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Delar av styrelsen 2019 Karin Andersson, 
Lisa Rosén, Lennart Strömberg. 

Ordförande Lennart 
Strömberg tar emot 
Vingåkers kommuns 
kulturstipendium 2019. 



Högsjö Kulturmiljöförening bildades vid ett möte i Högsjö Folkets 
hus den 15 februari 1994. I den första styrelsen ingick Seth 
Holmqvist, Ralph Lindblom, Auli Hemström, Yngve Nord och 
Roland Lönn. 
 
Styrelsen för 2019 bestod av Lennart Strömberg,  
Lisa Rosén, Karin Andersson,  Hans Janson, Britt-Marie 
Andersson, Ingvar Boo, Kjell Persson och Anne Åkerström. 

Högsjö Kulturmiljöförening 
1994 – 2019 

25 år 

Föreningens uppgift skall bestå i att kontinuerligt och långsiktigt 
värna om och vårda kulturmiljön inom Högsjö tätort med 
närområde som ett bestående arv till kommande generationer.  
  
Detta skall bland annat ske genom att dokumentera föremål, 
handlingar, berättelser och skeenden i geografiska området samt 
underhålla kulturbyggnader. 

I föreningen finns idag två grupper, en tisdagsgrupp samt en 
torsdagsgrupp. Vi arbetar till exempel med underhåll av gamla 
byggnader, dokumentation och utställningar. Vi sköter även 
underhåll av Kvarnängens park och scen samt skötsel av 
anslagstavla mm. Vi anordnar även studiebesök till närliggande 

Hembygdsföreningar och/eller historiska platser. 



I början av 1970-talet påbörjade Scandiafelt AB en insamling av äldre 
föremål och utrustning från brukets textila historia. Dessa samlades i 
den så kallade ”Vita skolan”(byggd 1785) numera museum och en av 
Högsjös äldsta byggnader. 1976 startades en mer organiserad 
verksamhet i första hand för företagets besökare, men intresset ökade 
och snart nog blev det även öppet för allmänheten. Vi anordnar idag 
guidningar av museet. 

Initiativtagarna Carl Johan och Håkan Schullström 



Valkmaskin 

Filtsplitsning 

Interiörbilder från bruksmuseet 

Snörtillverkning 



Spinnmaskin/ 
Selfaktor 

Skärkrona 



Gamla vävstolar som 
fortfarande fungerar. 

Besökare 
i museet 



Vi samlar även 
löpande 
tidningsurklipp från 
lokala tidningar. 
Urklipp finns 
dokumenterade 
från år 1900 och 
framåt. 
  

I ett särskilt arkiv finns 
även räkenskapsböcker 
och dokument från 
Schullström & Sjöströms 
verksamhet samlade från 
1862 fram till 1990-talet.  

Arkiv 



Mangelboden 

Skolbyggningen 

Kulturbyggnader 



Manufaktursmedja  
till vänster och  
disponentbostad 
till höger. 

Stallet till höger 
med förråds-
byggnad till 
vänster. 

Till vänster  mjölnar-
bostad och till höger 
kvarn. 



Scenen färdig-
ställdes 2002. 

Kvarnängsparken 



Utställningar 





Skolfotoutställning 

Förberedelser inför 
skolutställningen. 



Vingåkers museum 

Regna Hembygdsgård 

Besök hos andra hembygdsföreningar 



Utflykt till Kantorps gruvor 
Sköldinge. 

Yxhults sten- 
arbetsmuseum 
och kontor. 



Häfla Bruk 
Hammarsmedjan 

Gällersta Forngård 

Katarina källa 
Lännäs 



År 2000 utgav föreningen en bok ”Högsjö i dag” över alla Högsjös 
byggnader samt omkringliggande torp och gårdar, vilket var ett 
omfattande arbete med foton och information. De som åstadkom 
detta var Seth Holmqvist, Åke Jonsson, Tore Larsson, Ralph 
Lindblom, Roland Lönn, Villard Lövgren, Tage Wedin samt Sven -Åke 
Gustavsson. 



Kulturmiljöföreningens Karin Andersson har fortsatt dokumentationen 
genom att skriva ett antal böcker om bygdens historia.  



Guidningar 

Varggrop i Tomsängen. 

Vandring i järn-
bruksmiljö med 
start vid Högsjö 
gård. 



Besök och guidning  
vid  bruksmuseet. 

Högsjöäpplet  
 



Guidning vid Lilla 
Sjögetorps  slottsruin. 
 



Kraft- 
stationen  
i Högsjö 

Studiebesök 



En lämplig 
gran till mid-
sommarstång 
letades upp, 
barkades, 
torkades och 
fanns färdig 
för resning 
2004. 

Aktiviteter 



Underhållsarbeten 



Grillplats iordningställes 

Röjning vid Tolfens smedja 



Underhållning, bildvisning och föredrag 



En isdös anlades 2002 



Smedjan har rustats upp 
av föreningen och bland 
annat försetts med en ny 
ässja. Under vissa tider 
på sommaren visar en 
smed sina färdigheter i 
detta hantverk. 

Tolfens smedja 



Förberedelser inför 25 års jubileet 



Jubileumsdagen 29 juni 



Medlem i Högsjö Kulturmiljöförening blir Du enklast genom att sätta 
in medlemsavgiften, för närvarande 100 kr per person, på 
föreningens bankgiro 5290-7680. Glöm inte ange namn och adress! 
I medlemskapet ingår även ett exemplar av årsskriften. 

Parkstugan – Vår föreningslokal  

Vi välkomnar såväl gamla som nya medlemmar till våra träffar för 
 trevlig samvaro och arbetsinsatser efter ork och förmåga. 

Denna skrift är utgiven av Högsjö Kulturmiljöförening, 
Skolgatan 20, 643 62 Högsjö.  

Telefon 070 679 52 73 
E-post hogsjo.kultur@telia.com 

Hemsida: www.hembygd.se/hogsjo 
 

Bilderna i denna skrift kommer från  
Högsjö Kulturmiljöförenings arkiv. 
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