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Årgång 8, nummer 2 maj 2006 

Ekeby - en del av Enhörna - del 2 
 

Årets sommarutställning är en fördjup-

ning och breddning av förra årets visning 

av Ekeby, dess historia och framväxt.  

Utställningen har utökats med fler foto-

grafier. Ägarkarusellen kring Ekeby gård 

har granskats och många intressanta de-

taljer har framkommit. Bland "kändisar" 

som verkat på Ekeby åter-finns gamle 

finansministern Gunnar Sträng samt för-

fäder till förre statsministern Carl Bildt. 

En del av historien om Underås sandtag  

har dokumenterats med både text och  

gamla fotografier.  

 

Sommarutställningen öppnar i samband 

med hembygdsföreningens nationaldagsfirande och kommer sedan att visas fram tom september, 

varje söndag kl 13-16. 

NATIONALDAGSFIRANDE 
Tisdagen den 6 juni kl. 18.00 är det 

samling vid Överenhörna kyrka för 

årets firande av nationaldagen. 

 
Fanborgen går till hembygdsmuseet där det 

blir tal samt sång och musik av Enhörna-

kören. Medtag gärna kaffekorg och njut av 

en härlig försommarkväll tillsammans med 

andra enhörnabor. 

Museet kommer att hålla öppet hela kvällen 

och årets sommarutställning invigs. 

 

V Ä L K O M M E N 

Lastning vid Underås sandtag 

Nationaldagen 1993  

Seija Andreasson och Ulla Duvefeldt 
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Enhörna Hembygdsförening 

Kyrkvandringen  -  från kyrka till kyrka 
 

Den 9 april kl. 12.00 samlades ca. 60 personer 

vid Ytterenhörna kyrka för en vandring i en-

hörnabygden.  

Under samlingen spelade Jan Munck på or-

geln och därefter höll Robert Huldt en kort 

betraktelse. Leif Tellestedt informerade om 

vandringsvägen mellan de två kyrkorna.   

Solen sken och det blåste friskt när vi började 

vår vandring. Tursamt nog hade vi vinden i 

ryggen till största delen.  

Vi gick förbi Friluftsgården och Knösen och 

efter Varneby tog vi vår första paus för  väl-

behövlig vila och med innehållet i våra mat-

säckar.  

Under vägens gång utbytte vi kunskaper och 

tankar om vår gemensamma bygd. Vi fick veta 

var 91:an hade bott, var "trollkarlen" bor, var 

Hammarby fornborg, och Hammarby träsk 

finns. Vid träsket fanns ett torp som kallades 

just Träskstugan som för övrigt finns avfoto-

graferad på vårt Hembygdsmuseum. Flera torp 

såsom Backa, Jurstatorp och Hjortsberga fick 

vi veta var de legat en gång i tiden.  

Ytterligare en kaffepaus tog vi och även då 

fick vi lyssna till Robert Huldt.  

Efter ca 3,5 timmars vandring var vi vid Byg-

degården i Överenhörna. En del av oss hade 

väntande bilar där men många föredrog att 

besöka kyrkan där Taizemässa hölls kl. 16.00.  

Många med mig kommer säkert att minnas 

dagen som en fin natur- och kulturupplevelse 

och hoppas på att vi framöver kan göra något 

liknande.  

 

Vid Hammarby, inte långt från träsket 

Robert håller en betraktelse vid pausen i Varneby. 

Träskstugan i Hammarby. Johanna Eriksson med dottern 

Tilda f.1881. 

Initiativtagarna Olle Karlsson (framför hundarna) och Bir-

ger Arthursson (vid vägkanten) 
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Enhörna Hembygdsförening 

 

Med sommarens ankomst har vi möj-

lighet glida med Mälarens pärla ång-

fartyget Mariefred. Men, redan  

för 169 år sedan planerades för fram-

tida tryggare ångbåtsfärder.  
 

 

 

 

 

S w e n s k F ö r f a t t n i n g s -S a m l i n g     No. 17.  
 

K o n g l. M a j : t s N å d i g a K u n g ö r e l s e r,  
angående wissa föreskrifter för Ångfartyg, som begagnas för fortskaffande af resande;  

Gifwen Stockholms Slott den 28 April 1837  
 

W i  C A R L  J O H A N, m e d  G u d s  N å d e,  

S w e r i g e s,  N o r r i g e s,  G ö t h e s  o c h  We n d e s  K o n u n g, göre weterligt: det Wi, 

för att, å ena sidan, trygga allmänheten emot olyckshändelser genom Ångbåtsfarten, och, å den 

andra, icke genom allt för beswärliga kontroller och försigtighetsmått hindra en ytterligare tillwäxt 

af detta nyttiga communications~medel, funnit för godt att i afseende på Ångfartyg, som föra passa-

gerare, tills widare i Nåder förordna:  

1:0 Att från och med nästa år Ångfartyg, som föra passagerare, skola hwarge år, innan farten 

begynnes, i den hamn, der fartyget är liggande, undergå besigtning till såwäl skråf, tackling och ut-

redning, som machineri, af sakkunnige män, som därtill warda förordnade, i Stockholm af Wårt 

