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HEMBYGDSFÖRENING

INBJUDAN TILL 
ÅRSMÖTE UTOMHUS
På grund av rådande läge ställde vi ju in årsmötet 
den sista söndagen i april. Nu går det att ha 
möten utomhus så vi inbjuder till årsmöte den 
28 juni kl 15.00 vid museet. Det blir enbart 
årsmötesförhandlingar, se dagordning på vår 
hemsida. Ta gärna med kaffekorg, den dagen har vi 
ingen försäljning av det.

Till vår stora besvikelse kan vi i år inte inbjuda till 
sedvanligt firande av vår Nationaldag den 6 juni. 
Vi brukar vara 150 – 200 personer som samlas vid 
hembygdsmuseet och även om många skulle avstå 
att komma så är det ändå en för stor aktivitet i 
dagens läge. 
Ni som har flaggstång och flagga använd den och 
låt oss på det sättet se att det är vår Nationaldag! 

          NATIONALDAGSFIRANDET INSTÄLLT!

VI HAR MUSEET ÖPPET SOM VANLIGT VARJE SÖNDAG KL 13 – 16
På grund av pandemin kommer vi ibland att ha färre 
sommarvärdar, så ni kanske inte får lika mycket 
service som vanligt. Vi håller 2-meters avstånd och 
guidar inte inne i byggnaderna. Men vi kommer att 
ha försäljning av våra produkter, försäljning av kaffe/
te/saft, glass och lite hembakat bröd – använd helst 
swishbetalning. Vi har många nyheter även i år t ex en 
stor utställning om handelsbodar och information om 
de som fanns i Enhörna.
Alla stora evenemang som kafferep, stadsvandringar, 

bussrundtur mm är inställda. Även samarbetet med 
ångbåten Ejdern får gå på sparlåga i år. Till nästa år får 
vi innerligt hoppas att vi kan leva normalt igen.
De aktiviteter som finns på sensommaren, marknaden 
den 30 augusti och mopedrallyt den 13 september 
kan eventuellt gå av stapeln även om det känns 
osäkert i dagsläget. Vi återkommer om dem i nästa 
hembygdsblad.   
Om ni inte redan är medlemmar - bli det! Vi behöver 
er mer än någonsin!   / Er ordförande Mona



Vi har en ny spännande temautställning om handelsbodar! 
I Storskolan har vi byggt upp en hel handelsbod med 
mycket till försäljning då det begav sig, dock inte nu. 
Vi har också information om alla de handelsbodar som 
fanns i Enhörna och det var många. En del har ni läst om i 
hembygdsblad 1 och 2 i år, men det finns mer att läsa om. 
En handelsbod sålde ju inte bara matvaror så det är en 
spännande utställning!

Vi har gjort en permanent liten lekhörna för barnen 
utifrån tidigare års leksaksutställning. Vi har byggt om 

tegelbruket som nu har halva ytan (men är lika intressant) 
till förmån för en utställning om byk och tvätt i den andra 
halvan. Förr fanns ju inte tvättmaskiner eller ens rinnande 
vatten, så det var ett stort arbete att tvätta. Utställningen 
om tvätt är inredd men vi kanske inte hinner få fram allt 
skriftligt material, i så fall kompletteras den senare. 

Har ni kort och/eller berättelser från tvätt i forna tider så 
tar vi tacksamt emot det. Korten kan vi låna och kopiera/
scanna.
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NYHETER I VÅRA MUSÉER
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DET HAR JOBBATS HÅRT MED 
RESTAURERINGEN AV VÅRA 
BYGGNADER 

Nu går restaureringen av våra byggnader mot sitt slut, 
men vi är inte helt säkra på att fönstren på Småskolan är 
klara tills vi öppnar. Eventuellt får ni stå ut med någon 
ställning, plast för några fönster eller något annat. Men det 
är ju för ett gott syfte och kommer inte att inkräkta på era 
besök nämnvärt.  

Stöd oss också genom att köpa våra skrifter, filmer och 
vy-/presentkort att ge bort som julgåvor eller presenter. 
De kan köpas på museet, på Norrlöts Handelsträdgård 
eller på turistbyrån.

