
Mörköbok 
från 1828 
en raritet 
MÖRKÖ: Mor köp rasten Carl Ulrik Ekströms Mörköbeskriv-nlng dvs den som gavs ut 1828 har blivit en dyrbar raritet. På en auktion pä Stockholms bokauktionskammare gick boken bort för 2 400 kronor. Boken som inte gavs ut i någon större upplaga och som torde finnas bevarad i gott skick i ännu färre exemplar har alltså blivit en raritet. 
Det är alltså frågan om C U Ek-ströms "Beskrifning öfver Mörkö socken". Men det skall alltså vara den första utgåvan med text plus planschband i tvärkvartoformat med litograferade kartor och plan-scher. Halvfranskt band skall det också vara. 
Én senare nyutgåva är också på sitt sätt bra men inte lika omfattan-de som begynnelseutgåvan och framför allt inte lika värdefull. Det kan noteras att C U Ekström egent-ligen tillsattes som präst på Mörkö för att skriva om ön. Tillsättningen skedde genom patronatsrätt vilket innebär att greven på Hörnings-holm gjorde det. 
Men på Mörkö stannade inte E * ström så länge. Han förflyttades av j biskopen till Tjörn för att skri' r-I denna västkustö, om fisket oc där rörde sig. 

• DOCKTEATER blir det på Järna-
biblioteket på tisdag eftermiddag. 
Det är Finlandias dockteatergrupp 
som kommer på besök i kultur-
nämndens regi, vilka alltså bjuder 
på underhållningen. 
• FOLKDRÄKTSHISTORIA. 
Folkdräkten och dess historia blir 
ämnet för ett anförande som hem-
slöjdskonsulent Ann-Marie Stock-
enström skall hålla i Järna på sön-
dag. Det är Hembygdsföreningen 
som anordnar sammankomsten i 
Församlingsgården dit man hoppas 
att dräktintresserade icke med-
lemmar skall komma helst i folk-
dräkt. En av baktankarna till den 
här sammankomsten är att så små-
ningom få fram en Järnadräkt. I sitt 
anförande kommer Ann-Marie Stoc-
kenström att uppehålla sig speciellt 
vid de näraliggande socknarnas 
dräkter såsom Mörködräkten och 
Sorundadräkten men också Mälar-
dalsdräkter i allmänhet kommer att 
beslysas. För att ytterligare under-
stryka det "hemvävda" i sam-
mankomsten så blir det folkmusik. 
Arne Blomberg och Bo Lennart 
Karlsson från Södertälje spelmans-
lag svarar för den. 

Olycka: Hemmansägare' Ragnvald Tell-ström, 66 år. Forsbäck, Tärna,;om-kom vid en trafikolycka på E 70 vid 
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