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Hölöcirkeln arbetar oförtrutet varannan
vecka vidare med att sammanställa fakta,
årtal, personer, m.m. som är knutna till
ställen i Hölö. På vår hemsida finns torpen och gårdarna som vi vill ha hjälp
med namngivna. Skriv gärna ner det du
vet om dem och skicka in till
info@holomorkohbf.se
Vi håller till i Kyrkskolan.
Mörköcirkeln träffas fortsättningsvis
sista måndagen i månaden och avslutade
under senvåren sin genomgång av alla
platser på ön som numera finns inlagda i
databasen Bygdeband. Vid några av dessa
tillfällen inbjöds återigen genuina öbor
som kunde berätta om detaljer man inte
kände till. Tanken på en skriftlig sammanställning av de genomgångna platserna, som man hade när genomgången
startade, finns kvar men får vänta.
Under hösten och närmast framöver vill
man undersöka den tidigare vattenförsörjningen på ön och då även uppsöka
kvarvarande källor. I oktober anordnades
en vandring till den största av dem,
Svartkällan, mellan Nygård och Botten.
Annat temaförslag är arkeologi, närmare
bestämt att med hjälp av kartornas höjdkurvor bestämma ålder på de utprickade
fornfynden. Även här finns utrymme för
utflykter.

Framsidan; Bilden om Ville och Vilda kanin är
hämtad från filmen och boken med samma
namn av Lennart och Ylva-Li Gustavsson, se
artikeln sid. 14
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Ordförande har ordet
Vilket fantastiskt år 2013 har varit för Hembygdsföreningen.
Flera nya medlemmar har tillkommit. Många medlemmar har kommit
till våra Öppna hus med fotografier och berättelser.
Många har ställt frågor till oss via mejl eller direkt på vår hemsida. En
hemsida som är välbesökt och där alla kan hitta något intressant. BeVår ordförande Louise Thor
söken på hemsidan har ökat med flera hundra procent.
Den stora händelsen under 2013 var 100-årsjubileet av järnvägen. Dagen började med tjock
dimma. Strax efter nio kunde man höra ånglokets vissla och tåget kom sakta rullande ut ur dimman och stannade till vid Hölös forna stationsområde. Flera hundra personer hade kommit ner
dit för att titta och att åka med tåget. Biljetterna från Hölö till Vagnhärad var slutsålda en vecka
innan.
Hembygdsföreningen hade satt upp ett tält där vi visade en ny bildutställning med bilder från
Hölö från1910-talet och fram till 1950-talet. Elever på mellanstadiet i Hölöskolan hade byggt en
modell av centrala Hölö. Vi sålde våra tidskrifter och visade material ur databasen Bygdeband.
Jubileumsboken ”100 år på spåret” premiärsåldes. Den är mycket uppskattad och kan beställas
från Hembygdsföreningen.
En stor scen fanns på planen och under hela dagen var det uppträdanden där. Sist på scenen var
Tullgarnsällskapet som kom med tåget från Vagnhärad med drottning Viktoria.
När dimman hade lättat under förmiddagen sken solen från en klarblå himmel vilket gjorde att
dagen blev en succé.
Våra Öppna hus har varit välbesökta och vi kommer under 2014 att ha fler sådana. När ni besöker dem kan ni samtidigt ta en fika i det hemtrevliga kaféet som finns på Kyrkskolan.
Vi kommer fortsättningsvis skicka ut våra sommar-, höst och vinterblad till alla hushåll i kommundelen. Det är många som läser dem och genom mejl har vi fått en positiv uppskattning.
Att samarbeta med andra föreningar med ett arrangemang gör arbetet lättare.
I år kommer vi att medverka i Tullgarnsdagen den 11 maj där arrangörerna är Slottsförvaltningen, Tullgarns Värdshus, Vagnhärads hembygdsförening och vi.
När programpunkterna inkl tider är klara presenteras dessa på vår hemsida.
Jag ser ljust på framtiden tack vare alla medlemmars arbete i föreningen.
Ett stort tack till alla och ett Gott Nytt Hembygdsår.
Louise Thor
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När elektriciteten kom

Louise Thor
Det blåste storm. Grenar och kvistar yrde runt. Jag var på väg hem från Södertälje till
Mörkö sent en kväll för några år sedan. Efter Järna blev allt mörkt. Det var bara mina
strålkastare på bilen som lyste. En obehaglig känsla och rädsla kom krypande i mörkret
när jag inte kunde se andra ljus.
Mörkret fick mig att tänka på hur det var förr i tiden när ingen elektricitet fanns. I hemmen var
spisen central, eldad med ved. Den gav värme till matlagning, bostaden och kunde ge viss belysning. Här samlades människorna tätt tillsammans när mörkret ruvade utanför. Förutom ljuset
från härden användes talg- och stearinljus för att lysa med.
På 1870-talet började järnspisen bli vanlig och fotogenlampan gjorde entré. 1876 kom det elektriska ljuset till Sverige då Näs sågverk i Dalarna och Marma sågverk i Hälsingland lystes upp utvändigt av båglampor, som fick ström av ångdrivna dynamomaskiner.
I och med elektricitetens intåg förändrades människans tillvaro. Den förändrade inte bara hemmen
och arbetsplatserna, utan också människans tankemönster och sätt att leva. Vi fick ett större livsrum
och livskvalitet. Elektricitet förvandlade natt till
dag och nu för tiden är vi nästan hjälplösa en dag
med strömavbrott.
I slutet av 1800-talet fanns två ”konkurrenter” till
elkraften. Dels kraften i forsande vatten som drev
vattenhjul och turbiner och dels ångan. Ångan var
också den stora drivkraften för att generera elektricitet och likström var det enda som gällde. Problemet med likströmmen var att den inte kunde
Dynamomaskin
transformeras till högre spänning för att minska
förlusten vid transport, vilket däremot var möjligt
med växelström.
Jonas Wenström var en av flera som uppfann trefassystemet som gjorde att ström kunde transporteras längre sträckor.
På 1890-talet började vattenkraftverk för elproduktion byggas i Sverige och vid den här tiden
bildades också de första kommersiella kraftbolagen.
Landets första vattenkraftstationer byggdes vid Bofors och Gådeå. Älvkarleby kraftverk vid Dalälvens mynning var det kraftverk som levererade ström till Stockholmsområdet och Hölö och
Mörkö.
Följ med på en resa när elektriciteten ” det
vita kolet” kom till Hölö och Mörkö.
I Hölö Kyrkskola samlades den 14 april 1918 ett
antal personer för konstituerande av Hölö elektriska distributionsförening. Efter ett sakligt och
klargörande föredrag av distriktsingenjör Malmfors angående anläggning och kostnader beslöt de
närvarande bilda Hölö elektriska distributionsförening utan personligt ansvar med ändamål att från
Älvkarleby Kraftverk inköpa och distribuera elektrisk energi till ljus och kraft mm såväl till föreningens medlemmar som till eventuella abonnenter.
En styrelse valdes: Lantbrukaren G Åkerman,
Älvkarlebybruk
www.holomorkohbf.se 4
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Broby, rektor Sten Boije af Gennäs, Staf, disponent Otto Åberg,Tösta, smidesmästare A Fogelström, Elbato, handlaren K A Simberg, Ekhammar.
Till revisorer utsågs; Knut Lundberg Valåker och John Johansson Helleby. Revisorsuppleant:
häradsdomare E Andersson Åby. Under § 7 i protokollet uppdrogs åt föreningens styrelse att
underteckna kontrakt med KungligaVattenfallsstyrelsen rörande leverans av elektrisk energi och
därmed sammanhängande frågor.
Ordförande i föreningen blev G Åkerman Broby och han fick i uppdrag att skyndsamt upprätta
skrivelse till Konungens befattningshavande angående föreningens inregistrering för att av styrelsen underskrivas.
På mötet i maj 1918 hade man kallat in en ingenjör Rangford som konsult. Ordförande jämte
Rangford skulle snarast ombesörja nätets utstakning samt infordra och antaga anbud på byggandet av nätet. Rangford fick också i uppdrag att hitta lämplig montör och träffa ett avtal angående
installering i gårdar som önskar genom föreningen skaffa materiel för att själva ombesörja uppsättningen och infordra offerter på transformatorer, motorer samt annan materiel.
Rangford utsågs till kontrollant samt att biträda styrelsen i organisationsfrågor. Rangford som
var teknisk chef vid Lantbrukssällskapets
elektrifieringsbyrå, tvekade om han därför
kunde åta sig uppdraget såsom privat. Styrelsens önskan att även om föreningen
skulle komma att ansluta sig till sällskapets
byrå borde detta uppdrag betraktas som
personligt.
Disponent Otto Åberg fick i uppdrag att söka
lån från statens blivande fond för elektrifiering. Nu behövde föreningen omgående
pengar för inköp av transformatorer. Redan
vid tecknandet av köpeavtalet skulle 1/3 av
beloppet betalas. Föreningen behövde ett
lån på 20 000 kr. Rangford fick i uppdrag
att snarast söka erhålla kontrakt med Kungliga Vattenfallsstyrelsen att upprätta konsessionsansökan (tillstånd att bedriva viss
verksamhet).
Transformator

