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        Ordföranden har ordet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   -  Vad har jag för anknytning till Hölö?  
Jo, min far och farfar kom till Lövnäs 1916 och vi har vårt fritidshus på området. 
Jag tillbringade nästan alla mina sommarlov med början 1957 i Hölö, närmare 
bestämt hos Märta och Arthur Andersson som bodde vid Hagdala. Jag cyklade 
över skogen och handlade vid Hellebybod och ibland i Vagnhärad. Körde massa-
ved och annat med häst vid galgbacken och på Pilskogen. Lärde mig mycket om 
området. Jag har många fina minnen från midsommarfirande vid Tullgarn.   
 
   Nu ser jag fram mot ett nytt spännande år och förhoppningsvis flera nya aktivi-
teter. Ute i stugorna finns det massor av intressen av alla möjliga slag och som 
säkert delas av många. Jag hoppas att vi kan samordna några av dessa i träffar på 
hembygdsgården. 
   Jag hoppas på att vi kan få fler yngre medlemmar till föreningen för att delta i 

till exempel styrelsearbetet och cirklarna. Mycket ny teknik kommer hela tiden 

och det är inte alltid lätt att hänga med. Vi tror oss vara på spåret, men är vi det? 

Därför välkomnar jag särskilt dig som har pensioneringen långt framför dig. Jag 

hoppas du läser detta och hör av dig. 

           

          Hans Kimsjö  

F örsta året som ordförande har varit 
intressant och lärorikt. Jag har den stora 
turen att omge mig med personer som 
är väldigt entusiastiska och kunniga om 
Hölö, Mörkö och Oaxen. Det gör mitt 
arbete roligare och intressantare. 
   Andra som arbetat med mycket stor 
entusiasm är maskingruppen. De har 
fixat till vår tändkulemotor och spånhy-
vel så att vi andra året i rad kunnat visa 
dess funktioner vid 1800-talsdagarna på 
Torekällberget. Det har varit väldigt upp-
skattat av många! 
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"Ja må den leva!"  

D et är den svenska demokratin som vi firar. Den gjorde sitt definitiva intåg i Sverige för 
cirka hundra år sedan. Efter enveten kamp fick Sverige då äntligen allmän och lika rösträtt 
för män och kvinnor. Vägen dit hade varit lång och mödosam men det avgörande var riks-
dagens beslut att ge kvinnor rösträtt till riksdagen.   
   Under 2018-2021 uppmärksammas denna reform. För att fira demokratin tillhandahåller 
Sveriges Riksdag bland annat affischutställningen ”Ja, må den leva” och en liten film som vi 
kommer att visa på årsmötet i Mörkö Bygdegård. Affischen på omslagssidan till denna krö-
nika ingår utställningen.  
   En annan utställning är ”Fira demokratin” som visas på främst muséer runt om i landet 
under 2019–2021. Utställningen berättar historien bakom beslutet om allmän och lika röst-
rätt. En berättelse där gräsrötter och politiker varit viktiga aktörer som format vår demo-
krati. Passa på att se den om den kommer i din närhet. Turnéplanen hittar du på 
 www.firademokratin.riksdagen.se/utställningar. 

Kvinnor i stads– och kommunfullmäktige 
 

G enom beslut i riksdagen 1907 och 1909 blir kvinnor valbara till stads– och kommunfullmäk-
tige. En av de kvinnor som börjar sin politiska karriär i kommunalpolitiken är Elisabeth Tamm. 1916 
blev hon Sveriges första kvinnliga ordförande i Julita kommunalnämnd i Södermanlands län.  
   1922 valdes Elisabeth Tamm in i riksdagen av Södermanlands läns valkrets. Läs mera om henne 
på sidan 8. 

H ölö Elektriska Distributionsförening u.p.a. 
bildades 1918 för att boende inom Hölö skulle 
få tillgång till elektriciteten. Det var ett stort in-
frastrukturprojekt som skulle genomföras och 
det tog sin formella början den 14 april 1918 i 
Hölö Kyrkskola. Där och då konstituerades före-
ningen.  
   Det omfattande arbetet inleddes med studie-
besök hos andra som redan fått elektricitet 
eftersom de egna erfarenheterna var begrän-
sade.     
 
