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Ledare

Vi borjar med att halsa alia vara medlem-
mar valkomirien ut till varen och sommaren
2006. Forutom den information som kommit
med kallelse till medlemsmote har vi en del
att beratta.

Mandagen den 8 maj hade vi besok av Rjell
Andersson fran Stockholms Lans Museum.
Han kom hit for att titta pa vara fornlam-
ningar och for att registrera dem. I och med
registreringen ar de for alltid skyddade och
far inte pa nagot vis skadas. (Egentligen
racker det med att man misstanker att det
ar en fornlamning for att den ska vara
skyddad.) Vid var genomgang borjade vi i
Eskils Backa. Det konstaterades direkt att
det stora stenroset ar en grav fran tidig
bronsalder. Aven intilliggande murar och
ovriga stenar antecknades och hela omradet
med en radie pa upp till 50 meter ar skyd-
dat. En gammal fangstgrop intill var aldsta
byvag registrerades ocksa.

Promenaden gick vidare via Ronnvagen
till den andra delen av var byvag vid
Kvarnkarret. Dar visades en trolig gammal
granssten samt det vi kallar for "udden"
med sandsten. Kjell tyckte att den borde
undersokas lite mer.

Val nere vid Kvarnangen mattes var
kvarnsten och laget mattes in via satellit.
Var gamla stamp stegades upp och prick-
ades in pa kartan.

Vi harm aven med att titta lite pa Sjohagna-
den och nagra intilliggande gransrosen in-
nan dagen var slut.

Under augusti manad kommer fynden
att vara registrerade. Det ar ju en del pap-
persarbeten att gora for Kjell Andersson.

Med ett tillsvidare hemligt lockbete ska
vi se till att Kjell kommer ut en gang till for
att ga igenom andra fynd vi har. Vi behb'ver
ocksa ga igenom den delen av Svensboda
som ligger pa andra sidan om landsvagen.
Stensjovagen och omradet runt Stensjon ar
ju vara aldsta delar. De kom upp ur havet
efter istiden och redan under senare delen
av stenaldern var omradet nast intill fardigt.

Vad ga'ller vara fynd av "slaggstenar" pa
akern da'r vi har odlingslotter, sa har Natur-
historiska Riksmuseet inte utrustning for att
kunna tala om fran vilken process slaggen
kommer ifran. Bara att det ar slagg fran en
process dar eld och varme ar inblandat.

Angaende fyndet med ett troligt fundament
till en gammal milstolpe har tiden inte rackt
till riktigt, men var forskning i arendet fort-
satter.

Kent Skillbrant
Ordforande och ansvarig utgivare
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Nasslan, en vaxt med manga anvandningsomraden
Av Marie Gronmark Carlsson

Nasslorna ar bland de fb'rsta vaxterna som
sticker upp ur jorden pa varen. De unga
skotten ar goda att tillaga som soppa eller
i stallet for spenat. De ar naringsrika och
arets allra forsta primor. Nasselbladen kan
man anvanda under hela sasongen. I slutet
av sommaren har nasslorna vuxit sa att de
i vissa lagen ar meterhoga, da ar ocksa
stjalken grov.

Forr var nasslorna en av nordens vik-
tigaste spanadsvaxter som man tillverkade
vackra textiler av. I stjalken finns tunna
starka fibrer, som man behandlar pa sam-
ma satt som lin. Det vill saga, man skordar
nasslorna pa hosten, man buntar ihop
stjalkarna som far hanga till tork under tak
till nasta var.

I slutet av april, rotar man stjalkarna,
det vill saga man brer ut stjalkarna pa
fuktig grasmark, darefter vander man dem
efter ett par veckor. Rotningen ar fardig
nar de tunna fibrerna kan skiljas fran ve-
den.

Nasta steg i processen ar att veden ska
krossas. Det momentet kallas att nassel-
stjalkarna ska brdkas. Det ar viktigt att
fibrerna ar langa och hela. Darefter sker
skaktning. Man avskiljer den krossade
veden med hjalp av en skaktkniv tills det
mesta av veden ar borta. Darefter kammar
man fibrerna och detta kallas hackling.
Sedan spinner man detta till en trad for att
kunna vava. Den fardiga vaven kallas ncit-
telduk och ser ut som ett mellanting mellan
lin och bomull. Det ar ett mycket mjukt
och fint tyg. Av nettelduk gjorde man du-
kar, servetter och finare kladesplagg.

Stenalderskvinnorna knot fisknat av
nasselfibern har i Norden. I gamla rider
var det inte bara en kryddgard som horde
till en stone gard, utan man odlade aven
nasslor for sjalvhushall eller for den in-
hemska textilindustrin. Detta var mycket
vanligt i Norge.

Pa 1700-talet vaxte det upp en inhemsk
textilindustri och industrin behovde rava-
ror. Brannasslan upplevde nu en storhets-

tid. Nar bomullen kom i borjan av 1800-
talet, forsvann nasslans betydelse som
ravara. Sa sent som under forsta varlds-
kriget odlade man nasslor i Tyskland for
textilrndustrin.

Det var inte enbart som textilravara
som nasslan var betydelsefull utan aven
som mat till djur och manniskor. Man tor-
kade nasslor till korna for att deras mjolk
skulle bli fetare och smoret gulare.

