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   Målningar i bygdegården gjorda av Morkarlabon Gunnar Ahlbäck till återinvigningen 1986. 

1951          70 år          2021 

Bygdegårdens historia 

 

I år är det 70 år sedan bygdegården invigdes, men allt började långt 
tidigare. Här kan du läsa en kort sammanfattning om byggnaden som 
varit en del av Morkarlabornas liv under flera generationer. 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
  
 
 

Digitalt 

Årsmöte 
 

Torsdag den 4/3 kl. 19:00 
 
I mer än 70 år har föreningen haft årsmöten,  
men i år är det första gången det sker digitalt. 
 
Så här går det till: 
Årsmötet kommer att genomföras som ett videomöte med hjälp av ”Microsoft Teams”. 
Du behöver en dator med internetuppkoppling, kamera och mikrofon. Inga speciella program krävs. 
Har du inte detta så går det även att delta med en vanlig ”smartphone”. 
Anmäl dig (gärna före 28/2) till info@morkarlabygdegard.se så får du ett mail med alla 
möteshandlingar och mer information om hur videomötet fungerar. 
 
Vi kommer även att genomföra ett ”Prova på Teams” den 1/3 där du som inte är van med 
videomöten kan få testa hur det är, se att allt fungerar och även få hjälp.  
 
 
 

Aktiviteter 2021 
 
På grund av pandemin så har vi inte några 
planerade aktiviteter under våren. Vi hoppas att 
läget lättar till sommaren/hösten så vi kan ses 
igen. För att kunna skapa aktiviteter kommer vi 
att behöva hjälp. 
 
Är det något av exemplen nedan som du känner 
att du skulle kunna hjälpa till med? 
 

• Koka kaffe vid någon av våra aktiviteter 
• Skriva protokoll vid våra styrelsemöten 
• Vara med och planera/genomföra någon aktivitet 
• Hjälpa till att fixa lite vid Pingavallen 
• Eller kanske något helt annat som du känner att du kan bidra med. 

 
Vi är mycket tacksamma om du hör av dig till någon i styrelsen eller skickar ett mail till 
info@morkarlabygdegard.se så vi kan fortsätta ha bra aktiviteter i bygdegårdsföreningen. 
 
 

Enlig datalagen GDPR är bygdegårdsföreningen skyldig att informera om följande: 
I bygdegårdsföreningens medlemsregister lagras medlemmars namn, adress, medlemsnummer och 
summan av medlemsavgifterna + eventuell gåva (överbetalning). Uppgifterna används endast för 
bygdegårdens bokföring och vid korrespondens mellan bygdegården och medlemmarna.  
Ingen utomstående får tillgång till registret. 
 

 

Anders Eskilsson,  redaktör/webmaster 

 



70 år  Morkarla Bygdegård  

        1951 - 2021 
 

I år är det 70 år sedan bygdegården i Morkarla invigdes. Mycket har hänt. Många skratt och härliga 

stunder, men också otroligt mycket arbete har bedrivits i bygdens samlingsplats. 

Själva huset är mycket äldre än så, faktiskt dubbelt så gammalt. Innan det blev bygdegård så var det skola i 

70 år. Byggnaden stod klar redan i början på 1880-talet, men inte där den står nu utan i ”centrala” 

Morkarla. Ett stenkast från kyrkan, mitt emot Spångbergs lanthandel och intill den gamla skolan som 

numera är det fantastiskt välbevarade och sevärda skolmuseet. 

 

Skolfoto framför Morkarla skola våren 1918. 

Under 1940-talet insåg man att skolan inte hade nog med plats för det växande antal barn i socknen och en 

ny skola började byggas. 

Vid samma tid diskuterades det om att det behövdes en plats där Morkarlaborna kunde träffas. En lokal 

där både ortens föreningar kunde ha aktiviteter, men också en plats för privata högtidsfester. 

I november 1945 hölls ett första möte för att se hur stort intresset var för en bygdegård i Morkarla.  

På mötet beslutades det att tillsätta en interimsstyrelse med representanter från föreningar på orten: 

Elis Amnell – Bondeförbundet (BF), David Pettersson – Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF) 

Tage Ivarsson – Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund (SLU), Albert Kjörling – Morkarla Arbetarkommun 

Henry Åkerman – Morkarla Idrottsförening, Ragnar Andersson - Morkarla Skytteförening 

samt en representant från kommunen, BM Schedin. 



