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Ledare

En god fortsattning pa det nya aret onskas
alia medlemmar och sponsorer. Som tidiga-
re hjalps vi alia at for att det ska bli ett
ytterligare bra ar for var forening.

Tidigare har vi skickat tidning och inbetal-
ningskort i samma utskick, men fran och
med i ar ar det andrat till tva utskick. Dels
sjalva tidningens utskick i januari, dels ett
"tack for aret"-utskick i december dar vi
samtidigt med inbetalningskort presenterar
styrelsen, samt en del ovrig information.

I var tidning har vi nu tagit lite nya grepp
for att fa fler medlemmar att bidraga med
sitt forf attar skap. Vi vill locka de som kan
tankas komma med ett litet kaseri eller en
artikel. Naturligtvis bb'r det handla om na-
got eller nagon fran Svensboda. For att ni
ska kanna er extra inspirerade, sa kan ni i
det har numret lasa artiklar fran nya med-
forf attar e.

Eftersom det har gatt lite knackigt med art
fa in fotografier, startar vi ocksa en teck-
nings- respektive fototavling, dar vinnarna
blir omnamnda och publicerade i Suensbo.
Det stora Svensbodapriset i tavlingen har
a'nnu ej beslutats, men sjalvaktning och den
stora aran racker langt som start.

I dagslaget ser det inte ut som att vi far nag-
ra kor nasta ar. Deltagarna i projekt Oppna
Landskap har oppnat upp storre yta for
avbetning pa Kvarnkarret och istallet for
kor kommer vi att behova 20-talet far for att
beta av en storre yta. Det blir lite storre ha-
gar och fler na't. Vi behover dock inte ga ut
med kollekthaven i ar, eftersom vara med-
lemmars generositet fran forra aret har sta-
biliserat var kassa. Extra frivilliga bidrag ar
anda alltid valkomna.

Nya fynd av "slaggstenar" har gjorts pa
akern dar det ar tankt att SNF ska ha od-
lingslotter. De kommer att lamnas in for
analys. Da far vi forhoppningsvis klarhet i
vad de kan vara och om de kan komma fran
nagon intilliggande smedja eller nagot an-
nat.

Ett annat fynd ar ett troligt fundament till
en gammal milstolpe eller ortnamnsskylt.
Fundamentet ar belaget mitt for infarten till
Granvagen och tiotalet meter soderut mot
Svensbodagransen. Svaren pa fragorna
kring dessa fynd ligger forhoppningsvis
inte langt borta i tiden.

Kent Skillbrant
Ordforande och ansvarig utgivare
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Var granne Huvboda gard 1954

Flygfoto: Agare Eva Gustavsson och Ulf Andersson, Huvboda Gard. Kopia i SHKF:s data-arkiv.



Pippi pa fagiar
Av Egon Carlsson

1 medlemstidningen efteriystes en fagelex-
pert, men experter brukar ju bli for
omstandliga och langrandiga. Vi har sjalva
haft mycken gladje av faglarna harute med
hjalp av vanliga vardagskunskaper och enk-
lare fagelbocker. Det sags jti att man inte
skall mata faglarna, mer an under de bistra
vintermanaderna. Men under torra, kalla,
insektsfattiga var och forsommardagar kan
man gora undantag. Man kommer dem ju
mycket nara och far se manga olika arter. I
maj 2004, kastade jag ut en mangd blandade
fagelfroer och notter direkt pa berget utan-
for huset. Sedan antecknade jag de arter som
dok upp. Under dagen sag vi foljande arter:
talgoxe, skata, bofink, rodhake, bjorktrast,
notskrika, storre hackspett, flugsnappare,
blames, mas, notvacka och koltrast. Dagen
efter tick vi se ett domherrepar och det ar ju
alltid en upplevelse.

Domherrepar - Foto: Kent Skillbrant

Flugsnapparen ater ju inte freer, men i stal-
let far de tillgang till vara holkar. En torr var
da det inte fanns nagra insekter, fick vi se ett
flugsnapparpar ata fint smulad ost och de
stortrivdes tydligen med tillvaron. Flug-
snapparens varsta fiende ar den storre hack-
spetten som ofta hackar hal i till synes sakra
holkar. Bade agg och ungar blir da ett latt
byte for hackspetten.

En sak som man ocksa kan tanka pa ar att
fagiar ar beroende av farskt, friskt vatten.
Under arens lopp har jag haft olika skalar
och fagelbad men det mest lyckade var att ta
bort skaftet pa en stor stekpanna. Sedan sat-
te jag den pa en stubbe ca 1 meter fran mar-
ken, holl den ren och bytte till rent vatten
nagra ganger per dag. Man far da garanterat
manga fagelgaster varje dag som dricker,
badar och ofint nog, ocksa gor ifran sig i
vatrnet. Men vad gor det nar man far sa
mycket gladje av dem.

Olika faglars favorttfoda
Hampfro - Gronfink, domherre, bofink,
bergfink, grasparv, pilfink, talgoxe, blames,
entita, talltita.
Solrosfro - Gronfink, domherre, stenknack,
talgoxe, notvacka.
Havre, brodbitar, kokt osaltat ris - Gul-
sparv, grasparv, turkduva, ringduva.
Vildf agelfro, burfagelfro, linfro - Grasparv,
pilfink, bofink, bergfink, gronfink, grasiska,
gronsiska, jamsparv
Bokollon - Bofink, bergfink, notvacka.
Ekollon - Notskrika, notkraka, ringduva,
notvacka
Hasselnotter - Notskrika, notkraka, not-
vacka, storre hackspett.
Jordnotter i en natkasse - De fiesta mesarna,
notvackan och siskor.
Talg, ister, spack, kokosfett - Blames, talg-
oxe, kungsfagel, storre hackspett, notskrika,
skata, tradkrypare.
Apple, paron, banan, ronnbar, oxelbar -
Trastar, sidensvans, stare.

