
Knut Eneberg  
 

Knut Eneberg föddes den 11 juni 1887 i Nysund Örebro län. Fadern var urmakare.  

Knut gifte sig 1916 med Judit Katarina Almgren som var född 1890 i Ramundeboda i Örebro län. 

Till Oskarström kom han 1916 där han övertog 

Ahlströms urmakeriaffär 

1929 flyttade han in i Anholtz lokaler vid Åvik på 

Köpmansgatan och 1939 till Brogatan 19. Han utökade 

sin urmakeriaffär med att även sälja optik men framför 

allt guldsmiden,  

Han var aktiv i Urmakarnas förening i Halland och var i 

många år dess ordförande. 

Som urmakare var han naturligtvis med i Oskarströms hantverksförening och i 

många år dess ordförande, Även Hallandsdistriktet fick ta del av hans tjänster 

och under en tid var han dess ordförande. 

Knut Eneberg ägnade mycket tid åt olika 

politiska uppdrag. 1905 bildades Oskarströms 

municipalsamhälle, som tog hand om 

tätortsfrågor såsom gator, stadsplanering, 

avlopp, sopor inom BILD de delar av socknarna Slättåkra och Enslöv 

som tillhörde tätorten. Alla övriga frågor, t ex skolan, fortsatte 

socknarna att styra över. Flera oskarströmare blev därför 

engagerade i såväl hemkommunens som i municipalsamhället. Det 

gällde också Knut Eneberg. 1919 – 1930 var han ordförande i municipalfullmäktige. I Enslövs 

kommun har han varit ordförande i kommunalnämnd, ordförande i skolstyrelsen, med i valnämnd, 

taxeringsnämn, fattigvård  m m. Han avgick som skolstyrelsens ordförande 1942 efter en tvist om 

Vrenninge skolas framtid. 

1947 blev Oskarström köping, Redan på hösten 1946 utsågs genom val 25 ledamöter till 

köpingfullmäktige. Det blev Knut Enebergs uppgift att som kommunalstämmans ordförande kalla till 

och öppna detta första köpingfullmäktigemöte i december, där man som viktigaste punkt på 

dagordningen skulle utse ordförande och vice ordförande i köpingfullmäktige. 

I Oskarströms köping hade Knut Eneberg uppdrag som ledamot i valnämnden, taxeringsnämnden , 

skolstyrelsen,ansvarig för mantalskrivning m m  

Knut Eneberg var en föreningsmänniska. IOGT var han aktiv medlem i både som ordförande och 

sedermera som revisor.  I OIF och senare OIS var han styrelsemedlem, han satte upp många 

vandringspokaler till glädje för föreningens medlemmar.  

Andra föreningar som han engagerade sig i var t ex Oskarströms luftförsvarsförening 1941, Allmänna 

hjälpföreningen 1939, Folket Hus föreningen. 

När hans vänner bland hantverkare, affärsmän, företagare och politiker jubilerade var Knut Eneberg 

närvarande, överlämnade gåvor och höll tal. 



När någon vän hade lämnat detta jordeliv  var 

Knut naturligtvis med på begravningen. Ofta 

hade han hedersuppdrag som prestaverande. Vid 

begravningsmässan stod två prestaverande på 

var sin sida om kistan. De prestaverande brukar 

också gå framför begravningståget till kyrkan.   

Hustrun Judith dog 1973 och Knut den 12 

september på Brogatan 19. 

 

 

 

Mera upplysningar på onedrive Oskarströms hembygdsförening, studiecirkel Knut Eneberg, länk 

efordras. 


