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därför en, vad vädret anbelangar, lyckad
utflykt till ödetomten Brunna.
Enligt uppgifter om ett stort antal stensättningar på och intill tomten hittade
man åtminstone en vilken antas vara en
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det högvuxna slånsnåret, inte ens skylten
kunde skönjas.
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Efter tålmodigt letande hittade man både
skylt och del av stensättningen varpå
vandringen fortsatte upp till det närbelägna Glasberget. Namnet tros härröra
från bergets förhållandevis höga kvartsbestånd som man en gång i tiden planerade att bryta.
Utöver detta initierade cirkeln den 30
maj en föreningsutflykt till Wiad på Grödingelandet. Dessvärre blev vädret inte
vad man önskade sig men tursamt nog
hade en av cirkelmedlemmarna, som
själv bott där som barn, kontaktat
godsets ägare som generöst bjöd in de
huttrande deltagarna i sitt eget hem. Med
hjälp av gamla och nyare kartor på området berättade denne om godsets omfattande och i viss mån märkliga historia.
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Ordföranden har ordet

Hembygdsföreningens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö och
det innebär för en förening:




att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs
vidare till kommande generationer
att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla
att värna om kulturarv, miljö och tradition i samband med samhällsförändring

Som ordförande de senaste fem åren har det inte varit lätt att synliggöra dessa tre ändamål.
Det första jag fick börja med var att montera ner kulturhistoriska miljöer som jordbruksutställningen, skomakare, hovslagare och Hejsta snickaren. Allt ligger idag förvarade i magasin och
ladugårdar.
Många medlemmar hade arbetat med dessa utställningar och många skolbarn besökte dem. Nu
har vi förevigat utställningarna på foton som finns i vårt arkiv.
Tack vare duktiga medlemmar och experter har vi kunnat rensa bland skrifter och böcker.
Dokument och bilder har blivit skannade och finns idag digitalt i vår databas.
Originalen och det som är av värde för kommande generationer finns fortfarande kvar i våra
arkivskåp.
I december fick vi montera ner sista utställningen, lärarbostaden. Nästan alla föremål finns registrerade och vi försöker nu att hitta barn/barnbarn till dem som har skänkt sakerna till utställningen.
Med en suck tycker jag synd om alla skolbarn som inte längre kan komma till Kyrkskolan för att
känna, klämma och ställa frågor om de gamla sakerna.
Nu får vi försöka gå till skolorna istället och få dem intresserade och ge de yngre en bättre
känsla för bygden.
Genom berättandet av gamla historier från bygden kan vi ge nya generationer förståelse för
vilka som har levt och verkat på en plats före dem.
Här finns mycket att hämta från arkivet men du som medlem får gärna fylla på arkivet med din historia.

2016 kommer att bli ”Hembygdens år” då Sveriges Hembygdsförbund fyller 100 år.
Det ska firas på Skansen den 27-28 augusti.
Ett stort tack till alla och ett Gott Nytt hembygdsår!
Louise Thor
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Ostlänken och spår från tusentals år i Hölöbygden.
Spår från stenåldern.
Ostlänken kommer att gå i Hölö genom områden där människor levt under tusentals år.
Det finns lämningar och spår överallt i landskapet i vår bygd. Det kan finnas boplatser från jägare och samlare på stenåldern då dagens dalgångar var havsbotten och landhöjningen gjort att
stränder idag är en liten backe.
De Arkeologiska undersökningar som kommer att genomföras längs Ostlänkens sträckning, blir
troligen de mest omfattande arkeologiska undersökningar som gjorts i Sverige.
(Källa: Trafikverket.)

