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Ordföranden har ordet

Det började med Gården. Den var gammal, nedgån-
gen, förfallen och hotades av rivning. Men Enebyber-
garna ville annorlunda. De lyckades att få kommunen 
att göra en ordentlig satsning och renovera den gamla 
byggnaden. Som ett resultat bildades Enebybergs Gårds 
Förening.

Det är 40 år sedan nu, och vi kan fira föreningens  
jubileum. Men den situation som vi upplever idag liknar 
på många sätt den då föreningen bildades i slutet av 
1970-talet. Det är sedan länge dags för en ny nödvändig 
renovering. Den har planerats i många år och ägaren, 
kommunens fastighetsbolag Djursholms AB, har lagt 
mycket möda och pengar på projekteringsarbete. Men 
än så länge är det skrivet i stjärnorna när renoveringen 
kan börja och vilket resultatet kommer att bli.

Därför är föreningen kanske minst lika viktig idag som 
för 40 år sedan. Det är den som företräder gårdens och 
Enebybergarnas intresse när det gäller att värna vårt 
lokala kulturarv. 

Vi har löpande kontakter med kommunen och fas-
tighetsägaren. Så de vet mycket väl vad vi tycker, att 
gården även i framtiden måste kunna fungera som en 
naturlig samlingspunkt i kommundelen. Vi hoppas att 
kommunen tar till sig detta och att frågan – äntligen – kan 
lösas så snart som möjligt.

Men under tiden får vi ta varje dag som den kommer. 
Vi har utrymt våra lokaler och flyttat in i en barack på 
tomten. Köket är delvis är tömt och restauratören har 
flyttat ut. Huset väntar på sin framtid. Då är det svårt att 
bedriva en organiserad verksamhet där.

När vi har bläddrat igenom vad föreningens medlems-
blad, Gårdsnytt, har skrivit under de gångna 40 åren syns 
det tydligt att aktiviteten och ambitionen har varit hög. 
Enebybergs Gårds Förenings olika verksamheter med 
midsommarfirande, julgransplundringar, utflykter till oli-
ka intressanta resmål, vandringar i samhället, program-
kvällar, utställningar, debatter, skrifter och mycket annat 
har bidragit till sammanhållningen i vår kommundel och 
fördjupat kunskapen om vår hembygd.

I detta jubileumsnummer av Gårdsnytt kan du läsa om 
en hel del av det som vi har ägnat oss åt under förenin-
gens första 40 år. Jag hoppas att det väcker trevliga min-
nen och även visar att det är angeläget att föreningen får 
möjlighet att verka i många år ännu. Men vi har alltid bal-
anserat på gränsen för vad en liten förening mäktar med. 
Det gäller även idag, kanske mer än någonsin tidigare. 
Så det krävs många nya och gemensamma krafter om vi 
ska kunna fira fler jubileer.

Carl Johan Gezelius
Ordförande
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Presstopp. 
Det senaste beskedet från Djursholms AB 

andas lite optimism. De har nu beslutat att det 
ska fattas ett beslut i mitten av oktober och att 
man planerar en kompletterande upphandling. 
Så beslutet ligger nära i tiden. Sen får vi se hur 
lång tid arbetet tar ...
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När Enebybergs Gårds Förening bildades för 40 år 
sedan hade gårdens åkrar och ängar ganska nyligen upp-
hört att vara jordbruksmark och istället bebyggts med 
hundratals grupphus i Enebygårdsområdet. Ortens 
köpcentrum var också nybyggt, med ett par snabbköp,  
tobaksaffär och postkontor. SLO:s gamla bussgarage 
var fortfarande ett nav för busstrafiken i Stockholms 
norra förorter. De gamla vagnarna på Roslagsbanan, 
som var en rest från banans ungdom, rullade fortfarande 
samtidigt som Enebybergarna tog sina Volvo 244 och 
Saab 99 för att åka till det då tio år gamla Täby Centrum, 
eller till de södra delarna av kommunen via den urgamla 
landsvägssträckningen mot Rinkeby. 

Idag har en hel del förändrats, men vi känner igen oss 
ändå. 1970-talets köpcentrum vid Eneby Torg har ersatts 
av ett större och ännu nyare komplex, med bostäder i 
flerfamiljshus, parkeringsgarage och nya butiker. Buss

garagen och Folkets hus har rivits och blivit villatomter. 
Roslagsbanan har moderniserats. Det har byggts ett nytt 
område vid Anneberg och för några år sedan öppnades 
en ”handelsplats”, Enebyängen, precis söder om den 
gamla Enebybergsgränsen.