Skolorna i församlingen: Broby, Kyrkan
och Wrå skulle få ledningar dragna för belysning mot att församlingen tecknar förbindelse på 25
andelar.
Varje gård fick teckna förbindelse
med andelar och varje andel hade 2 ljuspunkter.
En andel kostade 60 kr.
Medlemmar som tecknat för lantbruk fick under inga omständigheter montera in större antal
ljuspunkter än tecknade andelar.
De som önskade att genom föreningen få installationen utförd skulle i förskott betala 25 kr per
ljuspunkt.
I aug 1918 begärde föreningen ett lån på 132 000 kr ur pensionsförsäkringsfonden samt att begära församlingens borgen för detsamma mot att till församlingens Kommunnämnd överlämna
förbindelse från medlemmar till samma belopp.
Det skulle dröja till mitten av 1920 innan lånet kunde betalas ut till föreningen pga. att föreningen och kommunen ansåg att förvaltningskostnaderna och räntan var för hög från början.
Efter ett antal brev ändrade pensionsförsäkringsfonden lånevillkoren med att sänka räntan från
5 ¾ %till 5 ½ % och förlängde tiden för amortering från 18 år till 30 år. Pensionsförsäkringswww.holomorkohbf.se 5
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fonden skulle också ha en borgensförbindelse som var undertecknad av kyrkoherde H Jansson,
häradsdomare F Andersson och kommunfullmäktiges ordförande E Johnsson.
Eftersom det dröjde två år för att få det stora lånet fick föreningen ta flera tillfälliga lån.
Från augusti 1918 till januari 1919 hade föreningen tagit tre lån på sammanlagt 135 000 kr i Södermanlands Enskilda Bank mot säkerhet av förbindelse från föreningens medlemmar till samma belopp.
Föreningen åtogs sig att bekosta byggandet av ett lågspänningsnät till platsen för respektive mätare, varefter vederbörande själva fick bekosta det övriga. Under 1919 var det 63 gårdar som
tecknade andelar.
På föreningens bekostnad fick herrarna Åkerman, Fogelström och Simberg göra en studieresa
till en ort som hade fått elektricitet.
Med anledning av Rangfords utredning angående kostnaderna beslutade föreningen den 22 nov
1918 :
-att W Jansson, Åbykvarn skulle teckna 67 andelar à 60 kr
för dragning av en linje från tertiärstationen till Åbykvarn
-att Tjulsta Gård skulle teckna 36 andelar samt erhålla stolpar, sten och ledning till mätare och transformator samt
betala 40 öre för varje kilowattimme dock minst 250 kr
-att Edeby Gård skulle teckna 60 andelar samt erhålla stolpar, sten och ledning till mätare och transformator till
ström. För varje använd kilowattimme skulle betalas 40
öre dock minst 300 kr per år.
Om man räknar om till dagens penningvärde skulle en
andel kosta 1 150 kr och 7,60 kr per kilowattimme. Åby
Kvarn skulle få betala med dagens penningvärde ca 77 000
kr för att få en ledning till gården.
De första årens pris på belysning var 80 öre per kilowattimme. Eftersom den normala timlönen låg mellan 25
och 30 öre, var en arbetare tvungen att lägga ned tre timmar arbete för att ha råd med en enda kilowattimme. I
dagens priser, med en timlön på 100 kr skulle motsvarande mängd belysningsel kosta 300 kr per kilowattimme.
Vattenkraften var den stora källan till kraft och kapacitetsökningen medförde sakta men säkert lägre priser. 1940
behövde vi bara arbeta tio minuter för en kilowattimme;
En stolpe på papper.
50 år senare räckte det med en halv minut.
Anderssons i Hejsta hade ansökt om utträde ur föreningen men det avslogs. Varför? Det kommer vi att skriva om i nästa årskrönika.
Albin Fogelström antogs som föreningens reparatör mot en skälig ersättning för arbete och tidspillan.
Föreningen köpte 200 kg koppartråd från kraftverket till medlemmar som på egen bekostnad
önskade använda koppar- i stället för järntråd.
K A Simberg fick i uppdrag att försöka realisera överbliven materiel. Föreningen fattade ett beslut om att de enskilda näten skulle underhållas av föreningen.
Till föreningsstämman i april 1919 föreslog styrelsen att avgifterna till föreningen för amortering, ränta samt underhåll och energiförbrukning till 9 kr per andel och att avgifterna ska betalas
under april annars kommer avgiften att tas ut mot postförskott.
Föreningsstämman antog styrelsens förslag men att Arvid Rundqvist, som endast använde sig av
belysning, skulle endast erlägga för 20 andelar.
www.holomorkohbf.se 6
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Till föreningsstämman hade man bjudit in en ingenjör Einar Walderström från Oxelösund som
höll ett föredrag om praktiskt utnyttjande av elektricitet.
Det elektrifierade strykjärnet var den apparat som hushållen skaffade först, den ersatte den gamla modellen som värmdes på spisen. Dåförtiden fanns inga eluttag längs väggarna – strömmen
tog man från lamphållaren med en lamphållarepropp.
Den första elektriska dammsugaren tillverkades 1912. Den vägde 24 kilo och kostade hälften av
vad en arbetare hade i årslön.
Föreningen anlitade landsfiskal Lindberg för indrivning av en del fordringar för nätavgifter.
Under 1920 hände detta:
—på föreningsmötet valdes Maria Engström i Solåkra till revisorssuppleant som blev ordinarie