Vad innehaller da nasslor som gor att
de ar sa bra? De ar rika pa framforallt A
och C-vitamin. Dessutom innehaller de
rikligt med mineralamnen som kisel, kal-
cium och jam. Nasslor okar blodbildning-
en, ar vatskedrivande och svagt blodsock-
ersankande.

Godast ar nog anda en nytillagad nas-
selsoppa pa varen. Ga ut med korg, sax
och handskar och klipp av de unga topp-
skotten en solig dag. Plocka inte nasslor
vid hart trafikerade vagar eller vid god-
selhogar. Nasslor innehaller nitrat men
koncentrationen blir extra hog om de vax-
er i en godselhog da vaxten omvandlar
nitrit till nitrat. Vid varmhallning under
lang tid av fardiga nasselratter kan nitro-
saminer bildas. Darfor ska man inte ge
nasslor till barn under deras forsta levnad-
sar.

Man brukar saga att nasslor ar en indi-
katorvaxt. I det har fallet menar man att de
vaxer dar det finns mycket kvave. Om
man ser en stor nasselmska vid en back
eller strandkant, sa kan det vara ett tecken
pa art ett avlopp mynnar ut dar.

Nasselvatten ar ocksa utmarkt att an-
vanda som godselvatten till vaxter tack
vare sitt hoga naringsinnehall, bland annat
kisel som starker vaxterna. De blir mer
motstandskraftiga mot angrepp av
svampsjukdomar och aven mot vissa in-
sekter, till exempel jordloppor som brukar
ga at kalplantor och radisor.

Man kan aven anvanda nasslor till
vaxtfargning av till exempel garn. Da an-
vands roten som ger en gul farg till garnet.



Att skolja haret med nasselte som ar ut-
spatt med vatten och lite vinager, ger ett
glansigt har och ger lindring mot mjall.

I den nordiska mytologin ansag man att
brannasslan var Tors vaxt. Nar han drog
fram over rymden med sina bockar och
det dundrade och blixtrade rejalt, sa kla-
rade man sitt hus fran blixtnedslag, om
man offrat Tors vaxt, brannasslan i elden.
1 andra kulturer ansag man ocksa att
nasslan var betydelsefull, den ansags aven
tillhora krigsguden Mars.

En sa fantastiskt anvandbar vaxt maste
ju skydda sig mot ma'nniskor och djur om
arten skulle overleva. Och vem av oss har
inte bra'nnt sig pa nasslor genom aren. De
sma nasselharen gar sender vid beroring
och de branns for att de innehaller amnen
som histamin och acetylcholin.

Forr trodde man att om man piskade
nagon med reumatisk vark med nasslor sa
skulle man bli battre, enligt tesen ont ska
med ont fordrivas.

Enligt gammal folktro skulle den som
ville fa lycka och framgang rulla sig i
nasslor. Det obehaget var nog i storsta
laget, for tank om den stora lyckan eller
framgangen inte infann sig. Bast ar nog att
njuta av en god nasselsoppa och pyssla om
sina vaxter och sitt har med nasselvatten.

Recepf;
Nasselvatten
Fyll en hink med nasslor och hall pa ko-
kande vatten. Lat detta sta i en vecka och
sila sedan bort nasslorna. Spa'd 3 dl av
avkoket i med 10 liter vatten och vattna
vaxterna med denna losning 2 - 3 ganger i
veckan.

Nasselte
2 msk torkade eller 5 msk farska nasslor
kokas i 2,5 dl vatten i 10 minuter och silas
av.

Harvard
2,5 dl nasselte och 1 msk appelcidervin-
a'ger spads med 7,5 dl ljummet vatten.
Skolj det rentvattade haret med detta.

Nasselsoppa
1 liter nasslor
0,5 liter vatten
0,5 tesked salt
1 matsked matfett
1,5 matsked vetemjol
0,5 liter vegetarisk buljong
1 matsked klippt graslok
1 kryddmatt timjan

Gdr sa har:
1. Skolj nasslorna val i kallt vatten.
2. La'gg dern i saltat, kokande vatten och

lat dem sjuda i 10 minuter.
Hall bort spadet och hacka nasslorna
pa en skarbrada.
Smalt matfettet i en kastrull, ror ner
mjolet och spa'd med buljongen.
Tillsatt nasslorna och den klippta
grasloken.
Krydda med timjan och lat soppan
sjuda i 5 minuter.
Smaka av och tillsatt mer kryddor om
det behovs.

3.

4.

5.
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7.

Nassla
Teckmng: Marie Gronmark Carlsson

Omslagsbilden forestaller en del av en
nettelduk och ar en slaktklenod som gatt i
arv i flera generationer. Duken, vilken ar
en sa kallad mantilj, fick mormor Ruth
som ung och nygift 1915. Den hade i sin
tur burits av hennes makes mormor.

Den exakta aldern vet vi inte, men den
ar minst 150 ar gammal och det fina svar-
vavda monstret tyder ocksa pa att duken
ar tillverkad utomlands.

Mantiljen kunde anvandas som duk
over huvudet. Den passade ocksa som
kyrksjal, men aven som duk pa ett bord.



Att bereda ull
Av Britt Wahlqvist

En gammal gata. - Vad ar det som gar
uppfor backe och nedfor backe med 12
par hosor pa ryggen?

Under sjalvhushallets tid togs allt till
vara. Av faren fick man mat och ullen an-
vandes till varmande fallar, trojor och tex-
tilier.

