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Foto: Rune Forsberg.
Lillsjon 1980. Vi har borjat att oppna upp i sjokanten mellan Lillsjon och Kvarnangen, sidor4-5.

"Alia har vi varit sma".
Las om Peter Claessons minnen fran
Svensboda. Fran vanster: Willy Andersson,
Christer Andersson, Peter Claesson samt
Holger Andersson. Foto ar 1963. Sid. 8-14.

Var ordforande pa medlemsmotet.

Lordagen den 15 maj hade Hembygdsfore-
ningen sitt medlemsmote pa Kvarnangen.
Har lyssnar Eilert Nordensson pa
medlemmarnas synpunkter. Mer pa sidan 6.



Ledare

Sa ar da den snorikaste vintern jag upplevt i
Svensboda, over. Det har funnits stunder da
jag undrat om det ar vart att bo sa har under
sadana forhallanden. Nar ryggen varkt och
takstolar hotat ge upp. Nar sa ljuset, faglarna,
vitsippor och varmen sa sakta etablerar sig,
sa forsvinner dessa tankar.

Foreningens planering infor sasongen
2010 ar klar och vi ser fram emot en sommar
dar insatserna kommer att till stor del
koncentreras till omradet kring Lillsjon
(Kvarnangen).

Tyvarr har vi fatt in for fa anmalningar till
den hobby- och hantverksmarknad som var
planerad till 5 juni, for att den skall kannas
meningsfull. Vi har darfor beslutat flytta den
till slutet av sasongen och aterkommer med

narmare besked om mer exakt tid via
anslagstavlorna.

I detta nummer ingar en langre intervju
med Peter "Peppe" Claesson, som ger oss ett
stycke nutidshistoria. Det ar latt att glomma
att beskriva hur Svensboda forandrats de
senaste 50 - 60 aren, nar vi som forening,
ocksa har till uppgift att vama om och
kartlagga aldre tiders lamningar och
kulturer.

Vi tar nu sats och forsoker battra oss
darvidlag och flera inslag om bygdens senare
utveckling och forandring planeras i
kommande nummer.

Eilert Nordensson
Ordforande och ansvarig utgivare
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Det gar framat pa Kvarnangen
Av Gun Davenport

I ar ar det tionde sasongen i projektet
Kvarnangen. Det ar darfor extra roligt att
kunna beratta att vi under hosten 2009
antligen kunde ta ett stort steg framat i vart
arbete. Projektet fick da forstarkning av nya

deitagare och plotsligt hade vi de resurser
som kravdes for att kunna paborja arbetet
med att oppna upp i sjokanten mellan
Kvarnangen och Lillsjori. Ett mal vi stravat
efter allt sedan vi startade projektet 2001.

Innari vi borjade arbetet med att oppna upp i sjokanten. Foto i September 2009.

Efter att vi avslutat arbetet for sasongen. Foto i oktober 2009.



Det ar sorgligt att se att stora delar av Lillsjon
numera ar tackt av vass. Vattenspegeln
minskar mer och mer for varje ar. Runt
sjokanterna tranger ocksa sly och trad allt
langre in i sjon. Aven om Lillsjon inte kan
raddas, kan kanske vart arbete med att
oppna upp i sjokanten langs med
Kvarnangen, fordrqja processen nagot.
Exempelvis dricker en fullvuxen bjork cirka
800 liter vatten per dygn. Sa nagra trad
mindre i sjokanten gor skillnad. En vinter
med mycket sno bidrar ocksa till att fordrqja
igenvaxten, om en riklig mangd vatten fran
snosmaltningen hqjer vattenstandet lite.

Kvarnbacken vid snosmaltning. Foto 2002.

Ut i Lillsjon via Kvarnbacken och rorlagg-
ningeri i backravinen rinner allt vatten fran
en markyta om cirka 620.000 mz. Det ar bland
annat hela Kvarnkarret och markomraden
sydvast bortom fotbollsplan. Det ar darfor
viktigt att halla backravinen fri fran sly och
trad, for att forhindra att rotter tranger in i
och blockerar rorlaggningen. Under hosten
hade vi mqjligheter att agna tid at detta
forebyggande arbete och rensade hela
backravinen.

Pa Valborgsmassoafton hade vi den forsta
sammankomsten for 2010. I ar var det inte
nagot som behovdes atgardas efter vintern,
istallet agnade vi oss at att planera sasongens
arbete.

Planering pagar.

