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E n ny studiecirkel har startat! Det är Lillsjö-cirkeln som ska dokumentera området runt Lillsjön.  

Cirkeln använder en vacker karta över Hölöö Sochn. Bilden är ett utsnitt från en gammal karta över 

Südermannlandh Nyköpings Lähn, och Hölbo härad 

Kartan är vacker men anonym. Vem ritade den och när? Den kan vara skapad på 1690-talet. På nästa 
sida finns en aktuell karta där det är lättare att orientera sig. Syftet med cirkeln är att vi ska lära oss mer 
om bygden och de närliggande gårdarna.  
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L illsjö-cirkeln har nu träffats tre gånger. Susanna Lundberg är cirkelledare och berättar: ”Vi har 
börjat att titta på gårdarna som ligger runt Lillsjön. Senast gick vi igenom Edeby. Vi har fått lära oss 
att Edeby fanns registrerat i gamla dokument redan år 1584 och att det kan uppstå goda skratt när 
man tar reda på smeknamn till hus. Nästa gång ska vi titta närmare på Vrå. Tillsammans vill vi lära 
oss mer om omgivningen! Vi ska skriva ned det vi lär oss, samla foton och trycka en skrift att be-
vara.  
   Exakta områden och detaljer utformas av oss tillsammans på plats. Det här är alltså till för alla 
som är nyfikna på området! Kanske har du bott länge i trakten och har mycket att berätta. Har du 
fotografier och gamla dokument eller annan värdefull kunskap? Eller är du nyinflyttad och vill veta 
var du hamnat? 
 
Cirkeln träffas sista onsdagen i månaden klockan 18:30 på Edeby Säteri. Vill du vara 
med? Kontakta 
  Susanna Lundberg  0707525400 eller susanna.a.lundberg@hotmail.com 

Från vänster: Bengt, Tommy, Lars, Carl-Albert, Jan, Krister, Lisette, Ulla och Christiane. Susanna tog bilden. 

mailto:susanna.a.lundberg@hotmail.com
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F rån May och Margareta i Mossen på Mörkö fick vi detta recept på vit pepparkaksdeg den 8 november 2019: 
2 äggvitor 
1 dl socker 
50 g smör eller isterflott 
5-6 dl vetemjöl 
1 struken tsk hjorthornssalt 
 

Smöret värmes något och blandas med äggvitor och socker samt röres kraftigt 5-10 minuter. 
Mjölet blandat med hjorthornssaltet tillsättes. Ta inte allt på en gång.  
Degen arbetas smidigt på bakbordet. 
Gör en provkaka — ungefär en 2-kronas tjocklek. Ta sedan ut grisar och bockar och så vidare. 
Gräddas i ganska svag ugnsvärme. Kallnas på plåten.  
Kakorna ”målas” med röd och eventuellt grön karamellfärg. 
Gissa om vi njöt — bofasta såväl som sommargästbarn som firade sina jular på Mörkö! 

 

 

I  slutet av 2019 efterlyste vi en typisk kaka från Hölö eller 
Mörkö.  Vi fick ett par svar som entydigt utser  
VIT pepparkaka till att vara typisk för Mörkö.  
 
”Lillan i Gullberga” eller Margareta Adolfsson som hon heter och 
numera bor i Skara skrev i november 2019: 
 
Vet inte om detta är en typisk kaka från Mörkö, men förknippar 
den i alla fall med min ”barndoms ö”. Jag är en av alla de barn på 
Mörkö som minns barnfesten i kyrkan trettondag jul. Först var 
man tomte några år sedan fick man vara ”stjärngosse”. Eftersom 
jag hade turen att ha bra sångröst fick jag delta några extra 
gånger, till min stora lycka. I festligheterna ingick att man fick en 
gottepåse. I den fanns en VIT pepparkaka!!! Det var Alma Land-
ström på Berga som bakade den. 
 

Vit pepparkaka var typisk på Mörkö 

Gullberga gård ligger i domänreservatet Er-
iksö, knutet med en träbro till sydvästra delen 
av Mörkön. Den var den största av Eriksös tre 
gårdar. 
Namnet Gullberga återfinns första gången i 
skrift i Roteringslängderna 1629. Driften vid 
Gullberga är nedlagd sedan ett trettiotal år, då 
all betes- och jordbruksmark på Eriksö lades 
under Harburens gård.  

Berga på Mörkö blev "Radiogården" för 
svenska folket när Sveriges Radio 1938 gjorde 
över fyrtio sändningar därifrån, med allt från 
avelsarbete till tröskning och föreningsverk-
samhet. Berga hade under 1940-talet cirka 40 
hektar mark, 5 hästar, 16 kor, tjur och ungdjur. 
Alma Landström, på Berga, hade dessutom ett 
hundratal höns, med en omfattande ägg- och 
kycklingförsäljning.  

(Ur Bygdeband) 

F rån Idala på Mörkö skickade Louise Thor sedan detta recept på Tomtar till Margareta Adolfsson. 
3½ dl mjölk 
70 g smör 
425 g socker 
15 g hjorthornssalt 
750 g—1 kg mjöl 
 

Smält smöret, häll i mjölken och låt svalna. 
Lös hjorthornssaltet i lite vatten. Arbeta ihop degen. Låt vila till dagen efter. 
Grädda i 175 grader cirka 15 minuter. De får inte bli bruna! 
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Adress  Tormesta 30, 153 93 Mörkö  
E-post  info@holomorkohbf.se 
Hemsida www.holomorkohbf.se 
Facebook @holomorkohbf 
Plusgiro         82 65 18-3 
Bankgiro 5495-3138   

Hölö Mörkö Hembygdsförenings styrelse 2021 
 

Hans Kimsjö, ordförande  073 360 64 06  
Kristin Bladh Ström, v ordf 073 641 53 98  
Waltraut Neuschütz, sekr  070 147 23 17 
Rasmus Eriksson, kassör  070 753 14 37 
Börje Andersson   070 779 31 44 
Magnus Hansson   073 906 69 44 
Elisabeth Karlsson   072 211 01 80 
Sonnie Kimsjö   08 550 605 31 
Susanna Lundberg   070 752 54 00 

ODR Samhällsinformation Exklusiv 

Bli medlem! 
Medlemsavgiften är 200 kronor för enskild medlem och 275 kronor för familj.     
I avgiften ingår Årskrönikan som skickas i god tid före årsmötet.  
Betala till plusgiro 82 65 18-3 eller bankgiro 5495-3138. 
Anmäl dig samtidigt på hemsidan under fliken Föreningen/Bli medlem. 

 

Kerstin Strands minnesfond 
 

M innesfonden utlyser årligen bidrag till musikintresse-
rade barn och ungdomar under 25 år för att främja ortens mu-
sikliv.  
   Utdelningen 2018 gick till två pianoelever i Hölöskolan i be-
hov av utvalda noter och till tre elever som studerar vid Kultur-
skolans Avancerade Program i Södertälje (KAPiS). 
   Det kom ett tackbrev från modern till en av de tre sist-
nämnda.  
”Så har den äntligen kommit! Flöjten 
som min dotter omsorgsfullt provade 
ut i Göteborg i somras. Tack vare sti-
pendiet fick hon ihop tillräckligt för att 
kunna köpa flöjten vilket gladde henne 
mycket. Stort tack! ” 

 
Läs på hemsidan hur du gör för att söka bidrag från fonden.  

 

 
 
 

God Jul  

&  

Gott Nytt År 