 

 
 
 

Ett år efter att föreningen i Hölö bildats var det 
dags för Mörkö att gå samma väg. Den 28 sep-
tember 1919 bildades Mörkö Elektriska Distri-
butionsförening u.p.a.  
   Hur de båda projekten genomfördes finns de-
taljerat redovisat i hembygdsföreningens års-
krönikor 2013 och i en fortsättning 2014. Du 
hittar årskrönikorna på hembygdsföreningens 
hemsida:  
www.holomorkohbf.se/skrifter/årskrönikor... 

Ett ljus i demokratiseringen 
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Folkrörelserna gick i bräschen för demokratin 

D et var med folkrörelserna som demokratin star-
tade. Vi brukar tala om tre folkrörelser i vår historia:  

Väckelserörelsen 
Nykterhetsrörelsen 
Arbetarrörelsen 

 

Långt innan det blev fråga om att bilda egna, frikyrk-
liga samfund, uppstod nya umgängesseder som ingen 
kunnat föreställa sig i det gamla ståndssamhället. Vem 
som ville fick ansluta sig, man tog hjälp av föreningsli-
vets former och upptäckte hur vanligt folk kunde 
åstadkomma saker gemensamt.  
   Den 12 januari 1726 meddelade Fredrik I ett förbud 
— Konventikelplakatet — mot så kallade konventiklar, 
alltså bönemöten i hemmen.  
   Förbudet riktade sig mot de frireligiösa rörelserna 
som börjat hålla egna gudstjänster utanför kyrkan. 
Det kom att kallas ”läseriet”. Enskilda religiösa sam-
mankomster var olagliga ända till 1858.  
   I hembygdsföreningens skrift ”Det gamla Oaxen” 
har vi beskrivit hur det kunde gå till när en väckelse- 
predikant var på besök i slutet av 1860-talet. 

föreningslivet har skolat oss i närdemokrati 
 

D et finns minst 158 000 ideella föreningar i Sverige. Dessutom finns till exempel samfällig-
hetsföreningar, vägföreningar, tomtägarföreningar, bostadsrättsföreningar och andra ekono-
miska föreningar. Många föreningar i vår närhet är frivilliga, till exempel vår ideella förening Hölö 
Mörkö Hembygdsförening. Samfällighetsföreningar är däremot tvingande. 
   Det gemensamma för föreningar är att de är demokratiska med stadgar som reglerar hur före-
ningen ska skötas. Här följer ett axplock av föreningarna närmast oss där vi utövar närdemokrati: 

Hölö Mörkö Hembygdsförening 
Oaxens Bygdegård 
Oaxens Båtklubb 
Ekebylunds Samfällighetsförening 
Eriksö Båtklubb 
Ett Blomstrande Mörkö  
Himmerfjärdens Naturvårdsförening 
Hölö Mörkö IF 
Hölö-Mörkö Brukshundsklubb 
Hölö Scoutkår 
Hölö Västra Samfällighetsförening 

Mörkö Bygdegård 
Föreningen Kulturcentrum Hölö Kyrkskola 
Bostadsrättsföreningen Karlsudde 
Bostadsrättsföreningen Kalk Palais 
Oaxens Samfällighetsförening 
Sörängs Samfällighetsförening 
Tjuvstigens Samfällighetsförening 
Slipningens Samfällighetsförening 
Klyvstigens Samfällighetsförening 
Österby Vägförening 
Österby Brf 
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Mode och språk visar att tiden gått 
 

N är vi tittar på gamla fotografier och läser äldre text blir det tydligt att tiden gått och 
mycket har förändrats. Här följer några kommentarer av de äldre texterna: 
 
Sid   4 Förkortningen u.p.a. betyder ”utan personligt ansvar” och är en äldre juridisk 
  term som användes för ekonomiska föreningar. 
Sid   9 På rad 6 i artikeln står ”pensionärer” i betydelsen  ”personer som är inackor-
  derade”.   
Sid 12 Omedelbart före ordförandes underskrift står ”In fidem” =  bestyrkande (av 
  riktigheten). 
Sid 12 Justeringsmännen uppgav sina titlar/yrken — kyrkoherde och sadelmakare.  
  Först med du-reformen 1967 försvann titlarna mera allmänt.  
Sid 13 ”hrr” betyder herrar.  
Sid 13 Fram till omkring 1950 användes pluralformen av vissa verb: voro (var).  