Inomhus har golven blivit nyfernissade i båda skolsalarna.

Målningsarbeten av takfot. Britt-Marie Gylefors (övre 
bilden) och Kicki Lindqvist (nedre bilden) i full färd med 
att måla.



Nu är restaureringen av museet snart klar! För närvarande 
målas alla fönster i originalfärgen grön. Den hittades 
under de vita färglagren och det blir verkligen vackert när 
den kommer på. Att få nykittade och nymålade fönster 

gör en stor skillnad, de var samtliga i stort behov av skydd.        
Till öppningen av museet kommer det mesta att vara klart 
och det blir ett vackert museum som ni kan besöka då!
/ Mona
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VAR DET BÄTTRE FÖRR?

Föreningen planerade att ha en vandring på 
Ytterenhörna kyrkogård i juni. Som ni förstår 
är den tyvärr inställd. Jag var utsedd att hålla i 
vandringen och har därför letat efter intressanta 
händelser och personer med anknytning till 
kyrkogården. När man börjar leta så dyker det 
upp både roliga och tråkiga öden. 

I dessa dagar när covid-19 sprids över världen 
och många människor rycks bort kommer 
jag att tänka på något som jag fann vid mina 
efterforskningar. Året är 1882 och en farsot har 
kommit till Enhörna. Hemmansägare Johannes 
Petterssons barn på Linde har drabbats av 
scharlakansfeber. På gravstenen ser man att 
sonen Anders 12 år avlider 2:a oktober och endast 
två dagar senare dör August sju år gammal. Min 
nyfikenhet väcktes och jag började leta i arkiven 
och fann att hösten 1882 var mörk på mer än ett 
sätt för många familjer i Enhörna. På Linde och 
gårdarna runt omkring dog 20 barn under oktober 
till december av scharlakansfeber, ytterligare två 
barn går bort i början av januari 1883. En dräng 
var 18 år annars var alla barnen under 15 år när 
de avled. På den tiden var scharlakansfeber, som 
orsakas av streptokocker, en fruktad sjukdom. 

/ Britt-Mari 

DEN GAMLA 
BRANDSTATIONEN I 
ÖVERENHÖRNA

Hembygdsföreningen i samarbete med ägaren 
familjen Groth har ansökt om och beviljats 
medel från Länsstyrelsens kulturmiljöavdelning 
för att restaurera den gamla brandstationen i 
Överenhörna. Den kostnad som inte betalas av 
Länsstyrelsen står familjen Groth för.

Just nu pågår arbetet med att laga angripna 
takstolar, reparera och lägga om taket, klä 
om portarna mm. Efter att sprickor i putsen 
lagats kommer huset att målas och texten 
BRANDSTATION göras om. En skylt kommer 
att anslås som talar om vad det är för byggnad.

Efter alla restaureringsåtgärder kommer 
sedan Åke Andersson att inreda lokalen 
med utrustning från tiden den användes så 
att hembygdsföreningen framöver kan ha 
aktiviteter där – förhoppningsvis med nutidens 
brandförsvar på plats.

/Mona
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EN NY SKRIFT I VÅR SKRIFTSERIE 
HAR UTKOMMIT.
Gunborg Wahlstedt skrev ett manuskript till en sockenfilm 
om Enhörna år 1956 som aldrig blev någon film. Hon 
skrev noggrant ett manus som nu ligger till grund för 
denna skrift. Vi i Hembygdsföreningen fick del av det 
genom hennes son Arnold för säkert 15 år sedan. När 
jag läste det första gången tänkte jag att det skulle bli en 
följetång i våra hembygdsblad så det kom till glädje för 
övriga enhörnabor. Men med en diskussion i styrelsen 
beslutade vi oss för att ge ut den som en skrift eller kanske 
en bok. Eftersom vi har ett fotoarkiv med många bilder 
från just 50- och 60-talen så var det naturligt att fylla texten 
med dessa bilder. Dessutom finns många nytagna bilder 
av Birgitta Tellestedt och Juha Nyberg. Att det till slut 
verkligen blev en bok beror på Juhas goda datorkunskaper 
och hans känsla för layout.

