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Årgång 8, nummer 1 april 2006 

 

 Enhörna Hembygdsförening inbjuder till 
 

ÅRSMÖTE 
 

Söndagen den 23 april 2006, kl 15.00 i Bygdegården 
     

Program  

 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

 Kaffe, lotteri och försäljning av vykort, skrifter och smycken 

 Föredrag  
 

 

Enhörna skolhistoria 

ett fotokollage 
 

  

 Vi visar bilder och berättar lite om de skolor  som funnits i Enhörna och 

hur skoldagen såg ut "förr" i tiden.   

 Fotografier på såväl byggnader som gamla "klassfoton" ingår. 

 
 

V Ä L K O M M E N 
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 2005-04-16 

Tuna Skola i början på 1900-talet Klassfoto utanför Tuna Skola. Året är 1929  
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Enhörna Hembygdsförening 

Vandring i kulturbygd 
från kyrka till kyrka 

 

Söndagen den  9 april arrangerar Hembygdsföreningen i samarbete med Enhörna församling en 

vandring mellan våra två kyrkor.  

Kyrkan har alltid spelat en viktig roll i Enhörna och är en central del av vårt kulturarv. Därför 

känns det naturligt att ta upp en gammal tradition som kyrkvandring, att förena hembygdens histo-

ria med kyrkohistorien. Målsättningen med vandringen är att förstärka bilden av denna  gemen-

samma historia. 

Ytterenhörna kyrka, den äldsta bevarade byggnaden i Enhörna (mitten 1100-talet), är den naturliga 

startpunkten på vår vandring. Under vår färd kommer vi att få information om sevärdheter som 

ligger utefter vår väg och som kan inspirera till senare återbesök. Målet för vår vandring är 

Överenhörna kyrka från slutet av 1100-talet. 

 

Program 
 

Tid:  Söndagen den 9 april (Palmsöndagen) 2006, kl 12.00 - 16.00. Ingen     

  förhandsanmälan krävs och ingen avgift.  Alla är välkomna att delta!  
 

Samling:  Ytterenhörna kyrka. Kyrkan hålls öppen från kl 11.30 och Jan Munck kommer att spela  

  orgel samtidigt som man kan ströva omkring i kyrkan och beundra interiören.  
 

Start: Vandringen startar med en genomgång av vad som väntar och en kort information om  

  platsen där vi står. 
 

Led:  Se vidstående karta. Sträckan är ca 1 mil, som inklusive raster bör klaras på mindre än 4 

  timmar. Vill man inte gå hela sträckan kan man hoppa på/av var som helst.   
 

Raster: Två raster är inplanerade, då finns tid att inta medhavd matsäck. Under en av rasterna  

  kommer vår präst Robert Huldt att hålla ett par kortare betraktelser kring temat   

  pilgrimsvandringar.  
 

Mål:  Överenhörna kyrka där en Taizémässa kommer att hållas med inslag av sång och   

  musik, en skön avslutning på en givande vandring. Mässan startar kl 16.00 och slutar i  

  tid för buss 787s avgång. 
 

Följebil: En bil kommer att vara tillgänglig ”utifallatt”. Den kan också användas av dem som  

  inte vill gå  hela sträckan.  
 

Ombyte: I Bygdegården finns möjlighet till  ombyte och toalettbesök. Ombyte kan skickas med  

  följebilen. 
 

Återresa: Buss 787 avgår  kl 16.50 från Överenhörna kyrka.  
 

  
 

Frågor:  Olle Karlsson, 550 44037/olov.karlsson@hotmail.com 

  Leif Tellestedt, 550 44705/leif.tellestedt@telia.com  
 

PS:  Glöm inte att ta med egen kaffekorg och dryck 

  

Välkommen 

 

Enhörna Hembygdsförening och Enhörna Församling 
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Enhörna Hembygdsförening 

Kafferast 1 

Bygdegården 

Ytterenhörna kyrka  -  Start 

Överenhörna kyrka  -  Mål  

Överenhörna kyrka är målet för vår vandring. Kyrkan uppfördes i 

typisk sörmländsk romansk stil troligen i slutet av 1100-talet och är 

som kungsgårdskyrka ovanligt stor i jämförelse med andra närbe-

lägna kyrkor från samma tid. 

I början av 1700-talet var kyrkan mycket förfallen. I ett visitations-

protokoll klagade kyrkoherden, att man endast med stor livsfara 

kunde förrätta gudstjänst. Exteriören präglas idag av 1783 och 1885 

års genomgripande ombyggnader.  

Foto Jan Nordahl 

Ytterenhörna kyrka är utgångspunkten för vår 

vandring. Kyrkan byggdes ursprungligen med två 

torn, antagligen med kyrkan S: t Per i Sigtuna som 

mönster. I Mälardalen fanns bara en riktig motsvarig-

het i Överjärna kyrka. Kyrkans byggnadstid kan häri-

genom dateras till 1100-talets sista årtionden. De små 

fönsteröppningarna i absiden påminner tydligt om 

den ursprungliga, romanska kyrkan.  

