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HÖSTMARKNAD 
                

   Söndagen den 29 augusti, kl. 13-16  

     

          HEMBYGDSMUSEET 
 

Hembygdsföreningens årliga höstmarknad vid museet genomförs traditionsen-

ligt sista söndagen i augusti. Hemvändardagen har den kommit att kallas då 

gamla och nya Enhörnabor samlas för att träffas och höra vad som hänt sen 

man sågs förra gången. 

Som seden bjuder har vi försäljning av lokala alster: 

 

- grönsaker och honung från trakten 

- nyrökt ål och siklöja (om det ”nappar”) 

- körsbärstips (Trädvårdsföreningen) 

- hemslöjd från bygden  

- konstverk av lokala konstnärer  

- bokbord 

- fiskdamm för barnen 

- kaffeservering 

- grillad korv  

- hembakat bröd 

- lotteri 
 

                    V Ä L K O M M E N 

Visning av gamla lantbruksföremål från Enhörna   -   söndag 26 september kl. 13—16 

Den 26 september kommer Sven-Eric att visa lantbruksredskap som skänkts till Hembygdsförening-

en genom åren. Då många av föremålen är ganska skrymmande kan vi inte ha dem i museet utan 

förvarar dem i Äleby-ladan. Sven-Eric kommer att beskriva de olika redskapen och deras historia. 

PS Vi tar mycket gärna emot saker till  lotterivinster, hör av dig till Sven-Eric (550 49184).  



Enhörna Hembygdsförening Enhörna Hembygdsförening 

 FJÄRDINGSMANNEN -LANDSBYGDENS POLIS saknade inte uppdrag som ord
 ningens övervakare i 1800-talets Enhörna. Här följer några exempel på "fynd" från 
 Uppsala Landsarkiv.  
 

 A l l m ä n n e l i g e n   e f t e r l y s a s.  
På begäran af  
  Kronolänsmannen Carl G. Roman:  
Ej mindre tjufven, som är okänd, än äfven följande genom inbrott vid Stora Väsby, Ytter-
Enhörna socken, A.G. Holm frånstulne varor, nemligen:  
15 silfverskedar, deraf 6 st. märkta med G.H. och L.J.D.;  
1 silfvergräddkanna, märkt med samma bokstäver;  
1 silfvermatsked samt 2 silfversåsskedar, den ena förgyld in- och utvändigt samt med poleradt 
träskaft, försedt med en svarfvad benknapp i ändan;  
11 bordsknifvar och 3 gafflar;  
1 bordduk, grå och hvit, blommig med fransar;  
1 manskostym af svart- och brunspräckligt hemväfdt tyg samt en filthatt.  

(Uppläsas från predikstolen) Södermanlands Länskungörelser No35(år 1893)/ BES  
 

EKENSBERGS INSPEKTOR KALLAS TILL TINGET ANGÅENDE ILLA 

VALDA DAGAR FÖR VISS SYSSLA.  
   

 "Öppen Stämning.  

Enär till beifrande anmäldt blifvit att Inspektoren Anders Löf å Ekensberg i Öfver Enhörna 
Socken förlidne Nyårs och Trettondedagarne under allmän Gudstjenst varit sysselsatt med Fiske-
redskaps utsättande, oaktadt allt arbete under Sön- eller högtids-dag emellan klockan Sex om 
morgonen och Nio om aftonen är i Straff-Lagen förbjudet, varder bemälde Inspektor Anders Löf 
härmed kallad till inställelse å instundande Ting med Selebo Härad som hålles å Tingshuset i 
Strengnäs Stad Tisdagen den 19 instundande Februari att härför enligt 3§ i 7 Cap. Strafflagen 
stånda laga ansvar. Ersättning till vittnen om sådanas hörande påkallas yrkas.  
Kallelsen hörsammas vid laga bot. Wånga den 18de Januari 1867.  
     Ex officio  

 Utan Lösen.   C.E. Hagberg.  

Af ofvanstående Stämning har undertecknad ärhållit del, och ärkänner densamma utan Wittnens 
inkallande.  
  Ekensberg den 25 Januari 1867.  
   And. Löf  
 Bevittnas af  
Arfrid Larsson  P Tholin  
Fjerdingsman i Enhörna"  
           Selebo Häradsrätt/BES  
 

 OLAGLIG FÖRSÄLJNING AV RUSDRYCKER I GRANSTA 
      

     "Stämning  
 

Hustru Carolina Charlotta Söderberg i Södertälje varder härmed kallad och stämd till Åkers  

och Selebo härads ting, som hålles uti tingshuset uti Strengnäs  

Måndagen den 6 instundande Maj klockan 10 förmiddagen, att stånda laga answar för det  

hon Måndagen den 11 Mars 1895 under auktion vid Gransta i Öfwer Enhörna socken dels  

olofIigen försålt bränwin och dels försålt maltdrycker efter klockan sex på afton nämnde dag.  