Eftersom gruppen har utokas med annu fler
deltagare denna sasong, har vi stora
forhoppningar for 2010. Forutom det
fortlopande underhallet av fornlamningarna
och slatter av angsmarken kommer vi bland
annat att ha mqjligheter att rensa backen,
halla backravinen fri fran sly och fortsatta
arbetet med att oppna upp i sjokanten.

Aven om det duggregnade, avslutades
kvallen traditionsenligt med trevlig samvaro
runt grillen.

Nagra av arets deltagare. Fran vanster i bild:
Jorgen Skold, Bjorn Steltner, Margareta och
Eilert Nordensson samt lord Lundqvist.



Rapport fran medlemsmotet

Lordagen den 15 maj holl foreningen sitt
medlemsmote pa Kvarnangen. Som vaiiligt
hade vi bestallt fint vader.

Eilert halsade alia valkomna och oppnade
motet. Han berattade om senaste nytt i
foreningen. Vi bar tappat en del medlemmar
och ocksa fatt nagra nya. Vissa som vi har
tappat var forvantat efter forra arets
handelser med "Oppet Landskap". For att
varva nya medlemmar skoter Grann-
samverkan om informationen till
nyinflyttade och Hembygdsforeningen har
ett informationsblad som de kan dela ut.
Medlemsmotet beslot att ocksa tillhandahalla
inbetalningskort for medlemsavgiften.

Samarbetet med SNF fungerar inte sorn
onskvart. Det ar flera fragor som behover
diskuteras. Hembygdsforeningens styrelse
bjod darfor in SNFs styrelse till en traff den 8
maj, men ingen kunde komma. SNFs
ordforande Kjell Sandholm Bergholtz hade
meddelat forhinder, sa vi traffade honom den
1 maj i stallet. Bland annat har SNF skulder
till hembygdsforeningen och vi vet fort-
farande inte hur Hembygdsforeningens
tillgang till SNFs slattermaskin ar for denna
sasong, vilket paverkar Promenadstigar,
Kvarnangen och Gardsgarden.

Kent Skillbrant har meddelat att han
lamnar sina projekt. Det ar Arkiv, Nutids-
historia och Kartor. Styrelsen hoppas pa att fa
information om nulaget i projekten da han
overlamnar dessa till styrelsen.

Projektet Sjohagnaden har varit vilande
under ett antal ar i avvaktan pa SNFs
gallring. Styrelsen har hort pa omvagar att
SNF nu har borjat att gallra i Sjohagnaden,
men har ingen information om SNF har for
avsikt att folja den ursrungliga planen med
att bevara vaxter och buskar som nor till det

gamla kulturlandskapet. Var ordforande fick
i uppdrag att kontakta SNFs ordforande och
forhora sig om uppdraget som arbetarna i
Sjohagnaden har och om de ocksa ar inform-
erade om att omradet har gamla lamningar.
Lennart Staaf har meddelat att han avsager
sig projektledarskapet for Sjohagnaden.

Nar Hembygdsforeningen inte fann en ny
projektledare till Eskils Backa, overlamnade
vi skotseln av Eskils Backa och bronsalders-
graven till markagaren, SNF. Eftersom
skotseln har uteblivit, efterlyste Hembygds-
foreningen i senaste Suensbo, medlemmar
som var intresserade sa att vi anyo kunna ata
oss varden av var bys aldsta fornlamning.
Det har nu kommit till var kannedom att SNF
har kommit igang med skotseln.

Sommarens program bestar dels av
aktiviteter i projekteten Kvarnangen och
Gardsgarden, dels var marknad. Eftersom
manga som deltog forra aret har forhinder
den 5 juni, beslot medlemsmotet att flytta
fram marknaden till senare under sommaren.
Styrelsen far i uppdrag att besluta om datum.

Styrelsens representanter pa medlemsmotet.
Fran hoger: Margit Forsberg, Eva Eriksson,
Eilert Nordensson, Marita Wrethman och
Gun Davenport.



Marknaden i Svensboda

Ar framflyttad till slutet av sommaren.

Datum meddelas senare.

Hall utkik efter anslag pa omradets anslagstavlor

Gardsgarden

Nu ar det overblivna gardsgardsmaterialet bortplockat och omradet uppstadat efter gardgards-
bygget. Foto maj 2010.



Alia mina minnen ar ljusa

Intervju med Peter (Peppe) Claesson. Fritidsboende i Svensboda

Av Margit Forsberg

Jag bar fina minnen ifran dig och dina
foraldrar. Kommer du ihag vilket ar ni kom
till Svensboda forsta gangen?
Var familj tillbringade var allra forsta
sommar i Svensboda ar 1961.

