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Kalendarium
Torsdagen den 27 augusti kl. 19.00
Albertus Pictor i Täby kyrka. Kyrkvärden Rolf Beck visar och berättar. Samling utanför kyrkporten
strax före kl. 19. Åk med buss 611 (hållplats Täby kyrka) eller bil, parkering finns vid kyrkan.
Söndagen den 13 september kl. 13.30
Kulturarvsdagen
Visning av Roslagsbanans verkstäder i Mörby,
Vendevägen 93
(infart väster om Mörby station)
I samarbete med Danderyds övriga
hembygdsföreningar
Fredagen den 2 oktober eftermiddag
Kulturbiennalen i Danderyd 2015 invigs i
Mörby Centrum
EGF medverkar med utställningsbord

3–24 oktober utställning
Enebybergs tillkomst och utveckling som
villasamhälle
Biblioteket Träffpunkten Eneby torg
Söndagen den 4 oktober kl. 16.00
Stig Dagerman – ett minnesprogram
Samling med ljuständning i Dagermansparken.
Programmet fortsätter på Träffpunkten.
I samarbete med Enebybergsbibliotekets
Vänner

Onsdagen den 7 oktober kl. 19.00
”Svensk dryck – det finns mer än du tror”, Jens Dolk, enebybergare, vinkännare och restauratör,
kåserar på Enebyberg gård

Ordförandens ord
Kära gamla, nya och blivande föreningsmedlemmar!
När hösten nu tar sin början kan vi se tillbaka på en rad trevliga arrangemang under
vårterminen.
I slutet av maj hade föreningen sin sedvanliga funktionärskväll för alla dem som frivilligt
bidrar på olika sätt och gör det möjligt att genomföra föreningens omfattande verksamhet.
Under 2014 genomförde föreningen närmare 20 program, fler än någon av Danderyds andra
hembygdsföreningar. Blåsorkestern Mörby mässing underhöll stilenligt från herrgårdsparken
under fördrinken. Det var hög stämning och kvällen blev både lång och sen och trevlig. Under
kvällen betonades särskilt den betydelse vår medlemstidning och våra konstnärligt utformade
och uppmärksammade affischer inför föreningens arrangemang har. Kan också Du ställa upp
någon gång om året och hjälpa till eller medverka på något sätt?
Föreningens traditionella midsommarfirande på Enebybergs gård kunde genomföras med
återigen nästan rekordpublik, både i antalet deltagare och i antalet barnvagnar, trots
väderleksutsikterna. Några lätta regnstänk kom också vid ett-tiden, men det hindrade inte att
många filtar breddes ut på gräsmattan runt majstången. Koordineringen av
midsommarprogrammet och serveringen sköttes som vanligt och förtjänstfullt av familjen
Westerdahl. Stort tack! Stort tack också till ICA Eneby Torg som välvilligt sponsrat
midsommarfirandet med glass och godis till barnen och deras lekar runt midsommarstången.
Varmt tack också till alla dem som under förmiddagen plockade blommor och klädde och
reste majstången! Väldigt roligt att så många barn var med och klädde stången!
Höstens program inleds med ett efterlängtat besök i Täby kyrka med särskild inriktning på
Albertus Pictor och hans unika väggmålningar. Därefter Kulturarvsdagen, vars tema i år är
Människors värv och verk – en resa i industri- och teknikhistoria. Den genomförs som vanligt
i samarbete med Danderyds tre övriga hembygdsföreningar och i år med Sällskapet Amorina
som huvudansvarig. Mer om arrangemangen på annan plats i detta nummer av Gårdsnytt.
I Kulturbiennalen i Danderyd 2015 deltar vår förening med flera program. Se särskild artikel
längre fram i tidningen.
Enebybergs gård har under 35 år utnyttjats intensivt som fest- och, konferenslokal och för vår
förenings verksamhet. Den är nu i stort behov av en omfattande översyn. Gården har
övertagits av det av kommunen helägda Djursholms AB, som uppdragit åt en konsult att
analysera behovet av renovering av den vackra herrgården. Mer om planeringen på annan
plats tidningen.
Våra arrangemang annonseras på alla föreningsanslagstavlor i Enebyberg och på föreningens
hemsida www.enebyberg.com.
Välkomna till höstens verksamhet och program!
Jan Olof Carlsson
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Midsommarafton 2015 på Enebybergs gård
Dystra väderutsikter gjorde arrangörerna
oroliga. Emellertid infann sig gott om
barnfamiljer till utsmyckningen av
majstången som leddes av Anita
Andersson.

