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LEDARE
Jin god fortsattning pa det nya aret, som
forhoppningsvis blir ett givande ar for var
fbrening.

rdar ar det forsta numret av Svensboda
Hembygds- och Kulturhistoriska Forenings
medlemstidning. Den fick namnet
S UENSB O, det medeltida namnet pa
Svensboda.

Medlemstidningen ar planerad att komrna
ut med tva nummer per ar, ett i januari och
ett i maj/juni. Det forsta numret kommer
att distribueras till alia fastighetsagare i
byn som ett led i att marknadsfora fore-
ningen.

Syftet med tidningen ar att den ska vara
ett hjalpmedel for kommunikation. Har
kan du fa kunskap om Svensbodas historia.
Lasa om planerade eller pagaende projekt
och resultat ifran dessa. Fa information om
vad styrelsen arbetat med. Genom "blan-
kare" kommer du att fa lasa om nya fynd
har hittats i skog och mark, fa tips om "na-
turupplevelser" i byn och om aktiviteter
som ar pa gang.

Vill du bidra med material till tidningen,
har tips pa sadant du skulle vilja lasa om,
eller har synpunkter pa tidningen, ta kon-
takt med Kerstin som ar redaktor.

I vart premiarnummer kan du lasa om
kulturgeografens besok vid Eskils Backa i
oktober 2003 och hans bedomning av lam-
ningarna. Det firms aven information om
de projekt som hittills anmalts for verk-
samhetsaret, nagra nya fynd i skog och
mark. Du far en presentation av styrelsen
med funktionarer och far veta vad sty-
relsen haft for sig sen arsmotet. Infor-
mation om nagra medlemsformaner samt
om medlemsavgiften for 2004.

1 nasta nummer som kommer i maj/juni,
firms en medlemsforteckning med och pro-
grammet for sommarens aktiviteter i fore-
ningen.

Jag onskar bade nuvarande och forhopp-
ningsvis blivande medlernrnar, en trevlig
lasning och hoppas att ni har behallning av
innehallet.

Gun Andersson
Ordforande och ansvarig utgivare

SUENSBO ges ut av Svensboda Hembygds- och Kulturhistoriska Forening. Tidningen utkommer med tva
nummer per ar, januari och maj/juni.
Medlemsavgift: 100 kronor for huvudmedlem, 50 kroner for familjemedlem.
Foreningens postgironummer: 39 59 99-6
Ansvarig utgivare: Gun Andersson, telefon 0176 - 26 06 72
Redaktor: Kerstin Svenson, telefon 0176 - 26 1317
Redaktionsgrupp: Gun Andersson, Marie Gronmark-Carlsson och Britt Wahlqvist
Tidningens adress: c/o Kerstin Svenson, Svensboda 194, 76010 Bergshamra
Telefax: 0176 - 26 04 30 E-postadress: ketidistans@stockholm.mail.telia.com

For innehallet i artiklarna svarar respektiveforfatlare. Redaktionen forbehdller sig ratten att konimenterafaktainnehal-
let i artiklarna och att go'ra korrigerringar i texten, sprdkliga eller av utrymmesskal, som ej forandrar artikelns inne-
hall. Icke bestallda artiklar infers i man av plats.
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Vad har styrelsen haft for sig sen sist?
Styrelsen har haft tre sammantraden sen
arsmotet i September.

Vi har arbetat utifran de uppdrag som
gavs till styrelsen pa arsmotet. Art borja
arbetet med en medlemstidning, att
forsoka realisera projektet att halla far pa
vara kulturhistoriska platser. Att fortsatta
bygga en stabil grund for foreningen.

Styrelsen har arbetat med att finna
former for ansvarsfordelning av uppgifter
som ar verksamhetsinriktade och att
bygga upp en strukhir som bidrar till att
skapa en stabil grund for var forening.

Vi sponsrar foreningen!

F:a Micke Hedin
Tel: 0176-26 11 27

Mobil: 070-324 09 02
Mikael Hedin

Schakt och Transport

Styrelsen har utsett Lars Wigren till att
representera foreningen pa Stockholms
lans hembygdsforbunds arsmote i mars
2004.

Styrelsen har beslutat att alia projekt
som startar upp i foreningen och som
eventuellt kommer att behova
ekonomiskt bidrag fran foreningen ska
anmalas till styrelsen.

Projekten ska ha en ansvarig projekt-
ledare och en plan for sitt arbete samt
arligen kunna redovisa vad man gjort, sa
att styrelsen kan sammanstalla resultat
och kostnader till arsmotet.

Kent Skillbrant har utsetts av
styrelsen till projektansvarig med uppgift
att ansvara for att planer, budgetunderlag
och redovisningar kommer in till
styrelsen. Han har ocksa till uppgift att
samordna sa att material och redskap som
kops in till ett projekt ocksa kan anvandas
till ovriga projekt.