Gunborg tar oss genom Enhörna under ett år och börjar 
då naturen står i sin fagraste skrud. Hon beskriver allt 
som händer genom de olika årstiderna i Enhörnas 
jordbrukarsamhälle. Kyrkan har också en central roll i 
folkets liv så vi får vara med vid bröllop, konfirmation och 
julfirande. Vi besöker gårdar runtom i bygden med dess 
invånare och deras sysslor. ”Allt är så vackert och trevligt” 
skriver hon om sin hembygd.

 /Anne-Marie

Ny!
2020

SKRIFTER UTGIVNA AV ENHÖRNA 
HEMBYGDSFÖRENING
Stöd oss också genom att köpa våra skrifter, filmer och 
vy-/presentkort att ge bort som julgåvor eller presenter. 
De kan köpas på museet, på Norrlöts Handelsträdgård 
eller på turistbyrån.

1. Enhörna för 200 år sedan 1980
2. Studier av Enhörna på 1200-talet 1985
3. Medeltida mat  1985
4. Hustru Karin i Gransta, ”Enhörnahäxan 1714” 1986
5. Så byggdes kyrkan i Tuna - Enhörna 1990
6. Kungsgården Husaby - Enhörna 1992
7. Kryddor och läkeörter 1992
8. Enhörnasocknarnas telefonhistoria 1892 - 1992 1992
9. Tunahällarna med 3000 år gamla ristningar  

 - Enhörnas märkligaste fornminne -  1993
10. Hilma Bernardina och Signhild Ebba Christina              

- Två kvinnoöden -                                      1993
11. Vardagsliv i skuggan av ett krig 1994
12. Fattig - Sverige förr och nu -1906 - 1996 1996
13. Slakt från medeltid till 1900-tal med                                   

- Enhörna slakthistoria - 1997
14. Jakten till Nytta och Nöje - om jägaren,                                

- djuren och naturen - 1997
15. Enhörnabygdens framväxt 1998
16. Bland skrönor, hemligheter och lönnfack                          

- ett osannolikt familjeöde - 1999
17. Fjärdingsmannen - landsbygdens polis 2003
18. Berättelser från Sandviken och livet kring 

ångbåtsbryggan 2014
19. Ekeby - igår och idag 2015
20. Norrlöt 100 år - En skrift om Enhörnas 

handelsträdgårdar i allmänhet och Norrlöt                       
i synnerhet 2015

21. Huldas Westins brevsamling 2017
22. Enhörnakören  2018
23. Enhörna Sockenfilm 2020
Samt även vykort och filmer...



Vecka  Datum Aktivitet Tid Plats Arrangör
Hela sommaren Öppen kyrka tis-, ons- och torsdag 11 - 14 Ytterenhörna kyrka Enhörna församling
7/6 - 30/8
Hela sommaren

Sommargudstjänst (utan nattvard (pga corona)
Torsdagspromenader,ta m fika/smörg 
Vi har kaffe/te

17.00
10.00

Ytterenhörna kyrka
Församlingshemmet, Y-E

Enhörna församling
Enhörna församling

23 7 juni Museet öppet 15.00 Hembygdsmuseet Hembygdsföreningen 

9 juni Brännboll 19.00 Stenvallen, Överenhörna Nöttesta BK

24
14 juni Museet öppet 11.00 Hembygdsmuseet Hembygdsföreningen
16 juni Brännboll 19.00 Stenvallen, Överenhörna Nöttesta BK

25
21 juni
23 juni

Stadsvandring, Kyrkogårdsvandring
Brännboll

18.00
19.00

Överenhörna kyrka
Stenvallen, Överenhörna

Hembygdsföreningen
Nöttesta BK

24 juni Glass- och våffelcafé 19.00 Missionshuset Frikyrkan

26
28 juni Museet öppet 13 - 16 Hembygdsmuseet Hembygdsföreningen
30 juni Brännboll 19.00 Stenvallen, Överenhörna Nöttesta BK
4 juli Mälarmete 09.00 Ekensbergs brygga Nöttesta BK