Man kunde faktiskt också bitvis skönja en
lätt ljusning på himlen.
Besökarna verkade trivas gott bland vänner
och
bekanta
och
kaffeoch
korvförsäljningen gick utmärkt.
Resningen av stången förlöpte väl och den
var på plats vid 11-tiden. Ett lätt regn vid
lunchtid följdes av uppehållsväder under
den tid som programmet genomfördes.

Margareta och Mats Westerdahl hade i år
införskaffat ett mindre partytält som
regnskydd för den alltid uppskattade
serveringen.

Folkdanslaget berömde publiken för att
den var så fulltaligt och traditionsbunden
trots de dystra väderutsikterna.

Det noterades rekord i antalet parkerade
bilar på omgivande vägar. Grindslanten
gav ett gott tillskott till gårdsföreningens
kassa.

Korta stunder flög paraplyerna upp mot
himlen och bildade ett roligt färginslag.

Text och bild: Nils Sporrong

Kommande renovering av Enebybergs gård
Som informerats i Gårdsnytt har numera ägaren av Enebybergs gård, Djursholms AB,
uppdragit åt en konsult att analysera behovet av renovering av gården. Konsultens rapport
granskas nu av ägaren samtidigt som en analys görs från byggnadsvårdssynpunkt och en
särskild studie görs av en kökskonsult. Ägaren avser också att överväga och ta ställning till
gårdens framtida användning. Enebybergs Gårds Förening hålls fortlöpande informerad om
beslutsprocessen.
Jan Olof Carlsson
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64 konstnärer i Danderyd öppnar sina ateljéer för

Ulla Nilsson, Måleri, skulptur, sten
Östra Banvägen 42 A Enebyberg
08 75816 82, 0702 23 52 99
i.ulla.b.nilsson@gmail.com
www.ullanilsson.se

Linn Nyström, Måleri
Blidövägen 26 Enebyberg
0738 39 33 59
linn.nystrom@linns-konst.se
www.linns-konst.se

Chinna GIertz, Måleri, skulptur.
Blidövägen 26. Enebyberg.
070 5931579
chinna.giertz@chinnas-konst.se
www.chinnas-konst.se

allmänheten i årets upplaga av Danderyds Konstrunda.
Det blir en fantastisk konstfest med många spännande
möten. Besökarna har också möjlighet att köpa originalkonst direkt ifrån konstnärerna utan mellanhänder.
Konstrundakarta kan hämtas veckan innan på
biblioteket i Träffpunkten på Eneby Torg.
Här följer de sju konstnärer som ställer ut i Enebyberg.

Missa inte utställningen i Biblioteket med de sju konstnärerna
Utställningen pågår under tiden 1-7 september, Välkomna!

Smilla Hagman, Måleri,
teckningar
Blidövägen 26 Enebyberg
0760 17 79 22
smillahagman@outlook.com

Christina Mörnholm, Måleri
Sagovägen 5 Enebyberg
0703 06 79 76
christina.mornholm@hotmail.com
www.mornholm.com
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Kåge Klang, Teckning,
äggoljetempera, akvarell,audio
Ringvägen 37 Enebyberg
0702 53 36 02
kage@klang.se
www.klang.se

Gisela Beckius, Måleri
Kantarellgränd 17 Enebyberg
0727 30 48
gisela@beckius.nu
www.giselabeckius.com

Kulturbiennalen i Danderyd 2015: Kulturen tar plats 2–11 oktober
Ja, det har faktiskt gått två år sedan förra kulturbiennalen. Biennal betyder ju två år. Det blir
mycket kultur över hela Danderyd och en strålande anledning att ta sig till platser eller
sammanhang i Danderyd som man kanske inte brukar besöka.
Du kan gå på svamputflykt i Rösjöskogen
med Naturskyddsföreningen, ”Backe upp
och ner” i Kevinge, Klingsta, Nora och
Sätra-området
med
Svenska
Turistföreningen, på gravfälten i Ekeby
med villaägareföreningen och guidning av
sakkunnig arkeolog.