Dagens Enebyberg är alltså i en mening ett annat 
Eneby berg än när föreningen bildades. Men samti-
digt är det samma samhälle, samma hembygd. Skogen 
och naturen finns fortfarande runt knuten. Den gamla 
skolan står kvar, mitt i byn. Vi träffar fortfarande våra 
grannar vid livsmedelsaffären, på föräldramöten, på bus-
sen, idrottsplatsen eller biblioteket. Gemenskapen och 
hemortskänslan lever, i den vardag som skapas i kom-
binationen mellan personliga kontakter, miljö och våra 
olika aktiviteter. 

Och behovet av en stark förening som samlar samhället 
är lika viktig nu som då.

Lika, men ändå annorlunda



4

Det moderna samhället Enebyberg skriver år 1907 som 
sitt födelseår. Men bebyggelsen i Eneby, det som vi nu 
känner som Enebyberg, har månghundraåriga anor i en 
lantbruksbygd som långt in på 1900-talet präglades av 
öppna ängar, åkrar och djur. 

Enebybergs Gård, som uppfördes på sin nuvarande 
plats under 1770-talet, kom med tiden att förfalla. I slutet 
av 1970-talet var läget kritiskt, med risk för att den skulle 
rivas. Men gården räddades, samtidigt som enebybergs-

borna med hjälp av kommunen bildade en förening med 
uppgiften att sätta Enebybergs gård ”i centrum för ett 
rikt kulturliv i Enebyberg”, samt ”främja samhörigheten 
mellan invånarna i Enebyberg”.

Föreningens konstituerande sammanträde ägde rum 
den 18 oktober 1979. Ända sedan dess har Enebybergs 
Gård varit ett hem för otaliga möten med föreningen – 
föredrag, fester och öppna hus, midsommarfirande och 
julgransplundringar. En krögare höll igång köket och det 

Den ständiga frågan: 

Renoveringen
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har gått att hyra lokalerna för privata fester, möten med 
andra föreningar, företagsarrangemang och mycket an-
nat.  Tidigare använde även kommunen gården för olika 
möten.

Enebybergs Gård blev just det kulturella och socia-
la centrum i Enebyberg som det var tänkt när gården 
renoverades och föreningen bildades. Men nu har vi gått 
varvet runt. Gården är åter i behov av renovering. För-
fallet har inte alls gått lika långt som för 40 år sedan, men 

behovet är tydligt och mer eller mindre akut. 
Föreningen har redan haft renoveringen på sin agenda i 

många år. I Gårdsnytt nr 4/2015 kan vi bland annat läsa: 
”Renoveringen beräknas kunna påbörjas hösten 2016 och 
kommer att ta ungefär ett år i anspråk”.  Vi vet idag, i sep-
tember 2019, att den tidsplanen var alldeles för optimis-
tisk, eftersom ägaren ännu inte har fastställt ett startda-
tum för arbetet.
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Föreningens medlemstidning Gårdsnytt har, som så 
mycket annat, bytt skepnad under åren. I början var den 
ett enkelt stencilerat blad med fokus på föreningens olika 
aktiviteter. Nu har innehållet breddats och utseendet har 
moderniserat. 

Tanken är att Gårdsnytt ska vara föreningens ansikte 
utåt och bidra till att stärka hembygdskänslan i Eneby-
berg. Tidningen finns att läsa på Enebybergs bibliotek 
och en utgåva per år delas ut till alla hushåll i kommunde-
len, oavsett om de är medlemmar i föreningen.

Tidningen delas ut av medlemmar, ofta föreningeveter-
aner, som har ansvar för olika områden i Enebyberg. Alla 

dessa tidningsutdelare, och många andra som bär upp 
verksamheten genom att engagera sig i föreningen, bjuds 
varje år till en funktionärsträff – en liten fest som tack för 
arbetet.

Föreningen har även en webbplats, enebyberg.com, där 
man bland annat kan läsa alla utgåvor av Gårdsnytt se-
dan 2010. Det finns dessutom lösa planer på att förenin-
gen ska börja engagera sig i olika sociala medier, men de 
tankarna har ännu inte gått i mål.

