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NATIONALDAGSFIRANDE 
Onsdagen 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 av Lennart Rydberg 

samt sång och musik av Små- och 

Sångfåglarna. Medtag gärna kaffe-

korg och njut av en härlig försom-

markväll tillsammans med andra en-

hörnabor. 

Museet kommer att hålla öppet hela 

kvällen och årets sommarutställning 

invigs. 

 

V Ä L K O M M E N 

Hembygdsföreningens Sommarutställning 2007 

vid nationaldagsfirandet  

Hembygdsmuseet 6 juni kl 18.00 
öppet söndagar 13.00 – 16.00, juni – september. 

”FRÅN MJÖLKPALL 

TILL CHATTHALL” 
-Enhörnabornas mötesplatser- 

Enhörna barnkör sjunger vid nationaldagsfirandet 2003 



Enhörna Hembygdsförening 

VAD FANN ELEKTRIKERN UNDER ALTARET I ÖVER-ENHÖRNA KYRKA ÅR 1954 ?  

 

Sigvard Johnsson, Johnssons El i Södertälje, ersatte Albin Mehlqvist som Enhörnasocknarnas elekt-

riker år 1945. 1954 gjordes invändig renovering av båda kyrkorna. Samtidigt installerades elvärme 

först i Ytter-Enhörnas k:a, så Över-Enhörna k:a och sist i Bygdegården.  
 

Elledningarna drogs under kyrkgolven. Väl nere ser elektrikern Sigvard något under altaret. Han 

berättade att det var "en låda ben". I dag verkar ingen känna till "lådan"  -  som kanske var en på-

kostad kista för en adelsman när den nu fanns på allra förnämsta plats under altaret. Så var brukligt i 

gången tid.  
 

När kammarherre Georg Aminoff på Horns säteri fick kännedom om 

detta var han snabbt på plats, kröp ner under golvet för att undersöka 

fyndet. Vad fann han? Finns "lådan" kvar under altaret? När får vi sva-

ret? Någonsin?  
 

Då Sigvard i mitten av 1980-talet berättar detta ser han skrämd ut. 

"Efter den dagen gick jag aldrig sist ur kyrkan" sade han med överty-

gelse i rösten.  
 

       Barbro E Sjöström  Kammarherre Georg Aminoff, 1951 

Kända enhörnabor 
Många kända människor har bott i Enhörna och i detta och kom-

mande utgåvor av vårt hembygdsblad skall vi presentera några av 

dem och börjar med 

91:an, Rudolf Pettersson, var verksam som tecknare och redan 

som 17- åring gav han ut två karikatyrsamlingar som han kallade ” 

Känt Folk ”. Han studerade på Valands konstskola i Göteborg under 

1 år, han tecknade för den då så populära tidskriften Strix och arbe-

tade under flera år som reportagetecknare för Cleveland News i 

Amerika. 1932 började han sin serie ” 91:an Karlsson ” i tidningen 

Allt för Alla. Det blev efter en tid en pyramidal succé. Och, det var 

den första svenska originalserien.  

Snart hakade filmbolagen på och flera filmer med 91:an, 87:an och 

Elvira spelades in. Han gjorde sin militärtjänst på Kruthuset, tvärsö-

ver vattnet på Ridön och det var kanske därför han 1941 blev enhör-

nabo då han köpte Andersberg . Där var han verksam till mitten av 

1960-talet. Rudolf skänkte många av sina bilder till Idrottsförening-

en för att stödja verksamheten.  

Rudolf Pettersson avled 1970, han är begravd på kyrkogården vid 

Ytterenhörna kyrka. 

/Peder 
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Andersberg, Rudolf 

Petterssons hem. 

Huset ligger vid 

vägen mellan Knö-

sen och Tegelbru-

ket i Sandviken 

Rudolf Pettersson, 1896 - 1970  

Skylten står numera vid museet 



Enhörna Hembygdsförening 

Kyrkvandringen den 1:a april 2007 
 

I ett underbart vårväder genomfördes den andra kyrkvandringen mellan våra 

kyrkor.  