Här framgår hur det planerade elnätet såg ut.
och 1925 ersattes hon av fröken Rut Lindblad i Walåker. De var de enda kvinnorna i föreningen
under lång tid.
—statare och arbetare som från husbonden erhåller belysning ska erlägga en avgift på 30 öre/
kvh.
—den fasta avgiften var 9 kr/andel plus 8 kr/andel för konjunkturtillägg. 1927 var den fasta avgiften 7 kr/andel och en årsavgift på 350 kr.
—den fasta avgiften för förbrukningen var 17 öre/kvh för belysning + motordrift, 25 öre för
belysning och större motordrift 13 öre.
Rundqvist hade gjort en framställning att 8 andelar av de andelar han tecknat ska tecknas för
lägenheten Ekbacken som avstyckats från det område som Rundqvist tecknat.
Jägmästare Rääv vill bli löst från sina förbindelser för teckning av 14 andelar till Öhr. Det beviljades mot att han betalade 400 kr till föreningen.
Föreningen hade sökt efter en ansvarig kontrollant men ingen hade sökt den tjänsten.
Ägaren av Edeby herr Lundberg vägrade godkänna ett av kraftverkets förslag till uppgörelse av
leverans av energi till Edeby Marmorindustri. Föreningens ordförande fick i uppdrag att söka
träffa en annan uppgörelse. Då marmorindustrin inte kunde innefattas för den uppgörelse som
träffats med Edeby Gård ansåg styrelsen det lämpligast att teckna nya andelar och att man drog
nya ledningar till marmorfabriken från gården.
Då Rafemo hade en motor som inte kunde användas fullt ut beslöt styrelsen att järntråden till
transformatorn skulle bytas ut till koppartråd samt att Fågelström skulle betala arbetskostnaderwww.holomorkohbf.se 7
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na.
Till föreningsstämman i april 1923 hade en skrivelse kommit in från en medlem angående
styrelsens vägran om yttrandefrihet vid föreningsstämman 1922 och enligt § 9 i föreningens
stadgar vill medlemmen att en utredning ska göras under 1923 års stämma om hur styrelsen
kunde ta ett större lån 1921 utan föreningsstämmans godkännande. Skulle utredningen finna att
styrelsens gjort rätt enligt stadgarna, yrkade medlemmen att stadgarna ska förtydligas i den riktningen att styrelsen ej får sälja, köpa eller upptaga lån utan att tillfråga föreningsstämman och
beslut av denna. Brevet avslutas med orden: ”Fri och öppen talan förbehålls för samtliga föreningsmedlemmar. Sund den 28/3 1923 Gustav Andersson”.
Föreningsstämman kom efter diskussion fram till att styrelsen inte brutit mot stadgarna men ska
i fortsättningen tillfråga medlemmarna genom ett sammanträde.
I augusti 1923 gav styrelsen fullmakt till ordförande Åkerman att anlita advokat Ivan Brehmer i
Stockholm ”för juridisk hjälp”.
Styrelsen beslöt också att de som efter påminnelse inte hade betalat sina avgifter till föreningen
före första september ska lämnas till indrivning.
Många medlemmar hade svårt att betala sina avgifter genom åren. En del ville minska sina andelar och andra få
kredit. Det var inte helt ovanligt med avskrivningar efter
konkurser.
För lantbrukare Larsson i Ekeby som hade en skuld på
693:50 år 1932 gav styrelsen respit på en månad innan elen
skulle stängas av. Kanske reder han ut situationen men i
december 1934 stängs elen av. Den 29 december begär
styrelsen full likvid samt säkerhet för framtiden för att sätta på strömmen igen. Ett år senare beslutar styrelsen att
Larssons barn får överta hans medlemskap. Detta under
förutsättning att 250 kr betalas kontant eller att de betalar
Isolator
andelsavgift från 1/1 1933.
Redan i augusti 1923 begärde Åkerman att annan ordförande och föreståndare skulle utses f o m
1924 men på samtligas uppmaning i styrelsen fick han återta sitt yrkande.
Om man läser alla protokoll kan det inte ha varit lätt att sitta som ordförande när medlemmarna
kom med begäran om ändringar av andelar, priser, linjer, uppskov av betalningar mm.
Vi kan skriva hur mycket som helst om Hölö Elektriska Distributionsförenings arbete med att
elektrifiera Hölö och ett av alla beslut som
behandlades av styrelsen 1928, var en begäran från arrendatorerna vid Nackunga att få
inmontera en mjölkmaskin. Det beviljades
mot att minst 5 andelar skulle tecknas i föreningen.
Kan denna mjölkmaskin varit den första i
Hölö?

Det första elektrifierade strykjärnet

Mörkö Elektriska Distributionsförening
Ett år efter att Hölö Elektriska Distributionsförening hade bildats samlades man på
Mörkö den 28 september 1919 för konstituwww.holomorkohbf.se 8
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erandet av Mörkö Elektriska Distributionsförening.
Greve Bonde utsågs till att leda förhandlingarna.
De närvarande beslöt bilda Mörkö Elektriska Distributionsförening, utan personligt ansvar med
ändamål att från Älvkarleby Kraftverk köpa och distribuera elektrisk energi till ljus och kraft
mm såväl till föreningens medlemmar som till eventuella abonnenter.
Till ledarmöter i styrelsen valdes: fröken A E Hierta, Dåderö, direktör P Wersén, Engsholm,
arrendator Klintberg, Tuna, arrendatorn Eriksson, Nöckna samt kamrer C Ahlbom, Tjolöholm.
Till suppleanter utsågs: arrendator Helgstrand, Björkarö, handlaren Carlsson, Idala och arrendatorn Eriksson, Prästgården.
Till revisorer utsågs: folkskollärare Stenninger, arrendator Carlsson, Håga och revisorsuppleant
Wahlgren, Sanda.
Under § 8 uppdrogs åt föreningens styrelse att underteckna kontrakt med Kungliga Vattenfallsstyrelsen rörande leverans av elektrisk energi och därmed sammanhängande frågor.
På styrelsemötet den 2 januari 1920 utsågs direktör Wersén till ordförande och vice ordförande
kamrer Ahlbom, Hörningsholm.
I februari 1920 antog styrelsen ingenjör H Tham som konsulterande ingenjör mot ett arvode av
2 kr per tecknad andel.
Styrelsen beslöt också att föreningen själv ska bygga nätet utan entreprenad.
Ingenjör Tham fick i uppdrag att ta in anbud på behovet av koppartransformatorer, isolatorer
och krok. Ordförande tillsammans med kamrer Ahlbom ansvarade för att avtalat materiel inköptes. Samma personer fick i uppdrag att anställa en montör.
I maj 1920 hade man anställt montör Persson. Denne inkom med en begäran till styrelsen att
inköpa en motorcykel för hans räkning och för vilken han för sommarhalvåret skulle betala 200
kr i hyran samt själv bekosta alla driftkostnader. Styrelsen fattade beslutet att köpa in en motorcykel för 2 500 kr (ca 48 000 kr i dagens penningvärde) men Persson skulle slippa betala hyra för
den.
Nu började personer söka medlemskap och teckna andelar. För att bli medlem måste man teckna minst 5 andelar à 60 kr.
De första som tecknade andelar var:
Dåderö
Egelsvik
Egelsvik
Egelsvik
Elsalund
Solåker
Fridö
Björkvik
Haga
Fritjofsborg

