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 Mörköcirkeln 
 
Så gott som varje månad under 2012 
träffades Mörköcirkeln med ambitionen 
att gå igenom alla de platser på ön man 
under åren lagt in i databasen Bygdeband 
men även finns beskrivna i föreningens 
skrifter, årskrönikor, intervjuer. Det in-
lagda materialet tjänade som underlag 
och var till stor hjälp vid genomgång av 
respektive gård, torp, område. 
Ett program för cirkeln upprättades där 
man vid varje tillfälle man träffades gick 
igenom ett antal platser och där det var 
fritt fram för den/dem bland deltagarna 
som kände sig hågad att förbereda med 
såväl arkivmaterial som eget. Tanken var, 
och är, att komplettera i Mörköarkivet 
och ta vara på all den kunskap som delta-
garna förmodas besitta. Vilket även be-
sannades, att döma av alla ingående dis-
kussioner och samtal som avlöpte vid 
mötena.  
Roligt var även att höra inbjudna gäster, 
de lika genuina ortsbor som många av 
cirkeldeltagarna, berätta om sin egen 
hemmaplats på ön. Inte helt oväntat 
framkom detaljer som vi tacksamt tillfo-
gar i vår arkivsamling.  
Man inflikade även en vårvandring som 
gick från Idala via Nora till Kasholmen. 
Till dags dato kvarstår ytterligare några 
platser för genomgång, belägna på öns 
norra del. Därefter sker summering och 
sedan ska man diskutera eventuell publi-
cering, d v s om alls och i så fall i vilken 
form en sammanställning av materialet 
kunde ges ut. 

Vandring på Kasholmen 
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Ordföranden har ordet  
Hembygd vad säger det ordet dig?  

   För mig är det ett ord som jag på ett eller annat sätt 
identifierar mig med. Många har flera hembygder. Förut-
om den ort där man för tillfället bor kan det även vara 
orten där man föddes och växte upp eller/och där föräld-
rarna kommer ifrån. För mig är både Mörkö och Hölö 
min hembygd. Mörkö ligger mig varmast om hjärtat ef-
tersom min farmors farfars mor levde här från 1820-talet 
tills hon dog 1857. 

   Under de senaste decennierna har intresset för hembygden ökat. Det ser vi bla på våra cirklar 
där både Mörköcirkeln och Hölöcirkeln fått nya deltagare. Många besöker vår hemsida där du 
kan få mycket information. www.holomorkohbf.se. Vi får också många mejl med frågor allt från 
gårdar och torp till personer som har bott här. De flesta mejlen kan vi svara på tack vare att våra 
arkiv nu ligger på den interna databasen. Över 20 000 dokument och bilder har vi scannat och 
lagt in på denna. Som medlem har du tillgång till databasen. Det finns säkert mycket mera mate-
rial som kan tänkas ligga i lådor hos er som vi gärna vill ha för att lägga in i databasen.  

   Bygdeband är också en databas som är öppen för alla vilket vi har skrivit om tidigare.            
Så gott som allt material från Mörkö är inlagt i den databasen medan, än så länge, ett fåtal torp 
och gårdar från Hölö finns med.  

   Hölöcirkeln kommer att fortsätta med arkivarbetet under våren och onsdagar kl.13 är våra 
mötesdagar.  

   Mörköcirkeln träffas likaledes dagtid sista måndagen i månaden. Cirklarna äger rum i Blå sa-
len, Kyrkskolan. Förutom att den är vår föreningslokal ryms numera även det lilla klassrummet 
från övervåningen som du kan se på första sidan av krönikan. 

    Nu har Hembygdsföreningen blivit en av 
”kaféägarna” i Kyrkskolan. Varannan helg (jämna 
veckor) tar föreningen hand om kaféet. Vi tror sä-
kert att de finns en del personer bland våra med-
lemmar som vill hjälpa till med att stå i kaféet och/
eller baka till det. Eller bara komma och fika och 
träffas. I ett kafé träffar man många intressanta 
människor här får du dessutom reda på vad som 
händer i Kyrkskolan.  

   För en hembygdsförening är inte enbart en mer 
eller mindre omfattande föremålsamling av stor 
betydelse. Lika stort är även kännedom om de män-
niskor som levt och verkat i bygden  

Ett stort tack till styrelsen och alla medlemmar för 
allt arbete och tid ni under året lagt ned på vår före-
ning. Jag ser positivt på 2013 och att vi blir ännu bättre på att lära känna vår hembygd.  
                                 

            Louise Thor  

 

Mörköcirkeln träffas. 
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Frieri och Fiskeri vid Gäddornas Dal 
 
Här visar vi ett utdrag ur Tore Johanssons barndomsskildring: Frieri och Fiskeri vid Gäddornas Dal.  
Boken anmäldes i förra årets krönikan, men vi ville inte undanhålla er de här episoderna. 
 

Skolgång 
 
   Jag kunde inte läsa då jag började skolan, men kunde relativt fort knäcka läskoden med  
”Mor ror” och ”Far är rar”. Första dagen var mamma med mig. Mins Rut stående framför klas-
serna 1-2. Ettorna i en särskild rad vid väggen, som var till höger. Framför mig satt en kille som 
hette Sören. Han var tydlig orolig. En stund inpå första timmen pinkade Sören på sig, det börja-
de droppa pink från stolen. 
   Mina astmabesvär var överkomliga i 7-8 årsåldern, så jag klarade skolarbetet bra.  
Skolvägen var emellertid lång, 6 km genom skogen. En smal grusväg som slingrade sig genom naturen med 1 
km mellan varje gård. Gårdarna  Norrvrå, Smedstorp, Lötsta, Botorp och Urvik, från skolan räknat. Jag hade 
fått en cykel och kunde åka på den, men många gånger kunde jag åka med jeepen – en mjölkskjuts – som han 
som bodde vid Hålsnäs körde till Lida. Berit och jag trängdes i framsätet på den, då var det inget annat än att 
gå den långa vägen hem, efter den skoldagens slut. Berit gick i 4:e klass då jag gick i första. 