Vår präst Robert Huldt startade färden med  en inledande predikan i Ytteren-

hörna kyrka. De närmare 50 deltagarna gick sedan på småvägar mot Överen-

hörna. Vandringsledare var Olle Karlsson som med jämna mellanrum stan-

nade upp och beskrev platser och lämningar som passerades. Beskrivningar-

na kompletterades av deltagarna som såg till att ingen viktigare information 

utelämnades. Vid Varneby gjordes ett lite längre uppehåll för kaffedrickning 

och vila. Under den rasten gjorde också Robert en kortare betraktelse över 

ämnet pilgrimsvandringar. Färden fortsatte sedan förbi Hammarby träsk där 

Olle gav en livfull beskrivning av hur skeppen förr i tiden kunde gå upp i 

träsket och lägga till nedanför fornborgen. Avslutande delen av vandringen 

gick genom skogen vid Jursta till hagarna där kyrkan syntes i horisonten. 

Efter uppfräschning i Bygdegården avslutades kyrkvandringen i Överen-

hörna kyrka med att Robert fullföljde den predikan som påbörjats i Ytteren-

hörna. 

 

Det här var den andra kyrkvandringen som arrangerats av Enhörna hem-

bygdsförening och församlingen. Med tanke på uppslutningen och det enga-

gemang deltagarna visat kan vi nu säga att en tradition är skapad. 

Vi ser fram mot nästa års kyrkvandring! 

/Leif 
Yngste  deltagaren 

Robert Huldt berättar om  

begreppet pilgrimsvandring 

Olle tittar  ut mot Hammarby Träsk och berättar om Träskstugan med Träsk-Olles tall och hur fartyg förr tiden lade till nedanför fornborgen.  

Vandring i Sundsvik - del 2     
Lördagen den 16 juni, 10.00 till 12.00 

Den vandring i Sundsvik som genomfördes i höstas blev mycket uppskattad 

och önskemål om en upprepning har framförts. Därför har vi tillsammans med 

Turinge-Taxinge hembygdsförening beslutat genomföra en ny vandring i 

Sundsvikstrakten. Temat den här gången blir också tegelbruket och livet där, 

men vi besöker nya delar av trakten. 

Vandringen kommer att delvis gå i "obanad" terräng så ha rejäla skor. 

Medtag egen kaffekorg. 

 

Samling vid elverket i Sundsvik, 2007-06-16, klockan 10.00  

Bo Staflund, Boris Hage-
lin och Arne Löw vid  

förra vandringen. 
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Enhörna Hembygdsförening 

Söndagen den 26 augusti, kl. 13 - 16 vid museet, genomförs  

Hembygdsföreningens traditionella höstmarknad  
 

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

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 Birgitta Wulkan tel:  550 491 28 

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 juni-sep, 13.00 - 16.00 

Besök föreningens hemsida:  www.enhorna.nu  

Lite information från styrelsen 
 

Under vintern har ett antal insatser gjorts för att göra museet mer tillgängligt. Ett café har inretts i Stor-

skolan, fotoutställningen har byggts ut med ännu fler fotografier, ny belysning har installerats i såväl 

foto- som sommarutställningen. 

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

som möjligt. Föreningen fortsätter att växa och bara under våren har drygt 30 nya medlemmar tillkom-

mit, välkomna! 

Rapport från årsmötet söndagen den 29 april 
 

Årets årsmöte genomfördes traditionsenligt i Bygdegården den sista söndagen i april. Mötet var 

mycket välbesökt. Över 50 personer hade slutit upp. Birgitta Wulkan valdes in som ny medlem i 

styrelsen. Som hedersledamot utsågs vår flitige skribent Barbro E Sjöström. 

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 förstapri-

set en tavla, målad av vår Enhörnakonstnär Rolf Erlandsson. 
 

Efter avslutade mötesförhandlingar kåserade Peder 

Edström över ämnet "Kändisar i Enhörna".  

Att 91:ans skapare Rudolf Pettersson varit Enhörna-

bo känner väl de flesta till men att kulturpersonlig-

heter som Ingrid Bergman, Anders de Wahl, Carl 

Jonas Love Almqvist, Per Rådström, Arne Sucks-

dorff, Thure Wallner och många fler också haft ett 

förflutet i Enhörna var nog en nyhet för de flesta. 

Peders entusiasm smittade av sig på åhörarna och 

många personliga minnen berättades. 
 

Styrelsen tackar alla er som deltog och som med ert 

goda humör och stora generositet bidrog till att mö-

tet blev mycket trevligt och inbringade en rejäl 

summa pengar. 

/Leif 
Hedersledamoten Barbro E Sjöström med kåsören 

Peder Edström 
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