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I marknadsvimlet. Var hostmarknad blev en uppskattad aktivitet, las mer pa sidorna 9-10

Svensboda Traindustri. En epok i Svensbodas historia, las mer pa sidorna 12-17.



Ledare

Nar detta skrivs, 13 oktober 2010, brinner
lovtraden i sin gulroda fargskala, blandad
med barrskogens morkgrona dovhet. Det ar
explosivt vackert i skogen runt Svensboda,
trattkantarellerna kan fortfarande plockas
och de av er som ar fritidsboende bar borjat
stanga for vintern. I hembygdsforeningen
haller vi pa att "knyta ihop" sasongen med
tradfallning for att oppna upp mot Lillsjon.

Vi ser fram mot sasongen 2011 med
tillforsikt, aven om vara forutsattningar bar
forandrats en del. Kanske kan man saga att
forutsattningar och ambitioner nu mots pa
en for narvarande optimal niva. Vara mal
och egentliga ambitioner stracker sig dock
langre an sa, men ar forstas beroende av
medlemmarnas engagemang, i form av
egna fysiska insatser men aven som ide-
och uppdragsgivare till oss i styrelsen. Ta
darfor tillfallet och mqjligheten att besoka
vart medlemsmote, 21 maj 2011, och tala
om for oss i styrelsen vad ni tycker
foreningen ska prioritera.

I detta nummer av Suensbo fmner ni bland
annat rapport fran var marknad, en sot
liten berattelse om raven " Mickan". En
viktig bit av Svensbodas nutidshistoria
skildras i intervju med Ingemar Andersson,
namligen hur vart fritidsomrade kom till
och existensen av Svensboda Traindustri.
Temat "Nutidshistoria" ar nagot vi vill

halla fast vid och redaktionen ar oppna for
forslag, sa dela garna med er av minnen
med anknytning till Svensboda.

Jag vill ocksa passa pa att uppmana alia att
besoka Kvarnangen, dvs omradet mellan
Lillsjovagen och Lillsjon. I ravinen kan
finnas bade alvor, haxor och andra
overraskningar. Njut av stillheten och
lugnet i den parkliknande miljon - och
tank:
Kanske kommer vi snart att se Lillsj bns
vattenspegel.

Eilert Nordensson
ordforande och ansvarig utgivare
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Med forhoppning om att du aven fortsattningsvis
vill stodja hembygdsforeningen med ett medlemskap eller sponsorskap.

Vanligen betala senast den 31 januari 2011,
sa att vi har mqjlighet att planera nasta sasongs aktiviteter i fb'reningen.

Margit och Rune Forsberg med den Una grinden de byggt som prydnad pa Kvarnangen.
Redan ett uppskattat inslag pa angen av barn och vuxna med barnasinnet kvar.

Slatter pa Kvarnangen i juli 2010. Arets hassja gjordes av Ingalill Pettersson, Monica och
Tord Lundqvist. I bakgrunden ses Margareta Nordensson och Ingvar Brandt.



Tack

Ett stort tack till nya som gamla medlemmar och till vara sponsorer for att ni stodjer var
verksamhet. Tack vare ert ekonomiska stod kan foreningen fortsatta med att varda
kulturhistorika lamningar som Kvarnangen, delar av den gamla sockenvagen och underhalla
gardsgarden. Vi kan anordna Svensbodas marknad och fortsatta att sprida information om
Svensbodas historia och ge ut tva nummer per ar av var medlemstidning SUENSBO.

Schakt och Avloppsanlaggningar
Rickeby Card, Riala
Tel: 0176-26 35 50

Mobil: 0733-84 11 34
Inge Stromberg

Bygg och Inredningar
BoJo Inredningsfirma

Svensboda
Tel: 0176-26 11 69

Mobil: 070-685 04 13
Bo Johansson

Byggnads
Henningssons Byggservice

Lagboda
Tel: 0176-26 05 13

Mobil: 070-848 79 31
Allan Henningsson

Schakt - Aviopp m. m, samt Vagslantsrojning
Kalles Grav i Riala

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

El-installation
PK:s Elservice

Farsta
Mobil: 070-835 41 00

Par Kviberg

Tradsagning, Forsaljning av brader och plank samt
Bjorkved och Gardsgardsmaterial

Mobila Sagverket i Roslagen AB
Sb'dervad

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

Anders Elfsberg



Tack for 2010

Ett stort tack till det harliga gang som deltar i projekt Kvarnangen. Utan Er skulle det inte
<j t_j <_J I J t_J

vara mojligt att astadkomma det vi gor. Tillsammans delar vi en vision om att aterskapa
Kvarnangen till hur omradet sag ut under kvarnarnas storhetstid i Svensboda och att varda
de kulturhistoriska lamningarna.

Vi delar ocksa en entusiasm over att aterskapa en blommande angsmark och att oppna upp
mot Lillsjon. Var onskan ar att ge alia boende i Svensboda en oas att vandra till, att sla sig ner
vid den porlande backen, njuta av Kabbelekan, den blommande haggen och stillheten.

