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 Redan 1977 började Hembygdsföreningen ha Öp-
pet Hus. 
Det var samma tema som vi har idag med att Hölö- 
och Mörköbor är välkomna med bilder och doku-
ment, ställa frågor om torp och gårdar samt att 
bara vara där för att diskutera föreningens verk-
samhet och vad medlemmarna helst vill syssla med.                                                                                                                                            
Nu har vi haft några Öppna hus som har varit väl-
besökta och vi har fått in nya bilder och dokument. 
Många har kommit för att bara titta på vårt arkiv 
och dessutom hittat något intressant. 
Nästa Öppet Hus är den 15 aug mellan 18.00-
20.00. Kom till vår föreningslokal i Kyrkskolan 
och få en upplevelse i gamla tider. 

På Öppet Hus 1977 diskuterades var höstvandring-
en skulle gå. Det bestämdes att det skulle bli till 
Hölös högsta berg Fruängsberget.   
 
Nu 35 år senare finns ett  önskemål om en vand-
ring till samma plats. Från Fruängsberget kan man 
se hela Hölö/Mörkö socken, alla sjöar och ända till 
kusten och havet.  
På natten kan man se Landsorts fyr blinka. 
 
Kom till Öppet Hus och berätta om bra och vackra  

ställen att vandra på. 

Kyrkskolans dag - Höstmarknad 

söndag 2 september kl 11-15 

  Dagen börjar med högmässa i Hölö kyrka.            
Kl 12.00 är det höstmarknad med olika arrange-
mang, utställningar, café och mm. Du som har något 

att sälja kan boka bord till Höstmarknaden hos 
info@holomorkohbf.se. 

 
Några tidningsnotiser från SN 
1970. 
 
Från ett livligt kommunfullmäktige i februari 1970 
ville de borgliga ledamöterna att det skulle byggas 
hyreshus för unga som vill sätta bo och för indu-
strins behov. De ville inte göra Hölö till ett 
Djursholm.  Ja, det var verkligen en bakvänd 
idédebatt. 
 
Skolorna i Hölö blev ett försöksdistrikt när det 
gäller en integrerad och målinriktad undervisning 
om tobak, sprit och sex. Undervisningen startades 
i årskurs ett och byggdes sedan på årskurs efter 
årskurs. Den nya undervisningen skulle först inle-
das med en rökavvänjningskur för vanerökare på 
mellanstadiet. Sådana fanns det gott om i Hölö, 
hela 20 procent av en på mellanstadiet undersökt  
grupp.  – Idag, 2012 är det säkert 0 procent rökan-
de elever. 

Öppet Hus onsdag 15 augusti  
kl 18—20 i Kyrkskolan 

Öppet hus den 9 maj i år var välbesökt 

Utomhusförsäljning vid förra årets Höstmarknad. 

mailto:info@holomorkohbf.se
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Järnvägen Järna – Nyköping  
fyller 100 år 2013. 

Hölö-Mörkö Hembygdsföreningen kommer att 
fira att Nyköpingsbanan öppnades 1913. 
 
Sträckan Järna – Nyköping började trafikeras i  
december 1913. 
   

Att järnvägen kom till bygden innebar en stor för-
ändring och det är nog knappast troligt att Hölö 
skulle vara det samhälle som vi kan se idag om tå-
gen inte stannat här under knappt 60 år.  
SJ upphörde att trafikera Hölö 1969 och stations-
huset och tillhörande övriga byggnader revs.  
 
Jubileumsfirandet kommer att ske med ånglok och 
tidsenliga vagnar. Tåget utgår från Nyköping och 
vänder i Hölö. Det blir aktiviteter runt den gamla 
stationsplanen och det är troligt at vi får se ett an-
tal äldre automobiler/veteranbilar köra på vägarna 
runt Hölö och andra stationer längs järnvägen. 
Planer finns att ytterligare ett tåg stannar till på 
väg till och från Järna.  
Möjlighet finns att åka med en sträcka.  
 