Hur kom det sig att ni hamnade just i
Svensboda?
Mina foraldrar hade tidigare ar hyrt sommar-
stalle pa manga olika platser runtom i
Roslagen - bland annat i Bammarboda och i
Wira - men under 1950-talet huvudsakligen i
Bergshamra, och da t ex i Lugnet och pa ett
par platser i Bergshamra By.

I slutet pa 1950-talet hyrde vi over-
vaningen hos en av de aldre markagarna i
byn, dar det i undervaningen bodde en familj
som arrenderade jordbruket ifraga. Nar
denna familj 1960/61 flyttade till det sodra
huset i Svensboda By for att dar i Svensboda
fortsatta med jordbruksarrende, erbjods var
familj mqjligheten att under sommaren hyra
overvaningen i huset ifraga - och sa fick det
foljaktligen bli, da vara familjer trivdes
mycket bra tillsammans!

Hyrde ni redan fran borj an hos Gunnar
Andersson i det roda huset invid bans?
Ja, sa var det! Ett antal ar senare flyttade dock
familjen pa undervaningen till Forsa och
byggde sig dar ett eget hus. En av familjen
Anderssons dottrar med familj flyttade
istallet in, men var familj fick vanligen
fortsatta att hyra overvaningen sasom vart
sommarstalle.

Vilka ar dina forsta minnen harifran?
De forsta minnena ar formodligen nar jag
lekte med pojkarna i de tre hus som bildade
sjalva Byn. Det var jag, sonerna till familjen i
undervaningen, yngste grannsonen och
sonen i garden langst norrut.

Den forsta sommaren nar jag var fern-sex
ar, och somrarna narmast darefter, var
forstas min aktionsradie inte sa stor ... sa det
var formodligen vi som mestadels lekte
tillsammans.

Fann du lekkamrater direkt?
Ja, jag minns inte att det var nagra problem ...
och ju aldre jag blev desto fler kamrater larde
jag kanna. Det var ju sommar och sol, varmt
och skont, nar jag var i Svensboda - alia var
glada och trivdes med livet! Enbart ljusa
minnen! Vi var alia de basta kompisar och vi
hade mycket kul tillsammans - i alia fall ar
det sa jag minns att det kandes. Nar allt
kanns ratt, ar det inte heller svart att skaffa
sig kamrater!

Var det manga barn i din alder?
Det fanns en hel del barn i min egen alder. A
andra sidan var det inte sa noga om vi alltid
var exakt jamngamla, det berodde pa vad vi
roade oss med. Vissa lekar mm var kanske
sadana att det foil sig mest naturligt att man
sokte sig till de som var jamnariga, i
samband med andra var det bara roligt att
det var lite spridning aldersmassigt.



Minns du deras namn och var dom bodde?
Forutom barnen i Svensboda By larde jag
kanna manga tier genoin aren. Nagra av dem
bodde kanske endast nagon sommar - eller
tva - i Svensboda, medan andra minns jag
fran alia de somrar jag vaxte upp i
Svensboda.

Fran vanster i bild: Roland Forsberg, Peter
Claesson, Willy Andersson och Susanne
Jones. Fotot frari 1965.

Ett par somrar nar jag var i tioarsaldern lekte
jag aven mycket tillsammans med tva pojkar
och tva flicker, vilka alia bodde langs
Lillsjovagen. Nagra ar senare vidgade jag
vyerna och umgicks en hel del med saval
killar som tjejer pa saval Lillsjo- som
Kvarnvagen och ibland aven med en och
annan pa Stensjovagen och tomtomrades-
vagarna langre soderut. Omradet var inte da
fullt sa utbyggt som idag, men
bekantskapskretsen okade allteftersom vi
vagade oss langre ifran hemmet...

Det var nog inte sa att vi alia umgicks
samtidigt, utan det gick i perioder och
beroende pa vad vi gjorde. Vid vissa lekar
och till exempel nar vi spelade fotboll var vi

ofta manga samtidigt, men i andra samman-
hang gick det lika bra att vara tva och tva.