Intresset var stort och året efter fick styrelsen i uppdrag 

att bilda en bygdegårdsförening ansluten till 

bygdegårdarnas riksförbund och hitta en lämplig plats för 

en bygdegård. Förslag kom på att köpa marken i Östanå 

där SLU hade sin festplats.  

I slutet av 1946 fick föreningen erbjudande om att köpa 

skolhuset. Förhandlingar påbörjades, men på grund av 

rådande byggrestriktioner dröjde det ända till 1949 innan 

bygdegårdsföreningen fick köpa skolhuset för 3000 kronor 

inklusive kostnader för rivning och flyttning av byggnaden. 

Styrelsen beslutade att sälja andelar för 20 kr/st. och i 

oktober var det 124 medlemmar och flera föreningar som 

tillsammans köpt andelar för totalt ca. 7000 kronor. 

Samtidigt köptes tomten vid festplatsen i Östanå av SLU 

för 1000 kr. 

Ett omfattande arbete med att riva, flytta och sedan stock 

för stock bygga upp det som nu skulle bli vår bygdegård 

följde. Hundratals ideella arbetstimmar lades ned.  

Några av nyckelpersonerna var byggmästare David 

Öhman Halvbygda, målarmästaren Sigvard Jansson Söderby, och elingenjören KH Reimitz Söderby. 

Självklart många, många fler som inte nämns, men vars arbete ändå är otroligt värdefullt. 

 

Bygdegårdsförenings styrelse 1951.  

Nedre raden: Kassaförvaltare Eskil Johansson, Ordförande Elis Amnell, Sekreterare Tage Ivarsson.  

Övre raden: Ledamöterna Witalis Wass, Gunnar Lantz, Harald Öster och Sigvard Lindgren. 

Gamla och nya skolan omkring 1949 

Andelsbevis för Herr Eskil Karlsson, Halvbygda 

utfärdat 25/3 1950 av ordförande och kassör. 



Den 11 november 1951 invigs Morkarla bygdegård och 

styrelsen meddelar: 

 

”Den står nu färdig att tagas i anspråk för det ändamål 

som den är avsedd för. Det har kostat c:a i runt tal 

45.000 att få denna Morkarla bygdegård uppförd. 

Skulderna är c:a 18 000 kr. Dessa äro inte så stora att 

icke vi skall klara detta om vi hjälpas åt”. 

Under 1950-talet var det full fart i bygdegården. 

Julfest, danser, sista aprilfirande var några av 

aktiviteterna. Våra duktiga musikanter Sigvard 

Sandberg och Folke Johansson underhöll på många 

av festerna och det var något de fortsatte att göra 

ända in på 2000-talet. 

På bilden underhåller Sigvard och Folke på 

bygdegårdens dag 1983. På scenkanten sitter 

Lisa Torstensson, Sara Jansson, Anders Eskilsson, 

Pontus Carlsson och Thomas Eskilsson. 

Från början fanns det även möjlighet att låna 

böcker i bygdegården och under de första åren så 

genomfördes även bioföreställningar varje vecka.  

I början på 1960-talet var inte bioverksamheten 

längre lönsam och lades ned. Troligtvis på grund av 

nymodigheten TV. 

 

Många föreningar använde bygdegården för 

möten. På bilden ser vi Morkarla arbetarkommuns 

styrelse med Albert Kjörling som ordförande. 

Albert var även tillsammans med Emil Pettersson 

ansvarig för bokutlåningsverksamheten vi ser i 

bakgrunden. 

Övriga på bilden är Gunnar Ahlén, Albert 

Lundholm, Torsten Lundgren och Ebbe Ahlinder.  
 

En av Solweig Sandberg 

handtextad affisch från 

början av 1950-talet. 

SLU anordnar JULFEST i 

Morkarla Bygdegård 

trettondagjul kl. ½ 8 e.m. 

 

Stud. B. Ståhl kåserar om 

”Natur och fågelliv i 

Dannemoratrakten” 

Illustreras med ljusbilder 

i färg. 

Kabarepremiär 

Kaffe, lotteri, musik. 



En mycket uppskattad 

aktivitet som varit ett 

naturligt inslag ända sedan 

invigningen är 

teateramatörernas 

föreställningar. Många 

skratt har det blivit genom 

åren, både under 

repetitioner och under 

föreställningar. De flesta 

sketcher skrevs av några av 

gruppens medlemmar och 

sista åren var det Håkan 

Pettersson och Anders 

Eskilsson som stod för 

manus och regi. Tråkigt 

nog lades verksamheten 

ner 2002. 

