
Hölö-Mörkö Hembygdsförening 

www.holomorkohbf.se                                                                       

Sommarbladet 

I december 2013 är det 100 år sedan det första offici-

ella tåget gick på den nya järnvägen mellan Järna och 

Nyköping. Järnvägen var mycket betydelsefull för 

landsbygden utefter sträckan.  

Stationssamhällen har tillkommit som en följd av järn-

vägsbygget. Dessa samhällen har medfört utveckling i 

den omgivande bygden och varit grunden för affärs- 

och industriutveckling,                                                                                                                             

Det är detta som hembygdföreningarna utefter sträck-

an vill uppmärksamma genom jubileumsfirandet.  

Dagen för det stora evenemanget är: 

                                                                                                       

Lördagen den 7 september  

Från klockan 8.30 till 16.00 kommer det att hända 

saker vid gamla stationsplan i Hölö. 

Ett ånglok med vagnar från SÅS, Stockholm ångloks-

sällskap, kommer att trafikera sträckan med uppehåll i 

Hölö, Vagnhärad, Tystberga och Nyköping. 

Järnvägen delas upp i tre sträckor 

Järna/Hölö – Vagnhärad 

Vagnhärad – Lästringe/Tystberga 

Lästringe/Tystberga – Nyköping 

Kl. 9.07 kommer ångtåget till Hölö och stannar i 10 min.  

 

Kl. 9.17 avgår tåget mot Vagnhärad. 

 

Biljetterna kommer att kosta 80 kr per delsträcka.  

Möjlighet att köpa flera delsträckor.  Barn 0-6 år gratis 

om de kan sitta i knä på vuxen. Det går bra att för-

handsbeställa biljetter och det kan du göra till 

info@holomorkohbf.se. Tala om vilken delsträcka du 

vill åka. Åkerbergs buss kommer att ta er tillbaka till 

Hölö och det kommer att kosta 20 kr. Hembygdsföre-

ningen har blivit tilldelad 50 biljetter.  

Biljetter går till ”först till kvarn”. 

Kl. 15.35  kommer ångtåget tillbaka och gör ett uppe-

håll på 20 min.  

Kl. 15.55 avgår tåget till Järna-Stockholm. 

                                           Fortsättning på sida 2→ 

Nyheter och annan information från Hölö-Mörkö Hembygdsförening • Juni 2013 

 
Järnvägen  Järna—Nyköping  100 år 

Samhällsinformation 

Mer i detta nummer:  
Vi skriver om Kerstin Strands Minnesfond. 
Vi har en Mörködräkt som vi hyr ut. 
Kommande program under hösten 2013. 

Ångloket S1 1921, här i Stockholm Central,  
som ska trafikera Hölö under Järnvägsjubileet den 7 sept. 

Fotograf: David Rolleberg 

Observera att föreningen ej längre har sitt telefon-

nummer kvar. Du kan nå oss med de telefonnummer 

som finns på baksidan. 

mailto:info@holomorkohbf.se
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Kerstin Strands Minnesfond 
 

Vid årsmötet 2013 beslutades att Hölö-Mörkö 

Hembygdsförening övertar förvaltningsansva-

ret för Kerstin Strands Minnesfond. 

Kerstin Strand var musiklärare på Hölöskolan 

och ledare för Hölökören.  

Vid hennes bortgång 1998 bildades  

Kerstin Strands Minnesfond, där fondkapitalet 

stiftades av Hölökörens egna medel och där 

avkastningen av kapitalet delas ut årligen i form 

av bidrag som kan sökas. 

De som kan söka bidrag ur fonden är enskilda 

personer eller verksamheter samt ungdomar 

tidigare skrivna i Hölö-Mörkö, men på grund 

av studier är bosatta på annan ort.  

Fonden har som mål att främja undervisning 

och utveckling i musik för barn och ungdom 

(upp till 25 år), skrivna i Hölö och Mörkö.  

 

Har du åsikter om                            
hembygdsföreningen - gör ett inlägg i vår 

Gästbok som du hittar på vår hemsida: 

www.holomorkohbf.se  

Det må vara om själva hemsidan, om program 

vi haft, egna programförslag, aktiviteter vi haft, 

tips om nya, frågor du undrar över m.m.  V i i 

styrelsen vill gärna ta del av vad du tycker. 

 

 

Fortsättning från sida 1:  Järnvägen 

Under tiden mellan tågstoppen kommer akti-

viteter att pågå på stationsplan. 

Hembygdsföreningen har ett stort tält med en 

fotoutställning, bildvisning och en modell över 

Hölö samhälle från 1910 -1950-talet som mel-

lanstadiet i Hölöskolan har byggt.  

Vi kommer också att sälja en jubileumsskrift 

om järnvägens tillkomst. 

På en scen kommer bl a Mankan att kåsera 

om Syrentorparna som kom med tåget från 

Stockholm till Hölö och Mörkö.  

Viva Musica kommer med sång.  

Tullgarnssällskapet. Musikkår från kul-

turskolan, mfl. 

Veteranbilar kommer att ställas upp. 

HMIF ordnar ett Järnvägslopp för vuxna och 

unga.                                                                

Hölö ridskolan har ponnyridning. 

Vi återkommer med tiderna för alla aktiviteter i 

ett särskilt blad i augusti. 

