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Hyttan, Muskötomterna, Kuggholmen, 
Söderhäll Norrhäll Salholmen och 
Kanada ägdes av Hem på Landet de har 
köpt Ludvigsberg, som styckades ifrån 
och såldes på 1920 talet 
Hyttan. Här har det antagligen funnits 
en masugn på medeltiden. På 1960 talet 
bildades ett tomtområde på en del av 
fastigheten.
Muskötomterna var ursprungligen nio 
till antalet och väldigt stora, varför en 
del styckats i flera tomter, tre har bildat 
ett helt tomtområde.
På tomt nr nio Snappudd längst i öster, 
bodde Harry Hagman med hustru och 
son permanent som fiskare från 1935, 
tills han dog 1981.
Kanada var ett torp under Ludvigsberg. 
Köptes av familjen Derkert, som ar-
renderade ut fastigheten. På 1960 talet 
bildades ett tomtområde.

Hyttan 
Hyttan som namn nämns första gången 
1475. På kartan från 1638 finns namnet 
Hyttan, men ingen hytta på platsen. 
Det har troligen funnits en masugn på 
platsen. Tekniken med masugn började 
användas på 1100 talet i Bergslagen. 
Tidigare hade blästerugn använts som 
använde sjö-och myrmalm. Masugnen 
använde järnmalm från Utö, träkol och 
en luftpump, som drevs av vattenkraft.
I masugnen blev järnet flytande, som 
blev till icke smidbart gjutjärn. För att 
få det smidbart behövdes en hammare, 
som drevs av vattenkraft. Antagligen var 

tillgången på vattenkraft en begränsande 
faktor. Det är osäkert, hur länge den var 
igång. 

Muskötomterna.
Ludvigsberg, som ägdes av Hem på 
landet styckade av torp-och arrende-
gårdarna samt några stora tomter på 
1920 talet. Öster om Hyttan styckades 
nio stora tomter av, De tre första lades 
samman och blev ett tomtområde kring 
1960. Tomt nr fem köptes av fiskaren 
Herman Eriksson, för att det var en bra 
plats att fiska strömming vid lektiden. 
Vid den här tiden ägde strandägaren 
fiskeplatsen för strömming vilket ändra-
des senare. Tomterna såldes för omkring 
2500 kr till 3000 kr.

Kuggholmen Såldes för 3000 kr

Tomt nr 9 Snappudd köptes av timmer-
man Gottfrid Andersson byggde huset 
och flyttade in med hustru och son 
1932. 

Harry Hagman köpte och flyttade till 
Snappudd 1935 med hustru Astrid. 
Harry var född 1903 vid Tuppudden 
på Muskö, och han hade 11 syskon och 
några bodde på Muskö, Yxlö m. Da-
vid Tuppudden Valle Nässelviken Sofi 
Ganstaäng Elis Yxlö som pensionär även 
Frits och fritidsboende Lisa Elmqvist 
vid Fridäng. 1944 flyttade Roine, född 
1937 på Åland in och adopterades 
1947. Roine gifte sig 1962 med Inger 

Maj. De fick en son och bosatte sig i 
Trångsund. Astrid dog 1974 i Väster-
haninge, Harry 1981 Snappudd. Roine 
ärvde Snappudd av sina adoptivföräld-
rar. Roine dog 2011 och var skriven på 
Snappudd. Udden längst ut såldes till 
Kronan. Jag vet inte av vem och när. 
Fastigheten är sedan såld. Endast tomt 
nr 9 Snappudd blev permanent bebodd 
av övriga fritidsboende.
Norr om Snappudd ligger Norrhäll som 
såldes till kronan för 300 kr söder om 
ligger Söderhäll 

Salholmen.
Salholmen köptes av Gustav Alfred 
Hansson för 600 kr Han blev skriven 
där 1927 09 06. Hansson kom från 
Sigtuna, där han arbetat som trädgårds-
arbetare. Han hade blivit änkling i 
samband med sin dotters födelse 1917 
06 25. Frun dog 1917 07 03. Hansson 
bodde i Stockholm med dottern till 
1922, då dottern kom till fosterföräldrar 
i Rånäs och Hansson flyttade till Sig-
tuna. Hansson hade i rotemansarkivet 
titeln chaufför från 1915 till 1922. 

Det finns en annan berättelse som har 
funnits i Musköbladet och tidningen 
Skärgården där Hansson sägs ha startat 
ett taxiföretag på 1920 talet, av misstag 
backat på frun som avled. Det hade tagit 
Hansson så hårt, att han lämnade dotter 
till fosterföräldrar och köpte Salholmen. 
Den historien stämmer inte med vad 
man hittar i Kyrkböckerna. Hur han 

byggde sin stenkoja och levde där, det 
stämmer säkert.

Historien om Salholmaren har funnits 
i Musköbladet som eremiten på Salhol-
men och sanningen om Salholmaren. 
• https://muskobladet.se/eremi-
ten-pa-salholmen/
• https://muskobladet.se/sanning-
en-om-salholmarn/

Kanada
Kanada var ett torp under Ludvigsberg, 
som nämns första gången 1845, när 
Torparen Carl Dahlgren med hustru 
och två barn flyttar in. Familjen Der-
kert köpte Kanada på 1920 talet och 
hade arrendator. På senare tid har John 
Rundberg med hustru Hilma Hag-
man och fosterdotter Sonja senare gift 
Törner bott här, Även Harry Hagman, 
Bernhard Åkerström, (Ivar Åkerström 
är född här) och Arne Karlsson med 
familjer har bott här. 
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