Vägar genom Hölö.
Hölöbygdens läge innebär att vårt landskap under århundraden har genomkorsats av kommunikationsleder.
Vandringsleder från Mälarbygden genom
Svealand till Götaland har trampats upp
redan på 1000 talet eller tidigare. Hålvägar
vilka skapades av de resande och de fordon de använde var en början till dagens
vägnät. Häradsvägen i Hölebo härad använder vi än i dag
när vi tar oss söderut till Vagnhärad/Trosa och Tjuvstigen var en viktig väg för samfärdsel.
Tjuvstigen är ett namn som på fornnordiska betyder allfarväg eller den allmänna
vägen och har mycket gamla anor. Den
binder samman bebyggelse, går runt gravfält och intill den står runstenar. Utmed
Tjuvstigen fanns tidigt inritat i Hölö socken.
vägen finns avrättningsplatser vilket viUtsnitt Gripenhjelms karta 1680-tal
sar på vägens betydelse. Om Tjuvstigen
berörs av Ostlänken på ett sådant sätt att den inte längre kan brukas kan den komma att klassas
som fornlämning, därmed kommer den att dokumenteras grundligt. (Källa: Arkeologisk utredning etapp 1)
Vi färdas allt snabbare.
När de vägfarande använde häst och vagn var tempot ett annat och de som passerade socknen
stannade till och upplevde vår natur och kulturbygd på nära håll. När Södra stambana mellan
Järna – Nyköping trafikerades med passagerartåg dragna av ånglok och möjlighet att stanna på
Hölö station hade socknens centrum förskjutits från byn runt Kyrkan till stationssamhället.
Tågens hastighet var inte hög och när man åker idag på västra stambanan eller sträckan Järna
Vagnhärad/Nyköping med ellok är det möjligt att se landskapet under några minuter.
Framtidens höghastighetståg passerar Hölö på ett ögonblick då de rusar fram i 320 km/tim.
Den nya höghastighetssträckan kommer troligen även trafikeras av regionala snabbtåg, som
passerar i 250 km/tim och stannar först i Vagnhärad. Någon ny järnvägsstation i Hölö kan vi
inte räkna med.
www.holomorkohbf.se 4
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Ingrepp i landskapet – möjligt att se forntiden
Motorvägsbygget på 1980-talet innebär ett större ingrepp i landskapet än järnvägsbygget på
1910-talet. Motorvägen delade Hölö i två delar med en vägbank som barriär. Ostlänkens sträckning kommer att till stora delar följa motorvägen och korsande vägar görs tillgängliga med tunnlar. Ingreppet kommer att påverka oss på flera sätt, men även ge oss hembygdsintresserade möjligheter att få en uppfattning och kunskaper om de människor som levde i våra trakter under
forntiden och senare. Redan i den nu genomförda Arkeologiska utredningen påvisas områden
vilka är mycket intressanta.
Nya fornfynd

Utredningen har resulterat i sammanlagt 460 objekt, varav 94 var registrerade i fornminnesregistret, FMIS, sedan tidigare. Vid utredningen noterades 83 objekt som är fornlämningar.
Bland dessa finns 4 grav- och boplatsområden, 7 gravfält, 28 ensamliggande gravar, 20 hällristningar, 9 skärvstenshögar, 2 boplatser, ett 10-tal bebyggelselämningar och fossil åker samt 1
runsten. Övriga kulturhistoriska lämningar omfattar 28 objekt, bland annat bebyggda torp som
är äldre än 1850, färdvägar, bebyggda bytomter och några omsorgsfullt utformade gränsmärken.
Merparten av de registrerade objekten, 328 st., har bedömts som möjliga fornlämningar.
De domineras av 276 boplatslägen som avser lämpliga platser för boplatser från stenålder,
bronsålder och järnålder. I denna grupp ingår även områden med fossil åker, fyndplatser, spår av
bebyggelse och uppgifter om bebyggelse samt några osäkra gravar. Det har också noterats 16
undersökta och borttagna fornlämningar, Området är rikt på fornlämningar från hela förhistorien. Fossil åkermark är en fornlämningstyp som ökat till antalet och som bidrar till en mer varierad fornlämningsbild i området. De många, fina boplatslägena varierar till omfattning och karaktär. Bland dessa framstår lämpliga lägen för boplatser från äldre stenålder på höga höjder i
Tullgarnsskogen som utredarna anser som särskilt spännande.
(Källa: Arkeologisk utredning etapp 1)

Ostlänken genom Hölö samhälle. Karta :Trafikverket
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Ekeby – ett intressant
område
Ett område vilket intresserar
Hembygdsföreningen är
Ekeby, som ligger mycket
nära den senast föreslagna

sträckningen av Ostlänken
och är ett bra exempel på en

Karta : Trafikverket.

