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Ledare

Sa var det dags igen for ett nytt
soinmarnuininer av SUENSBO. Foreningens
aktiviteter har borjat komma igang for
sasongen. Vi har haft medlemsmote, dar vi
bland annat beslutade om sommarens
program. Det kan du se pa sidan 13.
Kulturmiljovarden av Kvarnangen och
Eskils Backa har kommit igang med sina
aktiviteter och i projektet "Stigar over
Kvarnkarret" har man byggt en bro. Sa nu
gar det latt att ta sig over det storre diket,
om man foljer stigen in fran Lillsjovagen, i
na'rheten av Lillsjovagen 40.

Fram till dags datum har 110 medlemmar
betalt sin medlemsavgift for aret. Av dessa
a'r fern nya medlemmar. Vi har ocksa fatt
fern nya foretagssponsorer, samtidigt som
tva gamla inte langre har mojligheter att
stotta oss. Jag vill ta tillfallet i akt och passa
pa att ha'lsa vara nya medlemmar och
sponsorer valkomna till foreningen.

Jag vill ocksa passa pa att tacka for de
frivilliga bidragen till farstangsel. Vi fick in
3 300 kronor och det gjorde det mojligt for
oss att kunna kb'pa fern nya stangsel. Det
innebar att det blir betydligt lattare for arets
farskotare, som okat fran 12 till 22.

Faren anlande den 20 maj. I ar ar det fyra
tackor med 10 lamm. Till var gladje kom tva
av forra arets tackor tillbaka till oss. Det a'r
Fina-Stina och Josefin. Den senare har fatt
tre lamm i ar. Enligt agaren ett tecken pa att
faren fick gott om mat och god omsorg av
oss forra aret. Det minsta av Josefins lamm
kommer att matas med flaska, 4 ganger per
dag, till en borjan. En extra uppgift som alia
farskotare med gladje stallde upp pa.

I detta nummer kan du bland annat la'sa om
Salgen, som allmant brukar betraktas som
ett "skraptrad", men som ar ett mycket
viktigt trad i naturen. Vidare kan du la'sa
om hur det var pa 60-talet na'r Svensbodas
fastighetsagareforening bildades samt nagra
axplock om folket i byn under de senaste
arhundradena. Serien om gamla svenska
matt fortsa'tter, nu med stycketal.

Jag onskar dig en riktigt skon sommar och
en trevlig lasning. Vi kanske ses pa nagon
av sommarens aktiviteter.

Gun Andersson
Ordjorande och ansvarig utgivare
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Vad har styrelsen haft for sig sen sist?

Styrelsen har haft tre sammantraden sen
foregaende tidningsutgava.

Vi sponsrar foreningen!

Bojo Inredningsfirma
Svensboda

Telefon: 0176 - 2611 69
Mobil: 070 - 685 0413

Bo Johansson

Bygg och Inredningar

Foreningen blev registrerad som en bidrags-
berattigande ideell forening hos Norrtalje
kommuns Kultur- och fritidsforvaltning i
mars. Styrelsen har darmed kunnat lamna
in en ansokan for att erhalla det generella
grundbidraget pa 2 000 kroner som
forhoppningsvis beviljas och betalas ut
under juni rnanad.

Vi sponsrar foreningen!

Kalles grav i Riala
Uddeby

Telefon: 0176 - 26 30 36
Mobil: 070 - 583 67 21
Karl-Gunnar Karlsson

Schakt Avlopp Tradfallning

Au har utarbetat ett forslag till struktur och
innehall till foreningens hemsida som.
styrelsen har godkant Under hosten
fortsatter arbetet med hemsidan som
successivt komrner att laggas ut pa natet

Vi sponsrar foreningen!

Svensboda Natur- och Fritidsfdrening

Kjell Sandholm-Berghortz, ordforande
Telefon: 0176 - 26 05 95
Telefon: 08 - 89 70 33

Vi sponsrar foreningen!

Mobila sagverket i Roslagen AB
Sodervad

Telefon 0176-26 07 61
Mobil: 070 - 335 22 75

Anders Elfsberg

Tradsagning, Forsaljning av brader o plank

Vi sponsrar foreningen!

Rickeby gard Inge Stromberg
Riala

Telefon: 0176-26 35 50
Mobil: 0733 - 8411 34

Inge Stromberg

Schakt och Avloppsanlciggningar

Styrelsen har la'mnat in prover fran "fynd"
pa tre skilda platser i byn for analys pa
Naturhistoriska Riksmuseet Las vidare om
svaret pa analysen pa sidan 12.

Vi sponsrar foreningen!

Henningssons Byggservice
Lagboda

Telefon: 0176 - 26 0513
Mobil: 0708 -48 79 31
Allan Henningsson

Byggnads

Vi sponsrar foreningen!

PK:s El-service
Farsta

Mobil: 0708 - 35 41 00
Par Kviberg

El-installation



Styrelsen har arbetet med att ta fram
dokument for de olika funktionerna i
Styrelsen och for funktionarer. Dokumentet
beskriver funktionernas arbetsuppgifter och
ansvar. Beskrivningarna ar bland annat ett
stod for valberedningen i deras arbete art
va'rva medlemmar till de olika uppdragen.