27
5 juli Museet öppet 13 - 16 Hembygdsmuseet Hembygdsföreningen
7 juli Brännboll 19.00 Stenvallen, Överenhörna Nöttesta BK
8 juli Glass- och våffelcafé 19.00 Missionshuset Frikyrkan

28
12 juli Museet öppet 13 - 16 Hembygdsmuseet Hembygdsföreningen
14 juli Brännboll 19.00 Stenvallen, Överenhörna Nöttesta BK

29
19 juli Museet öppet 13 - 16 Hembygdsmuseet Hembygdsföreningen
21 juli Brännboll 19.00 Stenvallen, Överenhörna Nöttesta BK

30
26 juli Museet öppet 13 - 16 Hembygdsmuseet Hembygdsföreningen
28 juli Brännboll 19.00 Stenvallen, Överenhörna Nöttesta BK

31
2 augusti Museet öppet 13 - 16 Hembygdsmuseet Hembygdsföreningen
4 augusti Brännboll 19.00 Stenvallen, Överenhörna Nöttesta BK

32
9 augusti 
11 augusti
12 augusti

Museet öppet 
Brännboll
Glass- och våffelcafé

13 - 16
18.00
19.00

Hembygdsmuseet 
Stenvallen, Överenhörna
Missionshuset

Hembygdsföreningen 
Nöttesta BK 
Frikyrkan

33 16 augusti Museet öppet 13 - 16 Hembygdsmuseet Hembygdsföreningen

34

23 augusti Museet öppet 13 - 16 Hembygdsmuseet Hembygdsföreningen

30 augusti Gymnastik 17.30 Bygdegården Bygdegårdsföreningen
30 augusti Museet öppet, Marknad om  läget tillåter 13 - 16 Hembygdsmuseet Hembygdsföreningen

35

5 september Enhörna Marknad, om läget tillåter 10 - 15 Enhörna Friluftsgård Enhörna Idrottsförening
6 september Gymnastik 17.30 Bygdegården Bygdegårdsföreningen
6 septembeer Frälsarkransmässa/Diakonins Dag 11.00 Överenhörna kyrka Enhörna församling
6 september Museet öppet 13 - 16 Hembygdsmuseet Hembygdsföreningen

36

8 september Filmklubb, om läget tillåter 19.00 Bygdegården Bygdegårdsföreningen
13 september Gudstjänst 11.00 Ytterenhörna kyrka Enhörna församling
13 september Gymnastik 17.30 Bygdegården Bygdegårdsföreningen
13 september Museet öppet Mopedrally, om läget tillåter 10 - 16 Hembygdsmuseet Hembygdsföreningen

37

17 september Öppet Hus, om läget tillåter 18 - 20 Bygdegården Bygdegårdsföreningen
20 september
20 september
20 september

Gudstjänst
Gymnastik
Museet öppet

11.00
17.30
13 - 16

Ytterenhörna kyrka
Bygdegården
Hembygdsmuseet

Enhörna församling
Bygdegårdsföreningen
Hembygdsföreningen

38

26 september Loppis, om läget tillåter 11 - 14 Bygdegården Bygdegårdsföreningen
27 september
27 september
27 september

Gymnastik
Temagudstjänst Synd
Museet öppet

17.30
13 - 16
10 - 16

Bygdegården
Missionshuset
Hembygdsmuseet

Bygdegårdsföreningen
Frikyrkan
Hembygdsföreningen

DET HÄNDER I ENHÖRNA JUNI – SEPTEMBER 2020

Med reservation för ev ändringar.      
Ni som inte finns med i kalendariet (ej privata vinstdrivande verksamheter) hör av er så att vi kan fylla i ert program till nästa gång!
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HANDELSVERKSAMHET I ENHÖRNA 
UNDER GÅNGNA TIDER
I förra bladet skrev vi om de handelsbodar som fanns 
på 50-talet i Enhörna. Eftersom vi har tillgång till 
David Pettersons minnen från tidigt 1900-tal så vill jag 
skriva en del hämtat ur denna bok. Han berättar där om 
gårdfarihandeln som var vanlig på landsbygden på den 
tiden.

