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Kalendarium
 

Tisdagen den 6 mars kl. 19:00-19:30 
EGF:s årsmöte på Enebybergs gård 

Kl. 19.30 Kaffe 
Kl. 20:00 Öppet Hus med program: 

Enebybergshistoria: 1930- och 1940-talens 
Enebyberg – ett spirande samhälle. 

Erik Trouvé berättar 
 

April - maj 
Se föreningens affischer på 

föreningsanslagstavlorna i Enebyberg. 
Flera program är planerade. 

 

 
Tisdagen den 22 maj 

Funktionärskväll 
För föreningens tidningsutdelare och andra 
som på olika sätt medverkar och hjälper till 

i föreningens verksamhet. 
 

Söndagen den 27 maj 
Mors dag med Öppet hus, Brunch och 

husdokumentation på Enebybergs gård. 
 

Fredagen den 22 juni 
Traditionsenligt midsommarfirande på 

Enebybergs gård 
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Ordförandens ord 

 
Kära gamla, nya och blivande föreningsmedlemmar! 

 
Nu är det nytt år och nya krafter! 
 
Årets första program har redan genomförts. Den sista söndagen i januari spelade 
Spelmansgruppen Roslagsvår och kåserade kring ”bonnmusiken” från södra Roslagen. Det 
blev en spännande lokal musikhistorisk eftermiddag. Vår förenings verksamhet 2012 fick en 
trevlig start! 

 
Föreningens årsmöte (föreningsmöte) genomförs tisdagen den 6 mars. Efter årsmötet serveras 
kaffe i smårummen i nedre våningen varefter följer ett kåseri av gamle enebybergsbon Erik 
Trouvé under rubriken Enebybergshistoria: 1930- och 1940-talens Enebyberg – ett spirande 
samhälle.  

 
En viktig uppgift för föreningen är att värna om Enebybergs gård och dess skick. Många, både 
medlemmar och andra enebybergsbor, stöter på om brister i underhållet av gården. 

 
 Enebybergs gård ägs och förvaltas av Danderyds kommun genom dess tekniska kontor, som 
ansvarar för såväl inre och yttre underhåll som för skötsel av trädgården.   

 
Föreningen har under de senaste åren vid upprepade tillfällen påtalat brister i underhållet av 
gården. Dels har underhållet eftersatts, dels har genomfört underhåll varit av låg kvalitet. Det 
har gällt såväl inre och yttre underhåll som skötsel av trädgården. För 2011 hade 
kommunstyrelsen efter föreningens upprepade påstötningar utfärdat särskilda direktiv till 
Tekniska kontoret om underhållet av Enebybergs gård. Under våren 2011 har vissa yttre 
underhållsåtgärder genomförts medan andra tyvärr återstår. Invändigt har de golv som varit i 
sämst skick slipats och lackats, vilket vi är tacksamma för.  

 
Vår förening är helt beroende av medlemmarnas och andra enebybergares medverkan och 
stöd i verksamheten. Det framgår med särskild tydlighet vid föreningens uppskattade 
midsommarfirande på Enebybergs gård. Det välbesökta firandet står och faller med dem som 
ställer upp och hjälper till med allt det som behövs, från tidiga morgonen och under hela 
dagen. 

 
Jag vill gärna ta tillfället att framföra ett alldeles särskilt tack till några av våra frivilligt 
medverkande medlemmar.  

 
Vår medlemstidning Gårdsnytt har stor betydelse för vår förening och uppmärksammas också 
av Danderyds andra hembygdsföreningar. Den är en viktig förklaring till att vi fått ökat antal 
medlemmar. Redaktör är Johanna Haddäng som gör en stor, gedigen och viktig insats.  

 
Tidningen skall också bäras ut. Det gör ett femtontal medlemmar fyra gånger om året, varav 
en gång till alla hushåll i Enebyberg. Susanne Francke organiserar det och ser till att det 
fungerar. 

 
Ännu en viktig kanal för föreningens kommunikation med både medlemmarna och blivande 
medlemmar är vår hemsida, som sköts av Anders Fridell.  
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Midsommarfirandet har jag redan nämnt. Det förutsätter en mängd förberedelser och 
engagemang under hela dagen. Serveringen är en uppskattad och omistlig del, likaså barnens 
lekar. I allt detta har Margaretha Westerdahl, hennes familj och några medhjälpare lagt ned 
stort engagemang i nu snart 15 år.  

 
Stort tack till er alla! 

 
Var tredje enebybergsfamilj är medlem i föreningen. Många har kommit med förslag till 
föreningen om verksamheten. De flesta av förslagsställarna är också väl medvetna om att om 
deras förslag skall kunna förverkligas kan de själva behöva ställa upp och medverka eller 
bidra på något sätt.  Kom med Dina förslag! Din medverkan i stort och smått är välkommen 
och viktig! Hör av Dig! 