Hierta
A Andersson
M Sundin
Metodistförs.
A de Mander
Axel Karlsson
K J Gustavsson
A J Andersson
O Nilsson
F Öberg

49 andelar
7 ”
6 ”
9 ”
5 ”
5 ”
5 ”
5 ”
5 ”
5 ”

Vattenfallstyrelsen hade gett förslag på hur linjerna skulle dras. Linjen förbi Dåderö Gård ska
huvudsakligen byggas enligt vattenfallstyrelsens förslag.
I november 1920 antog styrelsen Pensionstyrelsens förslag till lånevillkor för ett lån på 110 000
kr med 6 ½ % ränta och amorteringstid på 20 år.
Det verkar som Mörkö Elektriska förening inte hade så många protokollförda sammanträden
som Hölö. Vi har bara hittat två styrelseprotokoll per år medan Hölö hade 12 styrelsemöten per
år. År 1921 bestämde styrelsen att montör Persson fick låna föreningens motorcykel mot skyldighet att utan ersättning avläsa förenigens mätare de tre första kvartalen.
.
www.holomorkohbf.se 9
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1921 fick medlemmarna betala för enbart motorström 12 öre/kvh, blandad motorström och
belysning 20 öre/kvh och enbart belysning 30 öre/kvh. Medlemmarna fick också betala mätarhyra för föreningens uppsatta mätare hos medlemmen. För en 5 amp mätare 5 kr, 3x10 amp 12
kr, 3x15 amp 13 kr, 3x3 amp 16 kr.
1924 kom kraftverket med ett förslag på en ny strömtaxa för föreningen, men styrelsen ansåg att inte anta förslaget utan beslutade att tillämpa gällande taxa.
Förre arrendatorn på Löten, N Andersson, hade inte betalat sin skuld till föreningen. Styrelsen
beslutade att stämma arrendatorn för den obetalda skulden.
På årsmötet 1925 beslöt man att för de medlemmar som inte betalat sina räkningar inom tre månader från räkningens datum, strömmen skulle stängas av tills betalningen inkommit.
På hösten 1925 inkom en ansökan från arrendatorn i Prästgården, J Eriksson, om medlemskap i
föreningen. Fastigheten var på 44 ha åker, men med hänsyn till att kyrkoherdebostaden var ansluten med 18 andelar, yrkade Eriksson på att teckna 35 andelar. Styrelsen antog Erikssons ansökan om 35 andelar till dess att Eriksson yrkade få högspänningsledning framdragen till logen.
För dessa 35 andelar är installationen begränsad till 26 ljuspunkter. Varför bara 26 ljuspunkter?
(1 andel=2 ljuspunkter).
I februari 1928 ansökte Öknebo Härads Vägdistrikt att få ingå som abonnent för Ulvsundets ”färjeboställe”. Styrelsen antog ansökan mot en fast avgift av 30 kr/år samt 10 öre/kwh.
Vägdistriktet fick själv betala ledningar medan föreningen betalade och satte upp en mätare vid
transformatorn vid Dåderö.
Medlemmar på Skesa, Tuna och Örsta kom med en begäran om ersättning för utfört arbete med
stolpsättning vid utbyggnaden till dessa gårdar och för kost och logi till montören. Tuna fick
ersättning för 6 stolpar à 2 kr och 3 dagars kost och logi à 3 kr. Örsta fick för 4 bergstolpar à 4
kr, 2 stolpar à 2 kr och 6 dagars logi och kost à 3 kr. Skesa fick för 13 stolpar à 2 kr och 6 dagars
logi och kost à 3 kr. Från samma medlemmar kom en framställning om att tiden för deras medlemskap skulle räknas från 1 okt 1926 i stället för 14 mars 1926 från vilken tid andelsavgifter och omkostnader beräknats. Styrelsen beslöt godkänna deras begäran mot förbindelse från deras sida att betala det debiterade beloppet om inte årsmötet skulle godkänna styrelsens beslut.
Exempel på ett kontrakt.
Så här lyder ett kontrakt som upprättades
mellan E Grönlund, ägare av Idala och N E
Asklund, ordförande i Mörkös Elektriska
Distributionsförening den 14 sept 1920.
(Vid denna tid hyrde Grönlund ut Idala till
handlaren E Carlsson.)
E Grönlund betalar för andelsteckningen
med 90 kr för Carlssons andel. Varje andel
har 2 ljuspunkter och summa andelar blir
för Idala 21, dvs 42 ljuspunkter, till en kostnad av 1 890 kr
(32 800 kr i dagens
penningvärde).
E Grönlund tecknar förbindelsen som överlämnas till föreningen som säkerhet för det
lån föreningen kommer att ta för anskaffande av elektricitet, ljus och kraft.
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Lånet är beräknat på 20 år med amortering årligen med 10%, räntan inbegripen. E Carlsson
betalar amorteringen och räntan men får dra av summan från hyran.
Den övriga installationen betalas av E Carlsson, men E Grönlund förbinder sig att stå för den kostnaden efter att syn
gjorts vid arrendetidens slut. Anbud och kontrakt för kostnaden gjordes av Södertälje Elektriska
Bolag och summan uppgick till 1 040
kr (18 000 kr i dag). Grönlund återgäldade även föreningen för stolpar m.m.
som, enligt dennas fastställde pris, tillhörde installationen.
I början på 1950-talet drogs ledningar
till Kallasvik på södra Mörkö. Dessa
kom att passera Lavreten och en transformator sattes upp öster om gården.
När inspektorn på Hörningsholm beordrades uppsöka arrendatorn på Lavreten och meddela att ledningar skulle
dras till gården från transformatorn,
hörsammades inte uppmaningen med
motivering att då skulle arrendet öka
så mycket. Inspektorn berättade för
greven om besöket och svaret han fått
varefter greven ånyo bad inspektorn
Lavreten
söka upp arrendatorn med en ”order
från greven att ström skulle kopplas in till gården”. Snart var inspektorn tillbaka till Hörningsholm, denna gång berikad med en blåtira och med svaret att ”nu fick greven själv åka till Lavreten”.
Det kom aldrig någon ström till Lavreten. Karin som var den sista arrendatorn till 2003, mjölkade sina kor för hand i fotogenlampans sken.
När Hölö Mörkö kommun
blev en del i storkommunen
Södertälje, löste Södertälje Kommun in alla andelar. Hur mycket
Södertälje betalade för varje andel
har vi inte kunnat få fram. Finns
det någon medlem som känner
till hur mycket Kommunen betalade?
Karin, sista arrendatorn