Tank pa att faglarna behover lugn och ro
och bra tillgang till skydd, garna i narheten
av buskar. De blir annars ett latt byte for oli-
ka sorters rovf aglar.

Vill du veta mer? Ga in pa Svenska Natur-
skyddsforeningens hemsida, www.snf.se.



Viola Karlsson berattar om "forr i tiden".

Av Mona Jonsson

Jag besokte Viola pa Lillsjovagen 8 en dag
pa forsommaren for att fraga hur det var att
vara bland de forsta sommargasterna har i
Svensboda.

Viola berattade: Var familj, min man Rune
och vara tva pojkar, flyttade hit till pask
1958. Da var det bara tre hus och en obe-
byggd tomt med en husvagn, har mitt emot
angen, och sa nagra hus uppe mot Stensjon.

Runes tvillingbror och hans familj kom ut
for att halsa pa oss. De blev genast intresse-
rade och fragade Gunnar Andersson om han
kunde tanka sig att salja ytterligare en tomt
till dem. Nja... Gunnar hade nog inte plane-
rat fler. Men mot "stora vagen" hade han ett
tag tankt pa att satta upp en kiosk. Det blev
nog aldrig av, sa den tomten kunde de fa
kb'pa. Det blev slag i saken och en av Gun-
nars egna Svensbodastugor sattes snart upp
pa tomten. Nu var det fern bebodda tomter i
rad och sa forblev det i flera ar.

Det var mycket primitivt att bo har, men
samtidigt valdigt mysigt Vatten hamtade vi
vid pumpen som fortfarande star pa angen.
Till att borja med diskade och tvattade jag
utomhus. Vi eldade i spisen for att halla
varmen och hade fotogenlampor att lysa oss
med. Vi hade ocksa kopt ett fotogendrivet
kylskap. Utan det hade vi inte klarat att be-
vara maten.

Det var svart att ta sig till affaren. Rune
hade ju bilen till stan, Men vi hade en fin
service anda. Jansson hade fortfarande ett
levande jordbruk med kor. Dar hamtade
barnen tjock, fet mjolk varje kvall.

I slutet av veckan kom "slaktarn," som
stannade vid varje tomt Da samlades alia
ungarna i dikeskanten och det koptes nog li-
tet godis ocksa. Sa smaningom utvecklades
den dar bilen till en riktig liten affar dar man
kunde ga in och handla "allt". Det var sa
trevligt att valja ett hekto av det och sa en li-
ten bit av det. Man kunde ocksa bestalla vad
man ville ha till veckan darpa. Tyvarr upp-
horde den servicen till slut. Det gick inte att

serva alia kunder fullt ut eftersom omradet
vaxte.

Det kom ocksa en drickabil dar man kopte
sin back och sa kom tiskgubben akande med
sin flakmoped och salde nyfiskad strom-
ming. Det var valdigt bekvamt. Vi klarade
oss bra. Gunnars snickerifabrik var ocksa en
tillgang som utnyttjades flitigt. Dar koptes
mangen spik.

Det drb'jde nagra ar irvnan vi fick telefon-
kiosken vid Angsvagen. Fore dess fick vi
hjalp av Gunnar och Kerstin. Om nagon ville
lamna ett bud, skickades nat av barnen ut.
Man var alltid valkommen om man var
tvungen att lana telef onen.

Tack vare att vi handlade som vi gjorde
blev det ju inte mycket sopor. Det som gick
att elda hamnade i spisen och sa hade vi for-
stas kompost. Resten fick vi ta med hem till
stan. Nar vi fick sophamtningen kandes det
helt otroligt.

Nar det blev tal om att dra in el, tyckte vi
att den skulle vi nog dra till tomtgransen.
Det kunde vara bra om man skulle salja na-
gon gang. Nar det blev klart sommaren -62,
var det inte lika romantiskt med fotogen-
lampa langre, sa vi drog in elen till huset.
Eftersom min man var elektriker sa kunde
han gora det sjalv. Det behovdes bara en be-
siktning innan den kopplades pa. Samtidigt
byggdes ett riktigt kok med avlopp.

Vi umgicks mest med Runes bror och hans
fru som var min basta vaninna. De bodde
vid den trafikerade vagen, sa barnen lekte
oftast hos oss. Sa var vi med barnen till
badplatsen varje dag. Det var ju bara en
sandstrand, men de hade roligt anda.

Jo, i vart konti-akt stod att vi hade fiskeratt
i Lillsjon och vi undrade naturligtvis var den
lag, sa vi letade oss dit. Det var ganska langt
och olandigt den sista halvan, men vi hitta-
de nagra fina klippor dar det gick bra att fis-
ka. Sedan gick vi ofta dit. Dar stod pojkarna
och kastade, och drog upp manga av sjons
fina gaddor. Ja, det var en mysig tid...



Lillsjon 1973 - Foto: Mono. Jonsson

Tank om vi, pa den tiden hade haft det sa
som jag har det nu. Med egen borrad brunn,
som gjordes -79, bastu och tvattstuga.