 
Välkomna till Enebybergs Gårds Förening under 2012! 
 
Jan Olof Carlsson 
 

 
Kallelse till årsmöte med Enebybergs Gårds Förening 

 
Enebybergs Gårds Förening kallar härmed medlemmarna till stadgeenligt årsmöte 

(föreningsmöte) 
 

Tisdagen den 6 mars 2012 klockan 19:00-19:30 på Enebybergs gård 
 

Efter årsmötet serveras kaffe mm. Omkring klockan 20 börjar kvällens öppna program. 
 

Ebbe Trouvé kåserar över ämnet 1930- och 1940-talens Enebyberg – ett spirande samhälle. 
 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga för föreningens medlemmar dels vid 
årsmötet, dels från och med den 21 februari 2012 hos följande ledamöter av styrelsen: 

 
Jan Olof Carlsson 

Fenixvägen 5                                                  
Tel. 758 50 07 

 
John Åkermark                                           
Breda vägen 68                                               

Tel. 768 42

 
Enebybergshistoria: 

1930- och 1940-talens Enebyberg – ett spirande samhälle 
 
Efter årsmötet och kaffet kåserar Ebbe Trouvé om Enebyberg under 1930- och 1940-talen.  
 
Ebbe är gammal enebybergare, är född 1932 och började som förstaårselev i folkskolan i 
Enebyberg krigshösten 1939. Modern var blockledare inom Civilförsvaret tillsammans med 
Britta Kihlberg som var gift med Erik Kihlberg, ägare till Enebybergs gård sedan 1934. Ebbe 
kom genom moderns kontakt med Britta Kihlberg att vistas mycket på gården och i dess 
närhet och har klara minnen av gården som fungerande jordbruk under 1940-talet, ett av 
stockholmsregionens största.  Han tar oss på en tidsresa i vårt samhälle som täcker 
decennierna fram t.o.m. andra världskriget. 
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Vill Du engagera Dig i Enebybergs Gårds Förening? 

 
Föreningens valberedning söker Dig som är intresserad av att på något sätt medverka i föreningens 
verksamhet. Det kan vara att ingå i styrelsen eller ta på Dig någon annan uppgift. Kanske känner Du 
till någon som Du tror är intresserad och lämplig att på något sätt arbeta för föreningen. Kontakta 
någon av oss i valberedningen! 
 

Bengt Almgren, bengt.almgren@telia.com. tel. 768 33 32  
Annika Jerveland, annika.jerveland@gmail.com. tel. 768 04 66 

Inger Strömbom, inger.strombom@kristdemokraterna.se, tel. 755 90 57 
 

 
Kan Du medverka som tidningsutbärare? 

 
Föreningens medlemstidning Gårdsnytt kommer ut med fyra nummer per år. Den delas ut av ett 
femtontal frivilliga föreningsmedlemmar som var och en delar ut 30-40 tidningar i var sitt område i 
Enebyberg.  
 
Några av våra utdelare vill nu av åldersskäl lämna sina uppdrag. Föreningen behöver förutom ersättare 
för dem också några som kan ställa upp tillfälligt vid förfall för någon utdelare. Om Du är intresserad 
kontakta Susanne Francke, som ansvarar för distributionen och samordnar utdelarnas arbete.  

Susanne Francke, susanne@francke.nu, tel. 768 34 05  
 

 
Farsdagsfirande på Enebybergs gård den 13 november 2011 

 
Söndagen den 13 november var det dags igen att öppna Gården för en brunch anordnad av 
Paul Degen och för Enebybergs Gårds Förening att ge enebybergarna tillfälle att se och 
inhandla olika former av hantverk. De fyra utställarna kompletterade varandra väl. Av John 
Åkermark. 
 
Även denna gång fanns de trevliga 
tomtarna från Arvidsjaur på plats genom 
Elisabeth Kihl - i gott sällskap med 
familjen Lind från Enebybergs Antikbod 
och Britt Drevik med sina vackra 
julkransar.  
 

 
Gisela Beckius 

 
En trevlig nyhet var att konstnären Gisela 
Beckius var med och ställde ut sina 
konstverk i form av pastell- och 
akvarellmålningar.  

Giselas målningar och årskalendrar väckte 
stor beundran. Hon hade dagen innan haft 
vernissage i Linköping och börjar finna ett 
nätverk inom och utanför Enebyberg för 
sin konstutövning. Vi är mycket glada att 
ha henne med i ”hantverksgänget”! 
 