Det här blev en förhållandevis kort historia jämfört med allt det material som återstår att skriva
om när elen kom till Hölö och Mörkö.
Källa: EIO, Spänning och ledning under hundra år,
Föreningsprotokoll från Hölö och Mörkö Elektriska Distributionsföreningar, Södertälje Stadsarkiv
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Tore Johansson visade oss runt i
sina barndomstrakter omkring
gården Dal

….och Bergatrollet

Nu tömmer vi baracken.
Förhoppningsvis är det
flyttat för sista gången

Tillsammans med expertis besökte
vi hällristningen vid Linga
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vår verksamhet
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Järnvägsjubileet i september. Strålande väder,
trevliga gummor
och full koncentration i släktforskningen hos Bengt

En god fika i pausen hos
Mörköcirkeln
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Lennart Gustafsson och Ylva-Li Gustafsson — Filmare
När de hittade en underbar tomt på Oaxen byggde de sitt första hus
med ateljé på övervåningen. Där skapades en av deras mest uppskattade filmer ”Binke kan inte flyga”. En animerad kortfilm om en
liten fågelunge, som bl.a. belönades med ”Kristallbjörnen” vid filmfestivalen i Berlin.
Lennart grundade en filmverkstad på Skeppsholmen i Konsthögskolans regi, tillsammans med
P-O Ultvedt och arbetade där i 7 år. På 80-talet startade han en egen filmstudio, Kanalfilm AB.
Skapade där egna animerade filmer med musikgrupper och musiker som Dag Vag och
Anders F. Rönnblom.
Ylva-Li hade tidigare jobbat på Läsesalongen i Kulturhuset samt med barn i förskola. Hon hade
även ett förflutet som popmusiker i bl.a. Orups gamla band Ubangi.
När Lennart och Ylva-Li träffades hittade de snabbt ett samarbete i filmskapandet.
Lennart födde en idé och figurerna. Tillsammans utvecklade de sedan historien genom att bearbeta och bolla till varandra. En figur kunde föda en historia likaväl som
en historia kunde skapa nya figurer. Ylva-Li komponerade ofta musiken till filmerna.
Bägge två är från Stockholmstrakten, men sedan 1989 har de bott och arbetat i
Hölö/Mörkö. De ville kombinera arbete med familjeliv utan att karriären skulle behöva gå ut över barnen. Valde därför aktivt bort Stockholm och att arbeta allt för kommersiellt.
Lennart skrev manuset till filmen då han skolade in parets första barn på förskolan. När det var
dags för nästa barn att skolas in blev det ytterligare ett manus. Filmen ”Flugsoppan” om den lilla
grodan ”Grobi” och katten ”Katten”. Andra figurer som dykt upp i Lennart och Ylva-Lis produktion är den rosa hunden ”Bulten” samt ”Sara och girafferna”.
För ett par år sedan fick Lennart och Ylva-Li en fin utmärkelse av Svenska Filminstitutet när de
på Guldbaggegalan fick ta emot priset ”Gullspiran”.
Paret har sedan 1993 också gjort ett flertal barnböcker. Några baserade på filmerna.

Lennart och Ylva-Li Gustafsson vid en utställning på Saltskogs Gård i Södertälje.
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När barnen närmade sig skolåldern flyttade paret från Oaxen till Hölö. Under den perioden datoriserades hela verksamheten och den stora trickfilmkamera, reprokameran och klippbordet
fick byta plats med endast några datorer. De byggde sitt andra hus i kommundelen och bytte
sjöutsikten mot skogen. Havet vistas de på under sommarhalvåret. I Skanssundet har dom de
senaste åren drivit en ideell verksamhet där de lär barn och ungdomar att segla jolle.
Pappret räcker inte till för att räkna upp alla filmer och böcker (inkl. Pixiböcker).
Några fina priser har de fått:
2000 Eklövet - Länstidningen Södertäljes kulturpris
2005 Elisabeth Sörensons minnesfond - Stipendium
2008 BUFF och Sydsvenska Dagbladetss stora filmpris
2012 SVENSKA FILMINSTITUTET - Gullspiran.
Gå in på www.kanalfilm.se och se er omkring.

Gullspira

Binke

Gullspiran är ett svenskt filmpris som instiftades år 2006. Det tilldelas en person som gjort enastående insatser inom svensk barnfilm. Det är ett av de priser som delas ut under
Guldbaggegalan. Den första som tilldelades detta pris var Per Åhlin, som sedan 1970-talet har
gjort animerad film för barn i Sverige.
Priset, en statyett av konstnären Amalia Årfelt, föreställer en get vid namn Gullspira, som förekommer i filmen Barnen från Frostmofjället.
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Händelse nr 1 vid Håga gård på Mörkö