Nu ar jag glad for att det firms, annars
hade jag nog inte kunnat vara kvar har ute
ensam, sa mycket som jag varit.

Men tvattbradan hanger kvar pa vaggen,
som ett minne fran "flydda tider".

Alskog
Av Britt Wahlqvist

En kvall i oktober holl jag pa att gora i ord-
ning stallet for att ta in hastarna. Stalldorren
var oppen da jag horde ljud som jag forst
inte kunde tyda. Det var alldeles nara intill
stallet. Det var omsinta och karleksfulla ljud
och det lat ungefar som nar ett sto gnaggar
uppmuntrande till sitt fol.

Jag sag inget i kvallsmorkret men efter en
stund forstod jag att det var tva algar som
stod cirka fern meter fran stallet. Efter en
stund forstod jag att det jag horde var for-
spelet till deras parningsakt.

Tidigare har jag hort algar brola i morkret
nar jag varit ute med hunden, men jag har
inte sett dem eftersom de blivit radda da jag
kommit for nara. Men derma algtjur hade ett
dovt sammetslent late.

Nar jag var fardig i stallet undrade jag om
jag skulle vaga hamta hastarna i hagen da
algarna fortfarande var kvar, men det gick
alldeles utmarkt. De hade ju annat for sig an
att bry sig om nagon som skulle hamta in
nagra hastar.

Foto- och teckningstavling

Svensboda Hembygds- och Kulturhistoris-
ka Forening inbjuder harmed till var foto-
och teckningstavling. Tavlingen pagar till
den 31 december 2006 och gar till pa fbl-
jande satt: Bade foto och teckningar
uppdelas i vuxen- och barn/ungdomsklass
(aldersgrans 15 ar). Aven aldre foton som
ar tagna fore 2006 ar valkomna och far da
inga i klassen "aldre foton". Bilderna ska
sjalvklart ha anknytning till Svensboda.

Varje foto, bor sa langt det ar mojligt, ha
information pa baksidan eller pa separat
papper. Informationen ska innehalla det ar
som fotot ar taget, fotografens namn, samt
var bilden ar tagen och i vilket samman-
hang, till exempel midsommarfirande.

Originalkopior scannas in av oss och ater-
la'mnas till rattmatig agare. Har du dublet-
ter sa vore vi tacksamma att fa behalla
dem och pa sa satt utoka vart bildarkiv.

Vi forbehaller oss ratten att anvanda bil-
derna i var tidning. Vem vet, kanske det
blir just din bild som blir na'sta nummers
forstasida,

Juryn bestar av Kerstin Svenson och
Kent Skillbrant. Juryn kan inte delta i tav-
lingen. Bidragen lamnas eller skickas till:
Kerstin Svenson eller Kent Skillbrant,
Svensboda 194, 760 10 Bergshamra.

Lycka till



Askvretsran
Av Asa H. Granlund

Har i Svensboda gar det en ragang runt byns
a'gor som bestar av cirka 230 hektar mark.
Man kan ocksa beratta, att om man skulle
vandra runt gransen, skulle det vara en
vandring pa cirka 8 kilometer.

Forr satte man ut ragangsrosen for att
rnarkera ut var gransen till na'sta socken
eller by slutade. Har i Svensboda finns det
21 ragangspunkter angivna och de bestar da
av vanliga enkla rosen, eller stenar i gardes-
gardar alternativt de storre vackrare
ragangsrosena. Hogst upp i ett ragangsrose,
finns en storre hogrest sten, som kallas "le-
dare".

Ett av Svensbodas vackraste ragangsrose,
finns uppe i skogen bakom Alvagen - Tall-
vagen. Ragangsroset gransar till Ostana och
Landsboda och heter "Askvretsran". Dess
anor gar a'nda tillbaka till ar 1796, men dess
historia gar a'nnu langre tillbaka i tiden.

Na'r vi hifctade till Askvretsran forsta
gangen, var det genom Gun Andersson, som
varit en sann inspirationskalla genom sina
intressanta bbcker om Svensbodas historia.
Bockerna har givits ut i tva delar.

Vid vart forsta besbk var platsen ganska
igenvuxen och risig, sa vi beslot oss for att
varsamt rensa och stada upp dar. Resultatet
ledde till en favoritplats for utflykter och
promenader. Vill jag ha en stund for mig
sjalv gar jag dit och sa'tter mig en stund och
kanner hur gott det gor i bade kropp och
sjal.

Platsen ar mycket rogivande och fin. Den
ar definitivt vart ett besok och ta ga'rna med
en termos med fika, ett sittunderlag och var-
for inte avsatta lite tid till att filosofera en
aning. Inti'essant att a'gna en tanke at manni-
skorna som for lange sedan slapade sten till
denna plats for att rna'rka ut den.

Hade denna plats a'ven nagot annat syfte,
forutom gransmarkning? Fortsattningen far
definitivt tankarna att lopa iva'g

Askvretsran - 2005
Foto: Asa Granlund

For att ge stallet lite mer mystik sa kan jag
beratta att en av vara hundar, den aldsta av
dem, kanner av att detta ar en plats av stor
betydelse och va'grar da'rmed beti'ada Ask-
vretsran. Det sags att hundar kan ha en for-
maga att kanna av om en plats ar gravplats,
ritplats eller pa annat sa'tt har en andlig eller
ockult innebord. Varfor det ar sa och vad det
ar hon kanner dar, far vi nog aldrig veta,
men ett ar sa'kert, det gor platsen a'nnu mer
unik och intressant for oss.