by och ensamgårdar med ur-

sprung i järnålder. Ortnamnet med -by visar på att ursprunget kan vara från yngre och kanske
till och med äldre järnålder. Om bebyggelsen försvinner kan bytomten komma att klassas som
fornlämning. Ekeby har bestått av tre gårdar fram till att motorvägen byggdes. Till Ekeby hör ett
gårdsgravfält där lämningstypen tillhör bronsåldern. En nyfunnen skålgrop är intressant då det
är den första hällristning som påträffats i Ekeby-området. Den anger att det finns förutsättningar för att finna fler i området. För Ekeby finns även skriftligt belägg som går tillbaks till medel-

tid. Den nuvarande bebyggelsen med Gammelgården utgör en miljö vilken är värd att bevara.
Hembygdsföreningen kommer att dokumentera bebyggelse och olika typer av lämningar.
Våra medlemmar är välkomna att delta i arbetet som kommer att pågå under flera år till dess
järnvägsbygget börjar.
/Runo Palmgren
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Hembygdens År 2016
”Hembygdens År” kommer att lyfta fram hembygdsrörelsen som en berättarrörelse.
I samarbete med Nordiska museet kommer Sveriges Hembygdsförbund att samla
in personliga berättelser om mötesplatser. Det kan vara dansbanan, kaféet, korvkiosken m fl ställen. Det behöver inte vara en fysisk plats för idag är Facebook
och andra sociala medier en plats där man möts och umgås med vänner.
Du kan vara med i insamlingen som sker på en webbplats, www.minnen.se, här
kan du skriva dina berättelser och ladda upp bilder, ljud och filmer.
Insamlingen kommer att utgöra ett samtidsdokument om de platser som var viktiga i människors vardag och ett värdefullt forskningsmaterial förvaltat av Nordiska museet.
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har Sveriges Hembygdsförbund
tagit fram en studiehandledning på olika modeller för hur man jobbar med berättaraktiviteter i en studiecirkel. Med detta vill förbundet att lokala hembygdsföreningar kommer igång med bl.a. berättarkaféer.
På 1980-talet började en berättarrörelse att växa fram.
Idag finns flera berättarfestivaler, berättarkaféer.
Hembygdsrörelsen har varit duktig på att tillvarata folks seder och muntliga traditioner.
I våra arkiv finns mycket material att hämta till en berättarkväll. Du som har egna
berättelser och tycker att andra ska få höra dem är välkommen till vårt första berättakafé torsdagen den 14 april kl. 18.30. Om du inte kan komma eller själv vill
berätta kan du skicka in dem till info@holomorkohbf.se.
En berättelse behöver lyssnare, ung som gammal.
Kom även du den 14 april kl 18.30 till vår berättarkväll i kyrkskolans kafé.

Interiör Kyrkskolans kafé
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Frida Nilsson
Frida Nilsson (född 1979) är författare
och översättare.
Sedan 2 år bor hon med familjen på
Mörkö.
Hon debuterade 2004 med Kråkans otroliga liftarsemester och har sedan dess bland
annat utkommit med böckerna om Hedvig som är inspirerade av författarens
egen uppväxt och utspelar sig i hennes
barndomsby Hardemo.
Apstjärnan, Jag, Dante och miljonerna och Jagger, Jagger är en svit fristående
böcker med utanförskap som gemensamt
tema. Hennes författarskap präglas av
språklig lekfullhet och genreflexibilitet
och hennes böcker har illustrerats av
bland annat Stina Wirsén och Lotta Geffenblad.
Frida Nilsson har även hållit i teaterkurser för barn och skriver manus för radio
och TV.
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2010 var Frida Nilsson en av de författare som i tidningen ”Vi-läser” väckte debatten om censur i barnböcker.
Bland annat skrev hon 2012 års julkalender för radio, Siri och ishavspiraterna.
Hon har även arbetat som programledare för barnprogrammet Hjärnkontoret.
Hon har också dubbat tecknad film som den svenska rösten som Kim Possible i
TV-serien med samma namn och Audry i Disneys tecknade långfilm Atlantis—En
försvunnen värld. Hennes böcker är översatta till flera språk.
Och Apstjärnan nominerades 2011 till det prestigefulla Deutscher Jugendliteraturpreis.
2013 nominerades hon till det franska litteraturpriset Prix Tam-Tam ”J’aime Lire”
och hon vann även det nyinstiftade priset Les Olympiades.
Hon har också belönats med BMF-plaketten 2004 och för Hedvig och MaxOlov nominerades hon till Augustpriset 2006.
Jagger, Jagger nominerades till Augustpriset 2013.
Frida Nilsson tilldelades Astrid Lindgren-priset 2014 och är nominerad till
Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2015.
(Källor: Natur och Kultur, Wikipedia, foto: Mia Carlsson)