Vi sponsrar foreningen!

Skillbrant Byggservice AB
Svensboda

Telefon: 08 - 648 75 73
Mobil: 070 - 770 56 02

Jonni Skillbrant

Byggnads

Styrelsen har kopt fern elstangsel till faren
for cirka 3 900 kroner (extrapris for fern
stangsel). De har till storsta delen bekostats
av de frivilliga bidrag som medlemmarna
har skankt till detta andamaL

Vi sponsrar foreningen!

BOKOBO
Alta

Telefon: 08 - 773 45 37
Mobil: 0708-77 34 53

Bo Barkman

Mobler och Handikapphjalpmedel

Ingela Jansson, ordforande i Stockholms
lans hembygdsforbunds arkeologisektion,
var har den 6 maj for att gora en forsta
inventering av lamningar i Sjohagnaden.

Vi sponsrar foreningen!

KS Office
Svensboda

Telefon och Fax: 0176 - 26 04 30
Mobil: 070 - 668 62 14

Kent Skillbrant Kersrin Svenson

Foretagsekonomi och Dataregistrering

Vi sponsrar foreningen!

EKRAM Bygg Schakt &
Transportekonomi

Skarpnack
Telefon: 08-39 57 00

Mobil: 0708 - 9214 00
Ronny Marke

Tradgard Transport Hdglyft

Vi sponsrar foreningen!

AE:s El
Johanneshov

Telefon och fax: 08 - 659 13 10
Mobil: 0708 - 69 13 10

Anders Eriksson

El-installationer

Forra arets arbete vid Kvarnangen och
Eskils Backa har fbljts upp och Styrelsen har
godkant projektens arbetsplaner for 2005.
Varden av Sjohagnaden ar nytt for i ar. Det
Hgger vid Lillsjon och upp mot Bjorkvagen.

Vi sponsrar foreningen!

F:a Micke Hedin
Svensboda

Telefon: 0176 - 2611 27
Mobil: 070 -324 09 02

Mikael Hedin

Schakt och Transport

Kvarnstenen som hirtades vid Kvarnangen
har varit foreningens symbol sedan starten
ar 2002. Hitintills har ett fotografi av
kvarnstenen anvants da broschyren och
medlemskorten tryckts upp. Kvaliteten har
inte alltid blivit den basta vid tryckningen
och bilden har inte kunnat anvandas som
brevhuvud. Styrelsen arbetar da'rfor just nu
med att ta fram en logga pa kvarnstenen.



Evald Schmidt berattar minnen fran Svensboda
Av Mona Jonsson

Evald Schmidt. Foto: privat ago.

Evald Schmidt bodde tidigare i Svensboda
pa Stensjovagen 24, Fastigheten kopte han
pa varen 1961 och det var familjens som-
marstalle under manga ar. Efter pensionen i
borjan pa 80-talet bodde han och frun dar
oftast tio av arets tolv manader. Ett halvar
efter det att Evalds fru dog lamnade han la-
genheten i stan och flyttade hit.

Under alia dessa ar var han mycket aktiv i
styrelsearbeten och blev en valkand och om-
tyckt profil i Svensboda,

Fortfarande firms huset kvar i familjen, sa
han kan aka "hem och halsa pa" nar vadret
ar lockande.

I mitten av juli 2004 var jag hemma hos
Evald, som numera bor i en underbar pen-
sionarslagenhet i Bergsharnra. Evald bjod pa
kaffe och vi satte oss ner och borjade prata
om gamla minnen.

Evald berattade:
Redan pa 50-talet byggdes de forsta som-
marstugorna runt Stensjon och dessutom
nagra pa andra sidan landsvagen. Det farms
inte nagra gemensamma anlaggningar pa

den tiden, men i skogen (mellan Lillsjo-
vagen och Kvarnvagen) fanns en glanta
med en grasplan som anvandes som lek-
plats. Dar firades ocksa de forsta ge-
mensamma midsommarfesterna. Det var i
all enkelhet Man hade matsack med sig och
dansade och lekte runt midsommarstangen.

Sa smaningom blev det sa manga stugor
(56 fastigheter enligt protokollet) att vi bor-
jade fundera pa att bilda en forening for
sarrmianhallningens skull. Svensboda fastig-
hetsagareforening u.p.a. bildades den 3 sep
1961. Vid det andra styrelsemotet pa hosten
hade vi ca 40 medlemmar. Medlemsavgiften
var 25 kroner per ar.

Badplats
Vi borjade med att ordna badplats. Man
kunde ga ner till Stensjon pa en liten stig vid
Stensjovagen (13). Dar var det langgrunt
och det fanns en liten strand som vi borjade
gora i ordning. Vi fick lana en traktor sa vi
kunde skjuta bort stenar som lag i vattnet
och sa gick vi sjalva i vattnet och rullade
dem pa en rad. Sa smaningom anvandes de
till att fylla en stenbrygga.

1963 blev det ocksa en brygga och en bad-
flotte, som var flyttbar. Till den fick vi alu-
miniumtunnor fran Norrtalje Bryggeri dar
min svarfar var disponent pa den tiden. De
tunnorna finns nog kvar fortfarande, for de
rostar ju inte.