Han skriver att gårdfarihandlarna hade en uppgift att 
fylla och att de var välkomna eftersom vägarna var dåliga 
och det var långt till handelsbodarna. De var oftast bättre 
sorterade i manufaktur- och kortvarubranschen än de flesta 
små handelsbodar på landet. Det var beundransvärt vilka 
bördor dessa vandrare kunde bära. Sitt ofta välsorterade 
lager bar de oftast på ryggen i ett stort, alltid blått fyrkantigt 
skynke, som knöts ihop i alla fyra hörnen.  Med denna 
börda på ryggen gick de på de mycket dåliga byvägarna 
till de ensamliggande gårdarna. David Pettersson 
berättar att hans föräldrar alltid handlade av en av dessa 
gårdfarihandlare som var mycket angelägen att sköta sina 
kunder, så att de var belåtna. Han kom regelbundet och det 
var en trevlig omväxling i den undangömda vrå av världen 
där David och hans föräldrar bodde. Köpmannen kom 
och slog upp sitt stora knyte vintertid inne på köksgolvet 
och på sommaren ute på gårdsplanen. David minns att 
det kunde hända någon gång när något plagg fattades i 
lagret, då kom övertalningsförmågan fram. Då försökte 
han sälja det som han hade även om det inte passade så 
bra. Davids mor sa vid ett tillfälle att plagget inte passade 
men köpmannen svarade ” Jo, Madam Pettersson, de här 
är så bra kvalité så om de e för lite, då töjer de sej och om 
de e för stort, då krymper de”. Men det blev ingen affär 
den gången. 

I den handelsbod som David minns, var innehavaren 
skräddare. Han satt vid eller på skräddarbordet och 
då det pinglade i koskällan, som var monterad på 
handelsbodsdörren, lämnade han skräddarbordet för en 
stund och gick ut för att betjäna kunden. Varorna köpte 
han i en stor affär i stan. Sitt lager höll han vid makt 
därigenom att han i regel varannan vecka lånade en häst i 
närmaste granngård och åkte in till stan och köpte de varor 
som fattades. Då skötte Madam Sellholm. som makarna 
hette, om affären hemma. Lagret var inte så stort men det 
fyllde i stort sett den tidens behov. Det bestod av kaffe, 
socker, mjöl och gryn, sill och amerikanskt fläsk, fotogen 
och stearinljus, sirap och kryddor samt karameller av en 
enda sort och naturligtvis snus och tuggtobak. Det enda 
i manufaktur var någon bit av förklädestyp av bomull 
och grå domestik, som nog var mest för skrädderiet. 
Kortvarulagret bestod av minsta möjliga i knappar, sytråd 
och nålar. Inredningen i en sådan handelsbod var ytterst 
enkel. Vågen var en enkel balansvåg, som det behövdes 
en ganska god vana för att väga rätt på. Över silltunnan 
hängde också en balansvåg som endast användes vid 
vägning av sill. Själva vågarmen var fabriksgjord men 

de hemsnickrade vågskålarna av trä hängde på vanliga 
snören. Belysningen var en fotogenlampa av enklast slag 
som hängde i taket. Kassaapparater var ett främmande 
begrepp. Det fanns en särskild låda under disken som 
pengarna lades i. David och hans syskon tyckte att det var 
väldigt storslaget i handelsboden och gladdes åt att få följa 
med föräldrarna dit. Kassarabatten delades omedelbart ut 
i form av en karamellstrut, som varierade i förhållande till 
handelns storlek, för ett värde av två eller fem öre men till 
jul fick varje stamkund ett paket prima kronljus. Men det 
fanns något mer som barnen var glada åt. Handlaren hade 
sirap i ett stort plåtkärl med kran på och under kranen 
stod det alltid en droppkopp. Farbror Sellholm gick ibland 
ut i köket efter ett kaffefat och kaffeskedar. Så tog han sirap 
ur droppkoppen, hällde det på fatet och David och hans 
bror fick äta så mycket som de ville. Sirapen var inte alls 
lik den som saluförs idag, den liknade mer melass. Ja på 
den tiden hade barn inte större fordringar på livet än att 
det var fullkomlig fest för att man blir bjuden på denna 
droppsirap.
/Anne-Marie