Vill du veta mer om ånglok, gå in på 
www.anglok.se     

Kerstin Strand 

Hölökören framträder under Tullgarnsdagen 1998. 
Fotograf: Raoul Kring 
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Hölöcirkeln 
Hölöcirkeln har träffats varannan vecka under 

våren. Många frågor och diskussioner har det 

blivit. Nu arbetar vi med att ta reda på företa-

gen som har funnits i Hölö. Vårt mål är att 

fram till den 7 september göra en sammanställ-

ning av ortens affärs- och industriutveckling.                                                                          

Hölö samhälle började utvecklas först när järn-

vägen kom. Vilket företag var det första i 

Hölö?                                                                   

I Hölö fanns ett snickeri som hette Petterssons 

snickeri. SnickarPelle, som han kallades, var en 

skicklig hantverkare och gjorde bl a Hölöbyrån. 

Finns det någon som har en bild på Hölöby-

rån?                                                                                                                                               

Vi efterlyser mer kunskap och bilder om före-

tagen! Det kan vara slaktare, hovslagare, skräd-

dare, smeder, bagare, trädgårdsmästare , kafé-

ägare mfl. Skriv till oss det du känner till, e-

post info@holomorkohbf.se.  

Mörködräkt att hyra. 

Hembygdsföreningen kan nu hyra ut en Mör-

ködräkt. 

Dräkten består av  
Blå-röd-vitrandig kjol, midjevidden är vari-

erbar 83, 87 eller 91 cm och 85 cm lång 
blå väst med snörning fram, övervidd 104 

– 112 cm.   
skjortan är av linne och knäpps i hals och 

ärmlinning med silverfärgade knappar. 
 

Till dräkten hör ett förkläde och en schal  
i voile.  
Schalen fästs med en silverbrosch på bröstet. 
 Mössa saknas.  
 
I hyran ingår inte strumpor, vita på sommaren 
och röda på vintern, eller skor, helst svarta. 
 
 Hyresavgiften har ännu inte fasttällts. 

 

Lingavandringen 

I slutet av april hade vi förmånen att på vår 

vandring bland Lingas gravfält och till hällrist-

ningen ute på åkern ha Sven-Gunnar Bro-

ström som ciceron. Han är en av landets 

främsta hällristningsexperter och den som slut-

ligen fann själva skeppsristningen. Skålgropar-

na högre upp på hällen upptäcktes någon tid 

innan. 

Bautastenen är en högrest hörn-

sten till en av alla bronsålders-

gravar som finns på området. 

Linga rymmer flest fornminnen 

av detta slag i hela länet. 

mailto:info@holomorkohbf.se
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Kommande program 2013: 
 
Lördag 7 sept: Järnvägjubileet 100 år.  
Samarrangemang med övriga föreningar på orten. Se 
separat artikel med mera info. 
 

Lördag 28 sept kl 10: Vandring med Tore 
Johansson vid Dal.  
Vi går Tore Johanssons skolväg. Vi samlas vid Norrvrå. 
Ta med fikakorg. 
 

Söndagarna  13 okt och 10 nov kl 12-15  Öp-
pet hus i våra lokaler. Ta med dina gamla foto-
grafier, brev, dokument m.m. och visa dem för 
oss. Arkiven är öppna. 
 
På gång senare i höst, en kväll med Mats 
Strandberg, sportkommentator, som imiterar 
på Wij-gården. 
 

 
Kulturcentrum Kyrkskola.  

Gula Salen 
Utställning med verk av Jarl Ingvarsson. 
Utställningen är öppen från den 15 juni till den 
28 juli. Fre-lör-sön kl 12-16. 
Söndagar visning med  Staffan Rasjö kl 14. 
Caféverksamheten drivs av Sörmlandskustens 
Konst– och Hantverksförening och Hölö-
Mörkö Hembygdsförening, öppet lördag sön-
dag kl 12-16. Smörgåsar och hembakt.  

 
 
Caféet kommer att ha sommaröppet tisdag till 
söndag kl 12-16 med start den 9 juli  
till den 28 juli. 
 
Spinnverkstan 
I gamla skolslöjdsalen träffas Spinngruppen 
varje tisdagskväll mellan kl 17.30 och 20.00. 
Där kan man lära sig spinna på spinnrock och 
på slända. Här samlas mycket kunskap med 
anknytning till det textila. Det råder en lugn 
atmosfär under spinnrockarnas surrande. Är du 
sugen att prova på, kom och hälsa på och se 
hur vi har det.  För att få en försmak ta en titt 
på vår hemsida: www.spinnverkstan.se 

Medlemskap i Hölö-Mörkö Hembygdsförening: 
I avgiften ingår Årskrönikan som skickas ut i god tid före årsmötet i mitten av mars samt säsongsutskicken av våra 
Kontaktblad.       Medlemsavgiften: 200 kr för enskild medlem och 275 kr för familj. Pg 82 65 18-3. 

Hölö-Mörkö Hembygdsföreningens styrelse 2013 :  
 
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 Jan Lundberg   551 59118 
Rasmus Eriksson, kassör  551 57812 Sonnie Kimsjö  550 60531 
Ivar Kraft    551 57664 Ankie Schipper  0156 13055 
Susanne Bergholtz   551 51441 Sven-Erik Andersson  551 57873 
 
Kyrkskolan, 15392 Hölö.  
www.holomorkohbf.se info@holomorkohbf.se        

Föreningsbrev      
      B 

Slöjdsalen fylls av ny-gammal verksamhet. 