D et var en vinterdag i januari 1922 som de gjorde entré i riksdagshuset (foto från Idun). Även 
de 375 manliga ledamöterna i riksdagen var klädda i hatt — de flesta i höga stormhattar. Alla 
klädda enligt tidens mode. Modet förändras snabbt! 
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län  
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Södermanlands län 1952  
med kommunerna  
Hölö och Mörkö 
i rött. 

Hölö och Mörkö  
och bland annat öarna Fifång, Eriksö, Då-
derö och Oaxen ”sögs” 1971 in i Södertälje 
kommun — och därmed in i Stockholms 
län. 
   Den nya länsgränsen drogs strax söder 
om Tullgarns slott. 

Den 1 januari 1971 blev vi ”Stockholmare” 
när kommungränsen flyttades. 
  

Lite kommunhistoria 

D en 1 januari 1863 började kommunalförordningarna 
att tillämpas. Då skapades 2 500 kommuner, varav 89 var 
städer, 8 köpingar och resterande blev landskommuner. 
Hölö kommun och Mörkö kommun var alltså båda lands-
kommuner, självständiga kommuner i Södermanlands län 
med Nyköping som residensstad. 
   Röstetalet i kommunerna grundade sig på hur mycket 
skatt invånarna betalade. Den kommunala rösträtten gällde 
även för kvinnor som betalade skatt, det vill säga de som 
hade ett avlönat arbete.  
   Två genomgripande kommunreformer har genomförts i 
Sverige — 1952 och 1971 — som båda har påverkat oss i 
Hölö och Mörkö.  
   År 2020 finns det 290 kommuner i Sverige. 

1952 Hölö och Mörkö kommuner slogs samman till Hölö ”storkommun”. Det officiella 

namnet var Hölö kommun. 

1971 Hölö kommun införlivades med Södertälje kommun. Eftersom Södertälje kommun 

tillhör Stockholms län bytte därmed Hölö och Mörkö länstillhörighet. 

1989 bildades Hölö-Mörkö kommundel inom Södertälje kommun. Kommundelen om-

fattar Hölö och Mörkö församlingar samt Dåderö. Kommundelsnämnden ansvarar för bland 
annat förskola, grundskola, skolskjuts, fritids- och kulturverksamhet.  
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Riksdagen 
Fram till 1970 var riksdagen indelad i två kamrar med varierade valkretsar. 
 

Första kammaren 
Södermanlands län var en egen valkrets vid valen till första kammaren 1866–1919. Från början var 
antalet mandat fyra, men från och med 1888 steg antalet till fem. Från valet 1921  
och framåt ingick länet i stället i Södermanlands läns och Västmanlands läns valkrets.  
 

Andra kammaren 
Från och med valet 1921 var hela Södermanlands län förenat till en enda valkrets vid val till andra 
kammaren. Till Södermanlands län hörde då Hölö och Mörkö. 

Riksdagsvalet 1921 
Andrakammarvalet 1921 hölls mellan den 10 och 26 september 1921. Valet genomfördes på olika 
dagar i landets 28 valkretsar med början i söder. 
För första gången fick kvinnor rösta med allmän och lika rätt som män. Vid det tidigare valet hade 
20,4 procent av befolkningen haft rösträtt — nu ökade det till 54,3 procent.  
 