I ar har vi ocksa skapat nagot speciellt for barnen att upptacka pa sina vandringar har, fran
var till host. Forst maste man dock ga igenom den magiska grinden for att komma in i
alvornas varld.

Tack till: Ann-Britt och Ingvar Brandt, Brian Davenport, Margit och Rune Forsberg,
Birgitta Holm, Marianne och Bosse Kallberg, Monica och Tord Lundqvist, Margareta
och Eilert Nordensson, Ingalill och Ingemar Pettersson, Reidun och Jorgen Skold,
Berit och Lennart Staaf, Franziska och Bjorn Steltner, Marita och Robert Wrethman.

Det finns plats for flera entusiaster i vart gang. Vill du spendera nagra lordagsformiddagar
per sasong med oss, ar du hjartligt valkommen.

/ Gun Davenport, projektledare

Nagra av deltagarna i projektet. Fran vanster: Reidun och Jorgen Skold, Berit Staaf, Bosse
och Marianne Kallberg, Ingemar och Ingalill Pettersson pa projektdagen i maj 2010.



Rapport fran arsmotet
Av Margit Forsberg

Den 25 September, en kylig och mulen sen-
sommardag, holl Hembygdsforeningen sitt
arsmote vid fotbollsplan.

En dag full av aktiviteter i omradet. Forst
gemensam arbetsdag direkt foljd av
medlemsmote i Svensboda samfallighets-
forening.

Till hembygdsforenigens arsmote infann
sig 17 medlemmar. De narvarande halsades
valkomna av ordforanden Eilert
Nordensson, som ocksa valdes till
ordforande for motet. Till sekreterare for
motet valdes Gun Davenport och till
justerare och rostraknare valdes Berit Staaf
och Ingemar Pettersson.

Tord Lundqvist och Bjorn Steltner invaldes
som ledamoter i styrelsen och ersatter
Marianne Kallberg som avsagt sig aterval
och Jorgen Westergard Jensen.

Bo Kallberg invaldes som revisor efter
Monica Lundqvist som avsagt sig upp-
draget efter manga ar.

Tyvarr saknas tva personer till val-
beredningen. Alia medlemmar far i
uppdrag att forsoka finna dessa, sa att de
kan valjas pa medlemsmotet i maj 2011.

Ordforanden foredrog verksamhets-
berattelsen och kassoren Eva Eriksson gick
igenom resultat- och balansrakningen.
Foreningens revisor Pia Johansson Ullsten
laste upp revisorernas berattelse varefter

styrelsen beviljades ansvarsfrihet for det
gangna aret.

Ordforanden gick ocksa igenom
styrelsens forslag till verksamhetsplan och
budget for nasta ar. Styrelsen foreslog
oforandrad medlemsavgift. Arsmotet
godkande styrelsens forslag till
verksamhetsplan och budget.

Foreningen har 84 medlemmar och det ar
sex foretag som ekonomiskt har stottat var
verksamhet under aret.

Motet beslot att uppmuntra medlem-
marna att komma med forslag pa nagon
gemensam aktivitet under nasta sasong,
sponsrad av foreningen. Onskemal
framfordes att arsmoteshandlingarna
publiceras pa hemsidan. Ett annat
onskemal var att foreningen anordnar tva
marknader per ar, en pa forsommaren och
en pa hosten.

Marianne och Monica avtackades med
blommor. En blomma overracktes ocksa till
Gun och Brian for deras engagemang och
fina arbetsinsatser under aret for
Svensbodas forskonande.

Marianne Kallberg avtackas.

Eilert tackade alia som deltagit vid
frivilliga arbetsdagar eller i ovrigt stalit upp
for foreningen, for goda arbetsinsatser.



Styrelsen for 2010/2011

Ordforande

Sekreterare

Kassor

Ledamoter

Eilert Nordensson
Svensboda 70
760 10 Bergshamra

Marita Wrethman
Styrbjornsvagen 16
12651Hagersten

Eva Eriksson
Grindtorpsvagen 5, lOtr
18332Taby

Gun Davenport
Margit Forsberg

Lillsjovagen 40
0176-260822
eilertnordensson@hotmail.com

Lillsjovagen 20
073 - 630 02 34
maritawrethman@hotmail.com

Bjorkvagen 5
08 - 659 75 397 070-980 14 04
linneatorny@msn.com

Bjorn Steltner
Tord Lundqvist

Revisorer

Valberedning

Pia Johansson Ullsten Bo Kallberg

Rune Forsberg, smk
Vakant
Vakant

08-374088/0176-260328

Nya ledamoter i styrelsen

Bjorn Steltner valdes till ledamot pa tva ar.

Jag bor pa Lillsjovagen 38 i Svensboda. Jag
ar uppvaxt i lanet Thiiringen som ligger
mitt i Tyskland. I december 2007 flyttade
min fru Franziska och jag till Sverige. Vi
bodde iorst sex manader i Akersberga.
Sedan hittade vi den fina stugan bar i
Svensboda, dar vi bor nu.