Frida Nilsson
www.holomorkohbf.se 9
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Vi var med när Luciabandyn firade 30 år på fritidsgården i Hölö
Tullgarnsdagen

Utsikt från Glasberget, Mörkö

Adrian underhåller på Tullgarnsdagen

Medhavd matsäck på Glasberget

www.holomorkohbf.se 10
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ur vår verksamhet
Hölö-Mörkö Hembygdsförening
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Tills döden skiljer oss åt
Ja, detta var ju Kyrkans allvarsord i äldre tid. Skilsmässa var något som aldrig
godkändes av Kyrkan, likväl torde det ha hänt att gifta par levt åtskilda under
1800-talet.
Först för några år sedan stötte jag på ett fall som hade lett till skilsmässa, med
Kyrkans godkännande, och det var vid läsningen av husförhören perioden 18601865 för Hejstagårdarna i Hölö socken.
Rätteligen skall sägas att det inte bara krävdes Kyrkoherdens godkännande utan
proceduren var betydligt mer komplicerad.
För tydlighets skull bör jag inskjuta att längst t.h. i husförhören antecknar prästen ibland något extra om den angivna personen, såsom att han eller hon är blind,
varnad för någon förseelse, graden av läs- och skrivkunnighet, personens förståelse av den Heliga Skrift m.m.
När jag stötte på en notering om skilsmässa mellan två makar vid en Hölögård, så ställdes jag inför något så unikt att jag beslöt mig för att studera förhållandena bakom. Det är tyvärr mycket svårt att ge en god och fullständig bild, så jag
måste reducera min text mycket för att inte trötta den eventuelle läsaren. Detta
utgör min sammanfattning:
Hejsta bestod vid den tiden av 3-5 hushåll och vid Hejsta nr 2 bodde makarna
Anders Ersson och Brita Christina Andersdotter. Vid vigseln hösten 1841 står
Anders som hemmans-brukare i Hejsta, 28 år gammal och Brita Christina som
bondedotter i Smesta, 19 år gammal.
Mellan Hejsta och Smesta gårdar är det endast gångvägs avstånd. Släkt fanns i närheten så de unga måste ha känt varandra väl. Likväl blev det inget lyckligt äktenskap. De fick inga barn, vilket möjligen kan ha påverkat Kyrkans inställning till att
så småningom medge skilsmässa. Det senare är helt min egen spekulation.
Den 4 april 1862 varnades maken Anders ” på trägen angifvelse af hustrun”
och ett drygt år senare skedde varningen inför Kyrkorådet.
Trots flera sidor text framgår inte helt klart vad osämjan bestått i, men maken
hade medgivit otrohet. Det framgår dock i husförhörslängden att en 53-årig änka
Christina Charlotta Erika Andersdotter, under 1864, flyttat in i huset och att hustrun Brita Christina flyttat över till sin släkt i grannbyn Smesta.
För att inte göra texten alltför lång så resulterade händelserna i ett utslag från
Stockholms Rådhusrätt av den 31 oktober 1865 och ett skiljebrev av samma datum med begreppet ”ledighet till nytt äktenskap”.
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Bodelningshandlingen är något jag skulle vilja se, men inte kunnat återfinna. Den
bör kunna finnas vid Landsarkivet i Uppsala.
Anders med tidigare änkan Christina Charlotta kom att lämna Hölö socken och
flyttade till Egelsvik på Mörkö april 1866, där Anders sannolikt hade släktingar eftersom han var född vid byn Hammarby på Mörkö.
Hans nya äktenskap blev inte lyckat eftersom Christina Charlotta lämnade honom
ett drygt år senare och flyttade tillbaka till Hölö.
Tragedin slutade med att Anders Ersson hängde sig i stallet vid Egelsvik den
21.12.1867, 54år, 5 månader och 21 dagar gammal.
I sanning ett kort andra äktenskap för dem båda och ett mycket tragiskt slut för
Anders, vars liv börjat så väl.
Till sist: Jag hoppas att någon med bygdeanknytning har lusten att utgående
från min sammanfattning och en sannolik bodelning mellan Anders och Brita kan
ge oss nutida besked om vad som krävdes för att skilsmässa skulle beviljas.
Själv måste jag vid nyss fyllda 86 lägga detta intressanta ärende åt sidan, eftersom
jag hellre vill titta på en obehaglig händelse på Mörkö under 1800-talets mitt.
Det finns bra foton på Hejsta-gårdarna, men jag vet ej vilken som är nummer 2.
Kyrkans ståtlige prost Malmborg finns likaså ett bra foto på och han var den aktive
vid förlikningsförsöken på 1860-talet.
Olle Eriksson