  Som matsäck hade vi en flaska mjölk direkt från lagårn och ett par smörgåsar med ägg på i ryggsäcken, som 
var gjorda på morgonen, ca klockan 6:30. Skolan började 8:10.  
    På vintern satt vi i kapprummet och åt våra mackor. På vår och höst satt vi ute och åt på matrasten. Jag hade 
inte någon skolbespisning under skoltiden.  
Tredje klass gick jag för fröken Ekedahl som ledde klasserna 3, 4, 5 och 6 i samma sal. Sista året i Petersborgs-
kolan för mig var fjärde klass. Då hade vi en rätt sträng lärare som hette Erhart. Han hade varit sjökapten. Bra 
ordning rådde i skolan, men det hände att han blev riktigt förbannad. En gång drämde han en boktrave i hu-
vudet på Jan Lundberg, som var Disponentens son, (en rik familj som ägde Edeby marmorbrott och sliperi) 
inte populärt, och med Jans pappa Disponenten vart det allvarligt samtal. 
    Måste också skriva om en händelse inom samma område: Jag gick i fjärde klass, var 10 år. Vid Smedstorp 
bodde en flicka som hette Britt-Marie Rosén. Hon var adopterad där. Britt-Marie var 10-11 år, mörkt hår, 
mycket utvecklad för sin ålder.                                                                                                                                                             

Områdeskarta från Dal till Norrvrå, där Petersborgsskola låg. 
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I klassrummet förekom lappskrivning från bänk till bänk som rörde lite förbjudna saker, t.ex. att kanske på 
rasten dra ner byxorna och visa sig. I jämförelse med många i fjärde klass så var jag helt outvecklad. Men den 
här Britt-Marie var ju mest spännande för flera pojkar.  
   Mitt minne har präntat sig starkt på en septemberdag: Skolan hade slutat, det var en solig och varm dag. Som 
vanligt var ju att hänga  på sig ryggsäckarna med tom mjölkflaska, tomt smörgåspapper och några läxböcker. 
Hemvägen 6 km, först Norrvrå sedan i tur och ordning Smedstorp, Lötsta, Botorp, Urvik och ytterligare över 
skogen 1 km.  
Jag gick den dagen, hade som för det mesta sällskap med Sven-Olov – men den dagen även med John – till 
Lötsta. Där tog Sven-Olov och John en annan väg. Sven-Olov gick till Långvallen där han bodde med fem 
syskon. Det var en pingstvänsfamilj. John fortsatte till Lindsberg, en liten gård och stuga där sexton barn växt 
upp. John var det fjortonde barn i kullen. Den där sköna septemberdagen kom vi i sällskap med Britt-Marie, 
som bodde åt samma håll. John, Sven-Olov, Britt-Marie och jag började gå hemåt. Vi pratade om ditt och 
datt, gick över järnvägen och igenom Norrvrågården uppför en lång backe. Kommer inte ihåg precis vad vi 
snackade om, men det innehöll vissa blyga, lite intima inslag. När vi hade kommit uppför hela långa backen 
stannade vi upp. Britt-Marie hade bara ca 300 meter kvar till Smedstorp, där hon bodde.  
Stämningen mellan oss var intimt laddad. Det resulterade i att vi överenskommet gick av vägen en bit in i sko-
gen, där ingen kunde se oss. Där skulle, som vi överenskommit, Britt-Marie ta av sig sina trosor, dra upp kjo-
len och visa oss nyfikna killar. Hon var tidigt utvecklad och hade hunnit få riktiga utbuktningar på  blusen.  
Britt-Marie backade inte. Hon var tydligen också tänd på situationen. Vi tre killar var märkbart ännu mer nyfik-
na. Vad var det vi skulle få se? Trosorna hade åkt ner till fötterna. Nu skulle hon lätta på kjolen.  
    Där kom det fram en redan hårbeklädd murra, som vi tre pojkar skulle nudda med våra snoppar. Det var 
bara att sekundsnabbt göra det. Inte fyra sekunder som Magnus Uggla sjunger, utan bara en sekund. Så var det 
klart och alla drog upp och knäppte sina byxor. Vi fortsatte hemåt, Britt-Marie var ju nästan hemma. Då hon 
hade gått hem till Smedstorp fortsatte vi. Det hade varit ovanligt tyst under det spännande skeendet, men nu – 
när vi var tre killar – utbrast vi till varandra: ”DEN VAR JU BRUN!”. En sådan fras, som uttalas vid någon 
speciell händelse raderas aldrig ut ur hjärnan.   
  
    För att fortsätta min skolgångsbeskrivning måste ju även mina tidvis stora besvär med and-
täppa (astma) under skoltiden beskrivas. Det innebar en hel del frånvaro. Min frånvaro i fjärde 
klass var så stor att sammanlagt en hel termin gick bort. Trots det klarade jag fjärde klassens 
mål, dessutom med bra betyg. AB i snitt. 
Min skoltid i Petersborgsskolan var nu slut, efter fjärde klass.  
 
   Några ord om 5:e och 6:e klass:  Vi hade rätt god samvaro med läraren, som höll god ordning. 
Hans rösthöjda ord ”håll klaffen” klingar fortfarande i öronen faktiskt. I övrigt fanns det väl en 
hel del nyfikenhet på flickorna, trots att det skulle dröja 3-4 år innan min pubertet skulle ta en 
begynnande början. Skolvägen till Broby var först lika lång som tidigare, men nu var målet Lida 
gård. Där kom skolbilen förbi för vidare befordran, 5-6 km till Broby. Antalet elever i klasserna 
var ca 12 st. i femman och 14-15 i sexan. Vi undervisades i samma klassrum gemensamt. 
    I klass 5 och 6 hade jag så lätt för mina studier (fick bra betyg) att jag verkligen, som t.ex. 
Olof Gustavsson från Smesta, borde ha flyttats över till Läroverket i Södertälje. Svårigheterna 
som hindrade mig var för det första mina jättestora återkommande astmaproblem. Dessutom 
den långa vägen från Dal (7 km till järnvägstationen sedan tågresa som tog 40 min,  plus 1½ km 
gångväg från Södertälje central). Ytterligare ett hinder var att möjligheten att bo i Södertälje hos 
Rune och Inga Kronlund grusades också – på grund av att jag var en hopplös sängvätare, och på 
grund av det inte vågade sova borta. Men det skulle ha varit det bästa för mig att komma bort 
från Dal, där jag var hyperallergisk för husdjuren. Särskilt stark allergi för korna. Dessa svårighe-
ter hindrade mig alltså från att få gå i läroverket där jag i så fall skulle ha tagit realexamen, och 
troligen vidare studier till studenten. 
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   Ett par årsklasser före mig slutade man skolan redan efter sex år (6:an). Nu hade emellertid 
kommungubbarna bestämt att barnen i Hölö skulle gå ytterligare ett år i den obligatoriska sko-
lan. Det ordnades så att 7:de klassen samordnades med barnen från Mörkö. 
Hölöbarnen och Mörköbarnen fick sammanstråla i ett gammalt skolhus vid Tullgarn, som låg 
någon kilometer från Kungliga sommarslottet. Då förlängdes min skolväg med 1½ mil. Jag fick 
ta mig till Lida (6 km). Där kom en gammal buss som Hjalmar Johansson ägde och körde oss till 
Tullgarn skola, 1½ mil. 
  