Jag tycker mycket om naturen eftersom
jag ar uppvaxt i den och jag tillbringar
mycket tid i den. Som ledamot i Svensboda
Hembygds- och Kulturhistoriska Forening
hoppas jag att jag kan erbjuda foreningen
och styrelsen mina mangfaldiga kunskaper.

Eftersom jag tycker mycket om vart projekt
Kvarnangen, kan jag nu ocksa hjalpa till i
styrelsen.



Tord Lundqvist valdes till ledamot pa 1 ar.

Vem ar jag
Att med en inte alltfor lang redogorelse tala
om mitt liv och leverne, ar en nastan
ompjlig uppgift. Men jag ska forsoka.

Foto Bertil Svensson 2010.

Barndom och skoltiden
Jag vaxte upp hos mina morforaldrar och
rick lara mig tidigt att vara arlig och forsta
mig pa vad andra manniskor tycker och
tanker. Gunnar och Anna var deras namn
och de arrenderade torpet Porskarret som
lydde under Ostana fidiekomiss.

Jag gick i skolan i Roslags-Kulla, vilket
gjorde att jag fick ga sex km till och fran
skolan, varav fyra km bara var skog.

Ungdoms- och vuxentiden
Redan vid femton ars alder fick jag borja att
jobba med olika slags jobb, darav mest
chaufforsjobb.

Pa fritiden var jag mest intresserad av att
spela fotboll. Nar den sa kallade aktiva
tiden var over, utbildade jag mig till
tranare. Vilket gjorde att jag fick resa
mycket och fick se en hel del.

Ska kanske ocksa namna att jag aven har
jobbat en del fackligt

Vi kopte huset i Svensboda 1976 och
sedan 1980 bor vi har permanent.

Aldretiden
I mitten av nittiotalet fick jag domen
Parkinssons syndrom och trodde att nu var
livet slut. Kom snart underfund med att det
gick ju riktigt bra att leva med sjukdomen
trots allt och att veta - det finns de som har
det varre an jag.

Avslutning
Ar idag, i skrivandets stund, 71 ar och varit
i snart 50 ar gift med en i mina ogon finaste
och vackraste kvinna som finns - Monica.
Pastar jag/ Tord Lundqvist

Ny revisor

Bo Kallberg valdes till revisor pa tva ar

Jag ar 59 ar och gift, har tre barn och tre
barnbarn. Bor permanent i Svensboda i
mellanhuset vid gardsbyggnaderna sedan
2003.

Jag har varit ungdomsledare, tranare och
lagledare i 20 ar i Farsta, Huddinge och
Tallkrogen.

I Tallkrogens IF var jag huvudkassor i sex
ar.

Min fritid agnar jag at huset och
tradgarden samt att hugga ved.



Hostmarknaden
Av Gun Davenport

Sa var det antligen dags for var marknad.
Det var en lite grakulen dag, men det
hindrade inte besokarna fran att komma.

Marianne Kallberg salde kaffe och
hembakat kaffebrod. Felicio de Costa och
Yannis salde rabarbermarmelad, chutney
och aioli.

Ingalill och Ingemar Pettersson salde farska
skordeprodukter fran Svensbodas odlings-
1 otter.

Pia Johansson Ullsten salde travaror, bland
annat konstverk som var nyckelskap. Linda
Johansson Ullsten salde vackra smycken.

Margit och Rune Forsberg informerade om
Svensboda Hembygds- och kulturhistoriska
forening, salde exemplar av var medlems-
tidning Suensbo och varvade medlemmar.

Anneli Kallstrom hade ett varierat utbud av
alster, bland annat stickade jackor. Anna
och Helena Fransson salde nyckelringar i
tra med inristade symboler/tankvarda ord.

Birgitta Holm salde bland annat anglar,
handledsvarmare och lapptacken. Hon
delade bord med Reidun Skold som salde
virkade trasmattor och hemstickade
strumpor.



Bjorn Steltner salde tysk grillkorv.

Jag och Brian Davenport salde bland annat
torkad svamp, rod och svart vinbarsgele
samt hemmagjort godis.

Manga av besokarna kom utifran
Svensboda och en del hade inte varit har pa
mycket lange. Nagra delade med sig av
sina minnen fran var by. Det kunde vara
minnen fran nar de sjalva bott har eller da
de arbetat at Svensboda Traindustri.

Nisse Johansson berattar om sina minnen.

Marknaden blev mycket lyckad. Besokarna
uppskattade att ha mojlighet att strosa runt,
handla, fika, ata korv, provsmaka pro-

dukter som var till forsaljning och att traffa
andra Svensbodabor. Marknaden ar en
uppskattad social traffpunkt i var by.

Onskemal framfordes av bade besokare och
forsaljare, att marknaden ska aterkomma
nasta ar igen.

Styrelsen vill pa foreningens vagnar
framfora sitt tack till var "marknadschef"

Marianne Kail berg
och

i Margareta Samuelsson och Hakan Jansson i
for att vi fick lana ladugarden med

ytteromrade for var marknad.

Pa Hembygdsforeningens arsmote den 25
September framfordes onskemal om att
foreningen anordnar marknad bade
forsommar och host.