Olle Eriksson

Som ung på 1950-talet for jag och mina två närmaste varje sommar ned till HölöMörkö för att återse de gårdar och torp där förfädren stretat bak plogen. Kaffe
med dopp intogs vid Tullgarn, där min mor tjänat vid vävstugan i sin ungdom.
Hon berättade hur hon som skolbarn var med och stod i ett led, kastande vårens blommor, när
kung Oscar med hustrun Sophia anlände med häst och vagn för sitt sommarviste vid slottet.
Allt var ingalunda idyll för drygt 100 år sedan som framgår när vi kom till Mörkö och jag bad
min farbror berätta vad han visste om Erik Wilhelm Erikssons tragiska öde vid Håga. Min farbror var ännu ej född vid tillfället, utan han återberättade endast vad min farfar Albert kände till.
Albert var svåger till Erik Wilhelm och hade endast gott att säga om honom. Hans öde kom
att tynga släkten framöver. När jag sedan kom att läsa kyrkoherdens kommentarer kring
Wilhelms frånfälle så framstod en annan bild. ”Han har gjort sjelfmord genom arsenikförgiftning, 28 år, 7 mån. och 18 dagar. Han har många gånger visat benägenhet att förstöra sig.
Hans farfar var supare, fadern likaså. Detta är ett bevis att förstöringen av detta slag kommer
igen generation efter generation ”. Jag finner det obetänksamt att uttrycka sig så, när fadern fortfarande är i livet och därtill är nämndeman i Häradsrätten.
Jag har i flera år tvekat hur händelserna vid Håga skall återberättas, eftersom det är två arrendatorer efter varandra som ser sig tvungna att för egen hand avsluta sina liv. Min tvekan
har gällt ‑ skall de makabra händelserna återberättas var för sig - eller som jag nu valt i ett
sammanhang. Det finns inget synbart samband mellan dem. Helt klart känner de dock varandra. Möjligen är det två känsliga personer som inte orkat med omgivningens krav. Detta kan
vi endast spekulera omkring. Deras ekonomi torde dock ha varit otillräcklig.
Jag börjar med Erik Wilhelm född 1858 som var son till ”Bonn i Löthen” vilken omnämns
i skräddare Ljunggrens memoarer utgivna 1995. Fadern hade nämligen enligt skräddaren
socknens mäktigaste mag-omfång och han var även känd för sina överdådiga julkalas då
hela hans släkt blev inbjuden komma till Löthens gård. Det var sannolikt vid något av
dessa släktkalas som min farfar Albert kom att bli s.k. fästfolk med min blivande farmor.
Från annat håll har jag fått berättat att ”Bonn i Löthen” var mycket dominant och alltid högljudd. Dessa drag förstärktes sannolikt av nämndemannarollen och magomfånget. Min farfar
Albert menade att sonen Erik Wilhelm var hans raka motsats.
Erik Wilhelm gifte sig vid 22 års ålder, men makarna fick inga barn och hustrun dog av lungböld efter 4 års äktenskap. Detta ansågs av många vara den verkliga orsaken till vad som senare
skulle hända. Hans egen far berättade att sonen vid 21 års ålder haft ”tvenne fall av vansinne”
samt då legat under Provinsialläkaren Doktor Haréns vård ”. Detta finns intaget i polisrapporten, men det var ingenting som min farfar sade något om. Jag övergår nu till att sammanfatta
vad som hände nyårsafton 1886 vid Håga enl. polisrapporten.
Erik Wilhelm var skyldig kommunalnämndens ordförande 112: - och denne kom hem till Erik
för att få igen lånet. Jag citerar: ” i den yttre stugan satt drängarna och spelade slagdängor
på handklaver och pigorna gingo flinande och skrattande fram och tillbaka. I det inre rummet låg Wilhelm, som tagit förgift och orkade ej svara på ordförandes frågor annat än
ytterst matt: Jag är så svag. Ordföranden trodde honom vara full. Han hade kräkts
mycket. Mörkt var i rummet och något glöd i spiseln. Ingen hvarken dräng eller piga
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skickade efter Wilhelms föräldrar ”
Pigan vid Håga, Sofia Anderssons
berättelse ” Eriksson som varit enkling, alltid visat sig
glad och vänlig mot tjenarne; att
han tillsammans med dessa varit
hemma hos sin fader,
nämndeman A.G. Eriksson i
Löthen tisdagen den 28:e december
på aftonen samt derifrån
begifvit sig hem först klockan ungefär 5 följande morgon; att han legat
nära hela onsdagen,
klagande öfver att han var mycket
trött; endast vid måltidsstunderna
hade han varit uppe;
Lada vid Håga, Mörkö
att han på torsdagens morgon en
stund varit uppe, men strax derpå
åter lagt sig; att, då
pigan frågat honom om han ej ville gå upp för att äta middag, han svarat ” Jag behöfver
hellre dö; att på aftonen i skymningen Eriksson börjat kräkas samt begärt vatten eller mjölk
att dricka; att han då talat fullt redigt, men hela eftermiddagen, så fort han förtärt vare sig
vatten eller mjölk börjat kräkas; att tjenarne vid tolftiden på natten vaknat vid det att
Eriksson inkommit i köket och der fallit omkull; att han då sagt sig skola gå efter vatten; på
tillfrågan af tjenarne, huruvida han var mycket sjuk, svarade han ej; att Eriksson klockan 2
på natten aflidit under häftiga plågor; att Sofia Andersson derefter gått ned till Erikssons
svärföräldrar och för dem omtalat att Eriksson var död.
De öfriga tjenarne, Mathilda Carlsson, Johan Walle och Fredrik Andersson, instämde i Sofias
berättelse. Intressant i sammanhanget är det förhållandet att det är socknens barnmorska,
fru Eriksson, som spårar arseniken och kan konstatera att Erik Wilhelm använt sig därav. Det
finns några ytterligare vittnen men dessa tillför inget nytt av intresse.
En kronolänsman Olof Alm blev inkopplad. Han fann vittnesutlåtandena fullt trovärdiga
och konstaterade att Erik Wilhelm ”ganska antagligt under någon hastigt påkommen
sinnesförvirring utfört sitt dåd ” Därför begär kronolänsman i ett brev till Kungl. Majestäts
Befallningshafvare ” att den döda kroppen får utan föregående rättsmedecinsk undersökning
begrafvas. ”
När jag studerar bouppteckningen efter Erik Wilhelm finner jag att han har en imponerande
uppsättning tillgångar. Lösöret är stort och bland 21 djur återfinns 7 kor, 3 kvigor, 1 tjur, 2 oxar
och en häst samt 7 höns, varför jag undrar: Vad föranledde egentligen hans självmord?
Var det möjligen hustruns frånfälle två år tidigare eller var det ett återfall till den tillfälliga sinnesförvirring som provinsialläkaren konstaterat 7 år tidigare eller kände han sig hårt pressad av det förhållandet att han stod i skuld till greve Bonde för arrendet.
Ja, detta kan varken kyrkbok eller polisprotokoll ge svar på. Vi får nöja oss min farfars
slutomdöme - En snäll människa var han i vart fall.
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Händelse nr 2 vid Håga

Olle Eriksson

Den gäller Per August Andersson vid närbelägna Egelsvik som bestämt sig för att
överta det arrende vid Håga som blivit ledigt efter Wilhelms frånfälle.
Per synes dock vilja ångra sig sedan han den 24 februari, vid sitt besök vid Håga konstaterat att
” lösen för halm och foder skulle bli dyrare än han tänkt sig ”. Per hade gift sig
med 23-åriga Hilda Maria Carlsson söndagen den 27:e februari och det var uppgjort att
arrendet skulle övertagas den 14:e mars. Nu raskt över till vad vittnena berättat:
Det var bestämt att Per skulle bo hos sina föräldrar fram till tillträdesdagen och hustrun i
hemmet vid Egelsvik. Per August följde hustrun
denna näst sista kväll till Egelsvik och
allt verkade enligt henne bra. Per ängslades endast
över att ” lösen för fodret skulle kräva
mer pengar än han tidigare trott ”. Hans egen
bror uppgav att Per sett nedstämd ut till följd
av att arrendet syntes bli för dyrt. Även systern
Clara Lovisa som stod honom nära hade
hört detsamma.
Håga på Mörkö
Clara Lovisa kunde berätta att Per klockan 7 på
morgonen den andra mars sagt att han skulle gå
ut i skogen för att hugga en båge till en såg, att han klockan 8 kommit hem och ätit
frukost; att systern då bedt honom stanna inne en stund för att efterse ett styfbarn ; att han då
svarat: ”Du kan dröja en stund, jag kommer strax tillbaka; att han derpå gått ut, men ej
vidare hemkommit; att systern trodde honom vara vid Håga, der auktion efter Erik Wilhelm
just pågick; att klockan 3 eftermiddagen bud kom från Auktionsgården för att höra efter
Andersson; att systern då trott att han då förderfvat sig i skogen, så att han var oförmögen
att komma hem.
Clara Lovisa berättade vidare att flera personer genast gått ut för att leta efter honom och att
de trots ihärdiga efterspaningar ej kunde finna honom och att de vid mörkrets inbrott måste
afbryta sökandet och att de först klockan åtta på torsdagsmorgonen påträffade den döda
kroppen och att bud då genast afsändts till Fjerdingsman C.J. Jansson i socknen.
Denne anlände klockan 11 förmiddagen och skar då ned kroppen som hängde i en tall omkring ett tusen fot från hemmet i vad som kallas Hostans hage