Foto: Asa Granlund



Ett fonster mot fagelmatbordet
Av Kerstin Svenson

Mitt intresse for faglar har jag haft sedan
jag var liten. Det var min pappa som larde
mig de olika arterna och hur de lat. Intres-
set lag dock i tra'da i flera ar och vaknade
inte till Hv forran jag kom till Svensboda
forsta gangen.

Visst ar det underbart att som sommar-
gast komma ut till landet och hora faglar-
na kvittra och se flyttfaglarna komma till-
baka. Att sitta ute en varm sommarkvall
och lyssna pa koltrasten forknippar man
verkligen med just sommaren. Men det ar
inte bara da som man kan njuta av fagelli-
vet har i Svensboda. Vintern ar en mycket
spannande arstid att utova fagelskadning
pa och har man dessutom ett fagelbord sa
kan man komma de sma inpa livet. Vart
favoritstalle nar vi vill komma nara ar
matbordet i koket. Vi riggade upp ett stort
matstalle at faglarna precis utanfor fonst-
ret och da ar man bara en och en halv me-
ter ifran dem. Da'r kan vi sitta i timmar och
se bade morgon-, lunch- och middagsrus-
ning. Att det pa varen och forsommaren ar
fullt med solrosfron runt omkring, det
bryr vi oss inte om. Varfor ska man gora
det nar fagelbordet kan erbjuda en sadan
rnangfald och dramatik.

I februari for nagra ar sedan, sa satt vi
som vanligt och tittade pa alia hungriga
faglar som farms dar ute. Helt plotsligt sa
forsvinner de blixtsnabbt och en viss kala-
balik uppstar. En sparvhok hade slagit ner
precis pa racket da'r vi hade riggat upp
fagelbordet i jakt pa smafaglar. Den satt
da'r en stund och vi satt helt fascinerade
och tittade pa den vackra rovfageln som
just hade missat sitt byte.

Sparvugglan, som omslagsbilden fore-
staller, kunde vi avnjuta i en hel vecka.
Den satte sig pa olika stallen i narheten av
fagelbordet och var dessutom helt oradd.
Desto raddare var dock smafaglarna. Sa
la'nge ugglan satt dar sa var det dodstyst
och ingen annan fagel vagade sig i narhet-

en av fagelbordet. Bilden ar tagen pa c:a en
och halv meters avstand.

Men den mest magnifika rovfagel som vi sett
ar naturligtvis havsornen. Vid nagra tillfa'llen
har den faktiskt flugit sa pass lagt att man har
kunnat se teckning och farg pa den. Na'sta
gang nar ni hor masarna skrika hjartskarande,
sa titta upp. De jagar ivag havsornen for att
skydda sina ungar. Masarna ha'ckar bl.a. nere
vid Stensjon och vid en av vara otaliga pro-
menader med hundarna, sa borjade masarna
att skria. Vi tittade upp men sag inget, sa vi
tittade ner istallet. Den har gangen var det en
rav som var foremal for deras radsla.

Men for att aterga till fagelbordet sa borjade
jag att skriva ner alia arter som farms just dar.
Med fagelbok, papper och penna kunde jag
rakna till tjugoen olika smafagelsarter. For ett
och ett halvt ar sedan kom en ny ga'st som vi
inte hade den blekaste aning om vad det var.
Vi trodde forst att det var bofinkar, men nar vi
tittade na'rmre sa sag vi att det var nagot helt
annat. Efter mycket slaende i fagelboken kun-
de vi konstatera att det var en bergfink. Berg-
finken forekommer i tusentalet stora flockar,
ofta i Skanes bokskogar nar de flyttar soderut.

Stjartmes. Foto: Kerstin Svenson

En annan fagel som definitivt blivit min favo-
rit ar stjartmesen. De ar ganska oradda och
kommer for att ata av talgbollarna som vi
hanger ut. Det ar inte ovanligt att ett tiotal av



dem sitter pa stolpen utanfor koksfonstret.
Anledningen till att jag har fastnat for just
stjartmesen, ar att den ar sa otroligt sot med
sina snia pepparkorn till 6'gon pa ett litet vitt
huvud och sa naturligtvis den langa stjarten.

Det har ju sagts att har man val borjat
mata faglarna under vintern sa maste man
fortsatta med det. Det stammer inte sager en
del experter. Aven om man kommer ut till-
falligt under vintern for att se till sitt hus, sa
gar det alldeles utmarkt att ge faglarna mat
Finns det ingen mat pa plats, flyger de vida-
re till andra stallen.

Men det ar inte bara faglar som kommer
till matbordet. Vi har en stor plasttunna
utanfor dar vi forvarar fagelmaten. Den ar
forsedd med lock och man kan lasa den med
tva spannen. En dag horde vi ett krafsande
utanfor och sedan kom en duns. Nar vi kom
ut sa hade en ekorre lyckats ta sig in i tun-
nan som var fylld till bredden. Jag undrade
naturligtvis hur han hade kornmit in. Nasta
gang nar vi horde den sa tittade jag ut for att
se hur den gick till va'ga. Ekorren satt pa
locket och tog framtassarna till hjalp for att
skjuta bort spannena. Sedan tog den spjarn
mot yttervaggen och knuffa undan locket.

