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Museet håller öppet hela kvällen 
 

Invigning av det ”nygamla” hembygdsmuseet sker i samband med 

nationaldagsfirandet den 6 juni. Därefter har vi öppet varje söndag 

mellan 13.00 och 16.00.  

Museet är öppet för alla och det är fri entré.  

Besök oss åtminstone en gång varje sommar, kaffeservering finns. 

Glöm heller inte att ta med barnen och visa dem hur det såg ut i sko-

lan förr i tiden. 

Vill ni besöka museet på annan tid eller om ni vill ha guidning hör 

av er till Olle Karlsson eller till någon annan i styrelsen. 

Styrelsen önskar få hjälp i samband med öppethållandet på sönda-

garna. Har du möjlighet att ställa upp någon söndag kontakta Olle 

Karlsson. Du kommer att tillsammans med någon från styrelsen se 

till att våra besökare ska trivas.   

NATIONALDAGSFIRANDE 
Lördagen 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. Vi kommer också att ha korvförsäljning. 

Husabyutställningen slår upp portarna, Rudolf Petersson rummet öppnar och vår ver-

nissage med enhörnakonst invigs. Museet och utställningen håller öppet hela kvällen.  
 

V Ä L K O M M E N 

Husaby härläger. I direkt anslutning till museet har några familjer byggt upp en boplats som den 

såg ut på tidigt 1500-tal. En timme före nationaldagsfirandet är man välkommen att besöka lägret 

och titta på tidstypiska aktiviteter som matlagning, hildebardexcersis och annat. Majgreven kommer 

också att definitivt jaga ut vintern.  

Olle, Sven-Eric Åkerman och  

smeden Karl Evert Bomler inreder den 

ombyggda smedjan i Storskolan 



 

 
Enhörna Hembygdsförening 

Husabyåret 2009 inleder vi med att den sedvan-

liga sommarutställningen öppnar på nationaldagen 

den 6 juni. 

Utställningen i Storskolan handlar i år om kungs-

gården Husaby Enhörna, hur den kan ha sett ut 

och vad den kan ha haft för funktion. Vi har även 

ägnat några andra kungsgårdar i vår närhet lite 

uppmärksamhet – inte minst Adelsö/Hovgården, 

där kung Björn bodde vid tiden för Ansgars besök 

år 829 och där kungarna Valdemar och Magnus 

Ladulås byggde Sveriges första praktpalats 450 år 

senare. 
 

Utställningen handlar naturligtvis även om ut-

grävningarna på Husby backe 1986-89. 
 

Ute på fornlämningsområdet kommer får att beta 

under sommaren och förhoppningsvis kommer vi 

så småningom att kunna se konturer i marken som 

avslöjar var byggnader kan ha stått. De kartor som 

finns på utställningen visar hur byggnader legat, 

men kanske kan fåren avslöja mer. 

För besökare till fornlämningsområdet har en ny 

ingång anlagts nedanför småskolan. Gräset är 

högt och marken ojämn, inte minst beroende på 

vildsvinens framfart, så området kan inte sägas 

vara väl tillgängligt under första sommaren. In-

formationsskyltar kommer att sättas upp under 

sommaren och sedan uppdateras och kompletteras 

löpande. 
 

Sommarens utställning är på intet sätt färdig. Vi 

planerar att till nästa sommar kunna presentera 

hur man levde på en kungsgård – hur såg de var-

dagliga sysslorna ut, vad hade man på sig och hur 

tillverkades redskap och kläder? 

Fornlämningsområdet kommer också att göras 

mer tillgängligt, men fåren behöver göra en insats 

först. 

/Inga Ekvall 

Höstmarknaden boka redan nu sista söndagen i augusti för föreningens höstmarknad. Mer information 

kommer i kommande blad. 

Enhörna Hembygdsförenings styrelse: 
 

Leif Tellestedt, ordförande  tel:  550 447 05 Mona Elveskog tel:  550 420 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 

Birgitta Wulkan, kassör tel:  550 491 28 Gertrud Nilsson tel:  550 421 25 

Anne-Marie Andersson   tel:   550 420 16  Peder Edström tel.  550 441 03 
 

Box 39, 15023 Enhörna, Medlemsavgiften är 100/150:-/år (enskild/familj) 

Plusgiro 23 89 45-0 

Hembygdsmuseet hålls öppet söndagar juni-sep, 13.00 - 16.00. Tag kontakt med någon 

i styrelsen om du vill besöka museet vid annan tidpunkt.  

Museets tel: 550 420 87  

Besök föreningens hemsida:  www.enhorna.nu  

Konstutställningen med enhörnakonstnärer förra året blev en stor framgång. I år kan vi se verk av bl.a. 

Cattis Haus Schönbeck, Monica Kiviniemi, Fia Kvissberg, Inger Jonsson, Ingrid Anerud, Anita Ljung-

berg, Gudrun Engström, Rosemarie Söderström, Birgitta Kjellström, Ylva Karlsson, Annika Hult,  

Robert Hult, Birgitta Edström, Ulla Borg, Birgit Klaser samt Gunilla Wiborg. 

Rudolf Petersson utställningen  -  en bild 

av 91:ans skapare som enhörnabo 
 

RP var enhörnabo i drygt 30 år. Rudolf var mycket 

social och under sin enhörnatid lärde han känna 

många olika personer. Rudolf och hans fru Asta 

fick många vänner som ställde upp och hjälpte till 

om det behövdes. Tillgången till kontanta medel 

var väl inte alltid så god men en signerad tavla från 

”Tecknaren” räckte oftast som en betalning eller 

tack. RP var också mån om sina vänner och upp-

märksammade högtider och andra privata tilldra-

gelser med att skänka en tavla med en personlig 

dedikation. Vi 

har nu samlat 

drygt 50 olika 

tavlor, kopierat 

dessa och hängt 

upp dem i mu-

seet. Via dessa 

personliga verk 

vill vi visa upp 

en lite an-

norlunda bild av 

enhörnabon Ru-

dolf Petersson.  

Unga enhörnakonstnärer! 

Precis som förra sommaren är ni välkomna att måla eller rita en teckning. Kritor, pennor och papper  

väntar på er i Småskolan. Vi publicerar valda verk i höstens medlemsblad.  Lycka till!   