Ansiktet utåt: 

Gårdsnytt
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Kulturen i centrum
Ett av föreningens syften är att vara ett centrum för ett 

rikt kulturliv i Enebyberg. Föreningen har genom åren 
haft glädjen kunna engagera och ta stöd av många av 
de artister, författare, konstnärer, andra kulturperson-
ligheter och experter som har bott i, eller haft anknytning 
till, Enebyberg. Några av våra största skådespelare, 
spelmän, sångare och andra musiker har ofta återkommit 
till föreningen och bjudit på fina och minnesvärda up-
plevelser för publiken. 

Deras medverkan är ovärderlig för en liten ideell fören-
ing. De förmedlar kunskap och kultur och kopplar sam-
man hembygden – Enebyberg – med det större samhälle 
som vi alla lever och bor i. 

En framträdande enebybergare, som även var en stor 
vän av föreningen, var konstnären Karl Axel Pehrson. 
Han deltog ofta i våra olika verksamheter och har även 
skänkt ett konstverk till föreningen. Karl Axel Pehrson är 
kanske mest känd för sina verk med insektsmotiv och är 
upphovsman till Guldbaggen, som Svenska filminstitutet 
delar ut årligen. År 2018 invigdes ett minnesmärke över 
honom på Eneby Torg. Minnesmärket, som tillkommit 
på föreningens initiativ med stöd från kommunen och 
Filminstitutet, är just en skimrande Guldbagge som har 
placerats i ett skåp på väggen utanför Träffpunkt Eneby-
berg. 
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Enebybergs Gård ska vara en mötesplats. Om man har 
tillgång till en stor vacker trädgård i skogskanten, med 
mycket gräs, fruktträd och en 1700-talsgård i fonden, är 
det nästan självklart att det ska firas midsommar där. 

Så sker också, sedan många år. Parken i Enebybergs 
gård är en självklar samlingsplats för midsommarfira-
re, inte bara från Enebyberg utan även från andra delar 
av vårt grannskap. På sensommaren firas dessutom en 
gårdsfest sedan ett par år. Även den börjar bli en viktig 
tradition.

På samma sätt försöker föreningen upprätthålla tradi-
tionen att mötas för julgransplundringar i gården. Bland 
övriga återkommande programpunkter finns Danderyds 
kulturbiennal och Kulturarvsdagen, där föreningen all-
tid är med tillsammans kommunens övriga hembygds-
föreningar.  Dessutom bjuder föreningen in barnen i år-
skurs 3 i Enebybergs skolor, som under några timmar får 
lära sig lite hembygdskunskap.

Gården och föreningen har även varit mötesplats för 
mer aktuella frågor. Många är de politiker, företagare 
och andra som på olika sätt är engagerade i samhällets 
utveckling som har mött enebybergsborna för att dis-
kutera frågor som engagerar – byggande, planer, trafik  
mycket annat. Ibland har vi också bjudit in grannarna i 
Täby, för det som händer där påverkar ofta det som sker 
i Enebyberg.

Mötesplatsen



9

Dokumenterad kunskap
En viktig uppgift för Enebybergs Gårds Förening är 

att sammanställa, berätta och beskriva hur samhället har 
förändrats genom åren. Ett resultat – så här långt – är en 
serie småskrifter som bland annat beskriver villasamhäl-
lets utveckling. Häftena berättar till exempel om själva 
gården, alla de olika butiker och livsmedelsaffärer som 
har funnit i samhället (det är ganska många), Folkets hus, 
biografen, frivilliga brandkåren och mycket annat. 

Dessutom har föreningen medverkat till att det har 
satts upp minnestavlor runt gården, bland annat på plat-
ser där det tidigare har funnits numera 
rivna ekonomibyggnader. Dessutom 
finns det skrifter med tips om några  
 

trevliga vandringar genom Enebyberg, som den som är 
intresserad av bebyggelsen kan ge sig ut på. 

Skrifterna handlar också om Enebyberg i en ännu äldre 
tid. Den mest omfattande beskrivningen av Eneby by 
och Enebyberg, från medeltid till början av 1800-talet, 
författad av föreningsmedlemmen Josef Edström, gavs 
ut av 1990.
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Alla hus har sin 
egen historia

I föreningens samlingar finns några pärmar som i  
verklig mening beskriver samhällets utveckling. Varje 
hus i Enebyberg har sin egen historia, oavsett om det är 
i någon mening ”ursprungligt” från den tid som villasta-
den byggdes upp eller om det är relativt nybyggt. Vem 
lät bygga huset? Hur såg det ut från början? Hur har det 
byggts om? Vilka har bott där? 

Husdokumentationen är ett sätt bygga upp en förståelse 
för samhällsutvecklingen. Arkitektur och stilideal förän-
dras, liksom handel och annat näringsliv. Husen utveck-
las med samhället och dess invånare. 