Alla järnvägsintresserade erbjuds härmed att delta 
på något vis i detta projekt.  
Kontakta oss på:  
jarnvagsjubileum@holomorkohbf.se    eller  
telefon: 08 551 57160 
Kolla gärna vår hemsida: www.holomorkohbf.se  

Vår kursverksamhet: 
Mörköcirkeln  
Sista måndag i månaden kl 13 träffas  
Mörköcirkeln i Kyrkskolan.  
Vi berättar för varandra vad vi vet om platser, 
torp, gårdar i Mörkö och de som bott i vår 
bygd. 
Vilka platser vi avser samtala om publicerar vi 
på vår hemsida. Vi träffas nästa gång den 27 
augusti.  
 
Hölö-gruppen är ett gäng entusiaster som 
håller på att lägga Hölöbilder och dokument i 
Bygdeband. Ett digitalt arbete som behöver 
flera entusiaster med datakunskap. Vi träffas 
varannan onsdagkväll i Kyrkskolan. Vi startar 
cirkeln igen i mitten av september och cirkeln 
kan vara både på dagtid och kvällstid. Hör av er 
på: info@holomorkohbf.se 
     
Släktforskning 
Om intresse finns startar vi en kurs till hösten. 
Hör med :louise@idala.nu 
 
Arkivåtkomst för medlemmar. Nu finns 
möjlighet att söka bland alla våra bilder och 
dokument i vårt digitala arkiv. Du behöver ett 
lösenord som medlem. Kontakta  
louise@idala.nu, som delar ut lösen till med-
lemmarna, för att kunna logga in till arkivet på 
hemsidan. 
 
 
 
 
 
 
Vår hemsida. 
Där finns mycket att läsa, se på bilder, särskild 
veckans bild. Alla våra aktiviteter, senaste och 
kommande, finns dokumenterade.  
Gör en tur och låt dig inspireras.  
Vår webbadress: 
www.holomorkohbf.se  
 
 

Hölö stationsbyggnad innan Hölö centrums uppförande 

Hölö station med personal 
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Kommande program 2012: 
 
Onsdag 15 aug: kl 18-20  
Öppet hus i våra lokaler. 
   Alla är välkomna till vår möteslokal där ni kan 
läsa eller låna böcker från biblioteket. Ta med din 
låda där du har gamla fotografier, brev, dokument 
mm. Och visa dem för oss. Arkiven är öppna. 
 
Söndag 2 sept: kl 11-15 
Kyrkskolans dag (Höstmarknad) 
Dagen börjar med Högmässa i Hölö kyrka. Mark-
nadsstånd, utställningar, olika aktiviteter. Kaféser-
vering. 
 
Söndag 14 oktober kl10-13 
Hölövandring. Fruängsberget vid Norrvrå. Vi 
samlas vid pizzerian. Ta med fikakorg.Info se 
Höstbladet eller vår hemsida. 

 

Hölö-Mörkö Hembygdsföreningens styrelse:  
 
Louise Thor, ordförande 551 56145  Maj Petersson 551 57391  
Lars Warg, v ordförande 668 36 09  Barbro Söderström 551 56166 
Waltraut Neuschütz, sekr.551 56330  Rasmus Eriksson 551 57812 
Enar Gustavsson, kassör 551 57454  Anna Karin Bengs 551 57605 
Ankie Schipper  0156 13055  Jan Lundberg 551 59118 
Ivar Kraft   551 57664  Sonnie Kimsjö 550 60531 
Susanne Bergholtz  551 51441 
 
Kyrkskolan, 15392 Hölö. tel.551 56170 
www.holomorkohbf.se info@holomorkohbf.se       Pg 82 65 18-3 

FÖRENINGSBREV         B 

 
Medlemskap i Hölö Mörkö Hembygdsförening: 
I avgiften ingår Årskrönikan som skickas ut i god tid före årsmötet i mitten av mars och Sommarbladet, 
Höstbladet och Vinterbladet . 
Medlemsavgiften: 200 kr för enskild medlem och 275 kr för familj.   Pg 82 65 18—3 

Enar Gustavsson säljer eterneller och prydnadspumpor. 
Bilden togs vid förra årets Höstmarknad.  