Under nagra somrar var det sarskilt vissa
kompisar jag umgicks med, andra somrar var
det andra jag framfor allt var tillsammans
med ... Jag tror mig rninnas namnet pa alia
mina kompisar fran den tiden. Om inte annat
kan jag konsultera mina dagbocker (det var
kanske inte sa vanligt, pa den tiden, att en
kille skrev dagbok - men jag gjorde det!).
Men - for att ingen har ska kanna sig
forbisedd eller om jag skulle raka koppla fel
person till nagon sarskild aktivitet eller
handelse, vill jag inte na'mna nagon vid
namn. Ingen namnd, ingen glomd! Det ska
dock tillaggas att flera av dem jag da
umgicks med fortfarande ar nagra av mina
allra basta vanner. Vi tillbringar manga
trevliga stunder tillsammans an idag. Vi
umgas familjevis, vi festar tillsammans pa
midsommar och ovriga hogtider, vi har
parmiddagar och har mycket roligt tillsam-
mans. Vanligen umgas vi i Svensboda, men
vi har aven vid flertalet tillfallen gjort till
exempel gemensamma resor - saval till fjallen
som utomlands. Vara respektive barn har
ocksa - atminstone periodvis - umgatts flitigt.
Dessa mina barndomskamrater ger mig
mycken gladje har i livet - det ar de som i
mangt och mycket star mig narmast -
fortfarande, efter femtio ar. Fantastiskt!

Vad/var lekte ni? Jag vill minnas att ni garna
sparkade boll och jag vet att du har ett
speciellt minne darav.
De forsta aren var jag, som sagt, rnest runt
och omkring husen i Byn. Det vi da lekte var
framst med leksaksbilar utomhus - vi korde
mycket bil i jorden bakom husen. Vi byggde
vagar, vi byggde som sma stader och byar ...
och vi var mycket smutsiga nar vi ropades in
for att ata middag!



Men, vi lekte aven andra lekar - tafatt och
kurragomma till exempel. Vi sprang och vi
tavlade, vi lekte "Herre pa tappan" och vi
hade mycket roligt. Mellan husen vid
davarande Svensboda Traindustri och mellan
familjen Janssons lador lekte vi ofta "Burken"
- eller "Lirade Burken" som vi kallade det -
en slags kurragommalek. Vid dessa tillfallen
var vi manga barn och i varierande aldrar.

Fran vanster i bild: Willy Andersson, Roland
Forsberg och Susarme Jones sitter pa Peter
Claesson. Foto fran 1965.

En annan lek vi agnade oss at mycket var att
preja varandra pa cykel, utan att satta ned
foten, pa en cementplatta utanfor
traindustrin. Ett par somrar roade vi oss aven
med att leka "Indianer och cowboys" i hagen
norr orn Byn. Ja, den leken var likasa ett
exempel pa nagot som forenade oss barn
inom ett brett aldersspann.

En annan aktivitet som, till och fran, roade
oss mycket var att bygga kojor - de fiesta
byggdes nog i skogen mellan Svensboda- och
Mossvagen, men jag bar averi minnen fran en
och annari koja langs Lillsjovagen. Dar satt vi
och smidde planer, pratade om livet - som

det sag ut for en 10/12-aring - och funderade
pa hur "nasta" koja skulle kunna byggas pa
ett an battre satt...

Ibland hoppade vi langd- och hojdhopp i
sandjorden dar den nuvarande fotbolls-
planen ar belagen. Att ha friidrottstavlingar
var alltid kul! Perodvis var vi aven en hel del
i korsningen Svensboda- och Kvamvagen,
dar det an idag finns en vattenfylld grop, och
roade oss med att fanga och leka med
odlorna. Givetvis spelade vi fotboll - och det
spelade vi mycket och regelbundet. Ibland
kanske pa nagons tomt, vilket inte alltid var
sa lyckat - jag minns atminstone en
fonsterruta jag rakade sparka sonder ... Men
forutom pa narmast tankbara grasyta,
spelade vi ofta pa den tidigare fotbollsplanen
i Svensboda - i skogen mellan Lillsjb- och
Kvarnvagen. Dar delade vi upp oss och
spelade match, rniiist eri gang varje helg -
men vanligen betydligt oftare an sa. Speciellt
roligt for oss yngre var det att gubbarna
ocksa brukade vara med. Definitionen pa
begreppet "gubbar" var nog lite flytande,
men troligen betraktades alia som var i
tjugoarsaldern eller aldre sasom gubbar for
oss som var tio-tolv ar!

Vid ett par tillfallen spelade vi averi match
mot grannbyarna. Jag har varit saval i
Lagboda som i Roslags-Kulla och i Bergs-
hamra - ja, till och med vid nagot tillfalle
anda till Karsta - och representerat
Svensbodas farger.