Skolgång 7: klass 
 

Jag hade fyllt 13 år då jag i augusti 1952 började i 7: klass. Läraren hette Enroth. Han var en bra 
lärare. Lärde ut på ett lätt och stimulerande vis. Han sa också till mina föräldrar att: ”Eran pojke 
Tore borde studera vidare”. 
   Skolvägen, de 6 km till Lida kunde jag nu bemästra bättre. 
Jag hade wurmat för att få en hjälpmotor till en cykel sedan ett år. Jag hade tjatat. Det gav frukt. 
Min pappa Gunnar pratade med smeden som bodde på Hölövägen en bit från kyrkan. Smeden 
hette Vide Fågelström. De kom överens om att införskaffa ett bakhjul att montera på mammans 
cykel. 
Runt navet på hjulet satt hela paketet: motor och tank. Jag var överlycklig att få en moped. Det 
var även då 15-årsgräns för att köra moped (cykel med hjälpmotor). De vanliga tramporna var ju 
intakta på mammans cykel. Jag var då bara 12 år. 
   Måste tala om att jag vid 12 års ålder fortfarande var liten och smal. Puberteten var avlägsen 
framåt i tiden. 
   Min framfart med denna moped var stimulerande för mig. Då jag färdades fram och tillbaka 
skolvägen Dal-Lida kom mopeden väl till pass, även vintertid. Jag åkte vilt på de smala hala vä-
garna. Framhjulet var väldigt lätt då motorn var placerad i bakhjulet, och framhjulet fick inget 
fäste på isen. En lösning fanns då – att montera en smal kedja runt däcket på framhjulet. 
Min framfart med mopeden, skidåkning utför berg m.m. var en stor oro för mamma Gunhild. 
Hon jagade mig ständigt med kläder och mössor. Troligen en rädsla att jag skulle få värre and-
ningsbesvär. Pappa stämde även in i tjatet. Jag hade en väldigt bra förmåga att låta det rinna av 
mig utan för mycket påverkan. 
              Tore Johansson 
 
  

Tore Johansson besöker Dal 2009 
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Hejsta 

Hundraåringen i Hejsta 
 
     Detta hände juldagen 1897 berättade min farfar 
för oss barn. Han var 16 år och familjen Gustavson, 
pappa, mamma och fyra barn åkte till julottan med 
häst och släde.   
    Farfar Simon skulle vara hemma och passa gam-
melmormor med frukost när hon vaknade. Den 
gamla Kristina Katharina var född 1797 och var nu 
100 år och 4 månader gammal. Hon var bondhustru 
till Anders Gustaf Ersson, Hejsta Nergård och när 
hon fyllde 100 fick hon telegram från kungen vilket 
hon var väldigt stolt över.   
 

  
 Det var inte så vanligt att bli så gammal vid 
den tiden. 
Farfar väntade på att den gamla skulle vakna. 
Det dröjde så länge och när han tittade in till 
henne fick han se att hon var död. Han grät, 
berättade han, visste ju inte vad man skulle 
göra med en död människa. Och aldrig kom 
de hem. 
 
 
 
 

    Det visade sig att familjen följde med farbrodern Pehr Wilhelm till Broby och åt frukost och 
drack ”glödg” och kanske något mer drickbart. De kom hem vid 13 tiden och då var de glada 
och ”glöggfryntliga”. Det var inte roligt att berätta för dem att gamla mormor var död. Nu blev 
det begravning istället för julglädje. 
                  
          Maj Petersson född Gustavsson 
 
 

1797—1897 

 
Hölöcirkeln 
 
Under vår och höst 2012 har Hölöcirkeln arbetat med att ta fram fakta, årtal, personer mm som 
är knutna till ställen i Hölö. Vi har också varit ute och tittat på torp och torprester i Hölöskogen.  
Som cirkelledare har jag lärt mig otroligt mycket om Hölö. Jag skulle tro att jag som Mörköbo, 
är den som f n kan mest om Hölö.  
I fem pärmar med 267 numrerade ställen plockar vi in dokument tillhörande respektive ställe. 
Idag saknar vi uppgifter på 164 torp och gårdar. Vi behöver hjälp med dessa som byggår, vilka 
som har bott där och kanske någon speciell händelse. 
På vår hemsida finns torpen och gårdarna som vi vill ha hjälp med namngivna.  Skriv  gärnaner 
det du vet om dem och skicka in till info@holomorkohbf.se 
             Louise Thor 

mailto:info@holomorkohbf.se
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Hälleby, Hölö och Dåderö på Mörkö       

 
Mina exempel  visar tydligt hur väl släktforskning och hembygdsforskning hänger samman. 
 
     
   Genom min släktforskning vet jag sedan länge att en släktgren av mina förfäder  har varit bo-
satt på och ägt Hälleby gård sedan början av 1700-talet ända in på 1800-talet. Efter ännu lite 
forskning inser jag nu att man i min släkt har ägt och varit bosatt även på en av gårdarna i Dåde-
rö by, i mer än 100 år. Dåderö ligger på Mörkö men i Ytterjärna socken.  
 