Vi sponsrar foreningen!

Henningssons Byggservice
Tel: 0176-26 05 13

Mobil: 0708-48 79 31
Allan Henningsson

Byggnads

Kerstin Svenson har utsetts av styrelsen
till redaktor for medlemstidningen.
Styrelsen beslutade att ordforande ar
ansvarig utgivare och utsag Gun
Andersson, Marie Gronmark-Carlsson
och Britt Wahlqvist till medarbetare i
redaktionen.

Vi sponsrar foreningen!

EKRAM Bygg Schakt &
Transportekonomi

Tel: 08-39 57 00
Mobil: 0708-92 14 00

Ronny Marke

Tmdgard Transport Hoglyft

Styrelsen har utsett Britt Wahlqvist som
ledare for projektet "Oppet landskap" dar
far ska anvandas som hjalp i varden av
vara kulturhistoriska platser.

Lars Wigren har utsetts till projekt-
ledare for kulturmiljovarden vid Eskils
Backa.

Styrelsen har utsett tva kontakt-
personer som medlemmarna kan vanda
sig till med fragor angaende ett speciellt
omrade. En kontaktperson behover inte
vara en expert, men delar garna med sig
av sin kunskap.

Vilda vaxter Marie Gronmark-Carlsson,
tel 0176 -26 11 74

Hembygdsforskning - Gun Andersson
tel. 0176 - 26 06 72



Vi sponsrar foreningen!

Lagboda Card & Ridskola
Tel: 0176-261138

Mobil:0708-40 65 90
Maria Soderstrom

Knatteridning, Ridskola

Styrelsen har utsett Lars Wigren till
studieinformator. Hans uppgift ar att
bevaka och formedla information om
kurser och foredrag som kan vara av
intresse for vara medlemmar. Exempelvis
det som Sveriges Hembygdsforbund och
Stockholms lans hembygdsforbund
arrangerar.

Styrelsen har anlitat kulturgeografen
Johan Berg, fran kulturgeografiska
institutionen vid Stockholms universitet,
for hja'lp att bedoma lamningarna vid
Eskils Backa infor kulturmiljovarden av
omradet.

Vi sponsrarforeningen!

Bokobo
Tel: 08-773 45 37

Mobil:0708-773453
Bo Barkman

Mobler och Handikapphjdlpmedel

Eftersom foreningen ar rnedlem i Sveriges
Hembygdsforbund far styrelsen nagra
gratisexemplar av deras tidskrift "Bygd
och Natur" samt av Stockholms lans
hembygdsforbunds tidskrift "Ledungen".
Dessa gratisexemplar racker inte till alia
ledamoter.

Styrelsen beslutade darfor att alia
ledamoter i styrelsen ska ha ett eget
exemplar. Kostnaden for foreningen blir
300 kroner per ar.

Styrelsen har beslutat, om ekonomin
tillater, att kopa in en MP3-spelare som
hjalpmedel for dokumentation av
intervjuer och moten med olika experter
vi anlitar. Den digitala tekniken ger
fordelar vid redigering och utskrift.
Kostnad ca 2 000 kroner.

Vi sponsrar foreningen!

KS Office HB
Tel och fax: 0176-26 04 30

Mobil: 070-668 6214
Kent Skillbrant, Kerstrn Svenson

Foretagsekonomi, Dataregistrering

Styrelsen har bjudit in Kjell Nilsson, fran
Stockholms lans hembygdsforbund och
Irene Wilgren, ordforande i Riala
hembygdsforening och var kontaktperson
till forbundet.

Syftet med traffen ar att presentera
var forening och fa information om vad
forbundet kan bista oss med. Vi hoppas
ocksa pa att fa tips och rad med tanke pa
att vi ar en nybildad forening. Nagon
gang i var kommer vi att traffas.

Vi sponsrar foreningen!

P & B
Tel och fax: 08-464 99 09

Mobil: 0708-62 33 37
Per-Olof Bergman

Kakel och Plattsattning

Styrelsen har ansokt om bidrag fran
Roslagens Sparbanks stiftelser pa 17 000
kronor for kostnader i olika projekt, bland
annat for inkop av farstangsel. Besked
vantas under varen.

Styrelsen har ocksa ansokt om att bli
registrerad som bidragsberattigande
ideell forening hos Norrtalje kommuns,
kultur- och fritidsforvaltning.