Elektricitet
Vi hade ocksa funderat pa att dra fram el till
fastigheterna. Pa fastighetsforeningens for-
sta mote togs ocksa den fragan upp. Da var
det flera som tyckte att de hade kopt det har
stallet for att ha det mysigt med fotogen-
lampor eller gasollampor som just blivit pa
modet och vedspis.

Men de fiesta var med pa det. Gunnar
Andersson, som hade borjat stycka av fler
tomter men inte salt sa manga annu, tradde
in som huvuddelagare for att ha el till tomt-



gra'nserna, som ett bra forsaljnings-
argument. Det gjorde att vi kunde ansluta
54 tomter.

I december 1961 la'mnade Lanna Riala
elektriska distributionsavdelning en offert
pa jobbet att dra fram el till tomtgranserna,
till en kostnad av 800 kroner per fastighet,
om alia anslot sig. Det gjorde de ju inte, sa
vi som var med betalade fran borjan nagot
mer an 1400 kroner.

Na'r vi val hade fatt el, sa ville flera av
dem som fran borjan tackat nej, ocksa vara
med. Det farms ju fordelar med att kunna
ha elva'rme och en lampa som lyste upp
a'ven utomhus under mo'rka kvallar.

Vi fick in pengar allt eftersom nya med-
lemmar tra'dde in. De fick betala samma
summa, vilket hade till foljd att vi fick till-
baka litet grann, kanske 30 kronor var gang
som vi fick en ny medlem. Na'r alia hade
gatt med, hade vi betalt ca 680 kronor totalt
for att fa ledningarna dragna. Sedan fick vi
ju betala elrakningen forstas. Den 12 juli
1962 var allt klart.

Telefon
En annan fraga som var aktuell var telefon.
Vi var ett fatal stugagare som installerade
egen telefon och sedan fick man ga till var-
andra for att lana. Det var en dyrbar historia
for att fa televerket i Norrtalje att satta upp
stolpar. De tog betalt per meter. Men i och
med att vi bildade foreningen kom fragan
om en gemensam telefonkiosk upp. Man
beslb't att ett la'mpligt stalle skulle vara in-
farten till Angsvagen och Bergvagen dar en
liten plan farms. Televerket kontaktades.
Uppsattningen av kiosken forsenades ty-
va'rr, sa den kom inte upp forran sommaren
darpa (1962).

Sophamtning
Ett annat problem i borjan var soporna. Na-
gon sopha'mtning fanns inte utan man tog
dem med sig hem, eller la'mnade dem vid
Bra'nnbacken i Akersberga. Men sa blev det
forbud att fora sopor over kornmun-
granserna, vilket fick till foljd att man var
tvungen att ta dem med sig hem. En del
slog sig ihop om gemensam soptunna och
la'mnade sopsacken vid Bergshamratippen.

Dit skulle man ju i alia fall for att handla.
Det var nog inte forran under 70-talet da
nya omradet byggdes som det blev ordent-
lig sophamtning.

Midsommarfirande
Midsommarfesterna blev litet mer avance-
rade och det var svart att fa till stand en
gemensam "festplats". Sten Jansson stallde
sin loge till forfogande och dar firade vi
manga midsomrar. Men det var svart att fa
tag pa musiker. Det fanns nagra i Svensbo-
da som spelade gitarr och sa, och man for-
sokte fa igang ett band, men det gick inte.
Det var svart att fa tid att ova tillsammans.

Till slut fick vi kontakt med, ja, man kan
val kalla dem ett kapell fran Akersberga. De
kom och spelade i manga ar. De borjade
spela klockan tva och holl pa till klockan
fyra. Sedan gick vi hem till mig och at mid-
dag och sen borjade de igen vid atta. Van-
ligtvis kom ingen forran vid nio, sedan spe-
lade de hela kva'llen. Na'r vi at middag er-
bjod vi dem en snaps men de tackade alltid
nej: "inte sa lange vi spelar".

Postutdelning
Evald och jag pratade ocksa om postutdel-
ningen. Na'r den borjade mindes inte Evald
Efter att ha gatt igenom gamla skrivelser vi-
sade det sig att man i borjan fick hamta pos-
ten vid Svensboda Tra'industri mitt emot
gardshusen. Det var langt att ga for en del.
Na'r man tagit reda pa bestam-melserna och
konstaterat att det var mojligt att fa posten
utdelad till Angsvagen, sattes en stallning
for 12 brevlador upp. En anhallan sandes
den 19 juni 1963 till posten om "att postlin-
jen till Svensboda fritidsomrade utstracktes
350 m till den ovan foreslagna platsen".
Fram till 1965 utva'xlades sedan brev om
tomtkartor och medlemsforteckningar. Ex-
akt na'r det kom brevlador pa de uppsatta
stolparna har inte kunnat faststa'llas.

Ja, det blev en "minnesvard" stund. Fast vi
bara gick igenom de 10 forsta aren av Nya
Svensbodas historia. Sakert firms det fler
som kan beratta minnen. Hor av er!