En anledning var att vissa produkter som
sommarplantor ej kan saljas pa hosten och
skordeprodukter inte kan saljas pa
forsommaren. En annan anledning var att
manga sommargaster kommer pa
forsommarens marknad, men inte pa
hostens.

Om vi ska kunna ha tva marknader per ar
beror pa om vi far ihop tillrackligt antal
forsaljare for att det ska vara attraktivt att
besoka var marknad. Sa om du inte varit
med an - tveka inte - anmal dig och boka
bord till nasta ars marknader. Se annons
om marknaden den 11 juni 2011, sidan 19.
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" Mickan "
Av Marita Wrethman

Det var hosten 2000 vi traffade henne. Vi
hade kopt vart "Lillebo" i november sa det
var inte manga grannar ute. De fiesta hade
bommat for vintern men vi alskade att aka
ut, trots att stugan inte var vinterbonad.

Det var nar jag skulle ga "runt knuten"
jag sag nagot skymta. Forst trodde jag att
det var en grannhund som smitit men sen
sag jag att det var en rav. Eftersom det var
host sag hon mager och ynklig ut. Jag
ropade pa min man som kom ut med lite
korv som jag kastade till henne. Hon var sa
nara sa han sa att jag skulle ge henne fran
handen. Hon tog en bit sa fint och
forsiktigt. Under alia aren hon kom till oss
var det bara ur min hand hon at. Under
tiden holl hon koll pa vad min man gjorde.
Han brukade busa med henne.

Det var inte bara maten som lockade. Ofta
kom hon och la sig pa berget. Det verkade
som om hon kande sig trygg dar. Eftersom
vart stalle ligger hogt kunde hon ha uppsikt
over omgivningen darifran.

En hel sommar var det krakor som flog och
kraxade over hennes huvud. Hon hade
tagit en av deras ungar, sa att ligga under
var hammock var lugnt och skont.

En dag kom hon runt hornet av huset for
att visa hur duktig hon varit. Hon hade
fangat en fagel och en grillkorv, som hon
visade upp.

En kvall nar vi tittar ut sitter hon med en
unge som ar sa sot. Tyvarr matar vi den
ocksa. Den lille blev ratt sa kaxig. Kunde ga
in i huset, dra med sig skor med mera, sa
en granne trottnade och lat skjuta ungen.
Efter det drqjde det lange innan hon kom
med nagon unge igen. Vi kunde se dem
springa pa angen ibland.

Sa kommer den kvallen jag aldrig
glommer. Mickan kom med en unge igen
(den var nastan vuxen). Dom gick runt
tillsammans. At, la sig pa berget m m. Det
kandes som Mickan hade ett budskap: "Har
far du det bra, har ar du i trygga hander."

Efter den kvallen kom hon aldrig tillbaka
sjalv, men ungen kom och betedde sig
exakt som sin mamma. Hon la sig pa
samma stalle med mera. Ungen kom nagra
manader under 2007 innan den forsvann.
Den kanske hittade nya jaktmarker eller....

Manga ar kvallarna man tittar ut och tror
att Mickan ska ligga pa berget men... 8 fina
ar gav hon oss. Ett minne for livet!
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Svensboda Traindustri
En epok i Svensbodas historia

Av Gun Davenport

Gunnar Andersson, agare till den ena
garden i Svensboda, ville egentligen inte bli
bonde. Han var lite av en "uppfmnarjocke"
och ville ga pa Chalmers och utbilda sig.
Men han forvantades vara den i syskon-
skaran som tog over foraldrarnas gard i
Svensboda och darfor blev det aldrig nagra
studier i Goteborg.

1942 gifter han sig med Kerstin som ar
bonddotter fran Nartuna och de tar over
garden i Svensboda. Men Gunnars drom
om att gora nagot annat finns kvar.

Efter andra varldskriget forandras tiderna
och en tendens ar att manniskor i staderna
langtar ut till landsbygden, speciellt pa
sommaren. Gunnar ar lyhord for detta och
snabb med att agera. I slutet av 1940-talet
styckar han av tva tomter vid Stensjon som
han bebygger med varsin sportstuga och
sedan saljer. Det ar tomterna pa varsin sida
om gangstigen till Norra badplatsen.

Gunnar och Kerstin beslutar sig for att sluta
som bonder och istallet satsa pa att bygga
sportstugor. Garden har tillrackligt med
skog som kan fallas och sagas till virke. De
kan ocksa fortsatta att stycka av gardens
mark och forsalja som fritidstomter.
Gunnar och Kerstin bestammer sig for att
starta upp Svensboda Traindustri och den
31 december 1950 ar deras sista dag som
bonder. Gardens aker- och angsmarker
arrenderas ut.

Arbetet med att bygga om och till
ladugarden till verkstadslokaler paborjas.
Det tar knappt tva ar innan lokalerna ar
klara och all maskinutrustning ar pa plats.
Svensboda Traindustri bestar da av ett
sagverk, bradgard och snickeriverkstad.
Under arens lopp sker flera till- och
ombyggnader. Bland annat byggs en ny
stor lagerbyggnad och boningshuset utokas
med kontor som har egen ingang.