Presentation av styrelsen och funktionarer

Ordforande

Sekreterare

Gun Andersson
Svensboda 50
760 10 Bergshanua

Kent Skillbrant
Svensboda 194

1:123 Lillsjovagen 26
0176-260672

1:166 Granvagen 5
0176-261317,260430

Kassor Ulla Rahlen
Svensboda 158

1:54 KvarnvSgen 12
0176 - 261152

Ord. ledamot Britt Wahlqvist
Svensboda 33

1:175 Lillsjovagen 17
0176 - 26 06 55

Ord. ledamot Lars Wigren
Svensboda 255

1:15 Bergvagen 1
0176 - 26 06 31

Suppleant

Suppleant

Revisor

Margit Forsberg
Morsilsgatan 17
162 66 Vallingby

Kjell Sandholm
Lyckselevagen 80,2 tr
162 67 Vallrngby

Pia Johansson Ullsten
Svensboda 275

1:65 Lillsjovagen 22
08-374088
0176 - 26 03 28

1:147 Talivagen 24
08 - 89 70 33
0176 - 26 05 95

l:92Envagenl
0176 - 2611 69

Revisor Monica Lundqvist
Svensboda 159

1:157 Ronnvagen 6
0176-260720

Revisorssuppleant

Revisorssuppleant

Siv Hellstrom Hansen
Svensboda 155

Therese Oxfalt
Ankdammsgatan 38
171 67 Solna

1:56 Kvarnvagen 17
0176 - 26 08 58

1:20 Bergvagen 2
08 - 83 81 37

Valberedning
Sammankallande Berit Wigren

Svensboda 255
1:15 Bergvagen 1
0176-260631

Bengt Rahlen
Svensboda 158

1: 54 Kvarnvagen 12
0176-261152

Kerstin Svenson
Svensboda 194

1:166 Granvagen 5
0176-261317,260430



Forskningen om Eskils Backa garframat
Av Gun Andersson

Det mesta tyder pa att Eskils Backa var
en medeltida gard. Den kom troligtvis
till i borjan pa 1100-talet och odelades
under 1300-talet. De spar som finns i
omradet idag, i form av stenrosen,
gammal akermark och stengardes-
gardar ar spar efter en medeltida ode-
gard.

Historien upprepar sig. Idag valjer fler och
fler att bosatta sig permanent i Svensboda.
Det sker en nykolonisation.

For ca 900 ar sedan var det likadant Da
okade landets befolkning och for att kunna
forsorja sig, valde allt fler att flytta bort
fran redan etablerade gardar och byar. Ny
mark brots upp och odlades, nya gardar
bildades. En nykolonisation agde rum.

Gardar med namn som slutar pa -boda
harleds fran derma tid. Gardarna saknar
gravrosen i narheten av hustomterna, vil-
ket tyder pa att folket pa garden var krist-
nade och begravdes vid kyrkan. Det vill
saga fran 1050-talet och framat.

Eskils Backa var ett mysterium
Stenrosena mellan fotbollsplanen och
akern nedanfb'r hojden vid Tallvagen har

lange varit ett mysterium. Vad var de for
nagot? Var de odlingsrosen, gravar eller en
blandning av bade och?

Fran generation till generation i byn
har det berattats att det var ryssgravar. En
vanlig folklig benamning pa riktigt gamla
lamningar som ingen egentligen visste vad
det var. Ryssharjningarna i borjan pa 1700-
talet var tillrackligt langt borta i tiden for
att kunna utgora en rimlig forklaring och
darigenom gora lamningarna pa agorna
begripliga.

1978 gjorde Riksantikvarieambetet en
inventering av forrirninnen i Riala socken. I
deras register finns stenrosena med, inte
som fornminne, men som lamningar i form
av troliga odlingsrosen. I och med att sko-
gen pa Eskils Backa skulle fallas 1996 kon-
taktades lansstyrelsens kulturmiljoenhet.
Handlaggarens bedomning var att rosena
kunde vara odlingsrosen, gravar eller kan-
ske bade och. Han hittade ocksa spar av
gamla diken och en stengardesgard. I forra
arets studiecirkel om "Svensbodas histo-
ria" anlitades en arkeolog for bedomning
av stenrosena. Han var tveksam till art det
var gravlamningar, utan lutade mot att det

\ skissad av

Marie Gronmark-Carlsson



var odlingsrosen. Han gav oss radet att
anlita en kulturgeograf med inriktning pa
gammal odlingsraark for att fa en saker
bedomning.

Om vi ska borja varda kulturmiljon vid
Eskils Backa ar det nodvandigt att veta vad
det a'r for slag av lamningar vi vardar. Sa
styrelsen beslutade darfor att anlita en
kulturgeograf for ytterligare bedomning av
omradet.

Iris Claesson pa Bjorkvagen, som ar-
betar pa kulturgeografiska institutionen
vid Stockholms universitet hjalpte mig att
etablera en kontakt med en kulturgeograf
med den inriktning vi sokte. Han blev
intresserad och atog sig uppdraget att fo"r-
soka hjalpa till att losa mysteriet med
Eskils Backa. Johan Berg doktorerade forra
aret pa jordagande, bebyggelse och sarn-
halle i Ostergotland 1000-1562.

Johan fick tillgang till min forskning
om Eskils Backa, gamla kartor och annat
relevant material for att forbereda sig infor
faltstudien.