   I bouppteckningen efter änkan till Möns-
terkrivaren / Bokhållaren Sven Ljungqvist, 
Sigrid Kalm förtecknas i  inventarium det 
Ljungqvistska stärbhusets fastigheter : 
- Hälleby rusthåll i Hölö socken och Hölebo 
härad   
- Broby Skattehemman i Hölö  
-Hopen (avser GullbergsHopen) i Hölö  
- del i Dåderö i Ytterjärna socken.   
- Myra rusthåll Runtuna socken och Dahla i 
Svärta socken  
- Skilleby ¾ mtl skatte i Hölö socken, 
(Västergården) 
-Ustad 1 mtl skatte i Vårdinge socken 
 
    Sven Ljungqvist och Sigrid Kalm hade  3 söner och 2 döttrar. Efter dåtida arvsregler ärvde  
döttrarna endast hälften mot sönernas andel. Med 5 andelar ärver därmed sönerna vardera ¼ 
och döttrarna vardera 1/8 av tillgångarna. Kvinnorna företräddes av sina män vid arvskiftet.  
Borgmästaren Benjamin Ljungqvist, brodern Häradsskrivaren Sven Ljungqvist och systern 
Catharina och hennes man, Befallningsman Olof Hagström, sålde sina andelar i Hälleby.  
Köpare är Befallningsman Johan Schultz vars hustru Elisabeth  ärvt 1/8 i Hälleby och ½ i Skil-
leby.  Johan Schultz och yngste brodern  Rektor Fredrik Ljungqvist blir hälften ägare till Hälleby 
( 1 mtl var) och Schultz ensam ägare till Skilleby efter köp från systern Catharina. Den del i Då-
derö som upptas i stärbhusets tillgångar  köps av Johan Schultz. 
 
   Ägare och bosatta på Hälleby efter Sven Ljungqvist, med  följande släktskap, har varit 
1730 – 1762 
Rektor Fredrik Ljungqvist och hustrun Agneta Pihl ägare till 1 mantal och Johan Schultz 1 man-
tal. 1764  - 1776 
Bokhållare Anders Fredrik Ljungqvist och hustrun Agneta Malmenia samtida ägare med Carl 
Fredrik Schultz.1777 -1786 
Landskamrer Daniel Müller och hustrun Anna Lisa Schultz vilken ärver Johan Schultz och Eli-
sabeth Ljungqvist. I ett dokument om gravsyn i Hölö kyrka 1785 (se artikel Årskrönikan  2010) 
anges att Daniel Müller är ägare genom arv efter  Ljungqvistskan. 1787 - 1795 
Löjtnant Isac Fredrik Müller  (son till Daniel Müller – A L Schultz, bror till Johan Daniel Müller 
på Dåderö gård) och hustru Elisabeth Ulrica Schultz (kusin till Isaac Fredrik och Johan Daniel) 
1795 - 1824 
Urfabrikören Carl Hubert Garneij och hustru Ulrika Fredrika Müller (dotter till Isaac Fredrik) 
1824 - 1835 
 
   Ulrika Fredrika Garneij (född Müller) , bosatt på Valåker och Sörby efter makens död ägare 
till  Hälleby. Sönerna Carl Daniel Garneij och Inspektor Hubert Napoleon Garneij   brukar Häl-
leby till 1835. Modern dör 1847 och Hälleby har då  lämnat släkten. 
 
 

Inventarium till bouppteckningen Anno 1728. 
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   Uppgiften i bouppteckningen om en del i Dåderö hade jag inte forskat djupare i förrän jag 
hade anledning att läsa in en del material i samband med en Mörköcirkel i början av året. Jag 
visste att en Kronobefallningsman Johan Daniel Müller var tillsammans med sin hustru bosatt 
på Dåderö i slutet av 1700-talet. Jag hade en tanke att det troligen var som Kronofogdeboställe 
och därmed kronoegendom. 
 
   Nu får jag se att gårdarna i Dåderö by har en tvist om mark med Sätesgården Ängsholm. 
Ängsholmen är Översteboställe för rytteriet Adelsfanan, och gårdarna i byn är skattehemman.  
I Lantmätarens förrättning med karta får jag se namnet Daniel Müller med titeln Kronofogde 
och årtalet är 1760. Det kan knappast vara 
den Kronofogde och den Müller som var 
bosatt på Dåderö. Johan Daniel Müller är 
född 1748 och skulle i så fall ha gjort kar-
riär som 12 åring.  
    Men efter lite mer forskning inser jag 
att det är hans far som avses och som jag 
visste var Landskamrer och så småningom 
ägare till och bosatt på Hälleby. Daniel 
Müller var även han en tid Kronofogde 
och bosatt i Södertälje där hans barn var 
födda. Öknebo härad, där Daniel Müller 
är kronobefallningsman, omfattar bl.a. 
trakten runt Södertälje  och söderut ingår 
Ytter Järna socken och  på 1700-talet en 
del av  Södermanlands län där Daniel Mül-
ler gör karriär till Landskamrer.  
 
    Tvisten mellan Dåderögårdarna och Ängsholm fortsätter i ytterligare 23 år och i lantmäteri- 
handlingar 1783 finns nu Johan Daniel Müller med som ägare. Motparten i tvisten är Översten i 
Adelsfanan Wolter Reinhold Stackelberg som var chef för regementet i 50 år.  
Ängsholm är boställe för regementchefen. 
 
   Ägare till en av gårdarna i Dåderö by har varit: 
Sven Ljungqvist från omkring 1700. 
Kronofogde Johan Schultz 1730 - 1758 
Landskamrer Daniel Müller som företräder hustrun Anna Lisa Schultz vid arvsskifte 1758  Kro-
nofogde Johan Daniel Müller (son till Daniel Müller och A L Schultz) hustru Ulrica Fors.  
Bosatta på Dåderö gården från 1776 eller tidigare till 1820.  
Paret Müller på Dåderö efterlämnar inga barn och gården övergår till andra ägare 1820. 
 
   Ännu en anknytning  till en gård i  Dåderö by har en ättling till Sven Ljungqvist och hans dot-
ter Elisabeth genom släkten Schultz.  Olle Eriksson är  släkt- och hembygdsforskare känd för 
många i vår förening. Olle har funnit att hans farfars mor Brita Lovisa Schultz och farfars far  
Carl August Eriksson varit bosatta på Dåderö 1856 – 1880. Olles  farfar Carl Albert är född på 
gården 1857. 
 