Enligt min farfar skulle Per August även ha påverkats negativt av den auktion som pågick
vid Håga samtidigt som han försvann. Det sades att Per August önskade överta en oxe ur
djurbeståndet vid Håga, men inte hade råd därtill? Det sades vidare att egna släkten var
kritiskt inställd till hans giftermål med Hilda Maria 2 dagar tidigare.
Kronolänsman Olof Alm gjorde så lika som vid föregående fall (Erik Wilhelm). Anhöll hos
Kungl. Majestäts Befallningshavare att den döda kroppen måtte få jordas utan föregående
Rättsmedecinsk undersökning. Det finns i detta fall en rätt så detaljerad beskrivning kring
nedtagningen av kroppen, men den texten är så obehaglig att jag ej tar med den.
Det skulle vara intressant att veta hur det sedan gick för unga änkan Hilda Maria och det
ännu ej tillträdda arrendet vid Håga. Det överlåter jag åt någon annan att forska omkring.
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Sören "Sulo" Karlsson
Jag är 44 år och arbetar som artist, låtskrivare och entreprenör.
I år är det 15 år sedan jag och min fru flyttade från
Stockholm (vi är båda födda och uppvuxna i Katrinehom) till Hölö eller snarare strax utanför Hölö eftersom
vi bor vid Hölö Kyrka.
Vi hittade huset när vi bilade runt Sörmland på jakt efter
hus och min fru Kaisa tittade in genom köksfönsret och
såg den gamla spiskåpan över vedspisen och sen var det
klart! Det här var rätt hus!
Några månader efter vi hade flyttat in så revs spiskåpan
ut och hamnade på tippen men det är en annan historia.
Efter ett år i huset så föddes vår son Tim och ytterligare
Sören ”Sulo” Karlsson
2 år senare så tyckte vi att det var dags att gifta oss och
valet av Kyrka var inte så svårt eftersom vi bor 50 m från en av Sörmlands vackraste, Hölö Kyrka.
2006 nästan fördubblades familjen, då våra tvillingtjejer, Ellie och Nora föddes.
För mig är valet att bo på landet en perfekt kontrast till livet i nöjesbranschen och en viktig del
för att få balans.
Många gånger har jag repeterat hemma i huset
och många celebriteter som tex Louise Hoffsten, Plura, Idde Schultz, Kikki Danielsson,
Larz-Kristerz, The Boppers mfl har via gps
navigerat sig till Hölö.
Ska man säga nåt som är signifikativt för mig
så är det väl att jag alltid har många järn i elden och att jag jobbar med ett brett spektra.
Jag har skrivit och släppt ca 25 album, skrivit
böcker, tonsatt dikter, spelat teater, satt upp
föreställningar och konserter och jobbat med
allt från Per Ragnar till Kikki Danielsson.
Just nu har jag ett nytt engelskt band med bl.a.
Sulo och Kikki Danielsson
medlemmar från The Clash mfl som gör att
jag ofta är i London, jag är kapellmästare för pjäsen "Kikkiland" på Göteborgs stadsteater med
bl.a. Göran Ragnestam, Kikki Danielsson mfl, jag gör en föreställning om solidaritet med Idde
Schultz och Per Ragnar och till våren ska jag
åka till Los Angeles och sjunga in en duett med
Country stjärnan Maria McKee och resten av
tiden tillbringar jag i hemmet vid Kyrksjön i
Hölö.
Kuriosa
Hängiven AIKare, jag har från och till jobbat
för AIK hockey och skött intervjuerna på VIP
sektionen.
Sulo med The Crunch
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Med cykel i Ekelöfs, Sandgrens och Åsbergs spår
Artikeln är en fortsättning på förra årets ”Syréntorparna på Mörkö”.
Nu handlar det om syréntorparna på Hölösidan.
På 1930-talet hyrde flera unga författare syrentorp på Mörkö. Poeten Gunnar Ekelöf kom ofta
på besök till sina vänner där. En sommar hyrde han torpet Suss. Miljön var inspirerande och gav
skrivro men det var en idyll i skuggan av ett kommande krig. De flesta ”syrentorparna” skingrades vid krigsutbrottet 1939. Gunnar Ekelöf däremot var trött på Stockholm och letade efter en
boplats i Hölö-Mörkötrakten.
Ett par somrar hyrde han rum på Vrå pensionat och bodde sedan ett år i Skälby innan han slutligen slog sig ner i Erikslund vid Kyrksjön. Han blev den som kom att bo längre i bygden än de
andra författarvännerna och han blev nog den mest framgångsrika av dem.
Författaren Gustav Sandgren och tecknaren Stig Åsberg bodde också en tid i Hölö.

En vårdag i syrenernas tid tar jag en lång cykeltur runt Kyrksjön för att följa i Ekelöfs och hans
vänners spår. Jag startar vid Mörköbron som numera har en annan sträckning än på trettiotalet.
Utsikten härifrån är fortfarande ett ständigt skiftande panorama.
1. I Brostugan på Hölösidan av Pålsundet bodde tecknaren och grafikern Stig Åsberg med
hustru och barn 1937-45. Deras hem blev en samlingspunkt för syrentorparna och deras vänner. Där diskuterade man litteratur, deklamerade poesi och sjöng tillsammans. Åsberg fick sitt
genombrott med illustrationerna till Gustav Sandgrens ”Skymningssagor” 1936 där text och bild
växte fram parallellt. Hölönaturen framträder också i illustrationerna till Ekelöfs ”Färjesång”
och i antologin ”Svensk naturlyrik”.
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I min fantasi ser jag Gunnar Ekelöf sitta vid träbordet i Åsbergs trädgård nära strandkanten. Där
inspirerades han en sommarnatt till att skriva den kända dikten:
Eufori.
” Du sitter i trädgården ensam med anteckningsboken, en smörgås,
pluntan och pipan.
Det är natt men så lugnt att ljuset brinner utan att fladdra,
sprider ett återsken över bordet av skrovliga plankor
och glänser i flaska och glas”.