Den 18 oktober 2003 kom Johan till
Svensboda. Forst gick han och jag runt vid
Eskils Backa i drygt 3 timmar och tittade
pa olika spar i marken, studerade kartor
och resonerade. Darefter traffades en liten
grupp bestaende av styrelsen i var f orening
samt nagra representanter for styrelsen i
Natur- och Fritidsforeningen. Under ca 1,5
timme berattade Johan om vad han iakt-
tagit och hur han kommit fram till sin be-
domning art Eskils Backa ar en medeltida
odegard.

Kaffepaus efter avslutad faltsrudie.
Ur SHKFis bildarkiv. Foto: Kent Skillbrant

Kulturgeografens bedomning
Nagon gang efter vikingatiden kom Eskil,
Sven och Olof hit till vara trakter. Eskil
valde att bosatta sig vid omradet som
sedermera fick namnet Eskils Backa. Sven
bosatte sig vid det som numera ar gards-
byggnaderna i Svensboda och Olof valde
att bosatta sig vid det som kallades
Olboda. Namnen pa de allra forsta bosat-
tarna i byn lever alltsa fortfarande kvar i
namnen pa platserna.

Pa 1100-talet fanns alltsa troligtvis tre
gardar inom det omrade som senare blev
ett, Svensboda.

Mycket talar for att det pa platserna for
dessa tre gardar sen generationer tillbaka
funnits bodar som anvants som bostallen
nar kreaturen varit pa sommarbete i dessa
marker. Men det kan ocksa vara sa att
bostallena etablerades forst nar befolk-
ningsexpansionen ledde till art helt ny
mark togs i bruk i det som tidigare be-
traktats som avlagsna utmarker.

Eskil, Sven och Olof kom kanske fran
de forhistoriska bosattningarna vid Ostana
och Malby. Dar finns tva omraden med
gravar fran bronsaldern och sex gravfalt
fran jarnaldern. Det storsta finns pa bada
sidor om vagen ner till farjelaget och bestar
av ca 125 gravar. Storleken pa gravfaltet
kan antyda art i detta omrade fanns den
ursprungliga jarnaldersbosattningen som
expanderade och ledde till att folk flyttade
darifran och anlade nya gardar runt om-
kring i utmarkerna. Det finns manga gard-
ar med namn som slutar pa boda runt
omkring oss i Riala, Roslags-Kulla och
La'nna socknar.

Var granserna gick emellan Eskils
Backa, Svensboda och Olboda ar oklart
men Eskils Backa var betydligt mera
vidstrackt an det omrade som finns angivet
pa kartan fran storskiftet 1796. Det visar
sparen efter gammal odlingsmark i ter-
rangen.

Kulturgeograf en bedomde att centrum
for medeltidsgarden Eskils Backa lag pa
hojden i omradet vid avtagsvagen Tallvag-
en och Lillsjovagen. Dar hade Eskil med
storsta sannolikhet sitt boningshus och sin



ladugard. Centrum ligger alltid i narheten
av akern med tanke pa tunga redskap, att
det var na'ra att forsla godseln fran
ladugarden och ut pa akern. Gardshusen
lades ocksa alltid pa mark som inte kunde
anvandas till att bruka. Omradet dar
centrum tros ha legat bestar till stor del av
berg och har det hogsta laget i
omgivningen. Darifran hade Eskil utsikt
over akern i sydvast och angsmarken i
Kvarnkarret. Hojden eller backen forklarar
namnet Eskils Backa.

Det var viktigt att ha uppsikt over bade
akermark och angsmark. Dessa bada mark-
slag var alldeles for vardefulla for art
kreatur och vilda djur skulle ta sig in och
beta dar.

Gar man stigen som foljer kraftled-
ningen fran fotbollsplan och mot Huvboda
agor har det varit akermark pa den vanstra
sidan men inte pa den hogra. Da'r har det
troligtvis varit angsmark. Bade aker och
angsmark lag samlade nara gardshusen.
Langst bort var betesmarken i en gles skog
och darefter tog en ta'tare skog vid i ut-
marken.

Akermarken boijade nedanfor Eskils
gardshus och hade en sydvastlig riktning.
Pa tomterna i detta omrade utefter Tall-
vagen finns odlingsrosen som visar att det
varit akermark. Om man gar fran aker-
marken vid stora roset och bort i sydvast at
Ostana, ser man tydligt spar av gammal
akermark och gamla odlingsdiken en bra
bit bort at det hallet som idag ar planterad
granskog.

Enligt kulturgeografen foljer stigen en
mycket gammal vag. En vag som man lagt
ner mycket omsorg och moda pa art konst-
ruera. Min egen forskning har visat att
vagen trohgen ar den allra aldsta vagen
genom byn. Den forband Eskils Backa med
Ostana och Malby at ena hallet och med
Svensboda, Olboda och Riala kyrka at det
andra hallet.