Bygdegårdsföreningen har under 

åren ordnat många fester, danser, 

utflykter och andra aktiviteter. 

Detta har dock inte alltid varit i 

själva bygdegården.  

1983 ordnade föreningen en resa 

med två fullastade bussar till 

Johanneshov i Stockholm där vi 

såg isshowen ”Holliday on ice”. 

Resor har även gått till Fyrishov, 

Kolmården och Persåsen m.m. 

I Gert Amnells mysiga lada i 

Söderby ordnades det logdanser.  

S 

      

Sigvard Sandberg som auktionsutropare.              Pernilla Carlsson, Christian Wendin och Kjell Johansson 

Ann Åhman, Tage Ivarsson, Birgitta Eskilsson, Ove Nyberg, Solweig Sandberg, 

Sigvard Sandberg och Bror Jansson i teatern ”Café marängen” Sista april 1984.  

 



Redan i slutet av 70-talet diskuterade styrelsen behovet av renovering av bygdegården som började bli 

sliten. Planeringen 

fortsatte in på 80-

talet och den 

ekonomiska 

kalkylen visade att 

renoveringen 

skulle kosta drygt 

700 000 kronor. 

Här gör 

föreningens 

kvinnor ett 

fantastiskt arbete 

med att på olika 

sätt genomföra 

aktiviteter som 

inbringade mycket 

pengar till 

föreningen. 

Lena Gustafsson, Inga-Lill Kjettselberg, Barbro Johansson, Siv Åhman, Irene Nyberg, Margareta Gelinder-

Jansson och Maineth Sandberg pysslar inför aktionen 1984. 

 

Märit och Eva Bohman handlar av Britt Carlsson. Solweig Sandberg säljer den specialdesignade 

Morkarlatröjan vid bygdegårdens dag 1983.  

Birgitta Eskilsson är en av de drivande genom 

åren till att få in pengar till föreningen, bl.a. 

genom försäljning av Morkarla kepsar, listlotter, 

pepparkakor, ordnat resor, äggsexor m.m.  

Här syns hon i lottkiosken i Österbybruk som 

användes ofta.  

1982 startades ”Syklubben”. Den har under åren 

arrangerat gökottor, bussresor och bidragit med 

mycket till försäljning och aktioner.   

Snart 40 år senare är det fortfarande flera av 

deltagarna som träffas i bygdegården, men nu 

under namnet ”Den vilande nålen”.                              



Renoveringen av bygdegården startade sommaren 1984 och pågick under två års tid. Innan dess hade man 

gått ut i Morkarla och frågat vilka som kunde tänka sig att hjälpa till med arbetet. Man fick ihop en lista 

med 99 frivilliga. Dessa delades in i olika arbetslag. De personer som var i yrkesverksam ålder skötte sitt 

ordinarie arbete på dagen och fortsatte sedan att 

arbeta i bygdegården på kvällen. De som hade 

jordbruk skötte det på kvällarna och ihop med 

pensionärer arbetade i bygdegården på dagarna. 

Även på helgerna var det full fart i bygdegården.  

En utbyggnad på ena gaveln gjorde plats för en 

större scen med tillhörande loger. En ramp byggdes 

vid entrén för att underlätta att komma in. 

Invändigt ändrades ingången från hallen till salen 

vilket gjorde det möjligt med större toaletter. Köket 

moderniserades och övervåningen gjordes i ordning. 

Viktor Karlsson sågar av det material som kommer från över 350 stockar timmer som skänkts. 

Evert Pettersson, Sverker Lindgren, Per Mattson, Sivert Jansson och Lars Bohman i april 1986. 

För 35 år sedan, den 26 oktober 1986, invigdes den 

nyrenoverade bygdegården med en stor fest. Över 10 000 

frivilliga timmar hade slutligen gjort bygdegården till en fin 

och modern samlingsplats. Håkan Pettersson tackar speciellt 

de 10 personer som lagt ner flest ideella arbetstimmar:  

Från vänster Kalle Tranberg, Sivert Jansson, Sigvard 

Mattsson, Pelle Sandberg, Lars Bohman, Eine Eskilsson, 

Viktor Karlsson, Bernt Amnell, Evert Pettersson och Per 

Mattsson (saknas på bilden). 