Programfoldern kommer att distribueras
genom Danderyds Aktuellt. Tar du
programmet och prickar för vad du vill
göra varje dag så lär det inte bli kvar några
döda punkter.
Du kan också se till att få i dig mat
samtidigt som du ser på konst och kultur.
Danderyds
Konsthall
har
samlingsutställningar på Cedergrenska
tornet och Hamnkrogen med ”Biennal
meny”. Enskilda konstnärer ställer ut på
olika lokala restauranger. På onsdagen kan
man se Villa Pauli och äta en
specialkomponerad biennallunch.

Du kan komma in i Djursholms Vattentorn,
Båtsmanstorpet vid Rinkeby, se Danderyds
Slöjdgille jobba i Kvarnstugan. Danderyds
filmstudio
visar
”Mordet
på
Orientexpressen” i Cedergrenska tornets
Riddarsal och ”Den stora kalabaliken” på
Danderyds gymnasium.
Vår egen förening bidrar med utställning
om Enebyberg på biblioteket. Vi har
program
tillsammans
med
Enebybergsbibliotekets Vänner söndagen
den
4:e.
Efter
ljuständning
i
Dagermanparken är det kaffe på
Träffpunkten, Lo Dagerman medverkar
och kommer att berätta om sina föräldrar
”Anita Björk och Stig Dagerman – ett
konstnärsäktenskap”. Dessutom framför
kören Extrasalt dagermantonsättningar.

På invigningen i Mörby Centrum fredag
eftermiddag finns det något för alla åldrar.
För barn händer sedan mycket på
biblioteken under veckan - Muminvärlden i
Enebyberg och Peter och Vargen i
Djursholm, film i Mörby. För förskolebarn
finns Törnrosa i Mörby och Sagan om
Pannkakan i Djursholm. Stocksunds
bibliotek har Minecraft-tema på fredag
eftermiddag den 9:e oktober för de lite
äldre barnen.

På onsdag den 7 oktober kväll kommer
Jens Dolk till gården och kåserar om
”Svensk dryck – det finns mer än du tror”.

En bra överblick över Danderyds historia
får du om du anmäler dig till bussutflykten
”Lär känna din kommun” på söndagen den
4:e oktober, med start i Djursholm.

Biennalen avslutas söndagen den 11
oktober. Då bidrar kyrkan med konserten
”Förklädd gud” i Danderyds gymnasium
under medverkan av åtta körer och Loa
Falkman som recitatör.
Allt detta och mycket mer gör att det är
värt att boka in en semester/kulturvecka 211 oktober.

I Stocksund kan du t ex höra om finska
inbördeskriget 1918 eller om Stocksunds
plats i filmhistorien. I Danderyds kyrka
finns
guidning
och
utställningen
”Danderyds kyrka och familjen Banér” och
på Djursholms slott framför Kulturskolan
ett banérspel ”En vanlig dag år 1630”.

Anita Andersson
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Trädgårdsbesök på Villa Solborg
Den 20 maj hade föreningen förmånen att få göra ett nytt besök hos vår alltid gästfrie medlem
Gösta Malmengård.

Omkring 25 personer hade infunnit sig.
Gösta berättade engagerat och kunnigt
om särskilt sina omkring femtio
Rododendron av vilka många inhandlade
i främst England och unika i Sverige.