En bit in pa den stigen, ca 75 meter, finns
en stor gammal tall pa den hogra sidan.
Den bedoms vara flera hundra ar. En tall
som kanske var en motesplats eller en
given rastplats efter den gamla vagen.

Tallen vid den aldsta sockenvagen.
Ur SHKF:s bildarkiv. Foto: Kent Skillbrant

Under hosten beslutade Svensboda Natur-
och Fritidsforening att den ska skyddas.

Eskils boningshus var fern ganger sju
meter och ladugarden fem meter bred men
langre an bonrngshuset, kanske 10-12 me-
ter. De enda spar man brukar hitta efter
medeltida gardsbyggnader ar grundstenar
till boningshuset och ca 7 meter darifran,
fyra hornstenar till ladugarden. Annars ar
medeltida odegardar ofta tomma pa fynd.
Nagon gang vid utgravningar har man hit-
tat dorrnyckeln dar man trott att dorren till
huset har varit.

Eskils familj bestod troligen av man,
hustru och 3-4 barn. Enligt forskning om
medeltida gardar klarade sig en familj i
den storleksordningen pa ca 3 hektar ma-
ger akermark. Eskils Backa hade sakert
akermark som motsvarar 4-5 hektar, men
akermarken ar mager sandblandad jord.
For magra jordar gallde; sa ett korn, fa
tillbaka tre, spara ett korn till na'sta ars
utsade, ha tva korn kvar till brod och grot.
Det ra'ckte for en familj med mamma,
pappa och 3-4 barn.

Det viktigaste var boskapen och att de
hade stor betesmark och vinterfoder till



kreaturen. Eskil hade troligtvis 7-8 kor,
nagra ungdjur, 1-2 grisar, 20 far och 20 get-
ter. Han kanske hade en oxe som dragdjur
och om han var formogen hade han en
hast. En sadan djurbesattning rackte ocksa
for godslig av en akermark pa 4-5 hektar.

Kvarnkarret var en vatmark som svam-
made over varje var. Vatmarker ar bra
hogavkastande angar. Sa Kvarnkarret har
sakert rackt till for hoet till kreaturen under
vintern da de var stallade i ladugarden.

Eftersom angsmarken ofta var atta
ganger storre an akermarken kan vi anta
att Eskils Backa omfattade hela Kvarnkar-
ret a'nda bort till Lillsjon. Kanske var det
Eskil som anlade skvaltkvarnen vid Kvarn-
backen och kanske fiskade han i Lillsjon.

Skogsmarken till en medeltidsgard var
ofta 25 ganger sa stor som akermarken.
Eftersom skogsmarken anveindes som be-
tesmark bestamdes ytan av hur mager
skogsmarken var och hur mycket bete den
gav.

Eskils Backa odelaggs
Det kan finnas flera forklaringar till varfor
Eskils Backa blir en odegard. En forklaring
kan vara att klimatet forandras under 1300-
talet. Somrarna blir kallare, regnigare och
klimatet fuktigt. Aven vintrarna blir bistra-
re. Denna period gar under benamningen
"lilla istiden". Det blir allt svarare att kun-
na forsorja sig pa gardens avkastning. Det
sa'mre klimatet ger fSrre korntal, mindre ho
och bete till djuren. I forskningen talar man
om en jordbrukskris. Sa redan innan pesten
i mitten pa 1300-talet overgavs vissa gardar
darfor att det inte langre var mojligt for en
familj att kunna forsorja sig dar. Familjen
flyttade under kontrollerade former, husen
plockades ned och man tog med sig allt.
Det ar darfor medeltida odegardar ofta ar
tomma pa fynd och att man inte ens hittar
spar efter multnat virke fran byggnader.

En annan forklaring till att Eskils Backa
odelaggs kan vara pesten som leder till en
kraftig minskning av befolkningen i hela
Europa. En tredjedel av befolkningen be-
raknas ha dott. Manga gardar odelaggs
eftersom det inte langre firms tillrackligt

med folk att bruka dem. Forst under 1500-
talet sker en forbattring av klimatet och
pestepidemierna upphor. Detta resulterar i
att fram emot borjan av 1600-talet har be-
folkningen aterigen okat till samma niva
som innan pesten pa 1350-talet.

Hur kom kulturgeografen fram till att
det a'r en medeltida odegard?
Stenrosena vid Eskils Backa a'r vart vik-
tigaste kallmaterial. Utan dem hade det
inte gatt att alls bedoma omradet. Den
gamla akermarken som nu ar igenvaxt av
trad gav ocksa ledtradar. Exempelvis hit-
tade kulturgeografen en gammal kraftig
stubbe. Stubben visade att tradet var fallt
for la'nge sedan och att tradet var gammalt
nar det falldes. Tradet va'xte inte pa mar-
ken nar det var aker dar, sa stubben ar ett
tecken pa att marken ar overgiven som
aker for mycket la'nge sedan.