   Mina exempel  visar tydligt hur väl släktforskning och hembygdsforskning hänger samman. 
Om jag inte hade haft anledning att forska en del om Dåderö hade jag kanske inte heller fått 
fram sambandet  med min släkt. 
                 Runo Palmgren 
 

Gammalt fotografi Helleby gård, 1901. 
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  ÅRETS BILDER UR 

Rekonoseringsvandring inför  

Fruängsbergbestigningen  

Runo  Palmgren håller  

ordning på arkivet i sam-

band med flytten Kyrkskolan har fått en ordentlig renovering.  

Nytt tak och nymålad exteriör 

Vår nya dräktmonter vid ingången till Blå Salen 

Allt skulle magasineras 

tillsvidare!!! 

Nedanför Sandvik på Mörkö 



www.holomorkohbf.se         11 

 

Fotograf:  

Gidde Ortler  
(Till höger i bild) 
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Hölöcirkeln 

Skolmuseet har fått sin nya plats 

VÅR VERKSAMHET  
 

 

Hölöcirkeln  gör ett stort arbete och har ro-

ligt för det mesta! 

Oväntad besök i samband med Mörköcirkeln!! 

Kattvindsröjning med fynd!! 

Ett  blivande skolbarn leker skola i vårt  ny-gamla skolmusëet på bottenvåningen 

Flytten Från utställningen ”KLÄDD” 
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Syrentorparna  på Mörkö  
              
     Syrenernas knoppar sväller i min trädgård på Mörkö.  
Vårsolen lockar mig och min väninna Lisa att ta årets  första cykeltur. 
- Kan vi inte cykla till syrentorpen? frågar jag. 
- Vad menar du? 
- Jag  menar de  tre torpen på Mörkö där Josef  Kjellgren, Erik Asklund 
och Ivar Lo-Johansson bodde på trettiotalet. 
- Det verkar intressant. 
- Det fanns ju syrentorpare i Hölö också, till exempel  poeten Gunnar 
Ekelöf, Gustav Sandgren och grafikern Stig Åström i Brostugan vid  Mör-
köbron  men dit får vi cykla en annan gång.  
   Vi packar ner matsäck och ett par böcker i cykelkorgen och ger oss iväg. 
   Vårvinden är sval men solen värmer. Åkrarna ligger nakna och smält-
vattnet blänker i dikena. Det enda som hörs när vi lämnat den stora vägen 
och segar oss uppför backarna mot Nygård är fåglarnas vårrusiga sång. Gården ser ut som på 
syrentorparnas tid men det finns inte längre några kor i ladugården och ingen arrendator som 
brukar den. Däremot hörs glada barnröster från bostadshuset. Vi stannar till en stund och jag  
plockar upp ”Trosaartiklar ”av Hans Nilsson ur cykelkorgen och citerar några rader:  
 ”Det var Erik Gustavsson, som rattade mjölkbilen och allt emellanåt hade syrentorparna som 
liftare vid sin sida, stundom för att uppsöka tidningsredaktionerna i hemstaden för lyftande av 
honorar för sitt brödskriveri och stundom medförande fisk för avyttring på Södertälje torg. Det 
var Gösta Davidsson som fyllde den livgivande krukan” 
 
 

                           Torpet  Suss och Ivar Lo-Johansson 

 
    Vi öppnar grinden och rullar behagligt förbi hagmarker och åkrar och genom en mörk barr-
skog. Torpet Suss ligger skyddat på en höjd med fri sikt över bygden. Mycket är moderniserat 
och tillbyggt på det stora torpet medan det lilla som döljer sig bakom syrenhäckarna är mer ge-
nuint. Den siste arrendatorn här var Harald Melin. Han hade fyra kor och två hästar. När arren-
datorn på Fagersvik fått flytta på grund av tjuvjakt tillkom två kor och fiskevatten. 
   Här hyrde Artur Lundkvist in sig sommaren 1933 för att skriva ”Negerkust”. Tillsammans 
med Erik Asklund på Fagersvik, Josef Kjellgren på Sandvik, Gustav Sandgren på torpet Linde i 
Hölö och Harry Martinson i Sorunda hade han 1929 gett ut en modernistisk diktsamling med 
titeln 5 unga. Den var på fri vers och bröt med alla konventioner. Författarna kom från enkla 
förhållanden och var autodidakter.  
   Delvis inspirerade av ”Skogsliv vid Walden” av Henry David Thoreau flyttade de ut på landet. 
Det var billigt att hyra sig ett torp och författarna hade dåligt med pengar. Att sitta och skriva i 
blommande syrenbersåer gav också både arbetsro och inspiration. 
     Här på torpet Suss hyrde också Ivar Lo-Johansson in sig ett par somrar i början av trettiota-
let för att skriva Kungsgatan (1935) och Statarna ( 1936-37). Till skillnad från de andra syrentor-
parna var Ivar Lo själv uppvuxen i torp och statarlängor och såg inte lantlivet som någon idyll. 
Han har skrivit ganska ironiskt om den här perioden i sin självbiografiska bok ”Författa-
ren” (1953).  Lisa läser upp några rader ur den boken medan vi vilar en stund på stenmuren: 
”Det var vid den tiden de unga mestadels stadsfödda författarna förälskade sig i syrentorp i 
Sörmland. Det var landsbygdsromantik. På landet kunde man meta och bada. På landet kunde 
man också skriva. På landet kunde man fortfarande som vuxen gå barfota i grönt gräs, leka.  

Torpkartan. 
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De hyrde sig obrukade, övergivna 
torp.                                                                             
De tog ut sina kvinnor dit, klädde 
dem i små förklän, ställde dem att 
laga mat vid järnspisen. De lekte 
torparlycka. Kvinnorna gräddade 
plättar, drömde hemdrömmar. I för-
fattarnas böcker fick de annars vara 
halvt mystiska sexualobjekt. I stugan 
där fordom en skräckslagen torpare 
någon gång vartannat år med möda 
präntat sitt bomärke under ett uselt 
torparkontrakt, tronade nu skrivma-
skinen. .” 
     Vi cyklar vidare genom ett 
trolskt landskap med stora stenblock och förvridna tallar. Marken är täckt av lingonris. Så plöts-
ligt ljusnar det och vi rullar med god fart ner mot Mörköfjärden.  På vänster sida dyker det upp 
ett rött torp omgivet av äppelträd och syrenhäckar med stora knoppar.  
 