Talltita - Foto: Kent Skillbrant

Vid ett annat tillfalle hade vi hangt upp gris-
fotter pa stolpen utanfor. Jag anade nagot i
ogonvran da jag sag tva lysande ogon. En
katt hade klattrat upp och kramade stolpen
samtidigt som den at av delikatesserna.

Det firms nagot som kallas for tomtskad-
ning vilket innebar att man samlar pa sig

olika fagelarter som man kan se och hora
fran sin tomt. Sjalva har vi inte borjat annu
men det kommer att bli.

Snart ar det var igen och vi kommer ater-
igen att fa hora fagelkvitter och gokens ko-
koande. Apropa gok... Alia har val hort den
i maj och juni, men hur manga har sett den?
Annu batrre, hur manga har sett tva gokar
som parar sig? Det har vi haft lyckan att fa
uppleva.

Ett tips for er som ar intresserade av att
la'ra er olika fagellaten ar att kopa Benny
Anderssons cd - som tillsammans med Lars
Svensson (Ijud och text) och Dan Zetter-
strom (bild) - med 90 valkanda arters laten.
Dar firms ocksa en liten illustrerad bok sa att
man kan ha'nga med samtidigt som man
lyssnar. Ar man bara sugen pa lite fagelsang
under vinterhalvaret i vantan pa varen, sa
gar val det ocksa bra.

Till sist vill jag bara saga till alia er som
bara kommer ut pa somrarna: Ta en utflykt
till lantstallet en vacker vinterdag. Tand en
brasa for lite varme. Lagg ut fagelmat och ga
sen in och satt er och titta ut for att sen se
hur manga arter du kan fa ihop.

Tips till er som vill veta mer
Pa Sveriges Ornitologiska Forenings hem-
sida kan man klicka sig fram mellan olika
lankar med mycket matnyttigt. Du kan
bland annat lasa om fagelrapportering,
veckans fagel, vinterfagelmatning, bli med-
lem eller skicka in en insandarbild. Adressen
a'r www.sofnet.org.

Klubb Tomt 100
Klubb Tomt 100 innebar att all fagelskad-
ning sker fran din egen tomt. Det galler att
ha sett minst 100 olika fagelarter inom torn-
tens granser, saval i luften som pa marken
eller i trad. Det firms regler och olika para-
grafer om vad som galler och jag kan lova en
mycket rolig lasning. Till exempel tips och
rad om hur man riggar upp foremal for att
kunna halla sig inom tomtens granser.
Adressen ar www.econit.se/tomt.



Vart har Svensbodas haxor tagit vagen?
Av Kent Skillbrant

Nar de gamla haxprocesserna harjade som
bast (eller varst) i vart avlanga land gick de
fiesta haxorna ett eldigt ode till motes. Vara
efterforskningar visar dock att ett stort antal
klarade sig och overlevde balen. Nu vet vi
att flera av dessa, efter ett par hundra ars ir-
rande, slog sig ner i Svensboda under den
senare delen av 1900-talet.

Ar det nagon som sett nagra bortsprungna
haxor? Knappast! De verkar ha gatt upp i
rok nagon gang under borjan av 2000-talet.
Vi vet att de heist bor ihop med en eller flera
kattor och att de antas vara innehavare av
en kvast. Det kan a'ven ta'nkas att de doljer
och maskerar sitt ursprung, genom att leva
ett normalt liv tillsammans med bade man
och/eller katt alternativt hund.

Vid mina otaliga vandringar runt i omra-
det har jag inte bara fotograferat. Jag har tit-
tat efter brevlador med epitetet Leg. Haxa.
De star inte att finna nagonstans. Jag har
a'ven kollat avsaknaden av kvastar. Haxan
kan ju vara ute pa en flyguppvisning. Inte
en enda tomt brister i innehav av detta tor-
tyrredskap. Ni som har jagats av era gum-
mor med kvast i naven vet vad jag menar
med tortyr och just ni kan kanna er ganska
sa'kra pa att er haxa (forlat gumma ska det
vara) inte ar nagon riktig haxa. En riktig
ha'xa ar val radd om sin kvast?

Pa anslagstavlan har de djarvaste av hax-
orna satt upp sina meddelanden. "Bort-
sprungen manskatt sokes." Att det ar en
vardefull ritualiekatt forstar man av att det
utgar hittelon pa denna ofta konsstympade
lilla varelse. Det sags att det har funnits an-
nonser, naturligtvis i pasktider, dar nagon
vill byta till sig en kopparkittel med pip,
mot kvasthuldas beromda insyltade grod-
och odleogon.

Jag har ocksa funnit en av platserna for
vissa ritualer. Vid fotbollsplan kan vi fortfa-
rande se spar av var haxorna har haft sina
ringlekar. Haxringen ar som synes, fotogra-
ferad och dokumenterad.

Foto: Kent Skillbrant.

Jag har haft extra kontroll pa laget vid pask.
Det verkar vara sa att da skickar haxorna ut
sina helt ovetende smabarn, utkladda till
minihaxor. Allt for att kontrollera ovrig
ortsbefolkning samt kolla upp om det firms
nagra lediga haxkvastar. Haxornas antal
maste ha okat snabbt och avsaknaden av
kvastar ar darfor mycket stor.