Det har varit många olika aktiviteter i bygdegården till exempel 

pubkvällar, danskurser, småbarnsaktiviteter, förstahjälpen-

kurser, disco (både för vuxna och barn), amatörteater, m.m. 

Vi har också lyckats få 

många kändisar till 

bygdegården för att 

berätta, sjunga eller 

underhålla. T.ex. 

naturfotografen 

Mattias Klum, 

dansbandssångerskan 

och svensktopps-

artisten Carina Jaarnek, 

trubaduren och historieberättaren Evert Ljusberg, sångerskan 

och världsmästaren i handikapp-simning Lena-Maria Klingvall 

Vendelius, Janne Kranz från Iggesundsgänget, 1993 års 

melodifestivals 2:a Nick borgen, Lennart Gran från Shanes, 

operasångaren Raymond Björling, Dalapolisens spelmän,  

Jacke Sjödin, Bröderna Brööl m.fl. Listan kan göras lång. 

 

Föredrag av radioprofilen och trädgårdsexperten 

Maj-Lis Pettersson, motorjournalisten Claes 

Johansson, Francesco Kovacs som överlevde 

Sovjetiskt arbetsläger, Lena Nordqvist och Laurentsio 

Pettersson från tv-programmet ”Mot alla odds”.  

Det har berättats om skogsbranden i Västmanland, 

motorcykelresor genom USA, hundpsykologi, 

discoteksbranden i Göteborg och Morkarlaminnen. 

Vi har haft många mopedutflykter, modevisningar, 

luciafester, marknader, vårvandringar och dagträffar. 

Samling för mopedrally 2010  Bara fantasin kan sätta gränser för aktiviteter. 

Aktiviteterna på Pingavallen har genomförts varje sommar sedan 1980-talet. Brännboll, fotboll och en 

självklar fikarast där emellan har samlat många familjer genom åren. Barnen på den vänstra bilden från 

mitten av 80-talet har nu (2020 höger bild) med sig sina barn. På båda bilderna ser vi till exempel Wiktoria 

Hagelin (Helgesson) numera ungdomsansvarig, Weronika Israelsson (Helgesson) och Anders Eskilsson. 

Showgruppen ”Four one” 2007 

Räkfrossa och musik med Carina Jaarnek 2015 



Vårt arbete har uppmärksammats. Bland 1400 andra bygdegårdar utsåg Bygdegårdarnas riksförbund, 
Morkarla bygdegårdsförening till ”Årets bygdegårdsförening i Sverige 2015”. 

Motiveringen lyder: ”De ideella krafterna i Morkarla bygdegårdsförening är många, starka och väl 
organiserade. Tillsammans skapar de en omfattande och varierad verksamhet som hela tiden förnyas för 
att locka befintliga och nya besökare i alla åldrar. Så blir bygdegården möjligheternas hus.” 

 

Styrelsen firar att vi blivit årets 

bygdegårdsförening.  

Eine Eskilsson - vaktmästare och 

ledamot, Moa Sandberg -

sekreterare, Wiktoria Hagelin -

ungdomsansvarig, Ulf Hellgren - 

kassör, Pelle Sandberg - ledamot, 

Britt Carlsson - ledamot, Anders 

Eskilsson - ordförande.  

 

Inklippta: Margareta Gelinder-

Jansson - ledamot och Ulf 

Karlsson - vice ordförande. 

 

En uppskattad aktivitet med lång tradition är julfesten. Många barn har genom åren dansat kring granen 

och träffat tomten. Den avslutande bilden här under är från julfesten 2020. Vi hoppas att några av dessa 

barn är de som kommer att skapa aktiviteter i bygdegården i framtiden. Precis som barnen utanför 

skolan på första bilden från 1918 var med och skapade den framtid som nu är vår fantastiska historia. 