Förklaringar 
Kortvaruaffär: affär för sybehör
Domestik: ett slags bomullsväv

LITE FINA EXEMPEL PÅ GAMLA SAKER ATT 
SE I VÅR NYA SPÄNNANDE UTSTÄLLNING I 
HEMBYGDSMUSÉET OM HANDELSBODAR
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YTTERLIGARE NÅGOT OM 
ENHÖRNAS AFFÄRSVERKSAMHET
Det fanns affärsverksamhet lite här och var i både Över-
och Ytterenhörna. I Slagarstugan vid Ekensberg fanns 
en handelsbod för tegelbruksarbetarna. Där sålde man 
i huvudsak snus, kaffe, socker och salt. De tyckte att det 
var för långt att gå till Nöttesta affär. Mycket av varorna 
beställdes från Stockholm och kördes ut med ångbåt på 
Mälaren. Man tyckte att det var den enklaste vägen.

Amanda Pettersson i Backa fick hem kaffe och sill genom 
sin bror som hade skeppsvaruhandel i Stockholm. Hon 
beställde till sig själv och sina grannar, ty man hjälpte 
varandra så mycket som möjligt.

På 1800-talet fanns en handelsbod vid Duvlöt, som 
innehades av en gumma enligt Berta Andersson, Duvlöt 
men det var långt före det att hennes släkt kom dit.

I Fågelsången Ytterenhörna sålde Anders Gustaf Holms 
syster Britta Kristina bullar, kakor, kakao, snus och tobak.

Den första konsumtionsföreningen i Enhörna. På 
bilden ses fr. v. Gunnar Nyström, Herman Ekblom 
(konsumtionsföreståndare) och Gustav Jansson Knösen, 
bakre raden fr. v. Sahlin, Pettersson Lida.

Affären låg vid Stenby i Ytter-Enhörna, en km från Mälaren. Affären brann ner år 1921 och ett nytt hus uppfördes på samma 
plats för en affär i privat regi. Den köptes av Erhard Jansson som också hade en filial nere vid Sandvikens brygga. Det var 
hustrun som skötte den. Harry Fick hade affär i Aska och drev även Stenby affär under några år. Därefter såldes affären till 
Sundström. Den drevs till början av 1960-talet. Till höger ligger frälsningsarméns dåvarande barnkoloni. Frälsningsarmén 
upphörde tidigt med barnverksamheten och byggnaden revs.

Foto: Axel Träff, Mariefred. Vykortet är stämplat år 1916.
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Robert Thörnbloms handelsbod i Nöttesta

NÖTTESTA HANDEL
Ragnar och Ingvar Thörnblom är minst 
den tionde generationen i Nöttesta by. 
Deras farfar Gustav Robert Thörnblom 
f. 1866 d. 1960 är huvudpersonen i 
skildringen av Nöttesta handel. Efter 
4-årig folkskola i Överenhörna var det 
dags för tolvårige Robert att försörja sig 
på egen hand. Han for med SS Gripsholm 
(föregångare till dagens SS Mariefred) 
in till den stora staden Stockholm för 
att uppsöka en handlare på Nybrogatan, 
som behövde en rask springpojke. 
Detta blev början på hans egen bana 
som handelsman. Han gick i slaktarlära 

David Petterssons familj år 1911 i Gropgårdens speceriaffär, inrymt i bostadshuset som var byggt i början av 1700-talet. 
Oskar och David Pettersson hade lanthandeln en trappa upp i huset. Bostadshuset ligger strax intill Slakteriet som också 
rymde en tvättstuga, (det vitrappade huset intill stora vägen i Stjärna). 
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Nöttesta gamla affär byggd 1913

i Stockholms Slakthus och han lärde sig successivt att 
självständigt sköta en affärsverksamhet. Robert drev sedan 
sin egen diversehandel i Örebro och senare i Södertälje. 
Kring sekelskiftet 1900 etablerade han sin Speceri- och 
Diversehandel i Huvudsta. 