Forr klipptes faren var och host.
Hostullen ar finast eftersom den ar ren och
ar latt att karda. Pa varen har ullen tovat
ihop sig eftersom faren har svettats inne i
farhuset. Ullen ar bast nar man precis har
klippt faret. Bast foredatum ar nog tva
manader efter klippningen.

Nar ullen ska beredas sorteras den forst
efter hur fin den ar. Darefter kardas den
eller kammas. I kardad ull hgger fibrerna
hars och tvars. Garnet blir ulligt och
mjukt. Kammad ull ger ett blankt och
starkt garn eftersom fibrerna ligger jamsi-
des.

Den 29 September vid Mikaeli borjade
man spinna ullen. Den skulle vara far-
digspunnen till jul om bondmoran ville ha
anseende som duktig husmor. Ett kilo ull i
veckan skulle hon spinna. Men hon hade
hjalp med grovkardningen av "husbonn".

Nar man bereder ullen anvander man
sig av olika redskap f6r att sedan kunna
spinna:

Grovkardan ar en lang stol som man
sitter pa och kardar samt vanliga kardor.

Spinnrocken ar en snabb men svar
metod att fa garn. Det galler att trampa
rocken och samtidigt fa handerna att hin-
na med sa att garnet inte blir for hart eller
att det snor sig for rnycket

Slandan ar lattare att hantera och man
kan latt ta den med sig var man gar.

Nar garnet ar spunnet kan man tvinna
det till ett tvatradigt garn. Man tvinnar
garnet at motsatt hall mot hur det ar
spunnet. For att kunna tvatta garnet maste
man linda upp det pa harvor och sedan
knyta om ha'rvan pa minst fyra stallen. Nu
kan garnet tvattas. Man borjar med att

lagga garnet i fern liter 38 till 40-gradigt
vatten med en tesked diskmedel och en
tesked ammoniak. Man later garnet ligga i
fern minuter och kramar det da och da.
Nasta tvattvatten skall vara 35 grader.
Man skoljer sedan garnet tills vattnet ser
rent ut. Till sist hanger man upp garnet till
tork med en tyngd, sa att garnet stracks.

Nu for tiden ger ett far 4-6 kilo ull per
ar och detta ger 2-3 kilo garn. Sangen "Ba,
ba vita lamm" illustrerar val hur mycket
ull ett far ger och vad det racker till.

Det firms olika farraser och darmed oli-
ka sorters ull. Pa bogen och sidorna av
faret sitter den vardefullaste ullen. Ryggen
har inte fullt lika god ull. Korsrygg och lar
har grovre ull och bukull kan vara god om
det inte ar smutsigt.

Finullsfaret kommer ursprungligen
fran Finland och har smalockig, finkrusig
pals med enbart underull. Ullen lampar
sig bra till babyklader.

Ryafaret och norsk spelsau har lang
glansig ull. Den bor kammas sa att alia
harstran ligger at sarnma hall. Det ar da
glansigheten kommer fram.

Gotlandsfaret har en lang, storlockig
ull som ar mjuk och kallas gobelangull.
Den har lite grovre bottenull an finullsfa-
ret som kan spinnas eller tovas.

Vadmal ar ett mycket starkt tyg som
vavs i fyrskaft, garna i kypert, (vanliga
blajeans ar ett exempel pa kypert) och dar-
efter stampas eller valkas det. (Pa gamla
kartor firms en markering att vi haft en
stamp nere vid Kvarnbacken dar den gar
ut till Lillsjon.) Det blir ett mycket starkt
tyg, men skulle det anvandas till arbets-
kla'der skoddes kladerna i byxbak och
knan med skinn. Kladerna lappades och
lagades i det oandliga. Nar tyget var sa
slitet att det inte gick att anvanda, tog man
till vara bitar av det. Da blev det till mind-
re ylleunderbyxor, barnklader eller gryt-
lappar. Kanske nagot att tanka pa i dagens
slit och slangsamhalle.



Tvaandsstickning
Av Kerstin Svenson

I mitten av 1970-talet gjorde man ett fynd
fran en arkeologisk utgravning i Falun.
Bland annat fann man en fingervante i
ullgarn med sydd frans. Vanten var
tvaandsstickad och omstandigheterna vid
fyndplatsen gjorde att man med stor sa-
kerhet kunde datera vanten till nagon
gang fore 1680. Men a'ldre fynd an sa har
gjorts. Gamla stickfynd har visat att ara-
berna utovade stickning sedan 700 f Kr.

Under sjalvhushallningens dagar gick
man aldrig sysslolos och man utnyttjade
alia tillfallen till att producera klader for
livets nodtorft. Pa sarnma satt som man
kunde ga och spinna garn pa slanda, sa
hade man med sig sin stickning vart man
an gick eller vad man an skulle gora.
Garnnystanen satte man pa en sa kallad
stickgalskrok som latt kunde haktas fast i
kjollinningen Man stickade nar man valla-
de kreaturen, i pauser mellan andra syss-
lor och akte man i hast och vagn sa var det
obligatoriskt att ha stickningen med sig.

Ett tvaands sticka t plagg kannetecknas
av slitstyrka, god varmefb'rmaga och form-
fasthet. Teknikens utbredning ar val rotad
i de mellansvenska skogslandskapen och
kunskapen om tvaandsstickning lever
kvar an i dag.

Det firms inte sa manga gamla tvaands-
stickade plagg bevarade i Sverige idag.
Och det ar kanske inte sa konstigt. Precis
som med vadmal som blev grytlappar
eller kortbyxor, sa repade man upp gamla
slima stickade plagg och stickade nytt.