Denna korta sammanställning av bygdegårdens historia är gjord av Anders Eskilsson 2021 och finns även att se på www.morkarlabygdegard.se för större bilder. 

http://www.morkarlabygdegard.se/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      www.halvoreby.se 
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 Jularbomuséet 
 Rasten, Morkarla 

 
Håkan Pettersson 

 

0174 - 140 05 
0708 - 19 44 15 

 
 

 
 

Parkvägen 7, Österbybruk   073-967 03 93 
www.thomssons-massage.se 

 
  Telefon kl. 08:00-14:00 

 

0295 - 430 70 
                                                    

                                         Bol 10 
        748 91 Österbybruk 

 
Vi utför även eldstadsbesiktning 

och ventilationsrengöring 

                    
 

 

 Välkommen till 
Ali och Yusuf på 

Gossens Gossens Gossens Gossens 

PizzeriaPizzeriaPizzeriaPizzeria 
i Foghammar, Alunda 

Tel. 0174-102 80 

 

 
 
 
 

Elisabeth & Magnus Forsberg 
Hållnäsgatan 5,  752 28 UPPSALA 

 
 

 
 
 

Tillverkar & reparerar  070 -54 55 783 

Vi stöder Morkarla bygdegårds verksamhet våren 2021 

 
 
 

Vårt bakverk är hantverk 
 

Dannemorav. 1  0295-20132 

 

 

 

 

TAVLA  
Bildformat 30 x 40 cm 
 

Fotografering, laminerad 
fotostatbild, inramning.  
Hela jobbet endast 290:- 

Ulf Hellgrens foto, tel. 0174-361 75 
E-post: hellgren.ulf@bahnhof.se 



 
 

Kalendarium 2021 
Morkarla bygdegårdsförening 
 
 
1/3 Prova på Teams 
 

4/3 Digitalt Årsmöte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Välkomna!     Morkarla Bygdegårdsförening      

 

 

För mer information 
om våra aktiviteter 
ring Eine Eskilsson 
Tel. 0295 - 440 18 
 

eller 
Morkarla 
Bygdegårdsförening 

 

 Æ 2021 

 

På grund av pandemin har vi inte några aktiviteter planerade, men hoppas vi kan ses igen i 
sommar/höst. Hör av dig om du har förlag på aktiviteter. info@morkarlabygdegard.se 

 

Medlemslotteriet 
 
Varje år så lotter vi ut 1500 kr till de som 
stöder vår förening som medlemmar. 
 
Vinnare 2020 är: 
1. Bengt Helén, Norsborg 500 kr. 
2. Vincent Eriksson, Söderby 400 kr. 
3. Barnen Thomson, Halvöreby 300 kr. 
4. Margareta Mattson, Gimo 200 kr. 
5. Bengt Wahlgren, Österbybruk 100 kr. 
. 
Du kan se en inspelning av själva 
dragningen på vår facebooksida eller 
hemsidan www.morkarlabygdegard.se  
 
Vi är mycket glada för alla er som visar 
uppskattning genom att vara medlemmar. 
 
2020 var vi totalt 369 stycken 
medlemmar. 

 

Bli medlem 
 
Nu är det dags för medlemsavgiften 2021. 
För oss är ditt stöd viktigt. Särskilt nu när 
vi inte kan genomföra några aktiviteter. 
I ditt medlemskap har du också chansen 
att vinna i vårt medlemslotteri. 
 
Medlemsavgiften är oförändrad. 
 
Medlemsavgift: Vuxna 75 kr 
  Barn  10 kr. t.o.m. 15 år 
 
Glöm inte att skriva namn och adress på 
de personer som inbetalningen gäller. 
Använd gärna vårt Bg 455-0752 eller 
swish 123 535 59 12 (en swishning per 
person) 
 

Tack för ditt stöd! 



 

Morkarla bygdegårdsförening inbjuder dig och din familj till ett nytt verksamhetsår 2021. 
År 2020 kunde vi registrera 369 medlemmar, i en socken med 420 invånare! En imponerande uppslutning! 

Ert stöd i form av medlemskap betyder mycket för oss, speciellt då vi inte kunnat ha några aktiviteter under 

pandemin. Vi hoppas att vaccineringen gör att vi kan börja ha aktiviteter i bygdegården igen. 

Medlemsavgiften är fortfarande densamma. 75:- för vuxen och 10 :- för barn t.o.m. 15 års ålder och betalas 

bäst till bankgiro 455-0752 eller swish 1235355912. Viktigt att du uppger namn vid betalningen. 

Om någon i familjen tillkommit behöver vi också veta den personens namn. Lika så om adressen ändrats 

sedans sist. Är du och familjen nya medlemmar, är det viktigt med kompletta namn- och adressuppgifter. 

Medlemskort delas ut i mars månad till de som betalt medlemsavgiften senast sista februari. 

 