Vykort fran Svensboda Traindustri.

12



Nar verksamheten hade kommit igang
uppmarksammades den i ffera tidnings-
reportage. Gunnar omnamns som initiativ-
rik och fore sin tid. I en artikel Iran 1956
berattas att traindustrin sysselsatter sju
man. Som mest hade verksamheten sexton
personer anstallda.

Verkstaden med reklamskylt for
Svensbostugan. Foto borjan av 1950-talet.

Forutom att bygga sportstugor gjordes
kryddstallet "Spice Islands") tusentals at
Arvid Nordqvist, skap, lekstugor, garage
och koksinredningar med mera.

Svensboda traindustri stallde ut pa St
Eriksmassan och 1956 blev Svensbotorpet
omtalat i pressen.

Svensbotorpet. Foto 1956.

Den blev ocksa uppstalld for visning
tillsammans med en mindre stuga i

Svensboda, pa horntomten Svensboda-
vagen och Stensjovagen. Det ar tomten pa
hoger sida om Stensjovagen och husen
finns kvar an idag pa denna tomt. Nar jag
vaxte upp kallades detta stallet for Torpet.
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Reklamblad for Svensbotorpet.

Kanske ar vi fortfarande nagra som minns
ljudet fran sagen och aktiviterna som
pagick vid traindustrin.

Jag bad Ingemar Andersson (son till
Gunnar och Kerstin) att beratta om
Svensboda Traindustri.

Ingemar borjade jobba dar 1962, nar han
var 14 ar och slutat skolan. Da arbetade
man aven lordagar och arbetsveckan hade
48 timmar. Arbetstiden var vardagar
mellan 6.30 till 16.30. Lordagar mellan 6.30
till 13. Rasterna var 9-9.30 frukost, 11-11.15
kaffe, 13-13.30 lunch och 15-15.15 kaffe. Nar
det var dags for rast Ijod en siren, likasa nar
det var dags att ga tillbaka till arbetet.



Denna signal kunde sakerligen horas over
hela Svensboda.

Var 14:e dag var det avloning. Den
betalades ut kontant i ett kuvert pa
lordagen efter arbetets slut.

Ingemar minns namnen pa nagra av de
anstallda, bland annat Zackeus Linden,
Gunnar Jansson, Knutte Gustavsson och
Karl Erik Andersson.

Gunnar Andersson med en av de anstallda,
snickaren Zackeus Linden. Foto 1956.

I sagverket var det cirka 3-4 man som
arbetade. En uppgift var att med truck lasta
stockarna som skulle sagas och tippa av
dem pa en speciell ranna som ledde till
sagen. Fran rannan rullades sedan
stockarna manuellt en efter en in till sagen.
Ingemar berattar att om rannan var full
med stockar, blev det tungt jobb att rulla de
sista stockarna fram till sagen.
Vid sagen arbetade en sagare och en
hjalpsagare. Sagaren (Knutte Gustavsson)
avgjorde for varje stock som kom in fran
rannan, hur den skulle sagas. Om den
skulle bli plank, brader och/eller reglar.
Darefter slog han in speciella kilar som
gjorde att stocken lag still. Forst sagades
bark pa ena sidan bort. Darefter vreds
stocken sa att den plana sidan lag nedat och
nasta sida av barken sagades bort. Darefter
stalles sagklingan in till den bredd stocken

skulle sagas till och stocken borjades att
sagas upp. Kanske behovdes flera
installningar av sagklingan innan hela
stocken var uppsagad. Pa detta satt
anvandes cirka 90% av stocken.

Barken som inte kunde bli brador,
slapades och las i en hog utanfor. Dar
buntades det basta ihop och saldes som
"ved" att elda med.

Plank, brador eller reglar som sagades till
akte med fart ut pa en ranna och hamnade
utanfor sagverkstaden. Dar var uppgiften
att plocka upp, bara ivag och stapla brador,
plank eller reglar i speciella travar. I stapeln
med plank lag forst ett lager med plank,
sedan strolakt och sedan ett nytt lager med
plank osv. Det var viktigt att ha luft runt
om sa att bradorna torkade ordentligt.
Stapeln skulle vara 1 m hog och 1,20 m
bred. Darefter togs stapel med truck och
kb'rdes dit den skulle forvaras medan den
torkade. Torktiden var cirka ett ar. Nar
virket hade torkat skulle strolakten tas bort
och virket skulle staplas om och flyttas till
ett forrad under tak.

Minst en gang per dag slipades
sagklingan. Det arbetet gjordes manuellt,
det var forst under de senare aren som en
slipmaskin anvandes.

Ingemar minns att arbetet i sagverkstan
var hart och att det var mycket oljud. Pa
denna tid anvande man inga horselskydd.