Hölöcirkeln
Under 2015 har Hölöcirkeln fortsatt med att dokumentera kvarnar i Hölö.
Cirkeln har också gjort utflykter till platserna där kvarnar har legat.
På vissa ställen har vi hittat kvarnhjul i bäckfåran. Men ställen där skvaltkvarnarna
har funnits finns endast rester kvar av avsatser i bäckfåran där kvarnen har legat.
Hölöcirkeln forskade inför utflykten ”I Sven Delblanc fotspår” var Sven bodde
när han gick i Kyrkskolan. Idag vet vi fortfarande inte var han bodde.
Hölöcirkeln fortsätter att träffas ca en gång i månaden 2016.
Vi ska följa Ostlänkens utbyggnad med att besöka platser som är intressanta för
oss. På hemsidan kan ni se i kalendern när vi ska träffas, alla är välkomna.
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Björn Söderberg på Harburen vårdar Eriksös naturreservat
På södra Mörkö finns tre naturreservat med unik natur; Slessberget, Kålsö och Eriksö.
Eriksö beskrivs av länsstyrelsens på följande sätt: "Gammalt odlingslandskap nära kusten
där smala åkrar sträcker ut sig mellan bergen. I beteshagarna växer gamla, grova ekar,
många mer eller mindre döda och därför uppskattade av insekter och hackspettar.
Längs bägge sidor av ön finns vackra, betade strandängar och sköna badklippor.
Slingrande grusvägar och ett myller av skogsstigar gör det lätt att upptäcka Eriksö till fots
eller på cykel."

Eriksö blev naturreservat 1998 och förvaltas av
länsstyrelsen. Ägare är Sveaskog. Den som håller markerna öppna enligt noggranna skötselplaner är Björn Söderberg, som bor på gården
Harburen på södra delen av ön. Tidigare har ön
tillhört Tullgarn som lät sina hästar beta på Eriksö, berättar Björn när vi träffar honom på gården.
– Kommer det många besökare till reservatet?
frågar jag
– Det kommer fler än jag trodde i början, säger
Björn. Den här delen av skärgården är ju rätt
okänd, den tillhör varken Stockholms eller
Trosa skärgård. Men både tyskar och holländare
börjar hitta hit.
Det är stor åtgång på länsstyrelsens broschyrer.

Björn Söderberg i sitt kök

I snart trettio år har kungen kommit till Eriksö på annandag jul
för att jaga vildsvin. Han har med sig ett sällskap på ett femtiotal
personer och de brukar skjuta 15-25 grisar. Det är en spännande
tid även för Björn. Någon månad före jakten lägger han ut havre
och korn för att samla ihop djuren. Sedan anordnas skallgång på
dem. Julen 2015 sköts ca 20 grisar, en räv och några rådjur. En
buffé brukar dukas upp i det fria med mat från Drottningholm.
Björn hjälper till med att ta ut inälvorna på grisarna vilket sen blir
"örngott"; godis för örnarna. Vildsvinen läggs ut i en viltparad vid
vägkanten innan de levereras till ”De Vilda".