Stämningen hörsammas vid laga påföljd  

Wånga i Kronolänsmanskontoret den 2 April 1895.  

På Herr domh (oläsligt) vägnar  

 Carl G. Roman  

Utan lösen."        Åker och Selebo Häradsrätt 1895/BES  
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Enhörna Hembygdsförening 

Till minne av Sven-Olof  (Olle) Svensson i Skabro 

I våras avled vår kassör och trogne hembygdsvän Olle efter en tids 

sjukdom. Olle, uppvuxen i Björsäter, Östergötland, kom till En-

hörna på 60-talet och tillsammans med sin bror Karl-Henrik skap-

ade han ett mönsterjordbruk på Löfsta. I april år 2000 mjölkades 

korna i Löfstas ladugård för sista gången i och med att bröderna 

gick i pension. Därmed försvann de sista mjölkkorna från Enhörna 

och en kanske mer än 3000-årig näring upphörde.  

När Olle gick i pension fick han mer tid för andra saker och han 

engagerade sig i såväl politiken som hembygdsarbetet. Som med-

lem i Hembygdföreningens styrelse uppskattade vi Olle för hans 

djupa och marknära kunskaper om allt som hade med jordbruk att 

göra men också för hans smittande optimism i arbetet med hembyg-

dens bevarande.  

Tack Olle!  /Styrelsen 

Skostallet från Vinberga 

Nu har Hembygdsmuseet fått ytterligare en attraktion, nämligen ett 

skostall som ursprungligen tillhört bonden Hjalmar Andersson på 

Vinberga.  

Ett skostall behövdes då man skodde om oxar. Djuret fördes in i 

stallet, huvudet låstes fast, benen fästes vid stolpar och remmar la-

des under oxen. Därefter hissades oxen upp och nya skor kunde 

läggas på. 

Det är vår energiske hembygdsvän Paul Weigl som restaurerat stal-

let och ordnat så att det står skyddat under ett tak. Flytten av stallet 

till museet ombesörjdes av Dick och Jimmy Andersson  och det 

finns nu till beskådan på planen framför museet. 

Det finns också en spännande historia kopplad till stallet, som ned-

tecknats av Paul och som kommer att presenteras vid ett senare till-

fälle. 

Nytt tak på Museets bod 

Nu har dom ”slagit till” igen, gänget som tidigare 

bland annat restaurerat busskuren vid Aska. Den 

här gången har de tagit hand om boden bakom 

Hembygdsmuseet och sett till att den fått ett nytt 

tak. Arbetet pågick under en lördag i maj och av-

slutades traditionsmässigt med en kulinarisk upple-

velse på kvällen.  

Ett mycket stort tack till alla som hjälpte till. 

/Styrelsen 

Olle, höstmarknaden 2002 



Enhörna Hembygdsförening 

Enhörna Hembygdsförenings styrelse: 
 

Leif Tellestedt, ordförande  tel:  550 447 05 Kristina Ingårda tel:  550 420 01 

Johnny Länn, vice ordf tel: 550 492 26 Olle Karlsson  tel:  550 440 37 

Britt-Mari Gylefors, sekr tel: 550 421 30 Bo Staflund  tel:  552 461 35 

Anne-Marie Andersson tel:  550 420 16 Sven-Eric Åkerman tel:  550 491 84 

Mona Elveskog tel:  550 420 28  
 

Box 39, 15023 Enhörna, Medlemsavgiften är 75/100:-/år (enskild/familj) 

Postgiro 23 89 45-0, Bankgiro 822-6565  

OBS! Glöm inte att ange ditt namn på blanketten och meddela oss vid adressförändring 
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ANKOR, stora hvita kinesisk race, säljas flockvis (1 bonde, 2 ankor). Pris 15 kr flocken. Beställ-

ningar adresseras till madam Lina Johansson, Ekensberg Enhörna. Ankorna afsändas mot efterkraf 

i slutet af  månaden.  

          Tidningen Gripen 24/9 1886 /BES  

Svamptider 

Svamp som föda omnämns sällan i äldre skrifter men i  folklivsupptecknaren Gustaf Ericssons 

(1820-1893) självbiografi återger han med avsky hemvändande soldaters berättelser om ryssar: 

”di visste säjä att ryssa åt ormär å grodur å svamp å tåkke där otäkktyg” 

Ur Sörmländska handlingar 31  