Fem kvinnor valdes in i riksdagen 

• Till andra kammaren valdes:  
• Elisabeth Tamm (liberal) för Södermanlands läns valkrets dit Hölö och Mörkö hörde. 
• Nelly Thüring (socialdemokrat) 
• Bertha Wellin (högern) 
• Agda Östlund (socialdemokrat) 

• Till första kammaren valdes Kerstin Hesselgren (liberal) 
 

”Sörmlandsbänkens” 7 ledamöter 1922—1924: 
Erik Laurén, Eskilstuna (högern) 
Gustaf Olsson, Ramsta Flodafors (liberal); från 1924 frisinnad 
Elisabeth Tamm, Fogelstad (liberal); från 1924 frisinnad vilde 
Karl Andersson, Katrineholm (socialdemokrat) 
Johan Bärg, Katrineholm (socialdemokrat) 1922—1923 samt 
 Erik Lundbom, Stigtomta (socialdemokrat) 1924 
Carl Johansson, Björnlunda (socialdemokrat) 
Conrad Jonsson, Eskilstuna (socialdemokrat) 

Elisabeth Tamm 
I riksdagen kallades hon Tamm i Fogelstad. Hon föddes den 30 juni 1880 på godset Fogelstad i Julita socken, 
Södermanlands län, och avled där den 23 september 1958. Hon blev tidigt intresserad av politik genom fadern 
August Tamm, som var riksdagsman och den som undervisade Elisabeth i hemmet.  
   Fadern avled 1905 och Elisabeth övertog godset. Som godsägare hade hon nu möjlighet att ägna sig åt kom-
munal– och landstingspolitik. Hon blev en förgrundsfigur inom svensk feminism och en vänsterliberal politiker 
i frisinnade landsföreningen. 1916 utsågs hon till ordförande i Julita kommunalnämnd och blev landets första 
kvinna i den rollen.  
   Senare var hon en av de fem första kvinnorna som valdes in i riksdagen 1922. Vid den liberala partispräng-
ningen 1923, som också ledde till att liberala samlingspartiet upplöstes som riksdagsparti, valde Elisabeth 
Tamm att stå utanför de två nya liberala riksdagsgrupperna och betecknade sig 1924 som frisinnad vilde. Hon 
lämnade därefter riksdagen.  
   Hon var en av grundarna till Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1925 och medarbetare i de femin-
istiska tidningarna Tidevarvet och Vi kvinnor. 
   Elisabeth Tamm uppfattades som en färgstark och handlingskraftig feminist. Hon engagerade sig också i eko-
logiska frågor och skrev 1940 boken Fred med jorden tillsammans med Elin Wägner.  
              Porträttbild av Ferdinand Flodin 

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsta_kammaren
https://sv.wikipedia.org/wiki/1866
https://sv.wikipedia.org/wiki/1919
https://sv.wikipedia.org/wiki/1921
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermanlands_l%C3%A4ns_och_V%C3%A4stmanlands_l%C3%A4ns_valkrets
https://sv.wikipedia.org/wiki/1921
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andra_kammaren
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Tamm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nelly_Th%C3%BCring
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bertha_Wellin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Agda_%C3%96stlund
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kerstin_Hesselgren
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_riksdag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tamm
https://sv.wikipedia.org/wiki/30_juni
https://sv.wikipedia.org/wiki/1880
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fogelstad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Julita_socken
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermanlands_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/23_september
https://sv.wikipedia.org/wiki/1958
https://sv.wikipedia.org/wiki/Feminism
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4nsterliberal
https://sv.wikipedia.org/wiki/Frisinnade_landsf%C3%B6reningen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Liberala_samlingspartiet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Frisinnad_vilde
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvinnliga_medborgarskolan_vid_Fogelstad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidevarvet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elin_W%C3%A4gner
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      Ur Dagens Nyheter den 8 januari 1922. 
 