Eriksö

Familjen Söderberg har i tre generationer arrenderat Harburen
men 2012 fick Björn erbjudande om att köpa gården med 16 hektar mark och Östersjövatten. Numera sköter han gården på egen
hand med hjälp av sina maskiner. Han odlar vall och spannmål
som havre och maltkorn på åkrarna som organiskt smyger runt
ekdungar, kullar och skogspartier.
www.holomorkohbf.se 14
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För att hålla landskapet öppet har han ett
femtiotal ungdjur som betar i hagarna under sommarhalvåret. De små kalvarna håller till i den gamla lagården nära huset på
vintern och de 26 ungdjuren hålls i lösdrift
i Gullbergas ladugård. Björn pysslar om
dem två gånger om dagen och ger dem
spannmålskross inomhus. Utanför finns
foderhäckar. Efter ett par somrar går djuren till slakt och Björn köper nya kalvar.
– Hur är det att möta korna när de går
lösa i reservatet, frågar jag.
– Det är inte alls farligt, djuren är bara nyfikna, säger Björn, men glöm inte att
stänga grindarna!

Börn i stallet hos sina kalvar

Björns farfar Karl Otto Söderberg med familj flyttade 1931 från Lugnet nedanför Löten
till Harburen. Björns far Gunnar som då var nio år var lite missnöjd; "Hade vi bott kvar
hade jag haft mycket närmare till skolan", sa han. Nu tog det tre kvart att gå dit.
Boningshuset var mycket gammalt och dragigt. "Om man pillade lite i de storblommiga
tapeterna blev det hål som man kunde se ut igenom " berättade Björns pappa för honom en gång. 1940 kom det nya huset, ett s.k. Grönsinkahus, med järnväg till Hölö.
Det forslades sen vidare med lastbil till bron där en hästskjuts väntade.
Huset byggdes sedan av byggmästare Öberg. Det ser nästan
likadant ut än idag. Ladugården är också sig lik men har
ett nylagt tak. På tomten finns
också ett par äldre stugor
med vacker utsikt mot fjärden
och öarna vid horisonten.
Björn är döpt i Östersjövatten
från strandkanten.
Björns mor Gun Söderberg
kom från Ösmo. Hon var
driftig och skötte bokföringen.
Föräldrarna kompletterade
varandra.
Gammal bild på gården Harburen
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Björn har många järn i elden. Han brukar ca 100 ha totalt varav 50 ha åker där han odlar
vall och spannmål, främst havre och korn. Resterande mark är betesmark. Den spannmål
som inte går åt till djurfoder säljs som grynhavre och maltkorn. Dessutom har Björn ett
par sidoarrenden vid Bobacken och Brink. Naturbetena prioriteras. Där får inte förbuskas eller bli skog. Det finns ca 30 hektar naturbetesmark, EU har också en femårsplan
som måste följas till punkt och pricka.
– Egentligen är det gammal
kunskap som används, säger
Björn.
På vintrarna har Björn hand
om snöröjningen på Eriksö,
södra Mörkö och Oaxen.
Han har en hel maskinpark
till sin hjälp för de olika sysslorna. Det finns t.ex. två äldre
traktorer, den ena med frontlastare och en nyare som användes i de tyngre jobben
inom jordbruket och på entreprenad. Dessutom finns en
spannmålstork för eget bruk.
– Blir det tyst och ensamt att
Det här är hemma för mig
bo här ute?
– Nej, jag pratar nog mer med
mina grannar och bekanta här än många gör i stan, svarar Björn.
Sen har jag ju bil och telefon.
Numera finns det bara två bofasta på ön förutom Björn. På Kättsö bor Bjarne Svanberg
som ofta bjuder honom på äkta kokkaffe. De har många projekt tillsammans.
Det gamla huset Fridhem revs för några år sedan. Numera står där ett nytt hus som Sven
Waks med fru lät bygga på platsen nära småbåtshamnen.
Gårdarna Gullberga och Eriksö är numera idylliska fritidsboenden.
Jag trivs med mitt jobb, säger Björn, och jag rår mig själv. Visst har jag mycket att göra
men också stor frihet. Dessutom har jag kontakt med folk. Det är ju också vackert
häromkring. Det är hemma för mig.
Annika Ekberg Ortler.