Öfwer~Ståthållare~Embete, och i landsorterna af Wår Befallningshafwande eller Magistraten i den 

stad, hwarifrån den första resan anträdes; börande den kostnad, som för besigtningen kan äga rum, 

af ägaren godtgöras, och bewis öfwer werkställd besigtning åtfölja fartyget;  

2:0 Att, om wid sådan besigtning utrönes och intygas, att Ångfartyg i ett eller annat afseende är 

så bristfälligt, att fara under dess begagnande kan uppstå, Öfwer~Ståthållare~Embetet i Stockholm, 

och Wår Befallningshafwande eller Magistrat i den stad, hwarest Ångfartyget befinnes, bör låta in-

ställa samma fartygs resor till dess de anmärkta bristerna blifwit botade;  

3:0 Att, om, under fortsättningen af Ångfartygsresor för året, anledning skulle uppstå att befara 

wådliga bristfälligheter, det må bero af Öfwer~Ståthållare~Embetet i Stockholm samt af Wår Be-

fallningshafwande eller Magistrat i den stad, der Ångfartyg är för tillfället liggande, att widtaga de 

åtgärder, 1:sta och 2:dra punkterna innehålla;  

4:0 Att, då twänne Ångfartyg möta hwarandra, bägge skola wika åt Styrbord, samt att Ångfar-

tyg alltid skall wika för seglande fartyg; och  

5:0 Att föreskrifterna i 3:dje och 4:de punkterna skola genast efter kungörandet winna tillämp-

ning. Det alle, som wederbör, hafwe sig hörsammeligen att efterrätta. Till yttermera wisso hafwe 

Wi detta med Egen Hand underskrifwt, och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. 

Stockholms Slott den 28 April 1837.  
 

C   A   R   L      J   O   H   A   N  .  

     (L.   S.)  

C.D. SKOGMAN/ Barbro E Sjöström  

Ångfartyget Mariefred anlöper Ekensbergs brygga. 

("Kulturhistoriska vandringar i Enhörna", gammalt vykort) 

För skurning uti Över-Enhörna kyrka till pingst innevarande år har jag bekommit fyra (4) kronor, 

vilket härmed erkännes. Över-Enhörna klockaregård den 18 maj 1907. 

    Anna Jansson        / B E Sjöström 
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Enhörna Hembygdsförening 

Söndagen den 27 augusti, kl. 13 - 16 vid museet, genomförs  

Hembygdsföreningens traditionella höstmarknad  
 

Som vanligt blir det försäljning av grönsaker, hembakat bröd, konstverk, nyrökt fisk, hemslöjd, 

körsbärsträd m.m. Grillad korv, kaffeservering och fiskdamm för barnen hör också till. 

Mer information kommer under augusti, boka dagen redan nu!!   

Enhörna Hembygdsförenings styrelse: 
 

Leif Tellestedt, ordförande  tel:  550 447 05 Arnold Deile  tel:  550 443 10 

Olle Karlsson, vice ordf tel: 550 440 37 Jan Munck  tel:  550 420 14 

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 Peder Edström tel.  550 441 03 
 

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

Postgiro 23 89 45-0, Bankgiro 822-6565 

Hembygdsmuseet hålls öppet söndagar maj-sep, 13.00 - 16.00  

Lite information från styrelsen 
 

Tack alla som redan betalt medlemsavgiften. Du som ännu inte betalt, var snäll och gör det så snart 

som möjligt.  

Föreningen växer och bara under våren har drygt 20 nya medlemmar tillkommit, välkomna! 

Du som beställt fotokopior och ännu inte fått dem, var snäll och hör av dig! (Beställningslistan har 

förkommit). 

Rapport från årsmötet 23 april 
 

Årets årsmöte genomfördes den 23 april traditionsenligt i Bygdegården. Mötet var mycket välbe-

sökt. Omkring 50 personer hade slutit upp. Arnold Deile och Peder Edström valdes in som nya 

medlemmar i styrelsen. 

Mötet beslöt bland annat att från och med år 2007 ska museet öppnas för säsongen på Nationalda-

gen och sedan vara öppet mellan klockan 13.00 - 16.00 varje söndag till och med sista helgen i sep-

tember. 

Vi tackar Gunnar Lindkvist, dagens mötesordförande, som med säker och fast hand lotsade oss ige-

nom mötet. 
 

Mötet avslutades med kaffedrickande och lottförsäljning. En lycklig vinnare fick mottaga 

"förstapriset" en tavla, målad av vår Enhörnakonstnär Rolf Erlandsson. 
 

Efter avslutade mötesförhandlingar höll 

Anne-Marie Andersson ett mycket upp-

skattat föredrag om skolorna i Enhörna 

från starten på 1800-talet fram till dags 

dato. Glada tillrop och kommentarer ut-

bröt när någon mötesdeltagare kände igen 

sig och sina klasskamrater på skolkorten. 
 

Styrelsen tackar alla er som deltog och 

som med ert goda humör och stora gene-

rositet bidrog till att mötet blev mycket 

trevligt och inbringade en rejäl summa 

pengar. 
Överenhörna skola, 1951, Årsklasserna 3-6, Till höger om  lärarin-

nan Elsa Larsson står Anne-Marie Andersson. 