Salgen, varens forsta blommande trad
och binas raddning

Av Marie Gronmark Carlsson

Har i Svensboda finns manga stora salgar.
De raknas till de gammeldags trad som
farms utmed byvagarna eller i utkanten av
ett oppet omrade. Den behover ljus och
rorligt vatten i sitt rotsystem for att trivas.
Salgens vaxtplats berattar en hel del om hur
det ser ut i marken dar den va"xer. Det ar ett
trad som det alltid hander mycket runt, allt
fran varens videkissar till tillverkningen av
salgpipor.

Salgen tillhor en stor och artrik vaxtfamilj,
Salix, som ocksa innehaller viden, jolster och
pilar. Utmarkande for salgen ar att den ar
snabbvaxande. Den kan bli 15 meter hog
men det vanligaste ar att vi ser den i
buskform och som vi lite foraktfullt sager
att det har ar bara sly.

I naturvardssammanhang rekommender-
as skogsagarna att lata salgarna sta kvar
eftersom tradets tidiga blomning ar viktig
for bin, humlor och fjarilars dverlevnad.
Titta runt en salg nar den blommar sa
kommer du att upptScka en mangd av
surrande humlor och bin, men a'ven tidiga
fjarilar som citron- och nasselfjaril som far
sin enda energi fran nektar och pollen tidigt
pa varen. Men det finns ocksa fjarilar, som
nar de ar larver, livnar sig pa salgens blad.
Hit hor sorgmantel och videsvarmare.

Salgblommor. Foto: Kent SkilWrant
Salgen kanns igen pa sina stora, aggrunda
till brett ovala blad med morkgron slat
Sversida. Barken ar forst gragron och ju
aidre tra'det blir, forandras stammens bark

till gra och skorpig. En egenskap for slaktet
ar att varje trad ar antingen ett hon- eller
hantrad. Videkissarna firms pa hantraden
och det ar dessa som senare overgar till gula
hangen. Det ar da vi kanner igen traden pa
langt hall.

Det ar ett snabbvaxande trad och nar i
regel en alder av 60 ar. Alia salixarter ar
snabbvaxande och det ar darfor man
anvander dem som energiskog. Veden hos
salg ar ljus, mjuk och la'tt med en ljust
rodgul karna. Virket anvands inte sa mycket
men det kan passa att gora prydnads-
foremal eller finare mobler av. Daremot
varmer veden gott utan att ge ifran sig
mycket rok.

Salg och vide ar gamla kulrurvaxter.
Kvistarna a\ latta att flata till korgar, staket
eller dagens populara blomsterkoner. Forr
torkade man salglov och gav till korna som
ansags mjolka rikligt da.
Barken irmehaller ca 10 procent garvamnen
som man forr anvande vid garvning av
lader. Dessutom irmehaller barken amnet
salicin och ur detta kan salicylsyra utvinnas.
Salicylsyra ar febernedsattande och
inflammationshammande och amnet ger
acetylsalicylsyra som idag ingar i manga
huvudvarkspreparat. Har har vi ytterligare
en vaxt ur narurens apotek. Det berattas att
folk forr ruggade barken for att bota
huvudvark. Men det ar inget att
rekommendera nar det idag finns rena och
standardiserade doser att kopa pa apoteket.

Algens favoritfoda ar salg. Saren som
uppstar i barken laker snabbt. Enligt
gammal folktro, skulle man linda en trasa
runt sin sjuka kroppsdel, sedan skulle man
ta trasan och borra ett hal i en salg och
sticka in trasan i halet. Nar saret i barken
var lakt skulle personen bli frisk igen.

Enligt gammal folktro sa skulle en kvinna
som ville lara sig trolldomskonster bestam-
ma mote med en erfaren ha'xa en torsdags-
natt vid en salg. Salgen ar med andra ord ett
magiskt



Gamla svenska matt

Av Kent Skillbrant

I serien gamla svenska matt har vi nu
kornmit till stycken.

Tjog (tiogh) = 20 stycken, har anva'nts in i
vara dagar. Da tanker jag framfor allt pa na'r
man fiskade kraftor eller kopte agg. I dag
har betydelsen for agg forsvunnit med
leverantorernas 6-pack eller karta. Histo-
riskt har a'ggen inte kopts i tjog. De var
sallsynta och dyra gaster pa vara matbord
och koptes forr styckevis.

Tjog a'r ett gammalt fornsvenskt ord som
egentligen star for tio. Det var forst nagon
gang i borjan av 1500-talet som det fick
betydelsen och borjade anvandas som
"tjugu" = tjog. Derma forvandling kom inte
over en nart och jag har sett uppgifter fran
Uppland, daterade fran 1600-talets slut, om
art 1 tjog halm var 10 karvar.

De gamla mattsystemen verkar ha varit
koparens marknad till gagn, eftersom tjog
a'ven och ofta star for 21. Anledningen var
art man ra'knade till tjugo och lade ett
exemplar at sidan, sa kallade talstorar eller
tjogkraftor beroende pa vilken vara man
raknade fram. Dessa "tjog-raknare" fo'ljde
sedan ofta med i leveransen.