Husdokumentationen är inte på något sätt komplett 
och växer ganska långsamt. Men materialet är redan idag 
en trevlig inspirationskälla för den som är road av det 
egna husets, eller grannhusets, historia. Så någon gång i 
framtiden kan kanske samlingarna bli en värdefull grund 
och källa för en ordentlig sammanställning av Eneby-
bergs byggnadshistoria. Bidra gärna med historien om 
ditt eget hus.
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Bilder som berättar
En kärnuppgift för en hembygdsförening är att försöka 

bygga upp och underhålla en samling med material som 
på olika sätt beskriver det samhälle som föreningen ver-
kar inom. Litteraturen om Enebyberg är ganska 
begränsad och Enebybergs Gårds Förening har 
inget stort arkiv. Men vi försöker ändå samla 
böcker och andra skrifter, kartor och bilder, som 
på olika sätt har en koppling till vårt samhälle. 
Och vi är mycket tacksamma för alla gåvor – sto-
ra som små – som kan föras in i samlingarna.

Ett ständigt pågående arbete inom föreningen 
är att digitalisera och systematisera den växande 
samlingen av fotografier. Människor, hus, mil-
jöer, händelser och mycket annat 
har fångats på bild.  

Föreningen har en bildgrupp 
som succesivt betar sig igen-
om samlingarna. De försöker 
identifiera vilka människorna 
på bilderna är samt var och när 
fotot är taget. Det är ett rol-
igt och stimulerande, men tid-
skrävande, arbete som kräver en 
hel del lokalkunskap. Vi hoppas 
att det finns fler gamla och nyare 
enebybergare som är intresse-
rade av att bidra i detta arbete.
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Idag är framtidens 
igår

En hembygdsförening verkar i tre tidsperspektiv – det 
förflutna, nutiden och framtiden. Ett exempel på det är 
alla de aktiviteter som föreningen stod bakom år 2007, då 
det var precis 100 år sedan dåvarande ägaren till Eneby-
bergs gård Ernst Kihlberg styckade av en del av gårdens 
ägor, bildade AB Enebybergs Villastad och började sälja 
villatomter.

Jubileumsåret uppmärksammades bland annat med 
flera olika temaaktiviteter, utställningar och vandringar 
runt gården och i samhället. Dessutom sammanställdes 
en jubileumsskrift som berättade om Enebybergs utveck-
ling ur olika perspek-
tiv – historia och sam-
hällsutveckling, fritid 
och föreningsliv, de 
viktiga samhällsfunk-
tionerna, kommunika-
tionerna och företag-
samheten.

En del av skriften 
handlar om framtids-
visionerna. Redan 
då, för tolv år sedan, 
diskuteras genomfart-
strafiken, bullret från 
Roslagsbanan, utveck-
lingen av Eneby Torg, 
b o s t a d s b y g g a n d e t 
och arbetsplatserna. 
Det är till synes eviga 
frågor, men samtidigt 

goda exempel på att ett samhälle befinner sig i en ständig 
förändring. På samma sätt som det som var självklart i 
samhällets barndom för 100 år sedan har utvecklats och 
förändras, kommer även framtiden att bjuda på helt nya 
perspektiv än de som vi ser idag. 

Eller, som det stod i jubileumsskriften: ”Enebybergs-
borna kan alltså se fram mot förbättringar och förändrin-
gar även i framtiden!”. 

Vi hoppas att föreningen kan fortsätta att vara en 
drivande kraft i den utvecklingen.
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En del av en större helhet
Det finns fyra hembygdsföreningar i Danderyd, en i varje 

kommundel. Våra intresseområden skiljer sig naturligt-
vis åt, med tanke på både våra historiska förutsättning-
ar och de olika kommundelarnas framtidsfrågor. Men 
trots en hel del skillnader präglas kommunen på många 
sätt av många likheter. Den nuvarande kommunen mot-
svarar ungefär den gamla Danderyds socken, så det finns  
mycket som förenar. Varje kommundel har sina egna 
egenskaper, men helheten är på många sätt gemensam. 
Samhällena har till största delen etablerarats under drygt 
100 år, och stadsbilden präglas till stor del av villabebyg-
gelse med trädgårdar. 

Därför är det både självklart och naturligt att de fyra 
hembygdsföreningarna håller god kontakt. Det sker både 
informellt och mer organiserat, i gruppen ”fyrklövern”. 
Samarbetet och de goda kontakterna visar bland annat 
genom samarrangemang vid den regelbundet återkom-
mande Kulturarvsdagen, där föreningarna delar på 
värdskapet vart fjärde år. 

