


I hembygdsföreningens gömmor finns ett antal 

amatörfilmer som handlar om det gamla Enhörna. 

Vi har en ambition att föra över dem till DVD-

format så att vi kan visa dem på biokvällar och 

även erbjuda intresserade att köpa dem.  

Klas I:son Lundin var präst i Enhörna mellan 1938 

och 1960. Lundin var en hängiven och mycket 

duktig filmare som med sin 16 mm kamera fil-

made livet i Enhörna. Det är därför naturligt att 

starta med de filmerna. Svenska Filminstitutet har 

restaurerat filmerna och fört över dem till DVD.  

Därefter har ett antal intresserade medlemmar re-

digerat om filmen till sex separata avsnitt, lagt på 

berättarröster samt med hjälp av Cay Löwquist 

kompletterat med bakgrundsmusik.  

Den 18:e mars är det biopremiär i bygdegården 

och då kommer vi att berätta om filmens tillkomst 

och visa den på stor duk. I pausen blir det förtäring 

och möjlighet att ställa frågor om filmen. 

DVD'n är på drygt 1 timme och kan beställas hos 

föreningen. Priset är 200:- för medlemmar och 

350:- för icke-medlemmar. Beställning görs an-

tingen genom att sätta in beloppet på vårt PG eller 

genom att kontakta  någon i styrelsen. Till DVD'n 

hör också en förteckning på personer som före-

kommer i filmen, alla deltagande har vi inte kun-

nat identifiera men vi hoppas på hjälp från tittare.  

Pengarna vi får in på biokvällar och försäljning 

kommer att användas för att ta fram fler filmer, 

som sedan ska ingå i en framtida DVD-box med 

filmer från det gamla Enhörna. 

/Leif 

Enhörna Hembygdsförening 

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 kon-

takt med någon i styrelsen om du vill besöka museet vid annan tidpunkt. 

Museets tel: 550 420 87  
Besök föreningens hemsida:  www.enhorna.nu  

Välkommen till Hembygdsföreningen önskas alla nya medlemmar 
Medlemstillströmningen är fortsatt mycket god. Bara under januari har vi fått drygt 20 nya med-

lemmar och vi är nu uppe i över 550  familjer/enskilda.  

Tack alla ni som erlagt avgiften för 2010. Har du inte betalat än så, snälla, gör det så snart som 

möjligt. Vi är beroende av medlemsintäkterna inte minst i år då elräkningen är extra saftig. 

Är du osäker om du redan betalat hör av dig till undertecknad (telefon 0708 487277 eller mail  

birgittawahlstedtwulkan@hotmail.com ) så får du besked.  

/Birgitta  

PS är du inte medlem än så passa på i samband med att du beställer DVD'n om Enhörna. 

Enhörnafilmer I   -   den första DVD'n i en serie filmer om gamla Enhörna 

Enhörnaprästen och filmaren Klas I:son Lundin (1906 - 

1988) håller tal vid invigningen av friluftsgården 1952.  


