrådar bör-
jade få fäste. 
   Under min uppväxt vistades vår familj en hel 
del i Stockholms skärgård där delar av vår släkt 
bodde. Vi var vana vid öar med gammal bosätt-
ning, fiskarfamiljer med jordbruk och  
jordgubbsodling som binäring. På Oaxen var alla 
”inflyttade”, det vill säga inga gamla släkter som 
ägde mark och fiskevatten. Alla hade samma 
förutsättningar.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 När vi bott ungefär 6 månader ringde valbe-
redningens ordförande för kyrkovalet och und-
rade om jag skulle kunna tänka mig att stå på 
den opolitiska listan för kyrkovalet. Jag svarade 
att det skulle vara spännande att lära mig mer 
om Svenska Kyrkan och dess organisation.  
 Det var det bästa beslut jag tagit på länge, 
tryggheten att bo på Oaxen – jag hade blivit 
Oaxenbo – och handledningen jag fick av Ulla 
Cederlund var ovärderlig. Engagemanget i kyr-
kan gav mig en hembygd, jag vet nu vad gårdar-
na heter på Mörkö. Ett stort tack till Caroline 
Bonde för våra bilturer runt på Mörkö. Hölöbor-
nas välkomnande och kamratskap medverkar till 
att jag inte bara bor på Oaxen. 
   Nu har det gått 18 år och rottrådarna är så 
starka så de inte kan slitas upp. Mitt starka soci-
ala liv på ön, inte minst med kvinnor, engage-
manget i bygdegården och den underbara mil-
jön är en gåva. En del pioner går att flytta. 
 

Ulla Holtman, Oaxen i januari 2019     
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 BOKTORGET 
 
Kustfiske från Fifång till Nävekvarn                      150 kr 
Gunnel Andersdotter och Christina Frieberg 
 
”100 år på spåret”                                                    150 kr 
med järnvägen Järna-Nyköping. Jubileumsbok  
 
Den gamla skräddaren berättar                            100 kr 

En sörmländsk folk- och bygdeskildring från senare 
delen av 1800-talet. Baserad på skräddare Ljunggrens 
memoarer. Läsvärd! Nyutgiven 2013. 62 sidor. 
 
Hölöbygdens hembygdsdräkt                                  80 kr 

Dräkten invigd den 3 juli 1982. Innehåller  
brodyr- och sömnadsbeskrivning. Bearbetad av  
Sonnie Kimsjö. Nyutgiven 2018. 28 sidor.  
 
Hölö-Passet                                                                 30 kr 

Med Åby-hälsobrunn och Hölöslaget. Ett 
stycke .bygdehistoria. Utgiven 2001. 16 sidor. 
 
Hölöprosten Scharff o rysshärjningarna 1719     30 kr 

Av Ivar Högström. 2:a upplagan. Utgiven 1998.             
39 sidor. 
 
Hölö socken                                                              150 kr 

En tidsberättelse från 1828. Av prosten Johan Erik  
Petri Sörmländska handlingar nr 25. 96 sidor.           
Nytryck 2013. 
 
Hölö sockenstämmoprotokoll                              100 kr 

Renskrift från handskrivna och kopierade                   
originalhandlingar. Från åren 1844-1846.   
Utgiven 2002. 130 sidor. 
 
Två generationer fotografer i Hölö,  
Sigrid Hålldin  och Elsa Tidblad                               30 kr 
Skriften om utställningen med samma namn.             
Utgiven 2009 . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Livet på landet ”Radiogården”,  
Berga gård på Mörkö                                                 30 kr 
Samtal med Eva-Britta Landström.  
Utgiven 2007. 16 sidor. 
 
Skilleby genom tiderna                                           150 kr 

Byn visar skillnaden mellan Järna och Hölö socknar. 
Utarbetat inom hembygdsföreningens studiecirkel. 
 
Tegeltillverkning inom Hölö Mörkö                        30 kr 

Verksamheten under 1600- och 1700-talen.             
Utgiven av hembygdsföreningens studiegrupp 1996. 
16 sidor. 
 
Fifång — en ö utan källor                                       100 kr 

Ett skärgårdstorp under Tullgarns kungsgård. 
Av Maria Landin och Björn Öberg. Utgiven 2001.         
68 sidor 
 
Mörkö socken                                                           150 kr 

En tidsberättelse från 1828 av prosten Carl Ulrik Ek-
ström. Sörmländska handlingar nr 26. Nytryck 2013. 
116 sidor. 
 
Det gamla Oaxen                                                      150 kr 

Flaggjunkare Emanuel Jansson, född 1873, berättar 
detaljerat om sin uppväxt på ön. Hembygdsföreningen 
har kompletterat skildringen med foton, kartor, fak-
tarutor och kommentarer. Nytryck 2018. 94 sidor.  
 

Pålsundet                                                                     50 kr 

”Sundet som skiljer Mörkö från övriga Sverige”. 
En hembygdshistorisk tillbakablick av hembygds- 
föreningens studiegrupp 1996. 57 sidor. Nytryck 2013.  
 
 

 

Saknar du någon Årskrönika? 
Spännande berättelser och skrönor från hembygden skrivna av medlemmar och sockenbor. Gamla 
årskrönikor finns från åren 1989—2017 (gratis).  

  
Årets krönika ingår i medlemsavgiften. 
Icke medlemmar betalar 40 kr för årskrönikan. 
  

Köp via webbutiken www.holomorkohbf-butik.se, i hembygdsgården eller Helleby bod.   
Beställ bilder och skrifter från Hölö Mörkö Hembygdsförening. Bilderna som visades i samband 
med Järnvägsjubileet finns som A3 och A4. 
  
Kontakt   
E-post: info@holomorkohbf.se  
Postadress: Österby 30, 153 92 Hölö. 
Plusgiro (PG): 82 65 18-3 