Torpet Fagersvik och Erik Asklund 
 

    Det är Fagersvik där Erik Asklund bodde mellan 1933 och 1939. En medelålders kvinna mär-
ker att vi stannat och kommer emot oss med ett leende. Hon berättar att hon hyrt torpet av 
Hörningsholm i  43 år.  
Ibland får hon besök av litterära sällskap. Även vi får stiga in i den pietetsfullt bevarade stugan.  
Det brinner en eld i järnspisen för att jaga vinterfukten på flykten. Vid fönstret finns en matplats 
där Erik Asklund och hans fru Vera måste ha njutit av sina måltider. Fisk fanns det i sjön och 

bär i skogen. Mjölk hämtade de hos bonden 
och de odlade själva potatis och grönsaker. 
Utsikten från storstugan, som också var skriv-
kammare, är betagande.  

    På väggen hänger ett pietetsfullt inramat 
brev där Erik Asklund inbjuder Nils Ferlin till 
en kombinerad 25-årsdag och midsommarfest 
1933.  En stor del av tidens litterära etablisse-

mang deltog i den legendariska festen som 
kanske skildrats bäst av Erik Asklund  i hans 
bok ”Livsdyrkarna” (1963). I Fagersvik skrev 

han ”Lilla land” (1933),  ”Fanfar med fem 
trumpeter”( 1934) och ”Svensk idyll” ( 1937).  

 
Många Mörköbor kunde känna igen sig själva och sina grannar i ”Lilla Land” och det var inte 
alltid populärt. 

 

Torpet Sandvik och Josef  Kjellgren 
 

   Vi cyklar vidare utmed vattnet, förbi några sommarstugor, genom en björkskog och förbi en 
liten åker. Plötsligt tar vägen slut och vi är framme vid torpet Sandvik. 
   Det består av två små röda stugor mellan ett par trädbevuxna bergknallar. Framsidan är varm 
och inbjudande med fin utsikt mot strandängarna och halvön Helgö  med vatten på ömse sidor. 
Baksidan är mörk och fuktig. 
 
      

Ivar-Lo Johansson och torpet Suss. 

Erik Asklund och torpet Fagersvik. 
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   Josef Kjellgren föddes i Mörkö socken 1907 men växte upp  på Södermalm. 1931 hyrde hans 
familj Sandvik som sommarstuga. Josefs gode vän och granne Erik Asklund fick hyra lillstugan. 
Josefs syster grävde upp en vit syren vid Pålsundet i Stockholm och planterade den vid Sandvik 
nära Pålsundet på Mörkö.  

 
   Josef Kjellgrens far skaffade en båt och började fiska och Erik Asklund hjälpte honom att vitt-
ja näten varje morgon klockan fem. Sen rodde de till Mörköbron och sålde fisken till en fisk-
handlare från Södertälje. De tjänade 70 kronor i månaden på fisket och årsarrendet för torpet 
var bara 200 kronor så det gav ett bra tillskott i kassan. Josef Kjellgren satt mest inne och knatt-
rade på sin skrivmaskin. Resultatet blev ”Spansk Odyssé” (1932 ) och ”Människor kring en 
bro” (1935). Den boken handlar om bygget av Västerbron och är unik eftersom den är en av få 
svenska kollektivromaner.  
   Familjen hade några fina somrar här men sen blev Josef allt blekare och hostade mer och mer. 
Han hade en gammal lungskada och den blev inte bättre av att det alltid var fuktrosor på tape-
terna i hans kammare. Josef Kjellgren hamnade så småningom på sanatorium och avled i tuber-
kulos 1948. Märkligt nog skrev han sina bästa böcker, ”Smaragden” och ”Guldkedjan” under 
sin sjukdomstid.  
 
  Vi vandrar ut på strandängarna nedanför Sandvik och ser för vår inre syn hur syrentorparna 
och deras vänner strövade omkring här, diskuterade litteratur eller läste upp sina texter för var-
andra.  
De levde mitt i naturen och använde den både som inspirationskälla och vilsam bakgrund för 
sitt skrivande. Om de hade sålt en artikel blev det som omväxling en festmiddag på Trosa Stads-
hotell. När det mörknade över Europa och andra världskriget bröt ut innebar det slutet för sy-
rentorparnas idylliska tid på Mörkö.  
                                                                                                        Annika Ekberg Ortler                                       
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

Josef Kjellgren och torpet Sandvik. 
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Mankan Nilssons känslor om Mörkö 
 
Mörkö.  
Eller mörkölandet som jag vill säja, är som att äga ett eget land.  
Djupt rotat i själens ömmaste vrår.  
Alla ord tycks börja där.  
O alla minnen likaså. 
Som barn började hjärtat slå våldsamt strax innan Valåker om man kom från Norrköping,  
och kom man från Stockholm var det Pilkrog. 
Mörkölandet är precis allt för mig.  
Luft är ljus, skrev poeten.  
Om inte mörkölandet hade funnits då fanns inget annat heller. 
Inte musiken, inte himlen, inte havet, inte orden och knappt jag! 
Evigt i mitt hjärta – mörkölandet. 
   
        Mankan ”Örsten” Nilsson 
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 Tankar kring Fattigdom och Åldringsvård 

 
     När jag läser tidningsartiklar omkring framförallt barnfattigdom här i Sverige så känns det 
främmande och fel.  Likaså klagas det alltför ofta på alltifrån skolmat till åldringsvård.   
Det har dock blivit bra mycket bättre än det var i min egen ungdom på 1930-40 talen  — likväl 
är svensken i gemen inte förnöjsam. 
     Eftersom elever i Hölö-Mörkö avgångsklasser vart år får en genomgång av Hembygdsföre-
ningens material och en inblick i hur det var förr, så ser jag det som naturligt att ungdomarna 
även får ta del av den skatt som sockenstämmoprotokollen utgör. 
     Protokollen  finns för såväl Hölö som Mörkö i inbunden form i Hembygdsföreningens lokal. 
Först en kort inledning innan jag kommer med mitt exempel. 
   1863 kom ett beslut att varje Kommun/Socken skulle ha en fattigvårdsstyrelse. 