Vid kyrkans vägg står en ”rödhäll”, en stor skiva av 

den sandsten som i lösa block ofta återfinns i En-

hörna, med en runristning från 1000-talet.  
 

Om de praktfulla lindarna som syns framför kyrkan, 

kan du läsa på nästa sida. 
 

Foto: Amadeus Bianchini, omkring 1900 

 

Kafferast 2 
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Enhörna Hembygdsförening 

Enhörna Hembygdsförenings styrelse: 
 

Leif Tellestedt, ordförande  tel:  550 447 05 Jan Munck  tel:   550 420 14 

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  
 

Hembygdsmuseet hålls öppet söndagar maj-sep, 13.00 - 16.00  

Box 39, 15023 Enhörna,  

Medlemsavgiften är 75/100:-/år 

(enskild/familj) 

Postgiro 23 89 45-0,  

Bankgiro 822-6565  

OBS! Glöm inte att meddela 

oss vid adressförändring 

Verksamhetsåret 2005 är avslutat och planeringen för 

det nya året är i full gång. Styrelsen träffas regelbun-

det och ambitionerna är höga, men tyvärr räcker inte 

tiden till för att genomföra allt i den takt vi skulle 

vilja.  

 

Hembygdsbladet är nu inne på sitt 8:e utgivningsår 

och tack vare ett antal medlemmar, som förser oss 

med nya berättelser från forna Enhörna så kan utgiv-

ningen fortsätta. En av föreningens viktigaste uppgif-

ter är att sprida kunskap om bygden, därför får alla 

hushåll i Enhörna sitt eget exemplar. Vi hoppas att ni 

uppskattar bladet och stödjer vårt arbete genom att 

bli medlem.   

 

Museet som finns i skolan nära Överenhörna kyrka, 

visar utöver en autentisk skolmiljö också   bilder och 

saker från svunna tider. Öppettider är  söndagar maj-

sep, 13.00 - 16.00  

 

Fotoutställningen i slöjdsalen omfattar hundratals 

fotografier, med motiv från det gamla Enhörna. Ut-

ställningen växer hela tiden med nyinkomna kort 

som "scannats" från gamla original.  

 

Årsmötet 23 april innefattar en presentation av En-

hörna skolhistoria. Fotografier på såväl byggnader 

som "klassfoton" kommer att visas. 

 

Nationaldagen 6 juni, fanborg, sång och tal, firar vi 

vid museet, då även årets sommarutställning öppnar. 

 

Höstmarknaden hålls som vanligt sista söndagen i 

augusti, mer information kommer senare. 

 

Sommarutställningen 2006 är en fördjupning och 

breddning av Ekeby utställningen från förra året. 

 

Kyrkvandringen  9 april är förhoppningsvis den 

första i en årligen återkommande tradition.  

 

Detta är ett urval av de aktiviteter som är planerade, 

vill du veta mera vad vi gör så bli medlem och kom 

till årsmötet. 

 

Vi vill också som avslutning nämna lite om med-

lemsläget. Vi närmar oss 500 registrerade medlem-

mar och under senaste året har vi hälsat ett 30- tal 

nya medlemmar välkomna. Du som vill stödja arbe-

tet med att bevara hembygdshistorien, bli medlem i 

Hembygdsföreningen!   

 

Vi önskar er alla en trevlig fortsättning på 2006, och 

hälsar er välkomna till museet i sommar. 

 

Enhörna april 2006 

 

Styrelsen i Enhörna Hembygdsförening  

EN "DOPGÅVA" SOM GENOM SEKLER BLEV TILL ALLAS FÄGNAD OCH BEHAG.  

Lindarna vid Ytter-Enhörna kyrka har en gammal och vacker historia.  
 

Den 23 augusti 1866 döptes Johan Axel Nordenfalk. Till dopet lät hans föräldrar friherre Johan 

Nordenfalk på Löfsta och hans hustru plantera lindarna vid kyrkan. Från början var där dubbla 

rader runt kyrkogården. Med åren blev träden stora så man nödgades ta bort inre raden och sedan 

vartannat träd mot Gillberga och på stora gången genom kyrkogården.  
 

Linden lär kunna bli nära 2000 år gammal. Engelbrekt Jörlin skrev år 1801 om den som planterar 

en lind "han gör sitt namn nästan odödligt; ty hon förnyar årligen hans minne hos efterkommande 

i flera hundrade år." Linden grönskar redan under våren men blommar och sprider väldoft i senare 

sommartid. Virket har förr kallats "Den heliga veden" då det ofta användes när man snidade hel-

gonbilder och andra kyrkodekorationer. Linden kallas också "Glädjens och kärlekens träd".  
 

Efter gammalt kunde linden skydda mot åskans verkningar. Det var anledningen till att just linden 

ofta planterades som vårdträd invid manbyggnaden. På 1760-talet drabbades Ytter-Enhörna kyrka 

av ett åsknedslag som ödelade hela inredningen. - Men det var ju först 100 år senare som lindarna 

vid Ytter-Enhörna kyrka planterades…. 

            Barbro E Sjöström  