   De fem nyvalda kvinnliga riksdagsmännen få 
inte, efter vad det nu inför inflyttningen kan 
konstateras, några stora gemak att residera i då 
de vilja dra sig undan förhandlingarna. Det är 
bara ett litet rum som vikts för deras räkning, så 
diminutivt att det med sina fem pensionärer 
torde kunna mäta sig med  den stockholmska 
trångboddheten där den är som mest typisk. Om 
riksdagshusets alla utrymmen tillvaratages lika 
väl som det lilla damrummet invid sammanbind-
ningsbanan mot Norrbro, skulle det säkert 
rymma flera tusental personer. 
   Tyvärr blir det också en stor besvikelse för 
alla dem som nyfiket undrat hur detta allra he-
ligaste skulle pyntas, där kvinnan bjudes att bo, 
då hon efter decenniers väntan äntligen släppts 
in i vad männen hittills kallat för sitt. Det blir 
nämligen intet nytt, efter den kvinnliga smaken 
anpassat möblemang och ingen särskild lyx eller 
komfort, utan bara de gamla, schaggklädda och 
något slitna och stela sällskapsrumsmöblerna. 
En tidning, som för övrigt just aldrig uttalat nå-
gon större hänförelse för den kvinnliga rösträt-
ten eller kvinnans införande i riksdagsarbetet, 
har helt cyniskt konstaterat att hela arrange-
manget för kvinnans mottagande består i att 
man hängt en skylt med påskriften ”Damrum” 
på en dörr. Fullt så illa är det dock inte. Skylten 
finns där inte ännu, men det skall hängas upp 
tavlor på väggarna, och så torde det vara möj-
ligt, om också inte säkert, att det blir matta på 
golvet och nya gardiner. Och så har ett särskilt 
toalettrum i något annat rumssammanhang. 
   Orsaken till att man sålunda långt ifrån slagit 
på stort då det gällt att bereda riksdagsdamerna 
trevnad har främst varit — enligt vad riksdags-
husets vice värd på förfrågan meddelat Dagens 
Nyheter — att man inte velat föregripa kamrar-
nas bestämmanderätt. Det finns sålunda hopp att 
utrymmet blir bättre för de fem, om de bara 
hålla på sin rätt.  

   Det intilliggande pendangrummet, som ju 
skulle kunna bli en värdefull tillökning, och 
den därigenom  möjliga uppdelningen kan an-
ses lämplig särskilt av det skälet att också kvin-
norna uppdelat sig på olika partier med olika 
politiska åsikter, torde det dock finnas föga 
utsikt att få upplåtet. Tvärtom påstås det ”inom 
riksdagskretsar”, som det heter, yppats ett visst 
missnöje med att det nu upplåtna damrummet 
gått bort. Dessa båda tvillingrum vid samman-
bindningsbanan äro nämligen avsedda som en-
skilda samtalsrum, och det är ju helt naturligt 
att sådana skola vara eftersökta bland politiker. 
Däremot ha planer framförts att upplåta det 
nuvarande justeringsrummet till damrum, då 
protokollsjusteringarna i stället skulle förläggas 
till kanslilokalerna. 
   Med litet god vilja torde sålunda kvinnornas 
lokalfråga lätt not kunna ordnas. Det är ju inte 
häller nödvändigt att förutsätta att det hittills 
njuggt tillmätta utrymmet skulle behöva tyda 
på att denna goda vilja skulle saknas hos riks-
dagsmännen. Tvärtom skulle det  kanske kunna 
tolkas som en artighet, då man med detta ar-
rangemang ville försäkra sig om att så mycket 
som möjligt få behålla de nya kvinnliga kamra-
terna i sitt sällskap i de gemensamma klubb-
rummen. 
 

Stort intresse för riksdagsöppnandet. 
 
   Närmast med anledning av kvinnans inträde i 
riksdagen synes intresset att få vara med vid 
öppningshögtidligheterna vara ovanligt stort, 
och Dagens Nyheter har fått mottaga flera på-
ringningar med begäran om råd i det avseendet. 
Tyvärr äro dock utsikterna att få närvara vid 
detta historiska tillfälle ganska mörka.  
   Det tillgår nämligen så att det i stort sett är 
riksdagsmännen själva som få bestämma hur 
det svenska folk skall vara sammansatt som 
skall utföra åskådarna på slottet såväl som i 
kamrarna. Den äldsta riksdagsmannen på varje 
länsbänk får sig nämligen tillsänt ett avpassat 
antal biljetter, som han har att utdela bland sina 
kamrater, vilka i sin tur  kunna  presentera åt 
sina vänner och bekanta. I slottssalen blir det 
då inga platser kar, sedan nödigt antal reserve-
rade platser ställt till förfogande åt vissa hono-
ratiores och pressens representanter. Där finns 
sålunda, enligt vad som meddelas på övermar-
skalkämbetet, inte den ringaste anledning att 
ställa sig i kö för att slippa in. På riksdags-
läktarna, som rymma åtskilligt flera åhörare, 
finns det däremot någon möjlighet, men här 
gäller det att stå i kö och avvakta sin tur för att 
få biljett. 
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 Bilder från vår verksamhet 2019