Kartorna fran olika tidsperioder var till
hja'lp att faststalla att akermarken redan
var overgiven vid tiden for storskiftet 1796.
D& aterstod att bedoma nar Eskils Backa
overgavs. Kulturgeografen forde ett reso-
nemang utifran sin kunskap om andra stal-
len, jordbrukshistoria, vad han kanner till
allmant om vad som hander i Sverige fran
vikingatiden och framat samt hur befolk-
ningen okar eller minskar under skilda ar-
hundraden.

Under 1700-talet overges endast aker-
mark som tillhor herrgardar, da man be-
slutar om att anvanda marken till bete i-
stallet. Ej relevant har eftersom bonderna i
Svensboda sjalva ager marken. Pa 1600-
talet sker inga nedlaggningar utan da ex-
panderar istallet akermarken eftersom be-
folkningen okat igen. I handlingar av skil-
da slag under 1700- och 1600-talen finns
inga uppgifter om Eskils Backa. I jordebok-
en fran 1540 finns endast Svensboda med
en utjord som heter Olboda. Det ar ett teck-
en pa att Olboda ocksa blivit en odegard
och att Svensboda gard lagt under sig den
gardens mark. Det finns inga uppgifter om
nagon ytterligare forsvunnen enhet som
skulle kunna vara Eskils Backa. Sa "mynd-
ighetspersonerna" kanske inte kande till att
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EskQs Backa funnits. Men eftersom namnet
firms angivet pa omradet vid storsldftet har
det artda levt kvar i folkmurt

De gardar som blir kvar vaxer och lagger
under sig Sdegardarnas marker. Svens-
boda var den av gardarna som dverlevde,
som expanderade och som dSrmed slukade
upp marken som tfflhort medeltidsgardar-
na Esfcils Backa och Olboda. Medeltids-
garden Olboda ska inte f orvaxlas med det
Olboda som firms idag.

Sammanfattning
Det mesta tyder p5 att EskiJs Backa var en
medeltida gard. StenrSsena Sr formodHgen
odlingsrdsen och inte gravar. Kulturgeo-
grafen kan inte med 100 procent sakerhet
uttala sig om det stora rOset Det som gor
att nan kanner en viss tveksamhet ar att
det sjunkit i mitten, ett tecken pa att det
kan ha funnits en kammare av tra dar. Om
vi ska fa veta defiratrvt vad den stora
hogen ar for nagot, sa maste vi anlita en
ejqpert pa gravrSsen.

Hur som heist s& ar Eskils Backa ett
omrade som bor skyddas och be varas till
tramtida generationer. Aven om. stenro-
sena idag firms registrerade som troliga
odlingsrdsen hos Riksantikvarieiimbetet,
bor hela omradet med gammal akermark
och dikert klassas som fast fornlanming
och darmed bH skyddat

Vi sponsrarfdreningen!

Skillbrant By^servke AB
Tel: 08-648 75 73

Mottl: 070-770 56 02
JonniSkillbrant

Byggnads

Vi sponsrar fdreningen!

Lai's Ror och Badrum
Mobit 070-306 00 65
Lars-Ake Larsson

WS-installationer ach Badrum

Vi sponsrar foreningen!

PK» El-service
Mobil:070&487931

ParKviberg

El-instalfationer

Ooidad tor vid Esktls Backa sommarea 2003.
Ur SHKF:s bildarkiv. Foto: Kent Skillbrant.



Projekt som pagar eller ar planerade
Vi har nu flera projekt som handlar om att
varda vara kulturhistoriska platser. Det ar:

• Kvarnangen (tidigare kallat Kvarn-
backen) som pagatt sedan ar 2001.
Projektledare: Gun Andersson. Alia
ar valkomna att delta utifran sin
egen formaga. Ar du intresserad, hall
utkik efter inbjudan till arbetsdagar
pa anslagstavlorna.

• "Oppet landskap" Planeras art starta
i maj 2004 under forutsattning att vi
far pengar till inkop av farstangsel.
Du som ar intresserad av att hjalpa
till att stangsla och skota om f aren, ta
kontakt med projektledare Britt
Wahlqvist och anmal ditt intresse.

• Eskils Backa som kommer att starta
upp under varen 2004. Alia ar
valkomna att delta utifran sin egen
formaga. Du som ar intresserad, ta
kontakt med projektledare Lars
Wigren eller hall utkik efter inbjudan
till arbetsdagar pa anslagstavlorna.

Projekt som handlar om hembygdsforskning
ar:

• Inventering. Att kartlagga
Svensboda fritidsornrade. Hur det
kom till och hur det har byggts upp.
Vilka som bor eller har bott har.
Samla in material och fotografier
fran forr och nu, for jamforelser over
tid och for framtiden. Idag ar
morgondagens historia. Mindre
projektgrupp om ca 5 personer.
Anmal intresse av att delta till
projektledare Kent Skillbrant.

