Berättelse
för verksamheten under 2012 för Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje
Styrelsen och sammanträden
Föreningens styrelse hade under året följande sammansättning: ordförande Nils Linder, vice
ordförande Pia Lillieborg, sekreterare Erik Krafft och kassaförvaltare Rolf Ericson. Övriga
styrelseledamöter har varit Leif Dufwa, Kerstin Ekberg, Hanna Gelotte Fernandez, Göran
Gelotte, Lars Johnson, Göran Klasson och Sven Erik Rönnby (avliden under året).
Ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2012 har varit Stig Thörn och Bengt Adamsson med
Benno Lexholt och Ellinor Elmborg som ersättare. Föreningens valberedning har utgjorts av
Kerstin Linder (sammankallande), Katarina Juhlin och Göran Gelotte. Styrelsen har under året
haft åtta sammanträden: onsdagen den 18 januari, onsdagen den 14 februari, torsdagen den 29
mars, torsdagen den 3 maj, tisdagen den 12 juni, tisdagen den 21 augusti, onsdagen den 24
oktober samt torsdagen den 6 december. I styrelsens arbetsutskott, där ordförande, sekreterare
och kassaförvaltare enligt stadgarna är självskrivna, har under året även Leif Dufwa och Pia
Lillieborg ingått. Utskottet har under 2012 haft ett par informella överläggningar, företrädesvis
per telefon och e-post.
Under året har ordföranden Nils Linder även fungerat som medlemssekreterare och lagt ner
ett värdefullt arbete med föreningens medlemsregister.
Årsmötet
Föreningens årsmöte hölls i Café Bellevue på Torekällberget lördagen den 24 mars i närvaro
av 37 medlemmar. Mötet öppnades av ordföranden Nils Linder. Till att leda dagens
förhandlingar valdes Benno Lexholt.
Enligt stadgarna stod fyra styrelsemedlemmar i tur att avgå, nämligen Rolf Ericson, Lars
Johnson, Nils Linder och Sven-Erik Rönnby. På valberedningens förslag omvaldes Rolf Ericson,
Lars Johnson, Nils Linder och Sven-Erik Rönnby för en mandatperiod av tre år samt valdes
Kerstin Ekberg i ett fyllnadsval för en mandatperiod av ett år. Nils Linder omvaldes med
acklamation till ordförande i föreningen på ett år. Till revisorer omvaldes Stig Thörn och
nyvaldes Bengt Adamsson och som ersättare omvaldes Benno Lexholt och nyvaldes Ellinor
Elmborg. Valberedningen omvaldes på ett år. På grund av allmän kostnadsökning och då
årsavgiften varit oförändrad ett antal år föreslog styrelsen att årsavgiften för 2013 skall höjas till
190 kronor per år och medlem. Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.
Efter årsmötesförhandlingarna berättade arkeolog Ida Johansson från Arkeologikonsult om
arkeologiska förundersökningar som gjorts inom vissa kvarter i centrala Södertälje under hösten
2011. Lottdragning om bokvinster företogs bland de 30 först inbetalade medlemsavgifterna.
Programverksamhet och andra aktiviteter
I likhet med föregående år har föreningens programgrupp under 2012 anordnat ett antal
föreläsningar, utfärder och andra kulturella evenemang.
Ledamöter i programgruppen var under året Kerstin Ekberg, Göran Gelotte, Göran Klasson, Pia
Lillieborg och Sven Erik Rönnby.
Medlemstidskriften Kulturhistoriska Tidender utkom med två nummer under året. I skriften
presenteras föreningens programverksamhet och diverse artiklar ofta med anknytning till
programmen. Föreningens hemsida, www.kulturhistoriskasodertalje.se, som administreras av
Lars Johnson, har underhand uppdaterats med aktuellt material.
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Följande program arrangerades:
Onsdagen den 25 januari besökte vi tillsammans med Svenska Turistföreningen,
södertäljekretsen, S:t Jakobs syrisk-ortodoxa kyrka i Hovsjö med information och visning.
Torsdagen den 16 februari berättade Göran Gelotte om tobakshistoria i Södertälje. Ett
program i samarbete med ABF.
Lördagen den 24 mars invigdes den av föreningen anordnade utställningen Gamla
södertäljekartor i Stadshusets entréhall. Göran Gelotte och Erik Krafft berättade om
utställningen som pågick till 22 april.