Vandringsutställningen ”Tusen år av kvinnokraft” i 
samarbete med Stockholms läns museum (till vänster).  
Florence Bonde från Karta & Oaxens Kalkbruk och 19 
andra kvinnor presenteras på utställningen som flyttar 
runt i länet. 
 

Utställning om Rysshärjningarna för 300 år sedan visa-
des både i Ettans kalkugn på Oaxen (nedan till vänster)  
och i kommunalhusets foajé i Södertälje. Vid det se-
nare tillfället gjordes utställningen tillsammans med 
Kulturhistoriska Föreningen och Järna Hembygdsför-
ening.   
Göran Medin i karolineruniform med musköt i sällskap 
med Hans Kimsjö. 

På Torekällbergets 1800-tals dagar med 
tändkulemotor och trädockor. 

Öppet hus den 12 maj  
2019 lockade teknik intres-
serade till hembygdsgården 
i Österby. 
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Mörköcirkeln besteg några av bergknallarna på Mörkö. 
 Pålängsberget (till vänster). 
 Nedstigning från Kalkberget på Mörkö. 
 Orkidéerna Adam och Eva fanns i hundratal på Oaxen.  

Med inbjudan från Västerljungs Hembygdsförening åkte föreningen 
på en heldagsutflykt. Berättelsen om Guldskatten fängslade oss. Ron-
dellen vid infarten till Västerljung är prydd med en publikfriande 
”kopia ”. 



12  -  Årskrönika 2019                                                                                                             

Hölö Mörkö Hembygdsförening 



13  -  Årskrönika 2019                                                                                                             

Hölö Mörkö Hembygdsförening 



14  -  Årskrönika 2019                                                                                                             

Hölö Mörkö Hembygdsförening 

Hölö kommuns sista kommunalfullmäktigesammanträde hölls 
den 14 december 1970 i Mörkö Bygdegård klockan 19.00 — 20.40. 
Ordförande var Elvy Olsson. 
Protokollet justerades av Sonja Karlsson och Nils Moberg. 
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E lvy Olsson, född Södergren, var ordförande i Hölö 
kommuns sista kommunalfullmäktige som hölls i 
Mörkö Bygdegård den 14 december 1970.  
   Hon var bostadsminister i Fälldins första regering 
1976-1978 och drev under sin tid som bostadsminister 
idén om att bevara den ”goda jorden”. Hon menade 
det var viktigt att spara på åkermark och därför borde 
ingen utbyggnad ske i jordbruksområden. 1980-1989 

var hon landshövding i Örebro län. (Wikipedia) 

 
 
 

Elvy Olsson snidad byst i trä av John Lindgren i Ammarnäs. 
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Mörkö kommunalfullmäktige december 1951 

Bak 1 Nils Moberg 
Egelsvik gård 

2 Ivar Eriksson 
Botten 

3  4 Ivar Glantz  
Oaxen 

5 

Mitten 1 Johan Andersson 
Lövnäs, Egelsvik 

2  3  4  5 skymd 

Fram 1 John Ericsson 
Botten 

2  3 Georg Andersson ordf 
Björkvik, Egelsvik 

4 Bror Eriksson  
Oaxen 

Y tterligare några ärenden som Mörkö kommunalfullmäktige hanterade 1951: 
- tillstyrkte avhämtning och försäljning av pilsnerdricka i Idala. 
- tillstyrkte utsträckning av omnibuslinje från Mörkö till Södertälje. 
- överlämnade till kommunalnämnden för beredning om skottpengar på kråkor, kajor och räv. 
- beslöt anslå 500 kronor till vägföreningen Getberget—Bobacken för anordnande av mötesplatser. 
- beslöt anslå 800 kronor för byte av kokspisen i lärarinnebostaden vid Oaxens skola. 
- beslöt tillstyrka lån för uppförandet av Mörkö Bygdegård. 
- beslöt tillstyrka ett tillfälligt lån för färdigställandet av pensionärshemsbygget. 