Da var det inte sa vanligt att tjejerna var
med och spelade. Men nar jag aterupptog
denna fina aktivitet en gang pa 1990-talet - da
kanske framfor allt for mina egna barns
fromma - med att regelbundet kalla till
fotboll i Svensboda over generations-
granserna, lyckades vi aven engagera llickor
att delta. Till min stora gladje har nu andra
fort denna tradition vidare ... Idag spelar
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pojkar och flicker, unga som gamla, fotboll
pa var nuvarande fotbollsplan regelbundet
fre- och sondagar under hela sommaren!

Nagot annat jag minns fran mina forsta ar
i Svensboda var att jag ibland fick folja med
min storasyster nar hon traffade sina
jamnariga kompisar och likasa min storebror
nar han traffade sina. Vi hade ju alia tre
sommarlov och da gavs ocksa tillfallen att for
mig, lillebror, vara mer tillsammans med
mina syskon an vad som var fallet "hemma i
sta'n". Pa sa vis fick jag redan i mycket unga
ar prova pa diverse avancerade kortspel,
spela pingis mm i en utstrackning som
annars kanske inte hade varit mqjlig ... I alia
fall, ar det ett mycket starkt minne, och
samtidigt ytterligare ett exempel pa att
aldern pa ovriga vi da umgicks med inte
spelade sa stor roll. Min syster ar namligen
sju ar aldre an jag och min bror elva ar aldre!

Nagot annat som vi, nar vi var i tolv-
trettonarsaldern, tyckte var spannande var
att talta - vi taltade till exempel vid flera
tillfallen vid Stensjons sodra strand, men
aven nagon gang vid Losjon. I de yngre
tonaren borjade vi aven fa upp ogonen for
Ostana dansbana, men det kanske inte riktigt
hor hemma inom kategorin "lekar" - ha, ha!

Om jag inte minns fel sa lag det en
cocosbollsfabrik i Bergshamra. Visst cyklade
ni dit och handlade?
Cocosbollsfabriken, "gamla" affaren i Bergs-
hamra By och kiosken i Hastangen, invid den
nuvarande Hvsmedelsbutiken, var givna mal
nar vi cyklade norrut for att kopa lask och
godis. Men, ibland cyklade vi aven soderut -
antingen till kiosken/affaren i Ostana eller
for att ta farjan over till kiosken vid farjelaget
pa Ljustero. Att cykla till Bergshamra eller till
Ostana stod nastan alltid pa vecko-
programmet!

Bussar passerade pa vagen och biltrafiken
var livlig eftersom all trafik mot Furusund
gick genom byn. Jag minns att vi foraldrar
var oroliga nar ni var ute och cyklade. Har
du nagra minnen av trafiken?
Ja, jag minns forstas att det var grusvag och
att det dammade otroligt mycket om bilarna
nar de passerade. Vissa korde dock langsamt
och forsiktigt. En av farbroderna - som hade
sommarstuga pa omradet - hade t o m for
vana att alltid tuta i varje kurva langs
Svensbodavagen for att forvarna om sin
framfart, vilken sallan var mer an 30 km/h.

Vad galler bussen, sa minns jag speciellt
att min far steg av bussen utanfor logen i Byn
nar han kom ut fran jobbet i sta'n (las:
Stockholm) pa lordagseftermiddagarna och
att han sedan tog bussen darifran pa
sondagskvallen nar han skulle ater in till
lagenheten och jobbet. Trafiken som sadan
har jag for ovrigt inga direkta minnen ifran,
formodligen for att den var generellt sett
lugnare och mindre intensiv da.

Ett mirine jag har ar dock att jag ramlade
framfor en bil da jag sladdade ut pa
Svensbodavagen pa vag fran badet vid
Stensjon - jag lag, paralyserad, kvar en stund
som kandes som en evighet innan bilen
lyckades stanna precis framfor mig. Om jag
darefter cyklade mer forsiktigt, vet jag inte,
men jag har ett starkt minne av denna
handelse.

Nar vi blev nagot aldre stalldes cykeln at
sidan och det blev istallet mopeden som
gallde, men det ar en historia for sig ...

Badade ni i Stensjon? Var badplatserna
iordningstallda redan da?
Stensjon var var badsjo, och saval den norra
som den ostra badplatsen besoktes flitigt.
Vad jag kan minnas, sa fanns det bryggor vid
bada dessa redan pa 1960-talet. Atminstone
nar jag var sa gammal att jag tillats sjalv aka
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och bada utan att foraldrarna var med.
Likasa fanns tidigt flytbryggor vid bada
badplatserna.