Dussin (12) ar ett laneord fran lagtyskan
och finns omna'mnt fran Magnus Ladulas
tid. Ett annat ord for 12 ar tolft som firms
dokumenterat fran 1400-talet. Samma
system har som for tjog. "Tolft-raknaren"
foljde oftast med i leveransen och da'rmed
blev tolft i praktiken 13 st. Tolft anvandes
oftast i samband med bra'dor och dylikt.
Angaende tolft-ra'knarexemplaret, vem har
inte hort uttrycket att "det gar 13 pa
dussinet".

Gross (144 stycken eller 12 dussin) ha'r-
stammar fran franskans "douzaine grosse"
och betyder egentligen stordussin. Gross
finns uppdaterat fran 1500-talet.

Skock a'r ett tyskt laneord och betyder 60.
Skock finns belagt fran 1400-talet och
anvandes for bland annat kal och lok.
Notera nogsamt att det ska ga 60 barn i en
skock ungar!?

Kast och Val hb'r samman. Det gar 20 kast
pa en val och eftersom ett kast ar 4 stycken
blir en val 80 stycken. Val betyder stang
eller ka'pp och aterkommer i andra samman-
hang som till exempel slag-valen pa en
trosk-slaga. Lika med den nedre delen pa en
gammal slaga. Mattet val anvandes mest om
sill och stromming men aven om osmundar
(upphugget myrmalmsjarn) och spik mm.
De aldsta i var forsamling har sakerligen
kopt 1 val stromming i sin ungdom. Hur
manga fick ni? 80, 81 eller 100 stycken.
Tidigare raknade man upp fisken i kast. 5
strommingar i naven, varav 4 gick for kastet
och en som kast-raknarexemplar. 20 kast ger
i detta fall 1 val med 100 strommingar.

Nar vi a'nda ar inne pa fiskerinaringen kan
vi namna att nejonogon saldes i bast langt
in pa 1900-talet. 1 bast var 20 stycken.
Bockling saldes i bunt om 100 stycken. Bunt
hade varierande antal for andra varor.

Dacker (decker) ar ett gammalt matt for
antalet tio. I fornsvenskan hette det deker
eller diker. Mattet anvandes for skinn och
hudar. Pa'lsskinn raknades i timmer (ibland
timber). Timmer star for 40 stycken.

Bal a'r en packe av varor. Antalet bestams
av vilken vara det a'r. I kla'des- och
tyghandeln var 1 bal 12 stycken och nar
papper borjade tillverkas blev en
pappersbal 10 ris. Ett ris delades i sin tur
upp i 20 bocker och en bok var lika med 24
ark skrivpapper eller 25 ark tryckpapper. I
dag a'r aven 1 bok skrivpapper 25 stycken.
Bok anvandes aven om bladguld men med
varierande antal.

Brev anvandes om synalar. Pa 1500-talet
var det 48 dussin (576 stycken), 1800-talet
100 stycken, for att i dag vara 25 stycken.

Pasma (basma eller basman) anvandes for
antalet tradar i en garnharva. Aven matt for
garnets langd och en va'vnads bredd. Olika
mattenheter beroende pa olika garntyper.

Skov (skoff eller skuff) anvandes om
fonsterglas pa 1500-talet. Vilket oftast inne-
bar 12 rutor.



Folket i byn

Av Gun Andersson

Min forskning fran 1500-talet och fram till
mitten av 1900-talet pagar for fullt. Det ar
over 200 mikrofilmade akter innehallande
rnangder av handlingar sorn ska lasas,
uppgifter som ska sammanstallas och
jamforas mellan olika typer av kallor. Under
1500-talet firms det endast sparsamt med
uppgifter. Bade kallorna och uppgifterna
om manniskorna okar sedan sakta genorn
arhundradena och blir allt eftersom mer
utforliga och tillf orlitliga.

Det kommer att ta tid innan uppgifterna
kan publiceras som "Svensbodas historia -
Del III". Darfor vill jag redan nu dela med
mig av nagra exempel pa uppgifter jag
hitintills fatt fram om folket i Svensboda
genom arhundradena.

Tingsprotokoll fran 1601
I ett protokoll fran hosttinget i Sjuhundra
harad ar 1601 omnamns bonden Mats
Jonsson i Svensboda. Den 22 September
infann han sig tillsammans med kyrko-
herden och elva andra bonder fran Riala
socken i sockenstugan i Rimbo, dar tinget
holls. Han var dar som en av tolv obe-
ryktade danneman for att vittna om att
bonden Hans Andersson i Uddeby, Riala
socken, ar oskyldig till det drap han an-
klagas for. En oberyktad danneman ar en
valkant hederlig och arlig person. Bonden i
Uddeby frias fran anklagelserna. Mats torde
vara en ansedd person i Riala socken da han
finns uppraknad som fjarde person efter
kyrkoherden. Han ar bonde i Svensboda
fran senare delen av 1500-talet och fram till
1619, Hans hustru har fatt delar av
Svensboda i arv. De koper sedan successivt
upp de andra agarnas andelar i byn och
1606 a'ger de hela Svensboda.