Lördagen den 5 maj företogs en gemensam vandring i Glasberga sjöstad. Nils Linder
berättade om planeringen av området och Göran Gelotte om de historiska lämningarna.
Lördagen den 1 september genomfördes en bussutflykt till Hölö med besök hos konstnären
Lenny Clarhäll, visning av Hölö kyrka, en presentation av Hölö-Mörkö Hembygdsförening och
en orgeldemonstration i Staffan Rasjös föräldrahem.
Lördagen den 22 september visades Igelsta Gård som nyligen renoverats till en
konferensanläggning av Frimurarna. Föreningen deponerade en tennskål av konstnären Aron
Jerndahl hos Frimurarna.
Lördagen den 29 september deltog föreningen i Kulturnatten med ett bokbord. I samverkan
med Söderetälje-Nykvarn Orientering genomfördes en stadsorienteringstävling, Kulturpasset.
Lördagen den 13 oktober ordnades i Wendela Hebbes Hus för andra året en Kulturhistorisk
loppmarknad av saker med södertäljeanknytning.
Måndagen den 5 november kåserade Göran Gelotte om Tälje tokar. Ett program i samarbete
med ABF.
Torsdagen den 22 november berättade Tommy Hansson om borgmästaren i Södertälje
Zacharias Anthelius som blev avrättad 1624.
.
Lördagarna den 1, 8, 15, och 22 december arrangerades för andra året en ”Levande
julkalender”, ett kort program klockan 16.00 på olika allmänna platser i centrala Södertälje med
betraktelser och sångframföranden. De agerande gästerna var Oktoberteatern, Anders Lago
och Lasse Karlsson. Sånginslagen utfördes av elever i Rosenborgskolans musikklasser, kören
Skalbolaget och Södertäljekören.
Bokförsäljning
Föreningen har även under detta år haft en god försäljning av egna publikationer. De har främst
sålts vid vykorts- och filmvisningar om gamla Södertälje på Stadsscenen samt vid marknader på
Torekällberget. Böcker har även sålts vid Medborgardagen den 31 mars och Kulturnatten den 29
september. Under året har medlemsboken ”Södertäljeskildraren Lennart Wahlström grafiker
tecknare illustratör” tryckts och distribuerats till föreningens medlemmar. I redaktionen för boken
har Göran Pettersson, Göran Gelotte, Nils Linder och Sven Erik Rönnby ingått.
Samverkan med andra föreningar och Torekällbergets museum
Föreningen är representerad i Östra Sörmlands Föreningsråd, en sammanslutning för närliggande
hembygdsföreningar.
Under året har ordföranden sammanträffat med museipersonal och diskuterat gemensamma
frågor. Föreningen har upplåtit sitt plusgironummer för insamling av medel till flyttning av en
gammal ladugård till Torekällberget och bidragit med 5000 kr för ändamålet. Styrelsen har fått
möjlighet att använda lokal i Wetterholmska gården för sina sammanträden. Föreningen har
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deponerat ett 25-tal årgångar av medlemsboken i referensbiblioteket i det så kallade
”Nostalgirummet” i Stadsmuseet.
Utredningar och yttranden
Sedan 2008 är föreningen runfadder för Kiholmsristningen och har till riksantikvarieämbetet
avgett en runfadderrapport.
Föreningen är remissinstans i stadsplaneärenden vad avser kulturhistoriska frågor och har under
året avgett några yttranden, bland annat över planförslag vid Stora Torget och Orionkullen i
centrala Södertälje.
Medlemmar
Antalet betalande medlemmar i föreningen var vid årets slut 318, en ökning med 18. Under året
har 31 nya medlemmar tillkommit.
Vid årets början fanns två ständiga medlemmar. Vidare hade föreningen sex hedersledamöter,
nämligen Gunnel Strömvall (1984), Thore Johansson (1994), Lars-Olof Sjöberg (tillika
hedersordförande, 1998) , Knut-Elis Bergström (1998), Lars Svahn (2005) och Lena Silén (2009).

Ekonomi
Föreningen har under året satsat på en varierad utåtriktad programverksamhet och utvecklat
medlemsbrevet Kulturhistoriska Tidender. Kostnaderna översteg under året intäkterna men
genom att utnyttja tidigare års avsättningar, kan verksamheten ändå visa en vinst på 871 kronor.
Styrelsen föreslår att överskottet föres mot kapitalet. Den ekonomiska ställningen vid utgången
av verksamhetsåret 2012 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 kommande år ska bjuda på intressanta program och givande läsning.