www.holomorkohbf.se 16

Hölö-Mörkö Hembygdsförening

100-års jubileum
Hembygdsrörelsen firar hundraårsjubileum 2016 med Hembygdens helg den 2728 augusti på Skansen.
Hembygdsföreningarna i Södertälje kommun kommer gemensamt att fira
Hembygdsrörelsens 100 år på Torekällberget i början av september. Program och
tid är ännu inte fastlagt.
Sveriges Hembygdsförbund har tagit fram profilprodukter för
Hembygdens år 2016. På produkterna finns logotypen för Hembygdens år som
med sina färgade löv signalerar mångfald och fest för alla som vill vara med.
Vår egen hembygdsförening kommer att ta hem ett profilpaket med klistermärken,
knappar, affischer, tatueringar och ballonger som vi kan dela ut.
Nedan ser ni ett antal produkter som kan beställas mot betalning.

Beställ profilprodukterna på:
www.hembygd.se/hembygdensar
www.holomorkohbf.se 17
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Per Morberg
Fick förfrågan om att skriva en liten artikel om mig själv. Har skrivit en hel del i min första bok”
Livet, scenen och konsten att laga mat.” Där har jag också en massa bilder från Tullgarn. Egentligen tycker jag inte om att vare sig skriva eller tala om mig själv – hur svårt det än är att tro
detta, men låt gå för att det är till min orts grannar.
Mina farföräldrar är båda från Hölö trakten. Har släktingar som härstammar från gårdsfolket på
Tullgarn lite här och var i Hölö trakten. Mina farföräldrar; farmor och farfar var hårt arbetande.
Farfar var hästkarl och skötte alla gårdens transporter. Frakt av is från Nora sjön till iskällarbacken på Tullgarn, all tvätt som skulle forslas ned till Nora gamla tvättstuga som idag endast är
en liten ruinrest, alla grönsaker som skulle tas till vara och all frukt som odlades i slottsparken
m.m. Han transporterade inte kungafamiljen som hade finare hästar från Stockholms hovstall.
Farmor ombesörjde mat till gårdens arbetare och hjälpte till i köket på slottet. Ibland städade
hon på slottet då det var mycket folk där.
Pappa föddes i en kökssoffa i Röda stugan som ett älskat sladdbarn och ende son med två äldre
systrar. I samma stuga fast 80 år senare satte han sig på farstukvistens lilla bänk och somnade
för gott efter att ha kupat potatisen så som han brukade.
Röda stugan står kvar utefter vägen mot Värdshuset och där bor min mamma.
Pappa gick i skolan på Tullgarn. Tegelbyggnaden som syns från gamla E4an. Det var bara ett
fåtal barn i klassen. Pappa var bäst i klassen, sa fröken medan pappa log lite och
tyckte att konkurrensen var ju inte stenhård precis.
Min barndoms lediga dagar tillbringade
jag på Tullgarn efter att farmor och farfar
gått bort och mina föräldrar tog över
kontraktet på bostaden. Innan dess var vi
naturligtvis och hälsade på farfar och
farmor. Jag tyckte mycket om hennes
mat.