Batmanstorp
Vi har haft ett batmanstorp i Svensboda. Det
ar Olboda torp som benamns som det under
en period. I dag firms endast husgrunderna
kvar av torpet pa Svensbodas mark i backen

ovanfor Olboda. En batsman var en indelt
soldat i flottan. Det var flera gardar som
hjalptes at att bidra till batmannens
utrustning och forsorjning. Ha'r bodde enligt
husforhorslangderna aren 1753 till 1760
batsmannen Olof Wirman, fo"dd ar 1727. I
bans hushall fanns aven hans mamma, den
gamla batsmansankan fran Olboda,
Margareta Olsdotter, fodd 1690. Olof ar gift
med Kerstin Lundgren och de har fyra barn.
1755 dor hans mamma av alderdoms-
bracklighet, 65 ar gammal. 1759 forlorar de
sin son Johan som ar 10 ar. Olof dor 1760, 32
ar gammal och da flyttar Kerstin och barnen
fran Olboda torp.

Sockenskomakare
Vi har haft tva sockenskomakare i byn
genom tiderna. For att bli utsedd till
sockenskomakare kravdes forst att socken-
stamman forordade personen till konungens
befaUningshavare i lanet som sedan be-
slutade om forordnandet.

Aren 1744 till 1747 bor sockenskomakare
Per Erson i Svensboda. Han gifter sig 1745
med pigan Karin Jonasdotter ifran
Svensboda och 1748 flyttar de till Uddeby.

Fran 1766 och fram till sin dod 1796 bor
sockenskomakaren Jan Andersson i Olboda
torp. 1764 sammanvigs han med pigan
Margareta Ersdotter ifran Soder Wad. De far
sammanlagt sju barn, varav tre dor. Nar
hustrun dor 1791 efter en lang tids sjukdom
i hetsig feber och vark ar hon 43 ar. Tva av
pojkarna bor fortfarande hemma, de ar 9
och 12 ar gamla. Aret darpa gifter Jan om
sig med Brita Olsdotter som a"r batmansanka
och har en tioarig dotter. 1793 far hon och
Jan en son. Men 1796 dor Jan, 59 ar gammal
i lungsot. Brita bor kvar i Olboda torp i tio
ar till. Sedan gifter hon om sig och flyttar till
La'nna.

Vid skotillverkningen anvandes forr olvon
som material till skopliggarna. I Svensboda
har vi olvon och det kanske a"r en forklaring
till att tva sockenskomakare har bott har.
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En hedersbetygelse
Jonas Anderson, fodd 1680, var son till
storbonden Anders Jonsson i Svensboda.
Mellan aren 1711 rill 1743 a'ger Jonas halva
byn. Han ar gift med Margareta Larsdotter,
fodd 1687.

Nar Jonas dor den 13 juni 1753 hedras han
genom att begravas i Riala kyrka. Det ar
mycket ovanligt. I dod- och begravnings-
boken star exakt angivet var i kyrkan han
fick sin grav. "Uti kyrkan mitt framfor
dorren, tvart over gangen strax nedanfor
duva".

Jag tog kontakt med Riala hembygds-
forening for att fa veta var graven farms.
Svaret blev att det inte firms nagra gravar i
kyrkan och sarmolikheten for att en bonde
skulle ha begravts da'r var liten, da inte ens
nagon kyrkoherde hade sin grav dar. Men
mina fortsatta efterforskningar visade att en
kyrkoherde hade begravts i kyrkan den 12
maj, samma ar som Jonas. Kyrkoherden
hade "begravs uti kyrkokoret framman for
bankarna under den for altaret liggande
stenen". Dessutom hade en bonde if ran
Sa'ttra by ocksa begravts i kyrkan 1756.
Fornyad kontakt med hembygdsforeningen
samt deras efterforskningar bland kyrk-
vaktmastare, kyrkoherde med flera gav
svaret att det har funnits gravar i Riala
kyrka. De togs bort i borjan av 1900-talet na'r
man installerade el och lade ett tragolv over
stengolvet. Var de har flyttats ar oka'nt.

Forr i tiden sag Riala kyrka annorlunda ut.
Med kunskap om var den gamla ingangen
var och kyrkans storlek i mitten pa 1700-
talet, aterstod fragan: firms det en duva som
kan ge ledtrad till var Jonas blev begravd? I
taket i ett av valven i koret firms en
slutstensplatta av tra. Den ar snidad och
skulpterad. Den forestaller bland annat Den
Helige Andes duva. I golvet nedanfor
begravdes troligtvis Jonas da detta ar den
enda duva som firms i kyrkan.

Forklaringen till derma hedersbetygelse ar
sannolikt att Jonas skankte mycket pengar
till Riala kyrkas omfattande renoveringar
under den forsta halften av 1700-talet. Jonas
omnamns som "kyrkotrostare". Nar hans
hustru Margareta dor 1761 begravs ocksa
hon i kyrkan.

En storbonde
Magnus Erson ar fodd 1826 i Gregersboda,
Kulla socken. 1848 gifter han sig med Brita
Stina Ersdotter i Svensboda och flyttar hit.
Hon ar fodd 1825 och dotter till en av de tre
bonderna i byn, Erik Andersson. Brita Stina
ar anka sedan 1845 och har aterva'nt till
Svensboda med sin dotter efter makens dod.

Magnus och Brita Stina far tillsammans
atta barn, varav fyra dor. Efter tretton ars
aktenskap och fern dottrar, fods den forsta
sonen.