Forutom Stensjon var vi ocksa vid andra
sjoar - ibland for att bada, men aven for att
meta och spinnfiska. Lillsjon forstas, men det
hande ocksa ibland att vi var till Vaxtuna-
sjon. Oftast fiskade vi ifran land, men vi hade
aven "tillgang" till bat i alia dessa namnda
sjoar.

Redan pa 1960-talet lockade Stawiken,
vid Munktorp, och bad i havet. De forsta
aren var det alltid i sallskap med familjen,
men senare kunde vi sjalva fa cykla ivag och
sedermera ta mopederna nar vi skulle bada,
hoppa i vagorna fran Alandsbatarna, sola och
tittapaflickorna...

Kommer du ihag hur/var ni handlade mat
och dricka och andra fornodenheter?
Vi handlade mat ibland i Bergshamra, vilket
var i "gamla" affaren i Bergshamra By, och
likasa nagon gang i Norrtalje. Men oftast
handlade vi av "Slaktar'n" i den sa kallade
"Slaktarbilen". Den kom, om jag minns ratt,
en gang i veckan - varannan vecka var det en
mindre bil dar man gjorde sina inkop i en
lucka i bilens bakre del, medan det vid ovriga
veckor var en nagot storre bil, i vilkeri man
kunde ga in for att gora sina inkop.
Varje vecka kom dessutom "Bryggarbilen",
dar man kunde kop 61 och lask. Vi barn
brukade da fa atminstone var sin
laskedrycksflaska, och mina favoritlask var
Champis och Trocadero - det minns jag, helt
klart!

Gunnar Anderssons fabrik, Svensboda
Traindustri, gick for hogtryck. Har du nagra
minnen darifran?
Oh, ja - mycket kul kretsade kring den
verksamheten. Jag bar manga glada minnen
forknippat med den. Det hande ibland att jag

fick folja med pa byggen ... och hjalpa till
(hm!?) eller atminstone titta pa! Jag tror att
jag bland annat, nagon gang, fick "spika
blindbotten" - men jag kanske minns fel,
kanske det inte kallades sa eller kanske det ar
en efterhandskonstruktion? Jag var i alia fall
med ut till diverse byggen - saval inom
Svensboda, nar det som idag ar tomtomrade
byggdes ut, som pa andra platser i Roslagen.

Jag vill minnas att du tyckte om att plocka
bar. Minns jag ratt? Var ni ute i skogen hela
familjen och plockade?
Jag minns inte att barplockning var nagot
sarskilt intresse i var familj - kanske ett litet
sadant, men i alia fall inte nagot storre.
Daremot minns jag att speciellt min far och
aven min storebror alltid tyckte det var kul
att plocka svamp, och det smittade av sig. Jag
tycker fortfarande, an idag, att det ar ett stort
nqje att fa ga i skogen pa jakt efter
kantareller.

Var det gott om bar och svamp da?
Huruvida tillgangen pa bar och svamp var
stor da, vet jag inte! Kanske var den storre,
kanske var den mindre - jag bar ingen
bestamd uppfattning. Vad jag kan saga ar att
vissa av de kantarellstallen som da fanns inte
finns kvar idag, men a andra sidan bar vi
hittat nya - ha, ha!

En annan sak som kanske kan var a
intressant att namna ar att vi, i var familj,
alltid varit intresserade av fiske. Min far, min
storebror och jag bar tillbringat mycken tid
pa sjon. Tidigare var vi nog mestadels i
Bergshamraviken, men sedan 1970-talet bar
vi kanske framst fiskat vid Lot, Ostana, dar vi
fortfarande bar en liten roddbat bland annat
for att kunna agna oss at just fiske.

Vad galler fisket, sa liar det deflnitivt skett
en forandring. Da, for tjugo-fyrtio ar sedan
fick vi "alltid" ett par gaddor och ett stort
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antal abborrar nar vi var ute och spinn-
fiskade ett par timmar - idag far vi forsoka
gladja oss at att linan blir blot.

Hur manga somrar tillbringade familjen i
byn?
Vi bodde i Svensboda By - om somrarna -
fran ar 1961 till 1973. Darefter hyrde mina
foraldrar i Torsmobacken, Landsboda, aren
1974-1989 - endast 800 meter osterut, genom
skogen, fran Svensboda.