• Gamla matt. En kartlaggning av
gamla matt och vikter. Projektet
drivs sjalvstandigt av Kent
Skillbrant.

Vi sponsrar foreningen!

Svensboda Natur- och
Fritidsforeningen

Tel: 0176-26 11 99 (bost)
Daniela Gronlund, ordforande

HTML, ett projekt som gar ut pa att
spara alia dokument i ett system
som sedan kan anvandas for vidare
forskning inom foreningen. Det ar
dokument om
a) var forening
b) fritidsomradet, garden och vart
naromrade
c) resultat fran forskningsprojekt,
hjalpmedel, lankar m m
Ett projekt som drivs sjalvstandigt
av Kent Skillbrant.

"Folket i byn" Forskning i gamla
handlingar for att kartlagga
befolkningen i Svensboda genom
arhundradena fram till 1950-talet, da
fritidsomradet borjade byggas upp.
Projektet drivs och bekostas
sjalvstandigt av Gun Andersson.
Resultatet kommer sa smaningom att
publiceras i skriften Svensbodas
historia - del III.

Vi sponsrar foreningen!

Lillsjdns Vattenforening
Tel: 08-659 75 39 (bost)

Gosta Rhodin, ordforande
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Idag ar morgondagens historia

Intervju med Kent Skillbrant orn nutidsinventeringen av Svensboda
Av Kerstin Svenson

Det ar sakert nagra som har sett dig ga
omkring och f otograf era i omradet, vad ar
det du gor?

For ca 1 ar sedan borjade en arbetsgrupp
inom Svensboda Hembygds- och Kultur-
historiska Forening att inventera Svens-
boda fritidsomra.de genoni att fotografera
och kartlagga alia tomter. Inventeringen
handlar om omradets historia och hur det
byggdes upp geografiskt i tiden.
Varf or f ick ni iden att gora den har inven-
teringen?

Vi har idag en del information om vad
det gamla Svensboda har varit en gang i
tiden. Vad vi nu gor ar att se vad som ha'n-
de i Svensboda nar den senaste kolo-
nisationen borjade.
Vilken typ av information samlar ni in?

Vi samlar in data tomtvis fran det av-
styckningen agde rum till dags dato. Vi tar
in uppgifter om a'gare, barn, aldrar, datum
for kop, kopeskilling, taxeringsvarde,
byggnadslov, huvudbyggnader, bodar m
m. Aven byggkostnader kan vara intres-
sant och om t ex leverans har skett fran
Svensboda Traindustri eller om man har
byggt sjalv i losvirke. Vi tar ocksa garna
emot fotografier fran byggnationer och
forandringar pa tomten.
Ar det bara byggf oton ni vill ha?

Nej, vi ar intresserade av alia typer av fo-
ton. Det kan vara naturbilder fran olika
omraden i Svensboda, vinter, sommar,
host- och varbilder, bilder pa personer som
bor i huset, grannar, fester, djur, ja allt ar
valkommet. Det firms inga granser i den
kategorien.
Vad sker med fotografierna sedan?
Till att borja med vill vi heist ha blyerts-
noteringar pa baksidan av fotot dar det
framgar vem som ar fotograf, vilka som ar
med eller vad fotot forestaller och nar det
togs. Det har ingen betydelse om det ar

framkallade bilder, dior eller negativ. Pa
dior och negativ far man gora anteckningar
vid sidan om. Fotografierna scannas in och
sparas sedan i foreningens bildarkiv. Det vi
ar ute efter ar att fa scanna av bilder och ha
ratten att anvanda dem i olika reportage i
bl a var medlemstidning. Givetvis kommer
vi att fraga om lov forst. Vi lamnar darefter
tillbaka bilderna savida vi inte far behalla
dem i var f otosamling.
Men ar det tillrackligt med bara foton?

Nej, vi kommer a'ven att intervjua man-
niskor som har varit med fran start sa langt
det ar mojligt. Det kan vara berattelser om
allehanda ting, trakigt, roligt, ja allt ar in-
tressant. Intervjumetoden kan a'ven anvan-
das for att beratta om fotografier.
Vad mer vill ni fa information om?

Ett annat projekt for studier ar de fore-
ningar som funnits och finns i Svensboda
och kartlagga hur de har kommit till och
hur foreningarna har arbetat m m. Vi vill
ocksa veta vilka manniskor som varit enga-
gerade.
Hur har ni ta'nkt att fa kontakt med alia
manniskor som har nagot art bidraga
med?