Vad ar da tvaandsstickning? Som nam-
net antyder sa stickar man med tva tradar
samtidigt och vaxelvis. Ar man nyborjare
kan man ta tva olika fa'rger for att halla
reda pa maskorna. Nar man lagger upp
maskorna, som skiljer sig fran vanlig
upplaggning, anvander man en sticka och
tre tradar. De bada tradarna som ska bilda
maskor haller man i hoger hand, sedan
anvander man sig av en avvikande fa'rg i

vanster hand. Den senare ar till for art lasa
maskorna men har ocksa ett dekorativt
syfte. Darefter fordelar man maskorna pa
samma satt som nar man stickar vanliga
strumpor.

Ur SHKF:s bildarkiv - Foto Kent Skillbrant

Man stickar alltsa pa fern eller flera stickor
och man stickar alltid runt, runt. De bagge
garntradarna haller man i hoger hand,
bakom arbetet. Den ena traden mellan
tummen och pekfingret, den andra mellan
lang- och ringfingret. Man sticker in den
hogra stickan i den forsta maskan pa
vanster sticka, slar garnet bakom den hog-
ra stickans spets och igenom. Darefter
va'xlar man trad och gor pa samma satt.
Vill man sticka monster lagger man garn-
tradarna framfor arbetet och far da avig-
stickning. Det tar langre tid att sticka
tvaandsstickning eftersom tekniken ar en
annan an vid vanlig stickning.

Varfor skriver jag da om en stickteknik
som ar vanligast i mellansverige? Som
tidigare namnts sa ar tvaandsstickning ett
gammalt hantverk, och kanske firms det
nagon bland alia er som ar intresserade av
handarbete, som kan derma teknik eller
kanner nagon som kan?

Las mer om tekniken i boken Tvaands-
stickat av Birgitta Dandanell.



Sommarens Program

Pa vart medlemsmote den 13 maj antog medlemmarna styrelsens forslag pa sommarens pro-
gram med en liten andring av punkten "Under Isen".

• Den 21 maj, kl. 12.05 gar baten till Angso Nationalpark. Margit Forsberg haller i tradarna
och vi far en guidad tur pa on. Matsack kommer att inmundigas pa on. 16 personer har
anmalt intresse for besoket Tyvarr kommer derma resa att redan vara gjord nar var tid-
ning gar till presslaggning, men beslutet togs redan forra aret och vi har informerat om
resan i vara utskick och pa var anslagstavla.

• Den 3 juni kl. 10.00 kommer vi att borja stolpa upp en gardesgard runt vara odlingslotter.
Vi samlar ihop storar som redan finns runt om pa vara marker. Vi ska bra'nna dem i an-
dan pa den del som ska ner i backen. Darefter ska vi gora markhal med hjalp av spett och
placera stolparna i rader sa langt de racker. Vi avslutar det hela med en liten picknick vid
grillen.

• Den 1 juli kl. 10.00 kommer vi att vara involverade i SNF:s arbetsdag genom att ta ansva-
ret for att backrensning (diket), kommer att utforas pa Kvarnkarret. Vi kornmer att borja
langst ner pa Kvarnkarret och sedan arbeta oss upp mot fotbollsplan. Vi kommer att av-
sluta nar vi kommit till grillen. Da'r tar vi en mysig stund med medhavda gotter. Denna
programpunkt kommer att galla och antecknas som arbetsdag.

• Den 29 juli kl. 12,00 till 16.00 har vi en kartutstallning vid fotbollsplanen. Gun Andersson
visar sina gamla kartor over Svensboda. Kent Skillbrant visar kartor over hur Svensboda
kommer upp ur havet efter den senaste istiden. Bade Gun och Kent kommer att finnas pa
plats for att svara pa fragor.

• Vi vill ha namnforslag pa vara far. For att alia barn ska hinna ut till Svensboda efter sko-
lavslutningar m m, har vi tankt oss att namnforslagen ska vara oss tillhanda senast den
24 juni. Forslagen kan lamnas i var forslagslada som sitter pa anslagstavlan vid farhagen.

Odlingslotter
Det finns eft fatal odlingslotter kvar for er som ar intresserade. Lotterna ligger pa Tallvagen
mitt emot fotbollsplanen. Du kan ocksa dela lotten med en eller flera grannar eller vanner.

Det har ar ditt livs stora tillfalle att bli foremal for dina vanners och grannars stora beund-
ran nar du skordar det som du egenhandigt odlat Ta chansen att vistas ute samtidigt som
du far motion och frisk luft. La'gg dartill den stora tillfredsstallelsen att se det du odlat,
komma upp i prydliga och delikata rader. Det har ar ocksa ett gyllene tillfalle for er med
barn att introducera dem i odlandets a'dla konst.

Omradet ar plojt och det kommer, som ovan redan na"mnts i sommarens program, att
sattas upp en gammal hederlig gardsgard runt lotterna. Forhoppningsvis ingen risk for att
du far plantorna uppatna av djur.

Forsta aret kommer enbart potatis att sattas pa odlingslotterna. Darefter ar det fritt fram
att odla gronsaker, rovor eller det man onskar. Dock inga trad.

Ring nu och boka din lott pa tel 0176-26 11 83 (Brian Davenport) eller 0176-26 06 72 (Gun
Andersson).