 
Pär Lind 

 
På ”antikbordet” fanns en mängd gamla 
julsaker från förr, t.ex. smällkarameller, 
julkort, sprattelgubbar, ljusstakar och 
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mycket annat som kunde väcka nostalgiska 
minnen! 

	  
Elisabeth Kihl 

 
Elisabeths tomtar i renskinn talar ju alltid 
för sig själva och väcker samma intresse 
från år till år.  
 

 
Britt Drevik 

 
Britts fina julkransar med inspiration från 
bl.a. Norge och USA vittnade om många 
timmars gediget hantverksarbete med 
ömmande fingertoppar.  
 

 
Musikevenemang på Enebybergs gård – KMW-trion 

 
KMW-trion gästade Enebybergs gård den 27 november.  Ett storartat framträdande. Trion består av 
Sara Wijk, cello, Annette Mannheimer, violin och Ann-Sofi Klingberg, piano. De har spelat ihop i 10 
år. Annette är uppvuxen i Enebyberg, där hon har sitt föräldrahem. Även Sara har bott i Enebyberg. 
 

 
 
Trion inledde med en klassisk repertoar med 
verk av Joseph Haydn, Felix Mendelsohn och 
Fritz Kreisler.  
 
Verken vi sedan fick höra var den 
nordirländska folkmelodin Londonderry Air, 
Marias vaggsång komponerad av Max Regen, 
dalakoralen I himmelen av Håkan Sund och 
välkända Smile från Charlie Chaplins film 
Moderna tider.   
 
Damtrion spelade också några verk av för oss 
mindre kända kompositörer.  
 
Vi fick lyssna till pianotrio nr 1 ur opus 11 av 
den franska tonsättaren Cécile Chaminade. Vår 
pianist hade mer än en meter noter framför sig 

vid framförandet! Denna nya bekantskap blev 
en upplevelse som uppskattades mycket. Vår 
trio meddelade att den inom kort ska släppa en 
cd med Cécile Chaminades verk. Det ser vi 
alla fram emot.  
 
Trion avslutade konserten med tangon 
Oblivion (glömska) av den argentinske 
mästaren Astor Piazolla. Det var nöjda 
konsertbesökare som lämnade gården!   
 

 
 
Arrangörerna var extra glada över att vår stora 
sal så väl fungerade rent akustiskt. Detta gav 
mersmak. 
 
Text: Krister Olinder 
Foto: Eva Olinder 
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Historiska kartor över Enebyberg hos Lantmäteriet 

 
När du går över din tomt har du kanske någon gång funderat över när den bildades och vem 
som köpte den och byggde det första huset. Det finns i många fall bra svar på frågorna. 
Flera gamla kartor över Enebyberg finns idag på nätet, de äldsta från ungefär 1715.  
 

 
 
Då det då nybildade Enebybergs Villastad AB 1907 började sälja tomter skickades kopior av 
köpekontrakten till ”Konungens befallningshafvande” (dvs idag länsstyrelsen) för 
godkännande. Kontrakten finns bland de historiska kartorna hos Lantmäteriet. 
Köpekontrakten visar köparens namn, köpesumma och tomtens storlek. Tomtens läge anges 
med kvartersnamn och nummer. Dessutom finns det löpnummer på avstyckningen fört av 
villastadsaktiebolaget. 
 
Lantmäteriets historiska kartor har inget register och det kan vara svårt att hitta uppgifter om 
just den tomt du är intresserad av. Om du vill göra ett försök börjar du på www.lantmateriet.se 
och går till historiska kartor. Läs det som står ”Om tjänsten” eftersom du måste ladda ned en 
DjVu plugin till din webläsare för att kunna läsa dokumenten. Ditt virusskydd kan behöva 
ställas om för att det skall fungera. Lantmäteriet har anvisningar om det. 
 
Första sökmöjligheten är att ange ett område på kartan där fastigheten ligger och sedan söka 
dokument. Enklare är oftast att gå till ”avancerad sökning” och välja Lantmäterimyndighetens 
arkiv, Stockholms län, Danderyd och ange orten Enebyberg. Därefter får man leta bland 
akterna. En egenhet är att inte alla akter listas vid sökningen. Den första akten av intresse är 
01-DAN-AVS1. Personuppgiftslagen begränsar de akter som finns utlagda på nätet till före 
1928.  De flesta Enebybergstomterna har aktnummer från AVS100 till AVS250 men det finns 
Enebybergstomter med högre aktnummer. 
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Många tomter har under åren styckats så det är inte säkert att du finner just din tomt i 
handlingarna. En god hjälp är den karta som finns i Enebybergs Gårds Förenings nytryck av 
tomtförsäljningsbroschyren ”Enebyberg, välordnad villastad” från 1909. Föreningen upprättar 
också fortlöpande en förteckning över köpekontrakten. 
 