Efterlysning 
Hör av dig till Hölö Mörkö Hembygdsförening om du vet namnet på någon av de personer som vi 
saknar namnet på. Vår mejladress är info@holomorkohbf.se. 
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”Bref från Mörkö” 
 

Eskilstuna-Kuriren publicerade 1893 ”Bref från 
Mörkö” från signaturen Elo.  
Tidningen var liberal och raljerade med överheten, vilket 
märks i Elos betraktelser. 1892 beslöt riksdagen att för-
länga värnplikten med 90 dagar (från 42 dagar) och öka 
den övre åldersgränsen från 32 till 41 år.   
24 oktober 1892 rapporterade tidningen om ett möte  

 
 
 

med Mörkö fredsförening där detta diskuterades. Mö-
tet, ”som var mycket talrikt besökt samt ytterst lifligt och 
inträssant” antog en resolution där man protesterade 
mot detta samt ”hvarje annan utsträckning af de militära 
pålagor, som för närvarande betungar det svenska fol-
kets skuldror”.  
Detta nämnt som bakgrund till innehållet i breven. 

10 augusti 1893  
”Drömmande stämningsfulla julinätter ha nu aflösts af 
bleka augustimånskenskvällar, hvilka göra våra svärmiska 
skönheter ännu mera svärmiska och stämda för möten i 
allén eller där den domnade böljan ännu skvalpar vid 
stranden af sundet, vid det så kallade Skanssundet. Och 
varför just där? 
   Jo det får man icke förundra sig öfver, ity att våra välvil-
liga sjöförsvarare behagat att där för några månader för-
lägga örlogsfartyg med några hundra mans besättning. 
Våra sjömilitärer äro också, sanningen att säga, rätt 
hemma i konsten att göra eröfringar på – torra landback-
en. Deras hjältemod sträcker sig dock blott till det täcka 
könet, till erövring af våra oskuldsfulla bygdejäntor. I alla 
händelser skola nu de försvarsälskande patrioterna och 
90 dagarsmännen inom Mörkö känna sig trygga och säkra 
för ryssen eller en annan inbillad fiende, sedan våra 
tappra försvarare ytterligare få nedlägga en mängd minor 
i sundet som skiljer ön från fastlandet, och kanske äfven 
få nöjet att i en snar framtid se de mäst söta militärfoster 
här skåda dagens ljus, i slott såväl som i koja, ty något 
liknade har här händt förr vid påhälsning af sjömilitärer. 
   Höskörden, som i år varit medelmåttigt god, är nu så 
godt som afslutad med undantag af å de större landtbru-
ken med de stora patronerna, som oftast komma lite 
post festum med sina göromål. Huruvida det är ägarens 
öfverdrifna fetma eller är statdrängens magerhet med 
hårdt tilldragen svältrem, som gör att allt går med sni-
gelns tröga gång, må hvar och en af ”Kurres” läsare själf 
tänka efter. Nog af, för att icke räkna undantagen, är som 
sagdt höskörden afslutad och rågskylar äfven synliga på 
gärden; bjudande i allmänhet en god skörd. Landtman-
nen kan i år med nöje bärga sin gröda, ty trots den så 
torra och heta försommaren är skörden god och 
gifvande. 
   Den största olägenhet man lider af är vattenbrist, som 
råder öfverallt. Det lilla rägn, som fruntimmersveckan 
bjöd uppå samt de sednaste dagarnes nederbörd, har af 
den törstiga marken absorberats, så att vattenbristen 
icke mycket häfdes.” 
 