Pang i Svensboda
Av Kent Skillbrant

Vid 23-tiden en varm septemberkvall,
satte jag och Kerstin oss ner pa altanen
med var sitt glas vin for att varva ner efter
dagens slit, slap och bataljer. Det var 19
grader varmt och vi satt och smapratade
lite om ditten och datten. Medan vi satt
dar och njot av friden och tystnaden horde
vi, exakt kl. 24.00, ett skarpladdat skott

Skottet kom nagonstans fran Granva-
gen och med ett beraknat avstand mindre
an 100 meter. Vi tyckte nog att det var bra
dumt att provskjuta ett geva'r sa nara be-
byggelsen och sa sent. Var det tjuvskytte
pa gang eller? 24.01 small det igen. Vad ar
det fragan om? Nytt skott 12.04.

Vi tyckte nog att det borjade bli nagot
otrevligt. Kan det vara nagon uppgorelse
pa gang? Inte har vi val sadant folk i
Svensboda? Knappast?!

Vi skulle just ga och lagga oss nar det
small annu en gang (24.12). Det osade be-
tankligt om Kerstin nar hon likt ett ask-
moln, svarande gick in och ringde polisen.
Sjalv intog jag en hukande stallning och
satt pa span bakom spjalorna pa altan-
racket. Inte for att jag var radd, men man
ska ju inte synas nar man spanar. Det fick
man lara sig nar man gjorde lumpen.

Nya smallar hordes 27 och 35 minuter
over midnatt. Vi blev tvungna att b'ppna
en ny flaska vin for att lugna nerverna.

Da ringde grannfrun. Hon var riktigt
skarrad och hade dessutom skymtat en
mansgestalt utanfor fonstret. Aven hon
hade ringt polisen och tyckte att det hela
var valdigt olustigt och mycket otrevligt.

Fler skott hordes over nejden med jam-
na mellanrum och vid varje tillfalle blixt-
rade det till mellan traden.

Efter ytterligare 3 skott osade det till
igen och askmolnet ringde ater polisen.
Medan hon pratade med dem kom ytterli-
gare 2 smallar som polisen kunde tjuvlyss-
na pa via var telefon. Bevisen om smallar-
na var nu registrerade. Polisen rapportera-
de att de var pa vag. Tre skott senare kon-
taktades polisen ater en gang. Klockan var

nu 01.57. De later meddela att "Vi ar pa
plats, men kan inte riskera vara krutgubbar
genom att ga direkt till angiven adress".
Efter ytterligare 5 knallar, klockan hade nu
blivit 02.32, nor vi nagon som vralar fran
den misstankte skyttens riktning. Vi nor
inte vad som ropas, men ar 6'vertygade om
att det ar polisen och att dynamitarderna ar
infangade eller tillintetgjorda. Tio minuter
fore treslaget skramlar det i telefonen. Po-
lisen later meddela att de kommer med sina
hundar och ber att vi nailer oss inomhus.
De vill inte att vi ska stora polishundarnas
snokande nosar. Om de vill ga ut med sina
hundar kan de val gora det pa dagarna och
pa sin egen gata. Har sitter vi, sedan nagra
timmar, nyduschade och fina och ska be-
hova ta emot sant. Jag kan val erkanna att
en viss vindoft hade klangt sig fast i om-
givningarna, men anda. Nya smallar hors 6
och 5 minuter i samt 3 minuter over 3.
Klockan 03.07 ser jag en misstankt polis-
man ga omkring och kolla tankbara goms-
len pa var tomt. Allt blir lugnt och vi ser en
karavan av 3 piketbilar och en hundbuss
lamna omradet soderut. Atta minuter i fyra
ringer telefonen for sista gangen. Det lilla
molnet fran Svensbodaprarien har sagt upp
sin telefonjour och dragit tacket over hu-
vudet. Som den handlingens man jag ar
greppar jag sjalv bakeli'ten. Polisen med-
delar nu foljande: Smallarna vi hade hort
var knallskott. De var apterade med en
stubin som hade nagon sorts fordrojning.
Gaming smannen farms inte att uppbringa,
men de ska tydligen ha kommit fran Norr-
talje. Ganget hade lamnat dadet som en
present. Pa grannens grasmatta farms en
skylt med texten "Grattis i forskott".
Grannpojken skulle fylla 20 ar om tva da-
gar.

Nu har det gatt 3 flaskor vin och 5
timmar fran det vi satte oss pa altanen. Jag
kan bara ga och lagga mig med ett leende
pa lapparna. En del saliga minnen poppar
upp ur minnenas skattkammare. Jag var ju
ocksa ung en gang. God natt.



Under Isen
Av Kent Skillbrant

Vi borjar nu en artikelserie om vad som
hande med Svensboda under och efter
istiden och hur vara marker sakta reste sig
ur havet. Samtidigt far vi ta del av vad
som hande ute i den stora varlden.

Sverige ar geologiskt sett ett gammalt
land. Var berggrund bildades langt fore de
vulkaniska bergarter som exempelvis Al-
perna utgor och annu langre fore avlag-
ringsbergarterna kalksten och sandsten.