Sagsasongen var mellan var till host. Pa
vintern hoggs timret. Det mesta timret
hoggs fran skogen i Svensboda. Men
Ingemar har speciella minnen fran nar
timmer hoggs pa Mulo. Gunnar och Kerstin
kopte Mulo for att forst kunna avverka
skogen och darefter stycka av till tomter.
Ingemar och Karl-Erik Andersson fraktade
timret fran Mulo till Svensboda. De akte
med lastbilen fullastad med timmer over
isen, cirka 12 ton. Det blev manga vandor
och de hade dorrarna oppna for att kunna
hoppa ut om isen brast.
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I snicker iverks tad en arbetade tva man,
framst med att gora kryddhyllor, skap,
skapdorrar, fonster- och dorrkarmar. En
uppgift var ocksa att samla ihop allt
kutterspan efter hyvling i sackar.
Kutterspanen anvandes sedan som
isolering i stugvaggarna.

Det var alltid minst tva anstallda som var
ute och byggde stugor samt en murare. Nar
de var 16 anstallda var de betydligt fler
som byggde. De mindre husen byggdes vid
verkstaden och fraktades sedan till
tomterna eller till en uppstallningsplats.
Vid det som ar fotbollsplan idag i
Svensboda, var forr uppstallningsplatsen
for de mindre stugorna. Har malades de
ocksa.

Byggarbete pagar av den typiska
Svensboda-stugan utanfor verkstaden vid
Svensboda Traindustri.

Hela uppstallningsomradet var fullt av
stugor. Hakan Jansson, son i familjen som
agde den andra garden i Svensboda,
sommarjobbade 2-3 ar at Svensboda
Traindustri. Han minns att hans uppgift
bland annat var att mala stugorna som var
uppstallda vid "fotbollsplanen". Han fick
ocksa hjalpa till vid husbyggen pa tomter
med att bara virke och vara hantlangare.
Bland annat var han med om att bygga
huset i hornet Tallvagen - Salgvagen.

Bade Ingemar och Hakan minns arbetet
med att gora grundsten. Detta gjordes i

verkstaden pa bottenvaningen. De minns
att det var kallt och fuktigt. Det skulle forst
osas sand och cement i en tunna som akte
pa band och tippades i cementblandaren.
Dar skulle vatten tillsattas och cementen
blandas. Darefter tippades detta i
grundstensmaskinen som fyllde en ram om
3 grundstenar at gangen. Denna ram med 3
grundstenar flyttades maskinellt till en
speciell torkstallning. Darefter gjorde
maskinen ytterligare en ram om tre
grundstenar som sedan flyttades till
torkstallningen. En blandare rackte till cirka
50 grundstenar. Pa en dag kunde de gora
mellan 150-200 stycken. Grundstenarna
skulle sedan vattnas medan de torkade.
Nar de var torra skulle de lastas pa pall och
med trucken forflyttas till lagerbyggnaden.

Ingemar minns att nar han borjade som
14-aring var hans uppgifter att bara och
stapla plank, vara hjalpsagare, fylla sackar
med kutterspan, gora grundsten, slapa ut
barken, vara allt-i-allo pa husbyggen med
att bara virke och tegel. Han fick ocksa
stada i verkstadslokalerna, skotta sno och
bara ved eftersom lokalerna varmdes med
vedeldning. Nar han blev lite aldre korde
han trucken och lastbilen. I slutet pa 1960-
talet koptes en gravmaskin in som Ingemar
korde. Han jobbade i Svensboda och runt
omkring Svensboda. Fran 1971 arbetade
Ingemar med gravning pa uppdrag at
Traindustrin pa byggen i Stockholm. 1974
slutar Ingemar sin anstallning pa
Svensboda Traindustri och startar upp sitt
eget foretag.

Svensboda Traindustri upphorde i mitten
av 1970-talet och maskinparken saldes pa
auktion. Darefter har verkstadslokalerna
varit och ar fortfarande uthyrda till ett
finmekaniskt foretag.

Under de cirka 23 aren som Svensboda
Traindustri existerade tillverkades manga
hundra fritidshus. Dessa hus finns pa
tomter bland annat i Svensboda, Kallsmora,
Spersboda och pa Mulo.
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Den modell som var absolut popularast var
Svensboda-stugan. Den byggdes i tva
storlekarom 17,5 m2 eller 23 m2,

Mina foraldrar kopte tomt i Svensboda
med Svensboda-stugan pa 1957. For tomt,
bus om 17,5 m2 med murstock och uthus
betalade de 13.000 kroner.

For den storre modellen med tomt fick
man betala 15.000 kronor.

Mina foraldrars stuga. Foto cirka 1958.

Ingemar byggde en egen Svensboda-stuga
om 23 ma pa sin tomt utefter Lillsjovagen
1966.

Under Traindustrins ar vaxer ocksa
Svensboda fritidsomrade fram. Vagar
byggs och all mark som tillhor Anderssons
gard styckas i etapper av till fritidstomter
och saljs.

Den sista etappen ar nar Kerstin och
Gunnar saljer den resterande marken till
firman Magnus Idar som i sin tur
exploaterar den nya delen av vart
fritidsomrade i borjan av 1970-talet.