2. Jag cyklar vidare till Skälby där Ekelöf
bodde 1938-39. Från vägen ser jag det vita
huset på en höjd omgivet av ekar precis som
på Ekelöfs tid. Här skrev han många dikter
och översatte Malraux från franska till svenska.
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3. Färden fortsätter utmed en vacker väg norr om Kyrksjön till herrgården Vrå.
Där startade prästänkan Anna Jansson en pensionatsrörelse 1924. Ekelöf hyrde in sig här ett par somrar
innan han flyttade till Skälby. Han har
själv beskrivit platsen i ett brev till en
vän: ”Jag är nu på en förfärlig besynnerlig
gammal gård som verkar vara rena sextonhundratalet, en blandning av vanhävd och
ålderdomlighet som inte är utan tjusning.
Även de människoflugor som dragits till denna sockerbit ser besynnerliga ut”.
Här färdigställde Ekelöf diktsamlingen ”Köp den blindes sång” och promenerade i den välskötta trädgården.
Sakta trampar jag genom allén mot Edeby och följer vägen söderut.
4. Plötsligt dyker torpet Linde upp bakom blommande syrenhäckar.

Här bodde Gustav Sandgren 1934 - 37. Han var kanske den mest genuina syrentorparen av alla.
Med stor iver grävde han upp potatisland och odlade bondbönor och morötter. Han spelade fiol
under äppelträden och läste ”Skogsliv vid Walden” i syrenbersån. Här skrev han bland annat sin
mest kända bok ”Skymningssagor”. Han kom sedan att bo vid Hållsviken nära Trosa i många år.
Jag letar mig vidare mot Kjulsta på en smal väg som via en tunnel korsar motorvägen. Ljudet
därifrån står i bjärt kontrast till det pastorala landskap som tilltalade Ekelöf.
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”Med sina talrika gläntor, sina likt kulisser framskjutande skogspartier, sina ängar med doft av
nattviol kunde det gott vara en fond i en Midsommarnattsdröm.”

Gunnar Ekelöf gifte sig 1942 med sjukgymnasten Nun Flodqvist. De tillbringade sommaren
1944 i Sjöstugan, Hölö och ville båda bosätta sig i trakten.
5. Min cykeltur fortsätter mot Erikslund som blev Ekelöfs hem under lång tid. Förgäves letar
jag efter torpet men får veta av en granne att det rivits.
1945 fick de hyra Erikslund av ägaren
till gården Hemsta, lantbrukaren Nilsson. I grannstugan bodde lantarbetarna
Oskar och Hilma Anderson som blev
goda vänner till Ekelöfs. De umgicks
också med familjen Rooth på Kjulsta
gård och med vänner som kom på besök.
Nun arbetade i Stockholm och fick ta
sig fram och tillbaka med cykel eller
spark till tåget i Norrvrå som förde henne vidare till staden. Gunnar satt ostörd och skrev på
dagarna. Det blev flera diktsamlingar, en prosabok, artiklar och bokrecensioner. På nätterna
spelade han klassisk musik på högsta volym och drack gärna ett glas vin eller två.
Ekelöf lämnade Erikslund 1952. Det var den plats där han bott längst och varit mest kreativ. Både Erikslund och Brostugan är nu rivna men Brovaktarstugan i närheten har byggts upp
igen efter ett pyromandåd.
Torpet Linde ser nästan ut som på syrentorparnas tid. Den omväxlande naturen i Hölötrakten
finns kvar och har satt djupa spår i både Gunnar Ekelöfs, Gustav Sandgrens och Stig Åsbergs
verk.
Annika Ekberg Ortler
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”100 år på spåret” med järnvägen Järna—Nyköping Tullgarn i Hölö
Jubileumsbok
150:- historia
En historia som börjar på 1200-talet. Svenska kungens residens som idag står under Slottsförvaltningens
Den gamla skräddaren berättar
och Fastighetsverkets beskydd.
En sörmlandsk folk– och bygdeskildring från
2:a utgåvan 1996. 20 sidor.
30:
senare delen av 1800-talet. Baserad på skräddare
Ljunggrens memoarer.
Hölö sockenstämmoprotokoll
Läsvärd! Nyutgiven 2013. 62 sidor.
100:I renskrift från handskrivna och kopierade originalFifång—en ö utan källor
handlingar. Från åren 1844—1846. Utgiven 2002.
Ett skärgårdstorp under Tullgarns kungsgård. Av
130 sidor.
100:Maria Landin och Björn Öberg. Utgiven 2001.
Det gamla Oaxen
68 sidor
100:Flaggjunkare Emanuel Jansson, född 1873, berättar
Hölöbygdens hembygdsdräkt
detaljerat om sin uppväxt på ön.
Dräkten invigd den 3 juli 1982.Innehåller brodyrHembygdsföreningen har kompletterat skildringen
och sömnadsbeskrivning. Av Monica Svensson
med foton, kartor, faktarutor och kommentarer.
Utgiven 1988. 28 sidor.
30:- Utgiven 2003. 94 sidor.
160:Hölö-Passet
Livet på landet ”Radiogården”, Berga gård på Mörkö.
Med Åby-hälsobrunn och Hölöslaget. Ett stycke
Samtal med Eva-Britta Landström.
bygdehistoria. 3:e upplagan. Utgiven 2001. 16 sidor.
Utgiven 2007. 16 sidor.
30:30:Två generationer fotografer i Hölö,
Hölöprosten Scharff
Sigrid Hålldin och Elsa Tidblad.
och rysshärjningarna 1719. Av Ivar Högström. 2:a
upplagan. Utgiven 1998. 39 sidor.
30:- Skriften om utställningen med samma namn.
Utgiven 2009
30:Hölö socken
En tidsberättelse från 1828. Av prosten Johan Erik
Petri. Sörmländska handlingar nr 25.
96 sidor. Nytryck 2013.
150:Kongl. Vetenskapsacademiens handlingar för 1826
Strödda anteckningar om ”Svenska Flyttfoglarna i
Södermanland” av Kyrkoherde C. Ulr. Ekström
Nytryck 2001. 16 sidor.
30:Mörkö socken
En tidsberättelse från 1828 av prosten Carl Ulrik
Ekström.
Sörmländska handlingar nr 26. Nytryck 2013.
116 sidor.
150:Pålsundet

Sundet som skiljer Mörkö från övriga Sverige”.
En hembygdshistorisk tillbakablick. Utarbetad av
HBF’s studiegrupp 1996. 57 sidor.
Nytryck 2013
50:Tegeltillverkning inom Hölö Mörkö
Verksamheten under 1600—1700-talen. Utgiven av
HBF’s studiegrupp 1996. 16 sidor.
30:-

Saknar du någon Årskrönika?
Spännande berättelser och skrönor från hembygden.
Skrivna av medlemmar och sockenbor.
Gamla årskrönikor finns från år 1989—2012
Se vår hemsida och kan även fås på hembygdsgården.
Beställ från Hölö Mörkö Hembygdsförening!
Kyrkskolan, 153 92 Hölö. info@holomorkohbf.se
PG 82 65 18-3
Årets krönika ingår i medlemsavgiften .
Icke medlemmar betalar 40 kr för densamma
Betällning bilder.
Man kan beställa bilder som visades i samband med
Järnvägsjubileet, i A3 eller A4. För mer info ta kontakt med Louise eller mejla oss på
info@holomorkohbf.se
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