Jag har vid flera tillfallen foretagit expedi-
tionsresor till Stockholms norra utfart vid
Blakulla. Inte en kvast sa langt ogat nar. Ba-
ra en massa okultiverade slynglar och
krumryggade karingar. Kan det vara sa att
Svensbodahaxorna far pa traningslager till
Kulla. Det a'r ju mycket narmare och skulle
spara in pa kvastbranslet. Jag har ocksa hort
att en del kvinnliga gestalter i var by har
privata kontakter at Kullahallet.

Det finns mycket att forska i. Finns det till
exempel nagon som har barn som heter
Hans och Greta?

Varfor trivs inte en del kattor hemma och
darfor far epiteten vild- eller strykarkattor.
Vilka kattor trivs hemma? Naturligtvis de
som har bra kontakt med sina haxmattar.

For att riktigt ga till grunden med hax-
forskningen behover jag ha lite hjalp pa tra-
ven av vara medlemmar och alia a'r val-
komna med tips och lite tjall for att hjalpa
till med utredningen.
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Fragor som soker svar:
I vilka hus existerar svart magi? Jag har sett
anslag pa vara tavlor dar kvinnor meddelar
att de kan det har med meditation, handpa-
laggning och annat skumt hemlighetsmake-
ri. Anslagen var tyvarr borttagna nar jag
borjade mina efterforskningar men nagon
kanske rninns.

Ett brannbart amne? Vilka flicker, kvin-
nor eller karingar blir oroliga sa fort vi eldar
ris och gra's pa vara arbetsdagar? Att tanda
en cigarett, elda i spisen eller grillen gar
sakert hur bra som heist, men bhr det fraga
om nagot storre balliknande pyromandad,
ja da ryster de kvastskaftet i bitar och for-
svinner som oljade blixtar. Det ar dagens
sanning att en brand haxa skyr elden.

Var firms Svensbodahaxans salg? Jag har
hort fran vahmderrattat hall att under sal-
gen brukar de traffas, sarskilt pa torsdags-
natterna, for diverse hokus pokus. Om na-
gon tors folja med pa spaning torde skar-
torsdagen vara en lagom darrig upplevelse.
Med valunderra'ttat menar jag den gumma
jag motte pa byn. Hon kande aven till
mycket om medicintiUverkning och 6'rthan-
tering. Jag fick aven kanslan av att hon hade
stor och innerlig kunskap om var Svensbo-
dasalgen firms. Jag foljde efter henne pa
behorigt avstand men vips var hon borta.
Vem var hon?

Teckning: Jan Carlsson

Hur hogt kan en haxa flyga? Skulle de flyga
hogt borde de ses fran Arlandas flygradar.
Jag har koilat att sa icke ar fallet. Alltsa bor
dom flyga ganska lagt, men sa'ker kan man
inte vara. Jag sag en skylt utefter en av vara
stigar "Yarning for troll". Den borde kom-
pletteras med "Yarning for lagt flygande
haxor".

Hur langt kan en haxa flyga? Jag har
inga bevis men det sags att de kan flyga sa
langt som till Australien.

Kan de flyga i plogformation? Hin Hale
vet helt sakert!

Hur forokar sig haxor? Ar det genom
celldelning eller annat hokus pokus. Los-
ningen pa denna fraga kan ha kommit i da-
gen under julhelgen. Jag traffade den sedan
lange misstankta haxan Pirta som besvarade
fragan. Jag citerar: "Nar trollkarlarna kom~
mer med sina trollspon ar det kort". Kan det
vara sa att det aven finns trollkarlar i byn
och ar det da sa att de ar nagra avelsvarelser
till haxornas fromma. Det verkar som min
forskning har tagit helt nya proportioned Det
borjar bli mycket nu.

Teckning: Jan Carlsson
Enligt beskrivning fran frun i huset -

(forfattarens anmarkning),

Vet du nagot om de fragestallningar vi
har sa hor av dig for vidare forhor.

I den sanna Svensbodianska forskningens
tjanst.

Kent Skillbrant
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Oppet landskap
Av Marie Gronmark Carlsson

Projekt oppet landskap ar nu inne pa sin
tredje sa'song med att 6'ppna upp Kvarnka'r-
ret. Vi som arbetar med projektet gor det for
att vi vill aterskapa marken som vi tror att
det sag ut en gang i tiden. Ytan pa Kvarn-
karret ar cirka 8-9 hektar och det motsvarar-
40-45 tomter. Hittills har cirka 3,5 hektar
oppnats upp.

Qvarnkarret, som det heter pa den aldsta
kartan fran 1796, ar en gammal sjobotten
och var under medeltiden, det vill saga 1100
till 1500-talet, ett karr. Kartan upprattades
fore den forsta stora jordreformen, storskif-
tesreformen 1749. Derma reform innebar att
marken i byn skulle skiftas och akermarken
delades upp i mer sammanhangande omra-
den. Kvarnkarret ar klassat som angsmark
forutom det kvarvarande karret. Pa derma
karta ar aven "den gamla sockenvagen"
utmarkt dar den gar ner till Kvarnkarret.
Hur gammal derma vag ar vet ingen idag.
Pa 1960-talet kunde man till och med kora
bil pa den.

