
  
 

 

Årgång 15, nummer 1 

Februari 2013 
Enhörna  Hembygdsförenings  

informationsskrift 

2013-01-18, Gillberga kulle (Körsbärslunden), -18o . Foto Birgitta Tellestedt 

Enhörna ett alldeles vanligt år 
Nu har vi startat projektet med att visa hur Enhörna ser ut under år 2013.  

Vi behöver hjälp från alla fotointresserade enhörnabor. Fotografera händelser, 

naturbilder, människor, vardagssituationer, högtider, ja allt som kan ge en bild  

av vad som händer i Enhörna under året. Maila bilderna till undertecknad, vi är 

sedan en grupp som väljer ut de bilder som kommer att ingå i albumet Enhörna  
år 2013. Till nästa säsong planeras också en utställning där merparten av foto-

grafierna ska ingå. Hembygdsbladet kommer under året att löpande publicera 

insända foton. 

Du som är intresserad av att fotografera eller filma, hör av dig till Göran Hagström 

(goran@gh-design.nu eller tel. 0708508633) eller till någon i styrelsen.  

/Göran 

Snälla, snälla enhörnabor. Stöd vår förening genom att bli medlem. Utan medlemsintäkter kan vi 

inte utveckla vårt museum, skapa nya hembygdsfilmer och ge ut Hembygdsbladet. Vi har idag 

omkring 600 medlemmar och vill gärna bli fler. Avgift och PG finns på sista sidan. Tack!! 

/Styrelsen 

PS De flesta medlemmar har betalt årsavgiften för 2013. Du som glömt, gör det snarast, tack! 

Göran Hagström 
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Historiedax! 
 

Nu skall vi sätta igång med en andra 

omgång av våra historiska samtal om 

platser i Enhörna.      

Vi gör på samma sätt som i höstas. Vi 

träffas vid tre olika tillfällen och har 

ett ämne för varje kväll. Vi kommer 

att samtala om Sandviken, Äleby och 

Ekeby gård.  

Vi har bokat Församlingshemmet 

måndagarna den 18 februari, 4 mars 

och 11 mars kl 19.00 

Vi vill gärna att Du anmäler dig 

senast den 14 februari. 

Funderar du över något så hör av dig. 

 

Väl mött! 

Anne-Marie och Gertrud  

Enhörna februari 2013 
 

Varje år i början av januari har styrelsen sitt årliga 

inspirationsmöte där nya idéer och förslag 

diskuteras. Resultatet av mötet blir en plan över 

vilka aktiviteter som  ska genomföras fram till 

öppningen av museet.  

I det här hembygdsbladet berättar vi om en del av 

arbetet som ska göras och som ska vara klart till 

säsongstarten den 6 juni. 

Vi i styrelsen är mycket tacksamma för all hjälp vi 

får från våra medlemmar, utan er hjälp skulle vi 

inte klara av att förverkliga våra planer. 

/Leif Tellestedt, ordförande 

Enhörna IF - en viktig del i bygden. 
Idrottsföreningen har sedan sin start 1928 spelat 

en viktig roll i Enhörna. I tidningar har man 

mest framhållit de idrottsliga framgångarna men 

minst lika viktigt har den sociala delen varit. 

Hur många har inte stått och frusit i väntan på 

att barnen ska komma i mål och få sin varma 

saft i serieterrängen, eller deltagit i festerna i 

friluftsgården, eller sålt julklappslotter, eller 

målat bodar, eller röjt sly, eller ……. 

I samarbete med EIF  bygger vi en utställning 

som ska visa delar av EIF’s historia från starten 

1928 till nu. 

Projektledare blir systrarna Nyström som 

tillsammans med sin far Lennart ”levt” i 

föreningen under många år. 

Har du några roliga minnen, fotografier, filmer   

eller andra saker, hör av dig till projektgruppen. 

Det finns också planer på att ge ut en ny DVD i 

serien Enhörnafilmer som ska ägnas EIF. Har du 

några filmer vill vi gärna få låna dem så att de 

kan ingå i DVDn. 

Projektledarna: Systrarna Nyström, Kicki Alfredsson och 
Nettan Blomdin. Fotona har tagits vid tidigare tillfällen. 

Har du frågor om projektet hör av dig till Kicki 

Tel. 550 44620 

Mail bosse.kicki@telia.com  

Anne-Marie  Andersson och  
Gertrud Nilsson 

Ekeby-experterna 
Cay Löwquist och  

Gunilla Eriksson (f. Olsson) 

mailto:bosse.kicki@telia.com
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Klockare Larsson (Per Gottfried Larsson), räknas som 

en av de verkliga kändisarna i Enhörna. I samband 

med hans död 1924 skrev Svensk Läraretidning : 

Per Gottfried Larsson 1870 - 1924 

Kvinnomiljöer i det gamla Enhörna 
I Storskolan har redan arbetet med att skapa den 

nya utställningen Kvinnomiljöer i det gamla 
Enhörna påbörjats. Under Olle Karlssons ledning 

har man börjat planera för uppbyggnaden av ett 

gammaldags lantkök. Det kommer att uppta större 

delen av podiet där den förra utställningen 

Moppesemester på 50-talet fanns.  