Istiderna startade for ca 1 miljon ar se-
dan. Den glacia'la istiden har inte funnits
hela tiden. Vi har haft minst tre intergla-
cia'la tidsperioder da isen har dragit sig
mer eller mindre tillbaka. Den senaste och
formodade fj^rde istiden i ordningsfoljd
borjade for mer an 100 tusen ar sedan.
Nar den senaste istidens utbredning var

som storst/ tackte isen hela Skandinavien,
Island, Finland och nordvastra Ryssland
samt sodra Ostersjokusten. Ett istacke lag
ocksa over de norra delarna av Storbritan-
nien och Irland, liksom over Alperna. Sto-
ra ismassor lag a'ven over Nordamerika.

Den senaste istidens storsta utbredning.

Hela Europa var en stor tundra med spar-
sam vaxtlighet. Det farms mest dvarg-
bjork, polar vide, mossor, lavar samt en del
orter. Bjork och tallskog farms utmed
Medelhavets strander och i sodra Spanien.
Haven stod nastan 100 meter lagre an nu
pa grund av allt det vatten som bundits i
ismassorna. Detta innebar exempelvis att
Danmark, Frankrike och England var ett
sammanhangande landomrade under isen.

Ett Mammutfynd i Pilgrimsstad i Jamtland
visar att djur levde har fore den senaste
istiden. Fynd av benverktyg, liknande de
som hittats tillsammans med Neandert-
halaren, visar att en foregangare till ma'n-
niskan bodde i Norden. Vi vet ocksa att
bjork och tall farms. Vara marker borde
rimligtvis ha legat nagot hogre for 1 miljon
ar sedan an vad det gor idag.

Vad hande ute i varlden fore senaste istiden?
For ca 2,4 miljoner dr sedan anvandes enklare
verktyg i Etiopien. For 1,6 miljoner dr sedan
borjade vi hantera elden med framgdng. For
400 tusen dr sedan borjade vi anvanda traverk-
tyg. For 150 tusen dr sedan fanns Neandert-
halaren i Europa.

12000 f.Kr. borjade isen fran den senaste
istiden att smalta och 10000 f.Kr. b6rjade
Homo Sapiens gora sitt intag i Sverige.

Bjorkskog vandrade in i Sverige ca 9000
och tallskog ca 8000 f.Kr.

Baltiska Issjon ca 8000 f.Kr.

Havsnivan lag fortfarande mycket lagre an
i nulaget. Det var bara Dana Alv att ta sig
over. Dana Alv ligger i dag pa 30 meters
djup mellan Fyn och Sjalland samt pa 20
meters djup mellan Lolland och Tyskland
fram till nuvarande Ostersjon.
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Landet steg snabbt i omradet och Dana
Alv fungerade inte langre som utlopp fc>r
de vattenmassor som den smaltande isen
slappte ifran sig. Baltiska Issjon bildas och
var 8000 f.Kr. en stor insjo med sotvatten.

Den danska markplatan borjade hoja sig,
vilket fick till foljd att vart ishav tappade
det mesta av sin avrtnningsformaga.
Vattnet stiger och fordarnningen brister till
slut vid Narkesundet. Insjon blir istallet
till ett innanhav, Yoldiahavet, med brackt
vatten.

drygt 3 cm/100 ar. Hojdangivelser for
hojningens storlek vid olika tider ar for-
fattarens berakningar.

Yoldiahavet ca 7000 f.Kr.

Vad hande i varlden 12000 - 8000 f.Kr.
11000 f.Kr. tillverkades lerkrukor i Japan.
10000 f.Kr. skordas vildsad med stenskaror i
Syrien och Israel 9000 f.Kr, tdmjs de forsta
vildfdglarna i Mesopotamien. 8000 f.Kr. upp-
stdr de forsta jordbruksbyarna i Assyrien. Dar
odlas vete och havre.

Ungefar vid tiden for Yoldiahavets bil-
dande, f orsvann isen fran vara trakter, ca
7500 f.Kr. och marken hade hojt sig upp
fran mer an 300 till drygt 150 meter under
dagens niva. Landet hojer sig vid derma
tidpunkt med drygt 4 meter/100 ar i vart
omr£de.

Observera att de uppgifter om landhoj-
ningen som foljer, fortsattningsvis bara
handlar om vart omrade. Skillnaden mel-
lan Svensboda och Stockholm ar i dag

Ancylussjon ca 6000 f.Kr.

Nu bbrjar landet hoja sig sa att Narkesun-
det sa smantngom slutar fungera som ut-
lopp. Ancylussjon bildas och blir en ny
insjo med sotvatten. Tiden brukar anges
till 6000 f.Kr. Nu aterstar det bara lite is i
de norra fjalltrakterna. Sa kallade dodisar.

Litorinahavet ca 4000 f.Kr.
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Hela Malardalen och halva Finland Hgger
fortfarande under vatten. Norrlandskusten
ligger i snitt ca 10 mil in fran dagens kust-
linje. Svensboda ligger ca 100 meter under
dagens niva och landhojningen ar nastan 3
meter/100 ar.

Nu paverkas inte vattenytan sa mycket
pa grund av islossning. Daremot borjar
landhojningen lyfta hela insjon samtidigt
som varldshaven stigit. Plotsligt har det
mesta av Danmarks konturer skapats och
vi har fatt ett nytt innanhav. litorinahavet
brukar dateras till 4000 f.Kr. och var salta-
re an nu. Litorinahavet kallas aven for
stenaldershavet eftersom det ar nu som vi
lamnar benaldern i Norden och overgar
till stenalder. Med andra ord ar det nu
som den nordiska manniskan borjar an-
vanda stenverktyg. Varldshaven har nast
intill fatt den niva som de har idag och
darmed vet vi att fotbollsplanen i Svens-
boda ligger 25 meter under havsytan och
att landhfijningen ar ca 1,8 meter/100 ar.