Nasta karta som vi har tillgang till ar en
karta fran 1889 dar Svensboda beskrivs i de~
talj vid laga skifte. Kvarnkarret betecknas pa
denna karta som aker. Att det kunde an-
vandas som aker berodde pa att man borjat
dika ut det. Forutom utdikningen pa 1800-
talet, sa lade man ner ror i marken pa 1930-
talet sarnt den senaste genom SNF:s forsorg
pa 1980-talet. Marken blev torrare och man
kunde da odla annat dar, bland annat pota-
tis och lin. Pa denna tid gick inte djuren har
och betade, utan man tog tillvara allt som
djuren behovde till vinterfoder och ma'nni-
skorna det som gick att odla pa denna yta.
Korna gick i skogen dar vara tomter ligger
idag. Man kan bland annat se det pa att vi
har mycket hasselbuskar och ho"ga enar i
vart omrade. Pa nagra stallen utmed Kvarn-
karret kan man skonja delar av en sten-
gardsgard under rnossa och gras. Vern vet
vad som kommer fram nar vi fortsatter att
roja denna mark?

Det vi ka'nner till idag ar det som berattats
av Kerstin och Gunnar Andersson, som var

de sista som brukade jorden, samt Birgit och
Gosta Kjallman som kopte sin tomt pa
Kvarnvagen redan 1964. Mer fakta finns att
lasa i Gun Anderssons skrifter om Svensbo-
das historia del 1 och del 2.

Hur sag da Kvarnkarret ut pa 1960-talet?
Na'r Brrgit och Gosta Kjallman kopte sin
tomt (1:58) 1964, sa var Kvarnkarret oppet
och man kunde se 6ver till andra sidan. Det
farms endast lite bjorksly pa vissa stallen
men mestadels inte hogre an till midjehojd.
Nedanfor deras tomt pa Kvarnkarret, hade
Anderssons kort ihop tva langa strangar
med matjord. Pa varvintern samlades sa
mycket vatten pa Kvarnkarret sa nar det
fros till is, sa gick det att aka skridskor dar.
Under sommartiden sa kunde det ibland
kannas som att ga pa gungfly, men vad
gjorde man inte for att na de la'ckra vildhal-
lonen. Gosta minns aven att det gick la'tt art
ga pa den gamla Sockenvagen. Det var en
tydligt stensatt vag som gick pa nedsidan
om deras tomt. Dar Sockenvagen idag tar
stopp vid Ronnvagen, vid tomterna 1:157
och 1:158, minns Gosta att det fanns valdigt
mycket stenar.
>— 'f •-.:•. ,..- .

1960-talet; Birgit Kjiillman samt Greta och
Rolf Gronmark. Foto: Gosta Kjallman

Eftersom det aven var karrmark har sa vet
man att en del sopor och till och med bilar
lar ha dumpats har.

Under de fyrtio ar som gatt sedan dess sa
har marken fatt vaxa igen. Stora lov- och
barrtrad finns i omradet och mycket sly.
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Karta over SHKF:s nuvarande intresse- och arbetsomraden.

Karta fran SHKF:s projekt kartservice: Kent Skillbrant
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Att bppna upp landskapet igen var ett 6ns-
kemal fran manga. Men hur borjade det och
hur gar vi vidare? Det borjade med att man
borjade rensa nere vid Kvarnbacken.

Det kallades bland annat till arbetsdagar,
genom Hembygdsforeningens fb'rsorg. Dar
rb'jde man sly, slog gras, krattade, brande ris
och ryckte ormbunksvaxter, dessa ornbra-
ken vaxte i mangder. Da kom fragan upp
om vi inte kunde lata far beta av detta istal-
let. Malet for Kvarnbacken var ju art fa till-
baka den rika flora som funnits dar tidigare.
Tanken var god, men det visade sig att det
farms for lite foda dar och spa'da plantor av
brnbraken utvecklar ett gift, cyanvate, for att
bverleva till vuxen planta. Planerna for be-
tesmark for faren fick andras till Kvarnkar-
ret dar vi forst och framst ville oppna upp.
Darfbr samlades vi en varm sommardag till
slatter 2003 och det hb'ga och grova gra'set
slogs med lie och ha'ssjades.

Oppet landskaps projektledare Brian Davenport
Foto: Kent Skillbrant

Sa var det dags for projekt oppet landskap
med far sommaren 2004. Faren at av gra'set
och bara efter en sasong kunde man se en
stor skillnad pa den mark dar faren gatt I
fjol somras hade vi fler far och en annu stor-
re yta har oppnats. En del har fragat om
man inte kan sa'tta stangsel over en mycket
stb'rre yta pa en gang. Det skulle inte funge-
ra eftersom far ar finsmakare och ater inte
allt. De ater till exempel inte sly i nagon
storre utstrackning som getter och kor gor.

Faren trampar ner gras i sin jakt efter god-
saker av orter och gras men ater inte det
som de trampat pa. De har hjalpt oss mycket
under de har tva aren. Daremot kan far och
kor ga tillsammans i en storre hage eftersom
de ater olika saker.

Manga har ocksa hjalpt till att elda ris fran
Vattenfalls avverkning. Hbstens staddag
agnades at att roja sly och barka aspar vid
Sockenvagen ner mot Kvarnkarret. Denna
"udde" som ocksa firms pa de gamla kartor-
na ar speciell med sina sandstenar. Dessa
stenar ar ditforslade av nagot skal som vi
idag inte ka'nner till. Men i och med att man
oppnar upp ett landskap, sa kommer mer
fram i dagen. Basta tid att undersbka mar-
ken efter gamla lamningar och spar ar pa
hosten efter frosten eller pa varen nar snbn
smalt bort.