Lantköket kommer att byggas så att man kan titta 

in i de olika rummen och inredningen hämtas från 

gamla enhörnakök. Så snart kylan tillåter börjar 

man  med att måla upp en himmel som ska bilda 

bakgrund till köket. Alla detaljer om hur huset där 

köket ska finnas är inte klara. Med hjälp av Juha 

Nyberg har vi tagit fram en första idéskiss på hur 

det kan se ut. Efter mycket tänkande och 

diskuterande börjar nu bilden av det färdiga huset 

växa fram. Istället för de många småhusen i den 

första skissen kommer det att bli en mer samman-

hängande byggnad med ett stort lantkök. Som 

byggare har bröderna Bengt och Rolf Höglund 

lovat ställa upp.  

/Leif 

Första skissen 

Rolf, Olle och Bengt när de byggde modellen av 
brandstationen 2011. 

  En skolfråga från Enhörna. Med anledning 
af anmälan från förste provinsialläkaren har 
länsstyrelsen förklarat, att skolläraren i Öfwer-
Enhörna P. Gottfrid Larsson förfarit oriktigt, 
då han tillsagt en korpralen Svensks dotter att 
infinna sig i skolan ehuru han haft skäl att 
misstänka ett fall af skarlakansfeber bland 
Svensks barn. I saknad af föreskrifter från 
skolrådet borde Larsson begagnat sig af den 
läraren, enligt församlingens skolreglemente, 

tillkommande rättighet att bevilja skolbarn 
ledighet en eller annan dag under läsåret. 
Därjämte borde han omedelbart hos skolrådet 
anhållit om föreskrifter för sitt vidare 
handlingssätt. Länsstyrelsen har anmodat 
skolrådet att förständiga Larsson att för 
framtiden söka undvika sådan anledning till 
anmärkning som den ifrågavarande. 
 

 (STOCKHOLMS LÄNS TIDNING GRIPEN N:r 119. 11 Oktober 1906) 

 

Insänt av S-Y Hellman, Sandviken 
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Enhörna Hembygdsförenings styrelse: 
 

Leif Tellestedt, ordförande  tel:  550 447 05 (leif.tellestedt@telia.com) 

Olle Karlsson, vice ordf tel: 550 440 37 (olov.karlsson@live.se) 

Britt-Mari Gylefors, sekr tel: 550 421 30 (b.gylefors@telia.com 

Birgitta Wulkan, kassör tel:  550 491 28 (birgittawahlstedtwulkan@hotmail.com)

Anne-Marie Andersson   tel:   550 420 16  (anne-marie.majhem@telia.com) 

Mona Elveskog tel:  550 420 28 (elveskog@telia.com) 

Carin Falk tel:  550 495 44 (carin_cronsater@spray.se) 

Gertrud Nilsson tel:  550 421 25  (gertrud@skogshyddan.eu) 

Anders Östensson tel. 070 6871581 (andersostensson@hotmail.com) 

Bo Staflund tel:  552 461 35 
 

Box 39, 15128 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. Besök föreningens hemsida www.hembygd.se/enhorna-hembygdsforening 

Enhörnafilmer  III 
 

De två första delarna i vår filmserie om Enhörna 

har blivit en stor framgång. Flera hundra DVDer 

har sålts och vi får fortfarande in beställningar. 
 

Nu startar vi produktionen av del 3 som till största 

delen kommer att handla om Enhörna IF. 

Grundmaterialet till trean har vi fått från Snickar-

Lasses döttrar som bland sin fars kvarlåtenskap 

hittade ett antal smalfilmer som Lasse filmat 

under perioden början på 60-talet till slutet på 70-

talet. Avsnitt från de filmerna och andra som vi 

hoppas få in, kompletterade med stillbilder, 

berättarröster och bakgrundsmusik ska bli 

Enhörnafilmer III.  
 

Målsättningen är att få DVDn klar till hösten, 

men en liten förhoppning finns att släppa den i 

samband med att EIF-utställningen öppnar. 

Du som har filmer som innehåller scener från 

friluftsgården, idrottsverksamheten, 

serieterrängen och annat med anknytning till EIF 

eller Enhörna, hör av dig till undertecknad eller 

någon annan i styrelsen.  

/Leif 

En ”bondsåg” väcks till liv 
I slutet av november förra hösten hördes 

röster från den gamla sågen vid teaterladan 

i Årby. Olle Karlsson, tillsammans med 

Claes Sörefjord och Göran Nilsson, ville se 

om det gick att få igång den sedan länge 

avsomnade bondsågen i Årby. Med benäget 

bistånd av Göran Groth och Gustav 

Askerberg restaurerades sågmotorn och 

lokalen ställdes iordning. Efter några 

justeringar startade sågen och till ett 

förskräckligt oväsen började man såga upp 

några stockar. Succé!  

/Leif 

Claes och Göran vid  sågen. Olle, Claes och Göran tar 
en kaffepaus tillsammans 
med Eivor Nilsson. 

   Kvitto 

För innevarande års kyrkovärdsbefattning har undertecknad, av kassaförvaltaren Herr P.G. Larsson i 

Över-Enhörna, emottagit tolf (12) kronor som härmed kvitteras. 

    Ekensberg den 31 December 1916 

     N. Brandt         /B E Sjöström 