Per Morberg

Foto: Matilda Svensson

Jag växte upp i Hökarängen och Sköndal
och flyttade därefter in till Stockholm.
Träffade tidigt min fru och fick barn.
Vi fick ett antal flickor! 5 stycken.
Vi bosatte oss permanent på Tullgarn
1994.
Att jag har haft lyckan att nå en viss
framgång kan jag bara tacka mig själv
för. En stor del av hemligheten med
framgången är mitt äktenskap och kompanjonskap med Inese min fru. Jag har
inga ärvda ekonomiska eller sociala fördelar. Pappa kan jag tacka för en komisk
ådra och mamma för ett litterärt intresse.
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Pappa var rörmokare och mamma dagisfröken.
Mitt arbete som skådespelare har varit krävande och utmanat mig liksom min idrottskarriär
gjorde. Att träna och träna för att vinna är inte så olikt alla de repetitionstimmar som man
måste lägga ner för att kunna gestalta och berätta en historia.
Att laga mat i ett svettigt restaurangkök i många timmar är inte heller så olikt. Man jobbar och
sliter för att få en applåd; För maträtten, rollen eller judosegern.
Jo det var judo som jag var bra på. Egentligen är det i judo som jag verkligen glänste trots att
det är mycket lite glans runt judo.
Att jag började göra matprogram var en ren slump men blev till min glädje uppskattat – vilket
jag i och för sig redan visste som den ödmjuka person jag är!
TV ledde till produkter och vin och jag blev plötsligt ett varumärke. Då jag inte kränger vin,
gör TV, skriver kokböcker eller spelar teater så är jag helst ute i skogen. Antingen med eller
utan bössa.
Att jaga är en ursprunglig och avkopplande syssla vilket jag med största glädje ägnar mig åt.
Har massor av kompisar, nya och gamla som jag delar detta intresse med. Helst jagar jag i närheten av Tullgarn men det är inte fel att resa till ett annat land och bekanta sig med natur, kultur och djur av okänt slag.
På Tullgarn och runt omkring känner jag varje sten. Det är en tröst och trygghet att vandra i
skogen och höra min fars röst inom mig som pekar ut alla svampställen och olika namn på växter och träd. I skogen är han som bäst och alldeles levande inom mig.
Tullgarn är en av de vackraste platser som jag upplevt och jag är innerligt tacksam över att få
bo här.

Morberg firar Jul kom ut 2013
www.holomorkohbf.se 19

Den stora matresan kom ut 2011.

BOKTORGET

Hölö-Mörkö Hembygdsförening

Kustfiske från Fifång till Nävekvarn
Gunnel Andersdotter och Christina Frieberg 150:”100 år på spåret” med järnvägen Järna—Nyköping
Jubileumsbok
150:Den gamla skräddaren berättar
En sörmlandsk folk– och bygdeskildring från
senare delen av 1800-talet. Baserad på skräddare
Ljunggrens memoarer.
Läsvärd! Nyutgiven 2013. 62 sidor.
100:Fifång—en ö utan källor
Ett skärgårdstorp under Tullgarns kungsgård. Av
Maria Landin och Björn Öberg. Utgiven 2001.
68 sidor
100:Hölöbygdens hembygdsdräkt
Dräkten invigd den 3 juli 1982.Innehåller brodyroch sömnadsbeskrivning. Av Monica Svensson
Utgiven 1988. 28 sidor.
Nyutgivning är planerat
Hölö-Passet
Med Åby-hälsobrunn och Hölöslaget. Ett stycke
bygdehistoria. 3:e upplagan. Utgiven 2001. 16 sidor.
30:Hölöprosten Scharff
och rysshärjningarna 1719. Av Ivar Högström. 2:a
upplagan. Utgiven 1998. 39 sidor.
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:-

Tullgarn i Hölö
historia
(utgången)
En historia som börjar på 1200-talet. Svenska kungens residens som idag står under Slottsförvaltningens
och Fastighetsverkets beskydd.
2:a utgåvan 1996. 20 sidor.
30:
Hölö sockenstämmoprotokoll
I renskrift från handskrivna och kopierade originalhandlingar. Från åren 1844—1846. Utgiven 2002.
130 sidor.
100:Det gamla Oaxen (tillfälligt slut)
Flaggjunkare Emanuel Jansson, född 1873, berättar
detaljerat om sin uppväxt på ön.
Hembygdsföreningen har kompletterat skildringen
med foton, kartor, faktarutor och kommentarer.
Utgiven 2003. 94 sidor.
160:Livet på landet ”Radiogården”, Berga gård på Mörkö.
Samtal med Eva-Britta Landström.
Utgiven 2007. 16 sidor.
30:Två generationer fotografer i Hölö,
Sigrid Hålldin och Elsa Tidblad.
Skriften om utställningen med samma namn.
Utgiven 2009
30:

Saknar du någon Årskrönika?
Spännande berättelser och skrönor från hembygden.
Skrivna av medlemmar och sockenbor.
Gamla årskrönikor finns från år 1989—2014
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
Beställning 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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