Vad hande i vdrlden 8000 ~ 4000 f.Kr.
Ca 6500 f.Kr. kommer risodlingar igang i
Kina, man tamjer far och notkreatur i Europa
och Mellanostern. 6200 f.Kr, smalts den forsta
kopparn i Turkiet. 5000 f.Kr. kommer den for-
sta kanstbevattningen i Mesopotamien. 4500
f.Kr tas hjukt och segkt i bruk i Mellandstern.
4000 f.Kr. tamjs de forsta hastarna i Ryssland.

For att nu fortsatta berattelsen i kronolo-
gisk ordning sa hoppar vi fram till ca 3400
f.Kr. Vart forsta skar har kommit over li-
torinahavets yta. Det ar hojden pa vara
gemensamma marker (1:3) bakom tomter-
na 1:28-1:30 efter Stensjovagen. Det mesta
av Uppland ar fortfarande under havsytan
och derma 6" ar bland de yttersta i den yt-
terskargard som den ligger i. Landhoj-
ningen ligger nu pa ca 1,5 meter/100 ar.
Harmed doper jag derma 6 till Swansboon.
(Derma stavning pa Svensboda hittade jag
i mitt sokande efter milstenens historia.)
On ar ca 15x30 meter stor. Exakt nar den
steg over havsytan vet vi inte i dagslaget.
Det beror pa att vi inte har nagon exakt-
hojdangivelse.

Swansboon ca 3400 f.Kr.

Swansboon ca 3000 f.Kr.
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Vad hande ute i varlden fram till 3400 f.Kr. ?
3800 f.Kr. kommer bronstillverkning igdng i Mel-
lanostern.
3400 f.Kr. I Egyptien bo'rjar man skriva med heri-
oglyfer och ett enat rike skapas. De forsta sumeris-
ka staderna vaxer upp.

Vi hoppar fram till ca 3000 f.Kr. Swansboon
har vuxit till sig. Toppen pa on ligger ca 10
meter over havet och ar annu sa lange bara en
klipphallso. On har vuxit till ca 11.000 m2 och
ar ca 140x80 meter. Den har fart tva rvil-
lingskar intill sig om vardera ca 100 m2. Det
har aven kommit ett storre skar vid Stensjons

sydostliga del som delvis ligger inne pa
Svensbodas marker. Hela skaret ar ca 50x20
meter.

Landhojningen avtar alltmer och ar nu ca 1,4
meter/100 ar.
Vad hande ute i varlden ca 3000 f.Kr. ?
Kinafdr sina forsta sidentyg genom domesticering
av silkesmasken. Indusdalen far sin forsta
stadskultur.

I na'sta nunvmer av Suensbo fortsatter vi
med en ny etapp av den spannande resan
fram till dagens Svensboda.

Gamla Svenska matt
Av Kent Skillbrant

I var tidigare serie om gamla Svenska matt
har turen nu kommit till arealer.

Under den senare delen av vikingatiden
och i borjan pa medeltiden, borjade man att
ange matt for hur stor t.ex. en aker var. Mattet
pa den tiden hade en viss anknytning till ett
forsok om ekonomisk vardering. Man forsokte
fa till ett matt pa areal genom att kombinera
langdmattet aln med guld- och silvervikten
mark. Enheten for areal kom darmed att heta
markland. Den fick samma indelning som de
gamla viktmatten. Ett markland kom da'rfor att
bli detsamma som 8 oresland eller 24 ortugs-
land. Ortugslandet blev forst 15, senare 8 pen-
ningland. Detta ar nog den forsta uppmatning-
en av landyta i Norden, men den fungerar
inte riktigt som bestamning for areal. Fran
borjan kan jag tanka mig att man matte rike-
dom pa detta vis. Bland annat for att den har
san intim anknytning till de gamla guld och
silvervikterna (Myntsystemet med mark och
oren kom senare). Den fungerade mer som ett
hjalpmedel vid arvsdelning eller vid diverse
ekonomiska tvister. Detta firms bland annat
omnamnt i Upplandslagen. Daremot har den
funnits kvar lange som kameralt matt samt for
att rakna fram tiondet till Paven i Rom.

Nagon gang under den senare delen av me-
deltiden borjar vi anvanda rena matt utan
inblandning av gamla vikter. Den vanligaste
enheten for areal blev tunnland. Redan namnet
antyder att det ursprungligen ar tankt som ett
stycke akerjord, som ska besas med en tunnas
utsade. Det later val bra, men problemen fort-
satter att hopa sig. Tunna, som matt for sad,
har bevisligen funnits sedan tidig vikingatid.
Mattet fungerar daligt som arealsenhet efter-
som utsadet racker till en storre yta om man
sar pa bordig jord, an om man sar i en samre
jordman. Nasta problem ar att det gar at mer
eller mindre utsade for olika sadesslag, vilket
skulle kunna ge sken av det har funnits fler
alternativa matt for ett tunnland. Sa har ocksa
varit fallet i vissa delar av Norden. I vilken
utstrackning detta har gallt har inte utretts
riktigt. Man vet att i Tornedalen raknade man
med 800 kvadratfamnar pa korntunnlandet och
1400 pa ragtunnlandet. Hos Fryksdalingarna i
Varmland har man funnit liknande fenomen
sa sent som 1843 trots att ett strikt matt pa
tunnland funnits sedan lange.

