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Berättelse 
över verksamheten under 2015 i Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje 

 

Styrelsen och sammanträden 

Föreningens styrelse hade under året följande sammansättning: ordförande Pia 

Lillieborg, vice ordförande Göran Klasson, sekreterare Kerstin Ekberg och 

kassaförvaltare Rolf Ericson. Övriga styrelseledamöter har varit Leif Dufwa, 

Göran Gelotte, Tord Hansén, Lars Johnson, Henrik Lindkvist, Maud Nilsson 

Möller och Peter Taberman.  

     Ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2015 har varit Bengt Adamsson och 

Stig Thörn med Elinor Elmborg och Benno Lexholt som ersättare. Föreningens 

valberedning har utgjorts av Kerstin Linder (sammankallande), Katarina Juhlin 

och Göran Gelotte. Styrelsen har under året haft sju sammanträden, nämligen 

onsdagen den 18 februari, onsdagen den 25 mars, måndagen den 4 maj, 

tisdagen den 9 juni, onsdagen den 9 september, torsdagen den 22 oktober och 

söndagen den 13 december. I styrelsens arbetsutskott, där ordförande, 

sekreterare och kassaförvaltare enligt stadgarna är självskrivna, har under året 

även Leif Dufwa och Göran Klasson ingått. Utskottet har under 2015 haft ett 

par informella överläggningar, företrädesvis per telefon och e-post. 

   Under året har hedersledamot Nils Linder haft ansvar för bokförsäljning, 

yttranden till kommunen och varit medlemssekreterare och lagt ner ett 

värdefullt arbete med föreningens medlemsregister. 

  

Årsmötet 

Föreningens årsmöte hölls i Café Bellevue på Torekällberget lördagen den 14 

mars i närvaro av 38 medlemmar. Mötet öppnades av ordföranden Nils Linder 

som hälsade de närvarande välkomna. Ordföranden erinrade om att 

hedersledamöterna Thore Johansson och Gunnel Strömvall gått ur tiden. Deras 

minne hedrades med en stunds tystnad. Till att leda dagens förhandlingar 

valdes Benno Lexholt. 

Ordförande Nils Linder meddelade att han avsåg att avgå efter 45 år i 

styrelsen. På valberedningens förslag valdes Pia Lillieborg till ordförande i 

föreningen på ett år. Enligt stadgarna stod tre styrelsemedlemmar i tur att 

avgå, nämligen, Lars Johnson, Rolf Ericson och Maud Nilsson Möller. På 

valberedningens förslag omvaldes Lars Johnson, Rolf Ericson och Maud Nilsson 

Möller samt nyvaldes Tord Hansén. Samtliga för en mandatperiod av tre år. Till 

revisorer omvaldes Bengt Adamsson och Stig Thörn och till ersättare omvaldes 

Elinor Elmborg och Benno Lexholt. Valberedningen omvaldes på ett år. 

Årsavgiften har varit 190 kronor per år och medlem för 2015. Årsmötet 

beslutade om samma avgift även för 2016.  

   Efter årsmötesförhandlingarna introducerade Peter Taberman filmen ”Några 

glimtar från vår stad” som därefter visades. Filmen består av ett antal korta 

historiska filmer från Södertälje.  

 

Programverksamhet och andra aktiviteter 

I likhet med föregående år har föreningens programgrupp under 2015 anordnat 

ett antal föreläsningar, utfärder och andra kulturella evenemang.  
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   Ledamöter i programgruppen var under året Tord Hansén, Göran Klasson, Pia 

Lillieborg, Maud Nilsson Möller och Peter Taberman. Göran Gelotte har 

adjungerats till gruppen. 

   En redaktionsgrupp bestående av Kerstin Ekberg, Lars Johnsson, Göran 

Gelotte, Henrik Lindkvist och Pia Lillieborg har arbetat vidare med 

medlemstidskriften Täljebygden, som utkom med fyra nummer under året. I 

skriften presenteras föreningens programverksamhet och diverse artiklar bland 

annat i anslutning till programmen. 

    Föreningens hemsida, www.kulturhistoriskasodertalje.se, som 

administreras av Lars Johnson, har underhand uppdaterats med aktuellt 

material.  

 

Följande program arrangerades: 

   Torsdagen den 31 januari föreläste Christoffer O’Regan om mordet på 

Gustav III och livet i Stockholm på 1700-talet. Ett program i samarbete med 

Södertälje Stadsbiblioteket och Södertäljes Släktforskarförening.  

   Lördagen den 21 februari besökte vi Baptistkyrkan och Pingstkyrkan i 

Södertälje. 

   Måndagen den 23 mars visade Peter Taberman gamla Södertäljebilder i 

vykortsform och visade filmen ” Södertälje Nästa ”. 

   Lördagen den 18 april fick vi en visning av den nyrenoverade S:ta 

Ragnhilds kyrka.  Ett samarrangemang med Södertälje Församling.  

   Lördagen den 23 maj gjorde vi en bussutflykt till Fodgö och guidades av 

Bernt Jonsson från Fogdös hembygdsförening. Vi besökte bland annat 

Vårfruberga klosterruin. Ett program i samarbete med Fogdös 

hembygdsförening. 