Rune Lundbladh 
 
 

Om föreningens husdokumentation 
 
En komplett förteckning över köpekontrakten, som Rune skriver om ovan, dröjer ännu en tid 
innan vi har i föreningen. Däremot tar vi gärna emot information, om du själv har uppgifter 
från Lantmäteriet eller egna uppgifter om ditt hus.  
 
Hos föreningen finns 10 välfyllda pärmar med information om cirka 850 hus i Enebyberg. 
Det kan vara en liten annons från 1990-talet, 2010-talets mäklaruppgifter på nätet, en 
detaljerad beskrivning av husets historia, foton – ja kort sagt väldigt blandat. Pärmarna står 
framme vid olika tillfällen så att man kan titta i dem, till exempel vid Öppet hus på Mors Dag.  
 
Husdokumentationen är ett sätt att dokumentera och bevara samhällets historia och ibland en 
spännande läsning. Förvissa dig om att vi har uppgifter om ditt hus. På hemsidan 
www.enebyberg.com under ”Inventering av villor” kan du läsa mer om vilka uppgifter vi 
gärna vill ha. Där finns också en blankett till hjälp. 
 
För att jobba mer aktivt och kunna fördjupa materialet skulle vi behöva vara en liten grupp. 
Hör av dig till mig om du kan hjälpa till eller har frågor.  
 

Anita Andersson, tel. 08 768 17 43 eller e-post anita.andersson40@gmail.com 
 
 

Sällskapet Amorina: 40-årsjubileum med releaseparty för  
Nya Stocksundsboken 

 
Enebybergs Gårds Förening är en av fyra hembygdsföreningar i vår kommun. De övriga är 
Sällskapet Amorina, Danderyds hembygdsförening och Samfundet Djursholms Forntid och 
Framtid. Dessa fyra föreningar utgör den ”fyrklöver” som värnar om kommundelarnas 
historia, kultur och utveckling.  
 
Lördagen den 12 november firade Amorina 
sitt 40-årsjubileum. Föreningen 
presenterade dagen till ära ”Nya 
Stocksundsboken” som en fortsättning av 
Boken om Stocksund, utgiven av 
Stocksunds köping i början av 1960-talet.  
 
Presentationen av boken utgjorde också en 
slags övergripande vinjett till Amorinas 
40-årsjubileum.  
 

Föreningens ordförande, Kjell Gunnarsson, 
överlämnade generöst ett exemplar av 
denna fina och väl utformade bok som vår 
förening nu med glädje och intresse kan ta 
del av.  
 
I Stocksunds bibliotek hade Amorina 
samtidigt en utställning om livet och 
människorna i Stocksund under 1900-talet.  
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Firandet fortsatte sedan på Idalagården, 
varvid undertecknad som representant för 
vår egen förening överlämnade blommor 
och en bricka med bild av Enebybergs 
gård.  
 
Tilläggas kan att vi inom Enebybergs gårds 
Förening uppskattar mycket samarbetet 
inom ”fyrklövern”, dvs de fyra 
hembygdsföreningarna i Danderyd. 
 
John Åkermark 

 
 

Danderyds Hembygdsförening 70 år 
 
1941 bildades Danderyds Hembygdsförening och den 12 november firade föreningen sin 
sjuttioårsdag. Som sig bör firades den på Danderydsgården, den gård som föreningen var 
med att bygga 1953-54.  
 
Efter att föreningen till en början själv skött driften av Danderydsgården överlämnades den 
1962 till Danderyds köping. Vid överlåtelsen undantogs tre utrymmen i gården samt skrevs in 
dispositionsrätt till ytterligare ytor vid vissa föreningsarrangemang. I samband med ombygge 
för kulturskolan häromåret blev föreningen husvill. Diskussioner pågår om att hitta en lösning 
för föreningens lokalbehov.  
 
Sjuttioårsfirandet blev en fin fest där EGF var inbjuden och representerades av undertecknad 
som kunde överlämna vår populära bricka och blomma. Förutom förtäring och tal bjöds på 
vackert harpospel. Ismahni Björkman, lärare på kulturskolan, spelade på keltisk harpa.  
 
Danderyds Hembygdsförening delar sedan 1988 årligen ut ett kulturpris till person eller 
organisation som gjort en betydande insats för kulturen i Danderyds kommun. 2011 års pris 
delades ut under festen och gavs till Danderyds Kulturskola.  
 
Anita Andersson 
 

 
Enebybergs Gårds Förening, EGF 

 
Enebybergs Gårds Förening, www.enebyberg.com 

Plusgiro 114667-9 
C/o Jan Olof Carlsson, Fenixvägen 5, 182 46 Enebyberg 

 
Gårdsnytt 

 
Redaktör Johanna Haddäng 
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