Magnus Erson blir a'gare till en fjardedel
av Svensboda 1852 och Brita Stinas far a'ger
genom arv och kop resterande mark. 1859
delas Svensboda mellan Magnus Erson och
Brita Stinas bror, Anders Fredrik, som har
gift sig. Men 1864 dor brodern och Magnus
Erson driver en rattslig tvist med a'nkan om
marken. 1868 flyttar hon till Lanna. Fran
1871 till laga skiftet 1889 ar Magnus Erson
ensam agare till hela Svensboda. Magnus
a'ger ocksa med tiden flera gardar i bygden.

Magnus ar na'mndeman, formyndare och
lanar ut pengar. Magnus ansoker 1882 till
konungens befallningshavare om att fa salja
ol, kaffe och cigarrer i Svensboda. Ansokan
beviljas under forutsattning att resolutionen
(beslutet) ska uppvisas for la'nsmannen pa
orten innan forsaljningen pabdrjas.

Bilden som vaxer fram av Magnus i de
olika handlingarna, ar bilden av en mycket
driftig och valbargad man.

Magnus Erson, 1826 -1895. Foto: privat ago.
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Analys av "stenprover"

Naturhistoriska Riksmuseet har hjalpt oss
att analysera prover pa material vi hittat pa
tre av vara kulturhistoriska platser i byn.

Det forsta provet var en flisa fran den
stora stenen vi hittat efter den gamla
sockenvagen. Stenen a'r i sandsten och detta
material forekorraner inte naturligt har. Det
kan eventuellt ha fraktats hit sandsten med
inlandsisen fran Gavlebukten, men med
tanke pa jordlagren vid derma sten ar det
uteslutet. Dessutom firms ett flertal andra
stenar i samma material som. ligger
betydligt mer ytligt inom samma plats. Allt
tyder pa att sandstenarna blivit hitfraktade
till denna "udde" ut i Kvarnkarret

Innan den stora stenen vands kommer
hela "udden" att rensas fran sly och
gammalt ris. Da far vi mojlighet att upp-
tacka fler spar som kan ge oss information
om vad det eventuellt a'r for nagot vi hittat.
Enligt experterna bor sandstenen halla for
att vandas, om det inte firms sprick-
bildningar som gjort den skor.

Det andra provet a'r en svart klump som
hittats i diket vid Bjorkvagen och ner till
Sjohagnaden. Analysen visar att det inte a'r
nagot naturligt stenmaterial. Provet a'r
glasigt och bestar till stor del av gasblasor.
Det tyder pa en slagg fran en smalta av
nagot slag.

Det tredje provet a'r en av manga
brunsvarta klumpar som hittades under en
rotva'lta vid Eskils Backa. Analysen gav
besked om att det varken ar slagg eller
myrmalm. Provet bestar av sandkorn som
ar sammankittade av ett material med
organiskt ursprung.

Intressanta skrifter om
miljovard

I serien naturvard i Norrtalje kommun ingar
bland annat foljande skrifter som man har
gla'dje och nytta av att la'sa na'r man vardar
marken i Svensboda.

Biologisk mangfald i Skargardens
odlingslandskap (NK 7198 125 000) gratis
Det a'r en vacker folder som tar upp hur
man skoter angar och hagar och vilka vaxter
som ar typiska for angs- och hagmarker.

Odlingslandskap ets fdrandring pa
Stomnaro (NK 729 812 400)
Derma skrift tar upp landskapsutvecklingen
pa Stomnaro och odlingslandskapets
historia 1832 till 1988 nar det galler angar,
hagmarker/ skogsbete, akrar och ska'rgards-
jordbruk.

Restaurering av sjdar och vattendrag -
genom lokalt engagemang (NK
140 012 400) gratis
Den behandlar sjoar och vattendrag i
kommunen. Skriften tar bland annat upp
landskapsutveckling, hur sjosa'nkningar pa-
verkat landskapet, naringsrika sjoar, vatten-
verksamhet och juridik. Ha'ftet ar ocksa
mycket pedagogiskt upplagt nar det galler
planering av ett restaureringsprojekt.

I denna serie ingar flera skrifter som
beskriver vardefulla naturmiljoer i Norrtalje
kommun. En del av materialet ar gratis och
kan bestallas genom Ledningskontoret i
Norrtalje kommun telefon 0176 -71000.

Medlems motet

Lordagen den 14 maj var det dags for vart
medlemsmote. Solen sken och vi var 16
medlemmar som kunde njuta av alia
vitsipporna pa Kvarna'ngen.

Var ordforande informerade forst om det
som hant i foreningen den sista tiden och
berattade sedan lite om sommarens far och
farskotare. Darefter presenterades styrelsens
forslag till sommarens aktiviteter. De a'r
farre an forra aret, med tanke pa att SNF
kommer att ha en arbetsdag i juli samt
Svensbodadagen och Julinatta. Motet
beslutade enligt styrelsens forslag.