Vi tackar Gösta för att vi får besöka den
vackra trädgård han skapat på vad som i
stort var tallskog på hälleberget på en av
Enebybergs högst belägna villatomter.
Text Jan Olof Carlsson

Gösta Malmengård. Foto Nils Sporrong

Foto Jan Löfgren

Att läsa om Enebyberg
En av föreningens medlemmar – Olle Wingborg i Hägersten – har gett oss en imponerande
litteraturförteckning över artiklar och skrifter om Enebyberg. En guldgruva för den som är
intresserad av vår hembygds historia. Wingborg har en gedigen bakgrund som läns-, landsoch stadsbibliotekarie och har efter sin pensionering bland annat intresserat sig för
Enebyberg.
Tack Olle! Sammanställning finns tillgänglig på vår hemsida
www.enebyberg.com
Anita Andersson
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1 maj på torget
En gammal fin tradition att hälsa våren välkommen 1 maj står Danderyds Blåsorkester för
när den reser runt i Danderyd och spelar på torg och äldreboenden.
I år har vi etablerat ett nytt samarbete genom
att vi från Enebybergs Gårds Förenings sida
annonserade om att orkestern skulle komma
till Eneby torg och dessutom hade vi efter
kontakt med torgets bostadsrättförening ett
informationsbord på torget.
.
Vi hade satt ihop tipsfrågor om Enebyberg,
gården, torget och orkestern. Alla vågade inte
lämna in sina svar men många var duktiga,
Och kunde gratuleras på hemsidan och på
Träffpunkten.
Vann gjorde Jesper Orrhanse med tolv rätt och
fick en bricka och några skrifter.

Foto: Eva Olinder

Elva rätt hade William Gustafsson och Siv
Orrhanse som liksom niorna och tiorna fick
små bokpaket med möjlighet att förkovra sig
ännu mer om Enebyberg.
Någon kommenterade evenemanget på
Facebook med ”Det blåste något om öronen
men musiken värmde”. Vi hoppas på fortsatt
samarbete.
Anita Andersson

Foto: Eva Olinder

Kulturarvsdagen
Varje år i september firas Europeiska kulturarvsdagen. I Sverige är Riksantikvarieämbetet
samordnare och har valt som tema för 2015 ”Människors värv och verk – en resa i industrioch teknikhistoria”. I Danderyd brukar vi i de fyra hembygdsföreningarna samordna oss till
ett gemensamt arrangemang med en av föreningarna som huvudansvarig. I år står Sällskapet
Amorina, Stocksunds hembygdsförening, på tur och vi får söndagen den 13 september kl
13.30 komma till Mörby verkstäder och höra om 130-årig järnvägshistoria under rubriken
”Roslagsbanan – en framsynt investering”.
Anita Andersson
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Har du bytt adress? Meddela din nya adress till
Jan Löfgren
Slångränd 13
182 45 Enebyberg
info@enebyberg.com
08-758 77 84
___________________________________________________________________________

Funktionärskväll den 21 maj 2015 på Enebybergs Gård
Efter en dag med oroväckande mörka moln
sken solen upp till kvällen.

Paul Degen hade komponerat en
Västkustsallad med kuvertbröd vartill
serverades vitt vin.

Sex musikanter från Mörby Mässing
spelade från trädgården inför öppna dörrar
medan gästerna minglade och inmundigade
ett glas mousserande vin på nedre botten
och syntes väl njuta av att träffa gamla
bekanta bland föreningens funktionärer.

Jan Olof Carlsson avtackade utförligt
särskilt
avgående
registratorn
för
medlemsregistret, Ove Israelsson, som
med ålderns rätt nu dock med visst vemod
lämnar över sina arbetsuppgifter till Jan
Löfgren.
Anita Andersson lät oss testa våra
kunskaper om Enebybergiana hämtat från
föreningens frågetävling på Enebybergs
torg den 1 maj.
Efter kaffet ebbade så småningom det
ivriga sorlet ut varefter gästerna vandrade
hemåt
i
försommarkvällen
med
doftkänningar
från
begynnande
syrenblommor.

Text och bild: Nils Sporrong

Enebybergs Gårds Förening & Gårdsnytt
C/o Jan Olof Carlsson
Fenixvägen 5
182 46 Enebyberg

Enebybergs Gårds Förening
www.enebyberg.com info@enebyberg.com
Bankgiro 529-2792

Redaktör Gårdsnytt Jan Löfgren & Johanna Haddäng
Tryck Lindbloms Kopieringsbutik AB
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