Mor Eva gick bort 81 år gammal år 1906. Robert kom 
då att ärva sitt födelsehus Törnbo, eller Evagården 
i Nöttesta. Han bestämde sig raskt för att öppna en 
filial till sin affärsverksamhet i Nöttesta. Huset fick en 
tillbyggnad åt väster för att rymma affären. Affären kom 
att skötas av en anställd, Judit Bredén, som fick bo i husets 
vindskammare. Konkurrensen med den befintliga affären 
som tidigare hade etablerats i Norrgårdens ombyggda 
ladugårdsbyggnad var skarp. I början av 1900-talet skedde 
en stor omstrukturering av jordbruksverksamheten 
på de stora godsen i Enhörna. Detta innebar bl.a. att 
arrendatorsfamiljen i Nöttesta Sörgård, familjen Karlsson, 
lämnade Nöttesta och fick nytt arrende i Äleby. Robert 
Thörnblom köpte då omkring 1910 mangårdsbyggnaden, 
ladan och betesmark av bröderna Brinck på Ekensberg. 
Till en början flyttades affärsverksamheten till stora 
salen i Sörgården tills det nya huset stod färdigt år 1913. 
Verksamheten sköttes som tidigare av Judit Bredén.

Fritt återgivet av Ingvar Thörnbloms berättelse genom 
Anne-Marie

Rut Andersson g Grafström. Omkring 1920 övertogs Nöttesta affär av Fröknarna Hilma och Rut Andersson tillsammans 
med Ellen Johansson vars historia jag återkommer till. Nästa ägare var Knut Sturk, som kom år 1938, Gunnar Kilås tog 
över år 1952 till 1959 och slutligen Lennart Ljungkvist som avslutade verksamheten år 1960.

Genom åren har också olika fordon åkt omkring och sålt livsmedel av alla de slag såsom kött, fisk, öl och läsk. Om någon 
vet mer om detta så hör gärna av er!

/Anne-Marie



Box 39, 151 28 Enhörna
Medlemsavgiften är 150/200:-/år (enskild/familj). 
Plusgiro 23 89 45-0  |  Swish 1234006839 

Hembygdsmuseet hålls öppet söndagar under 
juni - september 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 

Stöd oss också genom att 
köpa våra skrifter, filmer och 

vy-/presentkort att ge bort 
som gåvor eller presenter. 
De kan köpas på museet,                      

på Norrlöts Handelsträdgård 
eller på Södertälje Turistbyrå.

ENHÖRNA HEMBYGDSFÖRENINGS STYRELSE
Mona Elveskog, ordf. 070/214 55 01 (elveskog@telia.com)
Britt-Mari Gylefors, v.ordf. 070/535 84 56  (b.gylefors@telia.com)
Anders Östensson, kassör 070/687 15 81 (andersostensson@hotmail.com)
Anne-Marie Andersson    
Kicki Lindqvist 
Bengt Johansson  
Juha Nyberg 
Silvana Lindgren, sekr. 

070/672 42 46  (anne-marie.majhem@telia.com) 
070/990 40 83 (kickilindqvist1947@gmail.com)                                         
072/877 24 34 (iobjohansson@ekeby-ktv.net) 
070/325 99 03 (juha.nyberg@linearis.se)
076/724 41 58  (silvana.lindgren@gmail.com)

TURLISTA ÅNGFARTYGET 
MARIEFRED 2020
• Med anledning av den pågående

pandemin är säsongsstarten uppskjuten
på obestämd tid.

• Se hemsidan: www.mariefred.info där de
publicerar aktuell information om sina 
sommarturer  Stockholm – Mariefred.

UPPTÄCK VÅRT ENHÖRNAS VACKRA OMRÅDEN
Gör en hemester. I hembygdsmuséet finns många tips på fina utflyktsmål 
och platser att upptäcka. Broschyren sevärdheter i Enhörna finns även att 
hämta vid kassan på ICA Hörnan i Enhörna.
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