Da jag fortfarande hade kvar mina
kamrater i Svensboda blev det en hel del
vandringar langs skogsstigar, men ocksa
cykelfarder via Lagboda, saval dagtid som
sena natter ... Svensboda slappte jag inte -
och varfor skulle jag det!? Om somrarna bar
jag foljaktligen varit mycket bar i Svensboda
- varje ar - som barn, som tonaring och som
vuxen ... Raknar jag ratt, blir det 50-
arsjubileum nu i ar (2010).

Har du nagra sarskilda minnen fran din
barndom i Svensboda som pockar fram och
som du kan beratta?
Jag har nog berattat om en hel del ovan, men
manga, manga fler minnen har jag forstas!
Sommarloven tillbringades "pa landet". Min
mor var vad man da kallade "hemmafru" de
aren da jag vaxte upp, varfor vi barn kunde
vara i Svensboda under hela somrarna. Alia
mina minnen ar ljusa, varfor vet jag inte -
men sa ar det! Och, jag menar verkligen det!

Sarskilt roligt ar det att jag fortfarande
umgas, regelbundet, med flera av
barndomskamraterna. Vi traffas ofta, an idag,
och manga ar vara gemensamma minnen.
Ibland racker det med att nagon sager en
halv mening, varpa vi alia - som var med da
det begav sig - fyller i, skrattar och minns. Ja,
det ar belt enkel sa - mina kamrater och mina
minnen fran barndomens Svensboda ar en

stor del av mitt liv. En mycket viktig del, som
jag inte skulle vilja vara utan!

Jag har hort att du gastade Svensboda varje
midsommar efter att du forlorat dina
foraldrar. Kande du att du hade dina rotter
kvar?
Vi firade alltid midsommar i Svensboda,
aven sedan vi hade flyttat till Torsmobacken.
Nar mina foraldrar gick bort i slutet pa 1980-
talet, fortsatte jag och min familj - min fru,
som jag "hittade" i Landsboda redan nar vi
var i tonaren, och vara tva barn - att fira
midsommar i Svensboda. Vi deltog dels i
firandet tillsammans med ovriga i Svensboda
pa saval gamla och sedan nya fotbollsplanen
som pa familjen Janssons loge, dels at vi
middag och lekte lekar tillsammans med vara
barndomskamrater. Det var namligen sa
lyckligt att flera av mina barndomskamrater
fran Svensboda aven visade sig vara
kamrater sedan barndomen till min fru, som
alltsa ar uppvuxen i Landsboda.

Aven dina barndomsvanner?
Jo, sa ar det! Jag kanner verkligen att jag har
mina rotter kvar i Svensboda och att jag far
ha kvar mina barndomskamrater harifran ger
mig stor gladje! Det ar, forstas, en av
anledningarna till att jag trivs sa bra har - att
jag har mina vanner har!

Nu har du sedan lange en egen familj och har
sokt dig tillbaka och kopt en egen stuga. Har
dina barn rotat sig lika mycket som du? Har
dom ocksa fina minnen harifran?
Efter att inte haft nagot sommarboende
under ett par ar i Svensboda eller dess narhet
- forvisso hyrde jag och min familj en stuga i
Sattra, Riala, men det kanske inte kan raknas
som Svensbodas narhet - kunde jag till min
stora gladje atervanda 1994. Familjen kopte
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da en egen sommarstuga pa Bjorkvagen, och
dar har vi blivit kvar...

Var son var tio ar och var dotter var sju ar
nar vi kom till Bjorkvagen och de har forstas
upplevt mycket roligt under sina barndoms
somrar i Svensboda. De har, vet jag, manga
fina minnen harifran. Huruvida de har rotat
sig lika mycket som jag ar svart att saga -
kanske inte, men det far framtiden visa. Idag
ar de bada i 25-arsaldern, och kanske de
onskar atervanda nar de val skaffat farnilj -
de ocksa!?

De halsar emellertid garna pa sina gamla
foraldrar om somrarna nar vi ar har ute i
Svensboda, och ofta sager de sig vilja aterse
de platser de en gang upplevde som barn och
alltsom oftast berattar de om glada minnen
fran fotbollsplanen, badet mm.

Tycker du att byn har forandrats?
Oj - det var en stor och svar fraga! Svensboda
har forandrats - nog ar det sa! Pa gott och
ont! Men atmosfaren firms anda kvar, och det
ar viktigt.

Svensboda ar i manga avseenden sig likt.
Det Svensboda som jag minns fran min
barndom finns kvar, i mangt och mycket. Jag
ser val det jag vill se och flltrerar bort annat
... Det jag vill se finns i mer an tillracklig
omfattning, varfbr min bild av Svensboda av
idag ar overvagande positiv!