Dessförinnan beslutade Sockenstäm-
man, vilken person inom socknen som 
var i mest behov av en plats på Fattighu-
set – en föregångare till Ålderdomshem-
met. Antalet platser var begränsat.   
Mestadels var det änkor som kom i frå-
ga, vars barn inte kunde ta ansvar för 
den gamle och orkeslöse. Även föräldra-
lösa barn kunde bli omhändertagna på 
Fattighuset. 
 
     Om antalet orkeslösa var stort och 
Fattighuset inte kunde ta emot fler, så 
kunde den gamla bli inackorderad i nå-
gon stuga i omgivningen där sängplats 

kunde beredas. I dessa fall utgick  en kvarts, en halv eller full fattigdel.  Det leder nu för långt att 
även beskriva vad full fattigdel kunde innebära i natura i form av mjöl, sill, potatis samt ett 
mycket blygsamt penningbelopp. 
 
     Ett exempel taget från Mörkö sockenstämmoprotokoll 18.2.1849 §2 
 
     Ordföranden frågade om Sockenmännen antogo fattigvårdsstyrelsens förslag, 
att, efter aflidne fattighjonet Stina Jönsdotter Lång, till åtnjutande af erforderlig 
omvårdnad och full fattigdel, i fattighuset intaga numera vernlösa och högst bräck- 
liga Enkan Stina Pehrsdotter i Gåstad, mot det villkor att de contante Medel hon 
ännu eger i behåll omkring 33 Riksdaler Banco, och hennes få lösöre persedlar inginge 
till fattigkassan sedan hennes aflägsna Släktingar derpå afsagt sig allt anspråk 
därigenom, att de försäkrat sig icke vilja eller kunna till döddagar vårda ofvan- 
nämnda Enka ?       Bifalles    In fidem 
                                                                  ” Namnteckningar ” 
 
     Observera skrivsättet - Ett enda stycke, mycket kommatecken i.s.f. punkter 
                                                                          
                                                                                      Olle Eriksson 
 
 
 

Hölö Ålderdomshem 
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Mörkö - Tuna, vårt barndomshem 
 
Det kom ett mail till Mörkö från Monica i Södertälje: 
”Min morfars farfar Anders Petter Brundin och hans hustru Agnes Ottilia arrenderade Tuna gård på Mörkö 
1860 till 1903.  
Två av sönerna gjorde 1946 en familjeskildring på 70 sidor som borde vara av intresse för hembygdsföreningen. 
Om de inte redan känner till den?” 
 
 
Vi hade ingen aning!  
Vi kan läsa livfulla skildringar om skolgång på ön och skolhushåll i stan, husförhör, dagligt arbe-
te och nyodlingar, sjukdom, fritidssysselsättningar och julfirande. Sällskapslivet ges utrymme och 
den ”inre kretsen” på ön namnges noggrant. 
Skildringen har, med vår tids ord, ett barnperspektiv och också ett ovanifrånperspektiv – den 
skrevs ju av sönerna till `patron´ på gården. Men vem skulle annars berätta för oss?  
Föreningen har fått en dyrgrip - och ett ansvar att bevara den.  
Tack Gunnar, Ragnar och Monica, tack från hembygdsvänner och mörköforskare, förmedlat av 
                                                                                                                   Bengt Stenberg,  
Egelsvik 
Skriften kommer enligt överenskommelse med familjen Brundin att finnas tillgänglig för studie-
grupper och läsning i föreningens bibliotek, och för medlemmar också i vårt elektroniska arkiv. 
Den kommer inte att läggas ut på hemsidan eller försäljas. 

 
 
 
Citat från skriften 
 
    Skoreparationer gjordes av skomakare Eriksson i Egelsvik. Där satt gubben i sin lilla stuga 
och plitade. När det blev mörkt tände han den lilla gaslampan, vars låga nätt och jämt gav  
vägledning i rummet, men med tillhjälp av en vattenfylld glaskula, som hade lämplig placering 
mellan ljuslågan och arbetsstycket, kunde gubben få detta hjälpligt belyst. 
            
           Bengt Stenberg 
 

En av de gamla Tuna-gårdarna—här bodde 

Brundin familjen under de första åren på 

Mörkö. 

”Byggningen” på Tuna, byggd av familjen 

Brundin i slutet av 1860-talet. Bilden togs 

ca1877. 

Patron står framför huset, familjen nere i 

trädgården. 
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Lenny Clarhäll, 32 år i Hölö 

 
Lockad av en annons kom vi till Hölö och Hammarstugan en vårdag 1979. För min del var saken klar. Jag 
hade hittat rätt! 

  Under våren år 2012 hade jag en utställning på Södertälje Konsthall som kom att heta            
”44 år i Södertälje”. Av dessa 44 år har jag bott 32 år i Hölö. Att jag hamnade och blev kvar i 
Södertälje var en slump men valet av Hölö var mycket medvetet. 

    Jag och min familj hade länge sökt en bostad avskilt från det allmänna bruset och för att kom-
ma närmare naturen. Samtidigt hade jag en önskan att bygga en ateljé som passade min verk-
samhet. 

     Hammarstugan var då i starkt behov av reparation. Det krävdes också omfattande om-och 
tillbyggnader för att huset skulle motsvara nutida standard. Etapp två blev bygget av ateljén som 
stod färdig år 1982. 

Hammarstugan är från 
början ett litet torp från 
1700-talet. Torpet är för-
modligen flyttat till sin 
nuvarande plats på slutet 
av 1800-talet. Då fick det 
också sitt nuvarande 
namn. ”Hammar” bety-
der berg i dagen. Och det 
finns det gott om i när-
heten. När vi var nya här 
mötte jag en äldre Hölö-
bo, som sa: ”Jaså, du bor 
på Hammarn”. Det är 
namnet på berget som 
ligger i anslutning och 
som skyddar mot nord-
västvindarna. 

 

    Hammarstugan är också omgiven av ett kulturlandskap som kan beskrivas som rester av ett 
herrgårdslandskap. Öppna beteshagar med rika inslag av ädelträn. Lida hästhage, som det står på 
gamla kartor, står i prunkande blom på våren.  