21 december 1893 gäller betraktelsen spritförtäring och 
den tynande nykterhetsrörelsen. Elo uttrycker också sin 
besvikelse över ett saboterat fredsmöte: 

”Snart är det jul igen! Så hör man nu som oftast ropas 
från den ena till den andra, allt under andlös brådska. 
Den bistra Bore hade också låtit oss förstå, att vi passerat  
ett godt stycke af vintern, i det att han för någon tid se 
dan gaf oss litet snö och kallt, som nu efterträdts af ett 
jämförelsevis blidt väder. 
   Våra manliga ungdomar öfverlägga väl nu som bäst, 
huru de skola få hem den flytande julfröjden, hvilket oft-
ast brukar tillgå på det olagliga sättet, att en köper hem 
en större kvantitet spirituosa och sedan mäter ut den-
samma i mindre partier till flera törstande backibröder. 
   Ett fredsmöte hölls af Mörkö fredsförening 3 dennes. 
Enligt uppgift af en mötesdeltagare var mötet fåtaligt 
besökt, och orsaken skulle vara den, att affischerna på 
kvällen samma dag de uppsattes blefvo nedrifna. Det är 
sorgligt att omtala, att sådana värkligt vettlösa och okyn-
niga slynglar existera på denna ö, som en gång i tidnings-
prässen benämndes ’Ljusön’. Antagligen bedrifves dylika 
pojkstreck samt annat ofog mera af oförstånd och 
okynne än af ren elakhet. 
   Den godtemplarloge som i Mörkö funnits sedan ett par 
år tillbaka, tyckes nu föra ett tynande lif, så att den i läng-
den ej torde kunna existera. Hvad som gör detta är väl att 
föreningen äger bland sina få medlemmar några, som äro 
allt för passiva såsom nykterister. Ty befolkningen här är 
sådan, att så länge någonting är nytt, går allting bra, men 
blir det icke det längre, ja, då är både inträsse och lifak-
tighet borta. Den enda rörelse, som blomstrat upp till 
någon betydelse, är den andliga rörelsen, som tagit ge-
stalt i metodistförsamling. Det reformarbete, som här 
gjort sig gällande, tyckes icke med önskad framgång vara 
i stånd att omdana tidsanda och folklynne, som oftast så 
här ute på landsbygden är full af fördomar och i brist på 
framsynthet och utvecklingssinne. När så tillkommer 
några reaktionära hel- och halfpatroner, hvar och en med 
sina drabanter och kölvattensbåtar, så är det också en 
gifven sak, att reaktionens hårda mark ej vändes så lätt 
som den gröna torfvan för en värmlandsplog. 
   Må nu den annalkande julen blifva en fridens och gläd-

jens högtid för det lilla samhället Mörkö, och må den på 

hvilodagar så rika hälgen användas till utveckling i godt 

och sedligt hänseende, så att ej några obehagliga tilldra-

gelser behöfva tecknas i ’Kurres’ spalter. ”       

     Bosse Öberg, Mörkö 
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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. Deltagar-
na 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 me-

deltiden,  
• 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.  
Det blir en skrift med många bilder och fakta. 

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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Mörködräkten 
• Blå-röd-vitrandig kjol 
• Blå väst med snörning fram 
• Skjorta, med broderier på halskant och ärmlinning, 

knäpps med silverfärgade knappar. 
• Förkläde och sjal i vit voile med vita broderier. Sjalen 

fästs 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 storlekar eftersom före-

ningen 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 till-
baka dräkten. 

• Strumpor och skor ingår inte 
i hyran. 

Kerstin Strands minnesfond 
 

H embygdsföreningen övertog för några år sedan förvaltningen av Kerstin Strands minnesfond. 
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 hemsida. 

”Tusen år av kvinnokraft”  
Det är en vandringsutställning som presenterar 20 bety-
delsefulla kvinnor i länet. Vår hembygdsförening har bi-
dragit med material om Florence Bonde från Karta & Oax-
ens Kalkbruk. Utställningen visas till och med den 26 april 
i Skogås och flyttar sedan till annan plats. Fri entré. Se 
museets hemsida: 

www.stockholmslansmuseum.se/utställningar 
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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—2018 (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 