For att gora det hela lite enklare hoppar vi
till 1605. Nu kommer det forsta forsoket att
utforma regler for enhetliga matt i Sverige.
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Karl den IX utfardar tva skrifter om aln, vikt
och mal. Langdmattet aln fungerar ratt bra
att infora med den rikslikare som kopierats
fran Rydaholmsalnen. Med de andra matten
ar det lite besvarligare. Problemet ar att
spannmalsmatten skiljer sig i grunden. Syd-
och Vastsvenska omraden har skappan som
bas. Nord- och Ostsverige har spannen som
en grundpelare i mattsystemet. Nu har vi
kommit in pa rena volymmatt, men det ar ju
de som ligger till grund for en tunna. Dessa
problem altas fram och tillbaka, men far en
skjuts i ratt riktning vid 1638 ars riksdagsbe-
slut, dar man avskaffar det ragade mattet
och infer ett fast matt for ragan. Slutgiltiga
losningen kommer med 1665 ars plakat dar
man indelar en tunna i kannor och kappar.
Man far helt plotsligt ett enhetligt matt for
tunnan vilket paverkar slutforandet av
tunnland. Tunnlandet blir nu 4.936 m2. Basen
for det hela ar mattet fot = 2,97 cm som ger
oss kvadratfoten = 8,815 dm2. Ett kappland
var lika med 1.750 kvadmtfot eller ca 154,3
m2. 32 kappland blev 1 tunnland.

En stilla undran man far har ar hur lang
tid det tog att fa det genomfort hos gemene
man.

Nu ar det inte bara tunnland som har fun-
nits i Sverige. Vi kan borja redovisningen av
andra matt for arealer med bandland. Band-
landet var ett akermatt fran Dalarna som var
6 kvadratalnar eller ca 13 m2. Benamningen
bandland kommer fran ordet band ~ sa-
deskarve. Vi har aven ett hundratland, som ar
ett akermatt fran Vaster dalarna. Man tror att
det ska motsvara skorden fran 100 band.
Fjardingsland ar vanligen a/4 spannland eller
ca 617 m2. De gra problemlosarharen blir nu
graare. Fjardingsland kan ha storre eller
mindre awikelser och lokalt fa andra matt
Finns det spannland sa firms det naturligtvis
halvspannland. Hassjeland motsvarar en yta
som kan fylla en hohassja. Storleken pa has-
sjan beror pa ortens sed. Kannlandet var 1/56
tunnland eller 1000 Iwadratfot, vilket gor 88,15
m2. Kavelland var den minsta ytenheten i
Dalarna och var ca 1/3 kvadrataln eller 13
dm2. Fran Dalarna kommer ocksa kistland,
vilken delades i 10 snesland. Kistlandet hor
fran slutet av 1600-talet och motsvarade a/2
spannland eller 1.269 m2. For ordningens

skull vill jag tillagga att det tidigare motsva-
rat 1/3 spannland. Pa 1500-talet farms pund-
land. Vilket var den areal dar det gick at 1
pund = 8 spann korn att besa, Skappland eller
skappeland anvandes i skappans omrade som
var Sydsverige. Harstammar fran medeltid
men blev senare likvardigt med 1/6 tunn-
land, Askaland var ett linland som motsva-
rade 1 asks utsa'de av linfron. 1 ask motsva-
rade la/2 kappe i volym.

Nu ar det dags att bli lite modernare. Vi
har tagit oss fram till ar 1855. Har genomfors
den store forandringen nar det galler Sveri-
ges matt. Vi infor decimalsystemet for forsta
men inte sista gangen. Grundmattet ar fort-
farande 1 fot = 2,97 dm. Nerat delas fot i 10
decimaltum - 2,97 crn. Decimaltum delas i sin
tur i 10 linjer om vardera 2,97 mm. De senare
matten ger oss nya sma ytor eller areor. En
kvadratlinje motsvarar 8,82 mm2 och foljakt-
ligen blir 1 kvadratdecimaltum 8,82 cm2. Upp-
at i storleksordning blir 10 fot till 1 siting =
2,97 meter och 10 stanger till 1 rev som mot-
svarar 29,7 meter. Dessa matts ytor blev
naturligtvis kuadratstdng- eller stanger re-
spektive kvadratrev dar kvadmtstdngen mot-
svarade 8,82 m2 och 1 kvadratrev var benam-
ningen for motsvarande 882 m2. Dessa matt
fick aldrig nagon egentlig chans i samhallet.
De enda som anvande dem var i stort sett
den nya industrin samt kartverket och nagra
andra myndigheter. Dessa matt blev inte sa
langvariga. Redan nar detta decimalsystem
infordes hojdes roster for att Sverige skulle
ta steget fullt ut och infora det moderna
metersystemet. Medicinalvasendet var forst
att anamma metersystemets volymer och det
gjordes 1870. I mitten av 1870-talet beslots
att metersystemet skulle inforas fran 1889
med en 10-arig overgangsperiod. Vi fick
antligen en ordentlig mil med tillhorande
kilometrar. Vi fick ocksa ar = 100 m2 och hek-
tar eUer har = 10.000 m2.

Det var lite om vara matt pa arealer genom
tiderna. Det firms saker lika mycket till om
man vill fOrdjupa sig i a'mnet. Jag vill bara
avsluta med en enkel fraga.
Vem sa att det var battre forr?
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