Av marken som saljs avsatts cirka 70
hektar som gronomrade for oss som har
tomter i Svensboda. Gronomradet bestar av
skog, aker- och angsmark samt del i Lillsjon
och som vi vet idag - platser med kultur-
historiska lamningar. Tanken med
gronomradet var att vi som tomtagare i
Svensboda skulle garanteras allmanning
som aldrig kan bebyggas. Men gron-
omradet innebar ocksa ett gemensamt
ansvar for oss att varda och forvalta detta
kulturarv till kommande generationer av
Svensboda-bor.

Av fritidsomradets 167 tomter ar 125
belagna pa mark som en gang tillhorde
Anderssons gard.

Kerstin berattade for mig att den basta
och roligaste perioden var nar de byggde
om och till for att starta upp Svensboda
Traindustri. Det var en tid av att inte
behova arbeta hart som bonder och att
planera och se drommen om att gora nagot
annat ta form.

Nar Traindustrin val kom igang var de
egentligen aldrig lediga. Eftersom de bodde
mitt emot verkstadslokalerna kom kunder
och knackade pa under helger och kvallar.
I borjan skotte de ocksa allt pappersarbete
sjalva, vilket gjordes pa kvallstid. Senare
anstalldes dottern Gunilla Andersson for
att skota arbetet pa kontoret.

Ingemars Svensboda-stuga. Foto 1970.

SVENSBODATRAINDUSTRI, BERGSHAMRA
Gunnar Andersson Tel. 601 55

Sportstugor - Garage - Lekstugor - Snickerier m.m
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Nagra minnen fran Svensboda Traindustri
Av Margit Forsberg

Kort intervju med Nisse Johansson,
Bergshamra.

Nisse var cirka 20 ar och arbetade hos
Gunnar Andersson vid Svensboda
Traindustri under aren 1953-1960. Han
utforde diverse forekommande arbeten
sasom att kora lastbil, gravmaskin och
bandtraktor samt att snickra bus.

Nisse minns nar han var med och skalade
av det oversta lagret matjord fran Kvarn-
karret med hjalp av bandtraktor. Jorden
fraktades bort och forsaldes som matjord.

Vid ett tillfalle fastnade traktorn djupt i
leran efter gammal sjobotten och man fick
lagga stora stockar under traktorn. Med
svarighet fick de sedan upp den igen.

Hos Gunnar arbetade aven en man som
gick under namnet Storljugar-Knut. Av
namnet kan man formoda att han hade en
livlig fantasi. Han var en bonde fran
Rumsattratrakten med, far man formoda,
gedigna kunskaper i diverse forekom-
mande arbeten.
Vid ett tillfalle skulle en stor sten sprangas
bort intill en nyuppford stockstuga efter
Lillsjovagen. Knut laddade och tande pa
varvid stenen for ratt in i stugdorren som
splittrades och vidare en god bit in i stugan.
Sprangvagen var sa kraftig att kylskapet
inne i koket var nara att falla i golvet.

Kort intervju med Arne Folkesson,
Bergshamra.

Arne ar elektriker och arbetade hos Axel
Anderssons Elektriska Firma i Bergshamra.
Han var med och drog elledningar till
Svensboda Traindustri nar den hade

ombyggts fran att ha varit ladugard till
industrilokal i borjan av 1950-talet.

Han installerade ocksa elektricitet i manga
av stugorna nar Svensboda-omradet
elektrifierades. Sa snart det var nagot
elektriskt arbete som skulle utforas
anlitades han och Axel Andersson av
Gunnar Andersson.

Arne Folkesson berattade nagra roliga
minnen fran den tiden . Till exempel vid ett
tillfalle nar arbetarna vid Traindustrin, efter
arbetet en lordag klockan 13, stod och
vantade pa Gunnar for att fa sin Ion. Efter
en lang vantan kom Gunnar korande i en
splitter ny, stor elegant bil. Han korde upp
pa planen dar mannen stod och vantade,
steg ur bilen och ropade till dem att de
tyvarr inte kunde fa nagon Ion denna
lordag eftersom alia pengar hade gatt at till
den nya bilen. Sa lamnade han dem och
gick hem. Mannen som blev upprorda stod
kvar och dividerade. Efter en stund kom
Gunnar skrattande ut igen med avlonings-
kuverten. Han skojade med dem.

En annan gang skamtade han med
Storljugar-Knut, som arbetade at Gunnar.
Knut hade satt i en fonsterbage med glas
och allt pa plats i en nybyggd stuga varefter
han avlagsnade sig for en stund. Gunnar
gick da dit och vande pa fonsterbagen. Nar
Knut kom tillbaka ifragasatte Gunnar hans
arbete och papekade att fonstret var felvant
och inte skulle ga att oppna. Storljugar-
Knut gick da for att visa Gunnar att det inte
alls var nagot fel, det gick visst att oppna,
varvid han gjorde det och hela fonstret foil
ut. Gunnar fick sig ett gott skratt.

Gunnar akte sedan sjalv till Norrtalje och
lat satta in ett nytt glas i bagen.
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Svensboda i vara hjartan
Till dags datum har inga bidrag inkommit,
men vi har fortfarande forhoppningar om
att framover kunna publicera personliga
berattelser om vad det ar som gor
Svensboda sa speciellt.