Hur ser du pa framtiden for Svensboda? Har
du nagra tankar eller onskningar darom?
Sa langt som mqjligt vill jag att det ska fa
vara som det ar. Narheten till angar, skog och
sjoar ar kvaliteter jag uppskattar mycket. Jag
har svart att tanka mig asfalterade vagar pa
tomtomradet, nybyggnationer som skiljer sig
radikalt fran den befintliga bebyggelsen eller
andra drastiska forandringar av den yttre
miljon.

Vidare har jag svart att forestalla mig en
ytterligare expansion av antalet tomter. Den
smaskalighet som idag rader onskar jag
bestar.

Den charm som Svensboda har, vill jag
inte ska ga forlorad - men jag alskar forstas
omradet mycket pa grund av att jag ar fodd
och uppvuxen i storstadsdjungeln i
Stockholms innerstad ... Kontrasten gentemot
storstaden ar det jag uppskattar mest. "Noll-
atta", "mas", "badj-1" ar forvisso vad jag i
grunden ar - och jag vardesatter ocksa
stadens fordelar hogt - men allra narmast
hjartat bar jag nog anda mitt kara Svensboda!

Nagot mera?
Ja, mycket mer finns att beratta - men det far
jag ta nagori annan gang - om nu nagon till
aventyrs skulle vilja hora mig aterge fler
glada minnen fran min barndoms Svensboda,

Peter Claesson och Willy Andersson 1966.
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Kallelse
till

Arsmote
Lordagen den 25 September 2010

kl. 14.00, pa fotbollsplan

Kallelse med dagordning kommer att anslas pa var hemsida samt omradets anslagstavlor i god
tid innan arsmotet.

Arsmoteshandlingarna kommer att delas ut vid motet.
Vill du ha dem innan, kontakta var sekreterare Marita Wrethman, telefon 073 - 630 02 34.

Sista datum for motioner till arsmotet ar lordagen den 31 juli.
Lamna dem till var sekreterare: Svensboda 32 eller marita.baouch@spray.se

Val till styrelsen

Ar du intresserad av att sitta i styrelsen och kunna paverka hembygdsforeningens arbete eller
har du forslag pa personer som du garna vill ska vara med i foreningens styrelse?
Vand dig till valberedningen med ditt/dina forslag. De har paborjat sitt arbete.

Rune Forsberg (sammankallande), telefon 0176 - 26 03 28 eller 070 - 240 44 18
Bjorn Steltner, telefon 070 - 795 07 10
Brian Davenport, telefon 0176 - 26 06 72

Pa arsmotet i September ska vi valja:
Ordforande (1 ar) Avgaende:
Kassor (2 ar) Avgaende:
Ledamot (2 ar) Avgaende
Ledamot (1 ar) Avgaende:
Ledamot (1 ar) Avgaende:

Eilert Nordensson
Eva Eriksson
Jorgen Westergard
Margit Forsberg
Marianne Kallberg

Revisor (2 ar) Avgaende: Monica Lundqvist



Foreningsbrev B

Vid obestallbarhet: Retur till
Svensboda Hembygds- och
Kulturhistoriska Forening
c/o Nordensson
Svensboda 70
760 10 Bergshamra

Om du flyttar

Var vanlig och uppge din
nya adress till var kassor

Eva Eriksson
Grindtorpsvagen 5,10 tr

183 32 Taby
telefon 08 - 659 75 39
Mobil 070-980 14 04

e-mail:
linneatorgny@msn.com

Sista inlamningsdag

for bidrag till nasta
Suensbo ar den
30 September.

Skicka till:
Gun Davenport
Svensboda 50

760 10 Bergshamra
eller

gun.260672@swipnet.se

Arsmote

Lordagen den 25 September
2010, kl.14 pa fotbollsplan.

Medtag garna kaffekorg.

Kallelse med dagordning
kommer att anslas pa

anslagstavlorna samt pa
var hemsida.

Valkomna/ Styrelsen

Motioner

Sista datum for motioner
till arsmotet ar den

31juli2010.

Lamna dem till var
sekreterare Marita

Wrethman, Svensboda 32
eller

marita.baouch@spray.se

Nasta nummer av Suensbo

Utkommer i december 2010. Dar kan du bland annat lasa
om var marknad och om Svensboda Traindustri.

Losnummer av Suensbo

Kan kopas for 50 kroner styck.
Kontakta var kassor Eva Eriksson

En trevlig
sommar

Onskar
Styrelsen
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