Kommer vi att fa tillbaka fler angsblom-
mor? Det ar troligt, eftersom det blir ljusare
och mindre konkurrens fran graset. Dessut-
om sprids fron med djur och en del fron
behover bli nedtrampade av klbvar for att
gro i marken Blommor som redan firms pa
Kvarnkarret dar faren gatt ar gullvivor och
jungfmlin.

Hur ska vi da ga vidare med att oppna
upp Kvarnkarret ?

Lennart Staaf, som ar skogsansvarig, av-
vaktar en skogsvardsplan som omfattar be-
fintlig skog och vilka rekommendationer
som ska goras med hansyn till omradet. Nar
Lennart har fatt derma plan gar han igenom
och diskuterar den med skogsvardskonsu-
lenten. Darefter begar man marklov for att
falla trad. Nar tillstandet ar klart kontaktas
nagon entreprenor, det vill saga de som ska
avverka skogen. Darefter kommer vi i
Svensboda in i arbetet. Det blir att dra ris
och elda pa arbetsdagar. Detta ar ju var ge-
mensamma mark som vi vill oppna upp och
ett samarbetsprojekt mellan Svensboda Na-
tur och Fritidsforening och Hembygdsfore-
ningen.

Hembygdsfbreningen vill fortsatta att
oppna upp Kvarnkarret genom att ha tier
betande djur i omradet.

Det firms fler liknande omraden i Svens-
boda. Sjohagnaden paborjas till varen. Ett
som ej ar beslutat an ar Kyrkkarret.
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Vara Sponsorer 2006

Byggnads
Henningssons Byggservice
Lagboda
Tel: 0176-26 05 13
Mobil: 0708-48 79 31
Allan Henningsson

Schakt - Transport
F:a Micke Hedin
Svensboda
Tel 0176-2611 27
Mobil 070-324 09 02
Mikael Hedin

El-installationer
AE:s El
Johanneshov
Tel och Fax 08-659 13 10
Mobil: 0708-69 13 10
Anders Eriksson

Mobler - Handikapphjalpmedel
BOKOBO
Alta
Tel 08-773 45 37
Fax 08-773 10 40
Mobil 0708-77 34 53
Bo Barkman

Tradgard - Transport - Hoglyft
Ekram Bygg Schakt och Transportekonomi
Skarpnack
Tel 08-39 57 00
Fax 08-39 25 35
Mobil 0708-9214 00
Ronny Marke

Byggnads
Skillbrant Byggservice AB
Skarpnack och Svensboda
Tel 08-648 75 73
Mobil 070-770 56 02
Jonni Skillbrant
0176-261317
Kent Skillbrant

Schakt -Vagslantsklippning - Avlopp
- Tradf alining
Kalles Gra'v i Riala
Uddeby
Tel. 0176-26 30 36
Mobil 070-583 67 21
Karl-Gunnar Karlsson

El-installation
PK:s Elservice
Farsta
Mobil: 0708-35 41 00
Par Kviberg

Tradsagning - Forsaljning av brader,
plank samt bjorkved
Mobila Sagverket i Roslagen AB
Sodervad
Tel. 0176-26 07 61
Mobil 070-335 22 75
Anders Elfsberg

Bygg - Inredningar
Bojo Inredningsfirma
Svensboda
Tel 0176 - 26 11 69
Mobil 070 - 685 0413
Bo Johansson

Schakt - Avloppsanlaggningar
Rickeby Card Inge Stromberg
Riala
Tel. 0176-26 35 50
Mobil 0733-8411 34
Inge Stromberg

Foretagsekonomi - Dataregistrering
KS Office
Svensboda
Tel 0176-26 04 30
Fax 0176-26 04 30
Kent Skillbrant, Kersrin Svensson
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37-55-S

Foreningsbrev B

Vid obestallbarhet: Retur till
Svensboda Hembygds- och
Kulturhistoriska Forening
c/o Skillbrant, Svensboda 194
760 10 Bergshamra

Gronmark - Carlsson Marie
Carlsson Jan
Svensboda 157
760 10 Bergshamra
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:om de faglar som:finnsi

Vi Gnskar pcksa hitta ;
nagonnied stenat ocR
bergarter s6na .special-

ftar du andra specjeUa ;
: jkunskaper att;bjuda pa= ; ,

illbrant -I ':';: •;' : ';"
tel 0176̂ 26 13;l#;ener;&x
•0176-26^ 04 30;;'-y:X^v"';

gott i'blig ; .
.nagot aiixiat

Faraherdar sokes
Ettforsta mote tialls yid '.

alt

Sohdkgen deii 3Q

Odlirigsiotter .V^Kv/yyr' -:-v-:'.'-.':'-:'.=;!':;;'X! ' • ' - '
' .» -'j» -" ' " " J, ' " ' " "," ,-"'•, .... " "" '"? ;" "_± ' ' ' • • " ' ' ' " - • "' ' $ '• ' ' ' ' -' •

Ar.du iritresserad ay:att Ka en: pdun^Jslott (ca 50 m2) pa akern
snett mot fotbollsplan? Kdntakta:: L '•', •'./... . - -
'Brian Davenport,' ;':,''.-,.-;'.'•';-. > [ ' • ' : , ' y == : ; ' ; . - ; ; •=. ; ; / • ; • . . /" . ; . - ; : ; ; ,• / : • : ' , • ; • . - : " • ; ' • :
E-mail: brian_wldave^port@notoaij,eom; =!v;'!;.j;';;:/_.'• - ^ • ' ; ' • - •

16