   Onsdagen den 26 augusti berättade arkeolog Åsa Berger om 

restaureringen av S: ta Ragnhilds kyrka, ett samarbete med stadsbiblioteket. 

   Lördagen den 12 september gjorde vi en utflykt till Mörkö kyrka i 

samarbetet med Hölö-Mörkö hembygdsförening. Caroline Bonde guidade i 

kyrkan och utflykten avslutades på Idala kafé där kaffe och hembakat avnjöts.  

   Lördagen den 3 oktober repriserade Christoffer O’Regan sin föreläsning i 

Stadshuset om mordet på Gustav III, medarrangör var Södertälje Kommun.  

   Lördagen den 23 november visade Peter Taberman sina 

Södertäljebilder och visade filmen ” Telge tusen år” på Estrad. 

   Lördagen den 28 november, samt 5, 12 och 19 december klockan 

16.00 arrangerades en ”Levande julkalender”, ett kort program på olika 

platser i centrala Södertälje med betraktelser och sångframförande. De 

agerande gästerna var Lars Forsberg (styrelseledamot i föreningen Ejdern), 

Ami Lönnroth (journalist), Mikaela Hurme (Södertäljepatriot)och Elof 

Hansjons (kommunalråd (s)). Sånginslagen utfördes av elever från Södertäljes 

Musikklasser, Södertälje Sångargille, Samkören och AstraZenecakören.  

 

Bokförsäljning och information 

Föreningen har även under detta år haft en god försäljning av egna 

publikationer, Ca 30 böcker har sålts. De har bland annat sålts vid vykorts- och 
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filmvisningar om gamla Södertälje på stadsscenen. Försäljning har även skett 

genom Södertälje Turistbyrå/Södertäljebyrån. 

   Föreningen har deltagit med bokbord vid Medborgardagen i stadshuset 

lördagen den 10 oktober. 

 

Samverkan med andra föreningar och Torekällbergets museum   

Föreningen är medlem i Södertälje Lokal TV förening samt Föreningsarkivet i 

Södertälje och Nykvarn. 

   Under året har några i föreningens styrelse varit representerade under ”1800-

tals veckan” på Torekällberget, och ordföranden har sammanträffat med 

personal på Torekällbergets museum och diskuterat gemensamma frågor. 

Föreningen har upplåtit sitt postgironummer för insamling av medel till 

återuppbyggnaden av en gammal loge på Torekällberget. Styrelsen har 

möjlighet att använda lokal i Wetterholmska gården för sina sammanträden. 

Föreningen har deponerat ett 25-tal årgångar av medlemsboken i 

referensbiblioteket i det så kallade ”Nostalgirummet” i Stadsmuseet.  

 

Utredningar och yttranden 

Föreningen är sedan 2008 runfadder för Kiholmsristningen och har till 

riksantikvarieämbetet avgett en runfadderrapport. Under 2015 har röjning skett 

av stigen till ristningen. En postlåda med gästbok har satts upp vid 

informationstavlan. I den finns ett 20-tal noteringar om besök under 2015. 

Visningar har skett för enstaka grupper. Det kan noteras att guiden på 

museiångfartyget Ejdern berättar om ristningen när fartyget passerar förbi den 

på de regelbundna utfärderna till Birka och Adelsö. Kryssningsvärdar/guider på 

kanalbåtarna MS Juno, MS Wilhelm Tham och MS Diana, som passerar, har fått 

beskrivning av ristningen. 

 

   Föreningen är remissinstans i stadsplaneärenden vad avser kulturhistoriska 

frågor och har under året avgett några yttranden. Se bilaga. 

 

Medlemmar           

Antalet betalande medlemmar i föreningen var vid årets slut 297. Under året 

har 17 nya medlemmar tillkommit.  

   Vid årets början fanns två ständiga medlemmar. Vidare har föreningen i 

dagsläget fem hedersledamöter, nämligen Lars-Olof Sjöberg (tillika 

hedersordförande, 1998), Knut-Elis Bergström (1998), Lars Svahn (2005), Lena 

Silén (2009) och Nils Linder (2015).  

 

Gåvor 

Från efterlevande till framlidne kassören I vår förening, Jakob Lybeck I Turinge, 

har föreningen erhållit några tavlor och foton. Dessa har skänkts vidare till 

Turinge-Taxinge Hembygdsförening. En tavla med Södertäljemotiv som 

donerades till föreningen 2014 av Brita Wiberg. Den såldes med givarens 

medgivande för 1300 kronor till Frimurarlogen på Igelsta gård. Föreningen 

avsatte 1700 kronor så att en fond på 3000 kronor bildades. Fonden ska 

användas som ett stipendium för en Södertäljeskildring. 
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Ekonomi  

Föreningen redovisar ett överskott på 633 kronor efter att ha utnyttjat  

4 000 kronor från tidigare avsatta överskott. Styrelsen föreslår att detta 

överskott läggs till det egna kapitalet. Den ekonomiska ställningen vid utgången 

av verksamhetsåret 2015 framgår av det här bifogade bokslutet 

 

Slutord 

Styrelsen vill framföra ett tack till trogna medlemmar för gensvaret på program 

och skrifter. Det är vår förhoppning att även kommande år ska bjuda på 

intressanta program och givande läsning. 
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