Enebybergs Gårds Förening har till exempel arran-
gerat rundturer med buss, där den som är intresserad 
av att lära känna 
miljöerna i hela 
kommunen har 
fått sakkunnig 
guidning.
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En vision
Vad väntar då i framtiden? Hur ser föreningen ut vid 

nästa stora jubileum, om tio år? 
Frågan är naturligtvis omöjlig att besvara. För hur går 

renoveringen av Enebybergs Gård? När blir den klar 
och vad blir resultatet? Vilka frågor tycker medlemmar-
na är viktigast att driva? Och inte minst – kan föreningen 
engagera tillräckligt många hembygdsintresserade att 
bidra till föreningens löpande verksamhet, i styrelse, ar-
betsgrupper, tidningsutgivning och arrangemang?

Enebybergs Gård är på många sätt en fantastisk resurs. 
Om vi får drömma lite fritt hoppas vi att gården, när den 
sent omsider har fått sin nödvändiga och efterlängtade 
upprustning, kan börja utnyttjas som Enebybergs verkli-
ga kulturella och sociala nav. 

Tänk en levande och blomstrande herrgårdsträdgård, 

kanske med ett sommarkafé som blir en naturlig samling-
splats efter helgpromenaden. 

Tänk en aktiv och fungerande möteslokal, som är den 
naturliga samlingsplatsen för både Enebybergs fören-
ingsliv och olika diskussioner om samhällets utveckling. 
Kanske kan kommunen förlägga en del av sina möten och 
sammanträden där?

Tänk en plats för Enebybergarnas egna fester, bröllop, 
50årsmiddagar, begravningskaffe och mycket annat.

Och tänk ett par rum där föreningen kan få samla ihop 
och visa upp sitt arkiv, tavlor, kartor och mycket annat 
som vi har samlat på oss.

Enebybergs Gård blir kanske ingen riktig hembygds-
gård. Men den har alla förutsättningar att bli en gård för 
hembygden.
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Vill du bli aktiv i föreningen?

Vår förening är i stort behov av personer som vill engag-
era sig i våra olika verksamheter, i styrelsen, arbetsgrup-
per och vid olika arrangemang.

Valberedningen, som nu arbetar med att föreslå kan-
didater till nästa års styrelse, behöver tips om lämpliga  
namn. Ta kontakt med:

 Monika Wall, monika0430@gmail.com

Gårdsnytt delas ut direkt i medlemmarnas brevlådor. 
Ett nummer per år når alla hushåll i Enebyberg. Vill du 
hälpa till? Skicka ett mail till info@enebyberg.com, så 
kontaktar vi dig.

Medlemsavgiften för 2020 är 100 kronor 
för enskild medlem och 150 kronor för 
familje medlemskap. Betala till bankgiro 
529-2792. Glöm inte att ange både namn 
och adress, samt gärna e-post.
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Osäkerheten kring gårdens renovering påverkar förenin-
gens möjligheter att använda Enebybergs gård för våra 
olika arrangemang. Därför är våra aktiviteter begrän-
sade under hösten. Men 40-årsjubiléet ska naturligtvis 
firas ändå: 

Söndag 13 oktober kl 16.00
  Enebyberg i dåtid, nutid, framtid 

Guidad vandring med Lars Avellan och  
Anita Andersson i gamla delar av Eneby  
berg. Samling vid Enebybergs station. 
Värd: Danderyds villaägareförening och 
Enebybergs Gårds Förening

Tisdag 15 oktober kl 19.00
  Jubileumsutställning och mingel på  

Enebybergs gård.

Onsdag 16 oktober kl 13.00
  Invigning av utställningen Enebybergs 

bibliotek, Träffpunkten.  
Utställningen finns kvar på biblioteket  
t o m den 31 oktober.

Har du bytt adress? Sänd din nya adress till:
Jan Löfgren
Slångränd 13
182 45 ENEBYBERG
info@enebyberg.com
073 - 440 60 93

Om du inte gjort det förut, ber vi dig sända din e-post-
adress till info@enebyberg.com
Prata gärna med din granne också om att bli medlem!

Kalendarium

www.enebyberg.com

AVS: Enebybergs Gårds Förening, c/o Carl Johan Gezelius, Blockstigen 4, 182 46 ENEBYBERG 072-742 68 88