    Där finns också ett antal fornminnen, ett 70-tal järnåldersgravar, en skeppssättning och en 
runsten som står på sin ursprungliga plats. Stenen berättar att här bodde en gång en ”bonde 
god”, på 1000-talet som hette Kettilhovde. Denne bonde var säkert inte den första här i trakten. 
När Lillsjön en gång i tiden var en havsvik måste det varit attraktivt att odla och bo där i söder-
sluttningen. 

     Det finns alltså många skäl till att jag finner omgivningen stimulerande och samtidigt skänker 
mig arbetsro. En annan viktig sak är närheten till Stockholm där jag har mina yrkesmässiga kon-
takter. Inte minst viktigt är Bergmans Konstgjuteri där jag gjuter mina bronser. 

    En annan väsentlig samarbetspartner är en verkstad i Falun. Där utförs efter mina skisser och 
modeller de större verken som skall vara i andra metaller än brons. 

Lenny Clarhälls Hammarstugan. 
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    Många av mina stora offentliga verk har kommit till här i Hammarstugan. Jag hade just avslu-
tat den stora bronsgjutningen Minnesmärket över Ådalshändelserna 1931, när ateljén stod färdig 
och jag fick i uppdrag av Statens Konstråd att utföra en trärelief  för Handelsdepartementet i 
Stockholm. Det blev några hektiska år i den nya ateljén. Jag gjorde en utsmyckning av nya läns-
biblioteket i Skara, skulpturer i brons för nytt sjukhus i Vänersborg och för Stockholm Vatten i 
Järfälla. Samtidigt arbetade jag med utställningen ”Tre Spelmän” för Rikskonserter och Riksut-
ställningar. En utställning som skildrade tre musiker och deras tonspråk i ett antal skulpturer i 
trä. Utställningen gick på turné i hela Sverige under åren 1986-88. 

    1990-talet blev minst lika intensivt med stora beställningar. Bland annat till nya Göteborgs-
operan. Skulpturen ”Portalen” i emalj till AstraZeneca blev färdig, och ”Livshjulet”, en stor trä-
skulptur för Historiska museet i Stockholm.  

    2000 -talet dominerades av utställningar, bland annat på på Konstakademin i Stockholm. Jag 
fick också en beställning från Hallands läns landsting. En monumental skulptur i lackerad alumi-
nium för nytt sjukhus. Även till Katrineholm gjorde jag tre skulpturer i cortènstål. 

   När detta skrivs, februari 2013, skall jag under året inviga tre nya verk i offentliga samman-
hang: En för trädgårdar i Enköping. En annan för en skola i Södertälje samt senare en stor 
skulptur i brons för Mariestad. 

   Nu när våren nalkas ser vi fram mot en fin trädgårdssommar. I gott vindskydd och i ett gynn-
samt söderläge har vi haft alla möjligheter att skapa en trädgård som har blivit uppmärksammad 
lång utanför kommunens gränser. Intresset att besöka vår trädgård har ökat från år till år. En 
liten skulpturpark på baksidan av ateljén är också på väg att förverkligas. Detta gör att Hammar-
stugan har blivit ett utflyktsmål för många trädgårds- och konstintresserade. 

Hammarstugan i Hölö, februari 2013      Lenny Clarhäll, skulptör 

Lenny Clarhäll och 
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 BOKTORGET 

Båtsman och Ryttare 

Hölö Mörkö socknar. Redigerad av hembygdsföre-
ningen.  

Utgiven 1999. 29 sidor    30:- 

Den gamla skräddaren berättar 

En sörmlandsk folk– och bygdeskildring från senare 
delen av 1800-talet. Baserad på skräddare Ljung-
grens memoarer. 

Läsvärd! Utgiven 1999. 62 sidor.   100:- 

Fifång—en ö utan källor 

Ett skärgårdstorp under Tullgarns kungsgård. Av 
Maria Landin och Björn Öberg. Utgiven 2001. 68 
sidor. 

ISBN 91-631-1340-6    100:- 

Hölöbygdens hembygdsdräkt 

Dräkten invigd den 3 juli 1982.Innehåller brodyr- 
och sömnadsbeskrivning. Av Monica Svensson 

Utgiven 1988. 28 sidor.    30:- 

Hölö kyrkskola 100 år 

En sockenskolas historia 1879—1979. Utgiven 1996. 
2:a omarbetade upplagan. 24 sidor.  
                                                                    30:- 

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. 

Nytryck 1999. 96 sidor.    150:- 

Julen på Mörkö prästgård på 1860- och -70talen. 

En julberättelse av Anna Ahlander. 

Rikt illustrerad. 24 sidor A5. Utgiven 2001.  30:- 

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 1999.  

116 sidor. 

                150:- 

Årets krönika ingår i medlemsavgiften 
 

Pålsundet 

Sundet som skiljer Mörkö från övriga Sverige”. 

En hembygdshistorisk tillbakablick. Utarbetad av 
HBF’s studiegrupp 1996. 57 sidor.  nytryck på gång     
                                                50:-                                                    

Tegeltillverkning inom Hölö Mörkö 

Verksamheten under 1600—1700-talen. Utgiven av  

HBF’s studiegrupp 1996. 16 sidor.   
                                                                    30:- 

Tullgarn i Hölö historia 

En historia som börjar på 1200-talet. Svenska kung-
ens residens som idag står under Slottsförvaltningens 
och Fastighetsverkets beskydd. 2:a utgåvan 1996. 20 
sidor. 

       30:- 

Hölö sockenstämmoprotokoll 

I renskrift från handskrivna och kopierade original-
handlingar. Från åren 1844—1846. Utgiven 2002. 
130 sidor. 

       100:- 

Mörkö sockenstämmoprotokoll (förnärvarande slut) 

I renskrift från handskrivna och kopierade original-
handlingar. Från åren 1844—1846. Utgiven 2002. 
130 sidor. 

       100:- 

Det gamla Oaxen 

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—2011 

Beställ från Hölö Mörkö Hembygdsförening! 

Kyrkskolan, 153 92 Hölö. I 

nfo@holomorkohbf.se 
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