Pa nasta sida firms sommarens program.
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Sommarens program

Son. 5 juni Angsd nationalpark
M/S Sjogull eller M/S Sjobris avgar fran Ostana farjelage kl. 12.05.
Fran Angso kl. 16.35, med beraknad ankomst till Ostana kl. 17.05.
Kostnad tur- och retur: 130:- for vuxna, 80:- for barn och pensionarer +
40:- for guidning runt on tillsarrunans med ovriga intresserade
besokare. Guidar gor tillsyningsmannen pa Angso, Bjorn Sjoholm.
Bat- och guidebiljetter loses av var och en ombord pa baten. Medtag
matsack for dagen! Vi ater tillsammans i det grona och njuter av till-
varon. Solen ar bestalld och ingar i priset, men OM Tag med
regnklader!
Anmal till Margit Forsberg, telefon 08-37 40 88, 0176 - 26 03 28

Son. 12 juni Vi ger faren och lammen namn
Alia barn, sma som stora ar valkomna att komma med forslag till vad
faren och lammen ska heta. Lagg forslagslapparna i ladan pa
anslagstavlan vid farhagen senast lordagen den 11 juni, kl. 16.
Pa sondagen den 12 juni, kl. 12 traffas vi vid farhagen och da far vi
veta vilka namn sorn faren och lammen har fatt. Vi ater glass och for
den som vill, gar det bra att halsa pa i farhagen.

Lor. 30 juli Under isen
Bildberattelse som visar hur Svensboda reste sig ur havet efter den
senaste istiden. Kent Skillbrant borjar med att visa Svensboda med
omnejd for att avsluta med att vi far folja landhojningen for enbart
Svensbodas tomtomrade. For att bryta isen, medtag picnic-korg och
valfri dricka. Vi bryter oss en ranna till dansbanan vid fotbollsplan,
dar vi ses kl. 20.

Lor. 20 aug Karda och spinna ull
Vill du prova pa att karda ull och spinna med slanda? Britt Wahlqvist
erbjuder dig mojligheter till detta hemma hos sig, pa Lillsjovagen 17,
kl. 13. Obs! max 5 deltagare.
Anmal dig till Britt senast den 18 augusti, telefon 0176 - 26 06 55.

Lor. 3 sept Ragangsrosen - historiska gransmarkeringar
Ragangsrosen ar en typ av fornlamningar som anger olika slags
granser. Gun Andersson tar oss med pa en guidad vandring till 5 av
vara ragangsrosen utefter granserna till Lagboda, Landsboda, Ostana
och Huvboda. Vi far se ragangsrosen som inte bara visar granser
mellan byar utan ocksa mellan socknar och harader. Vi utgar fran
anslagstavlan vid farhagen, kl. 10. Vandringen tar ca 3-4 timmar i
kuperad terrang. Medtag garna kaffekorg.

Kulturmiljovard vid Kvarnangen och Eskils Backa annonseras separat.
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Foreningsbrev B

Vid obestallbarhet retur till
Svensboda Hembygds- och
Kulturhistoriska Forening
c/o Andersson, Svensboda 50
760 10 Bergshamra

37-55-S

Gronmark - Carlsson Marie
Carls son Jan
Svensboda 157
760 10 Bergshamra

Faren vill ha namn
Alia barn, sma som stora, ar
valkomna att komma rned
forslag pa namn. Se foton
pa var anslagstavla!
Lagg forslagen i ladan pa
anslagstavlan vid farhagen,
senast lordagen den 11 juni
klockan 16.
Pa sdndagen den 12 juni,
klockan 12 ger vi faren och
lammen namn. Vi ater glass
och for den som vill, gar det
bra att halsa pa i farhagen.

Ars motet
Fb'reningens arsmb'te halls
lordagen den 24 September.
Separat kallelse kommer att
skickas ut.

Losnummer av Suensbo
Finns att kopa for 50:-/st.
Ta kontakt med Kent
Skillbrant. Telefon 0176 -
26 13 17 eller 26 04 30

Farhagen
For alias trevnad: :
Var observant pa att vi har
elstangsel.
Informera barnen om vad
detbetyder. ;
Tank pa att ha din hund
kopplad.
Om du, dina barn eller
barnbarn vill halsa pa faren ;
och lammen, gar det bra.
Besok innanfor stangslet ;
far endast ske i sallskap med
nagon av farskotarna.
Kontakta veckans farskotare
(se anslagstavlan vid far-

^hagen), sa foljer vi med in.

Motioner till arsmotet
Sista datum for motioner ar
den 31/7. Lamna dem till
:var sekreterare Kent
Skillbrant, Granvagen 5 eller:
skicka dem till honom,
adress Svensboda 194.

Kontaktpersoner sokes
Foreningen onskar kontakt
med "fagelkunniga"
personer sa att vi kan fa lara
,oss lite mer om de faglar
som finns i Svensboda.
:Vi onskar ocksa hitta nagon
med stenar och bergarter
som speciahntresse.

; Kontakta Gun Andersson,
; Telefon 0176-26 06 72.

Om du flyttar
Var vanlig och uppge din

::nya adress till var
; sekreterare Kent Skillbrant,
:< telefon: 0176 - 26 04 30 eller
|Svensbodal94, 76010
:; Bergshamra.

Bildarkivet
v^Vi soker fotografier fran
| Svensboda till vart

bildarkiv. Kontakta Kent
; Skillbrant. Telefon 0176-

:i 26 04 30 eller 26 13 17.
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