Projektet promenadstigarna
har upphort
SNF:s atertagande av slattermaskinen
hosten 2009 omqjliggjorde forutsatt-
ningarna for var projektledare Brian
Davenport att fullfolja uppdraget. Han
fransade sig darfor uppdraget infor
sasongen 2010.

Styrelsen vill pa foreningens vagnar tacka
Brian for sju ars arbete med att restaurera
gamla och skapa nya promenadstigar samt
for underhallet av dessa.

Projekt Kvarnangen
Hembygdsforeningen fick lana en
slatterbalk fran annat hall, vilket
mojliggjort att vi anda kunnat fortsatta med
att varda Kvarnangen och en del av den
gamla sockenvagen.

Under aret har ytterligare nya deltagare
anslutit sig till projektet.

Nasta sasongs aktiviteter
Pa medlemsmotet den 21 maj 2011 beslutar
vi som vanligt om sommarens aktiviteter.

Foreningen har nu ett overskott i kassan,
sa vi har rad att ha en eller flera aktiviteter
som kostar lite pengar.

Om du har en ide pa nagot speciellt som
du tycker att foreningen ska erbjuda sina
medlemmar nasta sasong, ta kontakt med
var ordforande Eilert Nordensson och
framfor ditt onskemal eller kom till vart
medlemsmote och presentera ditt forslag.

Efterlyses - ledamoter till
valberedningen
Pa arsmotet kunde endast Rune Forsberg
valjas till valberedningen. Rune ar
sammankallande. Vi maste nu hjalpas at sa
att vi far tva ytterligare medlemmar som
kan valjas pa medlemsmotet i maj 2011, da
vara stadgar sager att minst tre ledamoter
ska inga i valberedningen. Sa en vadjan till
alia medlemmar - tank och kom med
forslag pa medlemmar som vill inga.

Var Hemsida
Pa arsmotet diskuterades var hemsida.
Styrelsen informerade om att Margit
Forsberg ar var informationsansvarige och
kontaktperson till webmaster Kjell
Sandholm Bergholtz.

Margit informerar om vad som ska tas
bort och oversander det material som ska
publiceras. Tyvarr kan handlaggningstlden
ibland bli flera veckor, sa styrelsens
ambitioner om att ha en hemsida som ar
riktigt "up to date" misslyckas emellanat.

Pa arsmotet framkom bland annat
onskemal om att till nasta ar publicera alia
arsmoteshandlingarna pa hemsidan.



Nasta sasong

Kvarnangen

Nya som gamla deltagare halsas valkomna till
varens forsta aktivitet

Valborgsmassoafton, kl. 17.

Vi stadar upp efter vintern och planerar
darefter sasongens fortsatta arbete.

Vi avslutar kvallen med
samkvam runt grillen.

Valkomna
/ Gun

Kallelse
till

Medlemsmote

Vi berattar senaste nytt om foreningen
och beslutar om sommarens aktiviteter.

Obs! aven val av valberedning.

Lordagen den 21 maj
pa Kvarnangen.

Kl. 12.30 inleder vi motet med
en lattare fortaring som vi

bjuder pa.

Kallelse med dagordning kommer att
anslas pa omradets anslagstavlor och pa

var hemsida.

Valkomna
/styrelsen

Marknad i Svensboda

Lordagen den 11 juni, kl. 11 - 15

Nu ar det dags att planera och producera.
Vi behover vara flera som saljer sa att var
marknad blir attraktiv att besoka. Sa fram

med kreativiteten alia Svensboda-bor
- det ar kul att delta.

Bokning av bord eller mer
information, ring mig,

telefon0176-260132eller
0705586437.

Kostnaden ar 50 kroner per
lopmeter bord.

Sista anmalningsdag ar
den 15 maj

Valkomna
/Marianne
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Foreningsbrev B

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

Anslag
Kom ihag!

Vanligen ta ur inbetalningskortet ur tidningen

och betala medlemsavgiften senast

den 31 januari 2011.

Losnummer av SUENSBO

kan kopas for 50 kronor styck.
Kontakta var kassor Eva Eriksson

Marknaden i Svensboda
Lordagen den 11 juni 2011

Kom ihag att anmala dig och boka
bord, senast den 15 maj 2011.

Kostnad: 50 kronor per lopmeterbord.

Kontaktperson: Marianne Kallberg
Telefon 0176 - 26 01 32, 070 - 558 64 37

Om du flyttar

Var vanlig och uppge din
nya adress till var kassor

Eva Eriksson
Grindtorpsvagen 5, 10 tr.

18332Taby
Telefon 08 - 659 75 39 eller

070-9801404
e-mail: linneatorgy@msn.com

Sista inlamningsdag

For bidrag till SUENSBO ar den
31 mars. Skicka till: Gun Davenport
Svensboda 50, 760 10 Bergshamra

gun.260672@swipnet.se

En god jul
och

Ett gott nytt ar

onskar styrelsen
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