Det har projektet kra'ver sa mycket tid att
det omojligt kan goras av en person. Darfor
vill jag som projektledare framfora en liten
efterlysning. Forutom fotografiska bidrag
sa soker jag medhjalpare till projektet. Det
kan vara som enskild eller i grupp, alia be-
hover inte traffas samtidigt. Men som pro-
jektledare haller jag ordning pa att vi inte
utfor dubbelt arbete som att intervjua
samma manniskor osv.
Varf or ar allt detta sa viktigt?
Just idag ar morgondagens historia och all
information som vi kan fa in ar viktig. Alia
bidrag som skickas in i form av fotografier,
berattelser eller vad det nu ar for nagot,
gor att du blir ihagkommen och synlig
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aven i framtiden.
For inte sa lange sedan berattades det att

ett par hade eldat upp gamla fotografier
over Svensboda i samband med forsalj-
ningen av deras hus. Det ar synd art vi inte
startade tidigare med inventeringen. Da
hade vi kanske fatt bilderna.

Gun Andersson har berartat om sin histo-
riska forskning om Svensboda under de
senaste 500 aren dar hon funnit det tids-
odande att hitta ratt i arkiven. Det vi gor
har ar att skapa ett eget arkiv for framtida
bruk, samtidigt som vi kan anvanda den
till vissa projekt och forskning redan idag.
Till slut vill jag bara saga att det ar inte
bara kungar och digniteter som utgor hi-
storia. Sma manniskor som du och jag ar
de verkligt historiska. De har bara inte fatt
nagon uppmarksamhet forut.

Du som har nagot att dela med dig av i
form av berattelser, tidningsurklipp eller
fotografier m m, ring till mig pa tel 0176-26
13 17 eller skicka material till Svensboda
194, 76010 Bergshamra.

Hamtat ur SHKF:s bildarkiv:
Tva utklipp ur reklamblad for Svensbo-Stugan "Torpet typ 2" fran mitten av 1950-talet.

En sista fraga! Hur har ni tankt er att med-
lemmarna ska kunna ta del av allt materi-
al som ni samlar in? De vill nog att mate-
rialet inte anvands pa ett felaktigt satt!
En del fakta sparas i dagslaget enbart for
framtida forskning.

Intervjuer kommer att sparas i ett Ijudin-
spelat och redigerat exemplar for framti-
den. Finns det nagon rolig historia att be-
ratta kommer den endast att publiceras
med "intervjuoffrets" godkannande.

Bilder vill vi ga'rna dela med oss av och
trevligt ar ocksa att vi har blivit lovade 1
till 2 sidor i var medlemstidning, dar vi
kan redovisa inkomna foton med tillho-
rande beskrivning.

Valkomna till nasta utgavas
KAVALKAD

EFTERLYSNING

Vem eller vilka kopte Svensbo-Torpet och hur mycket kostade det da ?
Vem har det kvar i orginalskick ?

Vilka forandringar har gjorts och nar ?
Ar det nagon som har annan typ av hus fran Svensboda Traindustri ?

Har nagon nagra andra ritningar eller upplysningar ?
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Medlemsavgiften 2004

Det ar snart dags att betala in arets
medlemsavgift. Senast den 29 februari
onskar vi fa in den, sa att styrelsen kan fa ett
grepp om foreningens ekonomi och kunna
planera for verksamheten.

Vi hoppas givetvis pa att fa behalla dig
som redan ar medlern och att du som annu
inte ar medlem, vill bli det 2004.

Arsmotet beslot att medlemsavgiften for
2004 ska vara oforandrad, 100 kroner for
huvudmedlem och 50 kroner for familje-
medlem. Bifogat till derma sida firms ett
inbetalningskort. For dig som betalar over
Internet, se till att uppgifter om medlems-
namn och adress firms med.

Ett medlemskap innebar att du sjalv
valjer om du vill ta aktiv del i foreningens
olika aktiviteter eller vara en passivt
stodjande medlem. Om du sympatiserar
med foreningens syften, men inte har
mojlighet att delta aktivt, ar det mycket
vardefullt om du anda vill stotta fore-
ningens verksamhet genom ett medlemskap.

Vad far du for medlemsavgiften?
Du far genom olika aktiviteter information
och kunskap om Svensbodas historia. Du
erbjuds att delta i eller ta del av resultat fran
hembygdsforskningen i den takt som olika
projekt i Svensboda startar upp. Du ar
valkommen att i gemenskap med andra
delta i varden av vara kulturhistoriska
platser.

Du far ocksa tva nummer per ar av
medlemstidningen, mojlighet art genom
foreningen prenumerera pa Sveriges Hem-
bygdsforbunds tidskrift "Bygd och Natur"
till reducerat pris. Medlemmar har ocksa tio
procents rabatt pa Gun Anderssons skrifter
om "Svensbodas Historia".

Tidningen Ledungen

Pa bifogat inbetalningskort kan du kryssa
for om du onskar en arsprenumeration pa
tidningen Ledungen for 100 kroner. Du

betalar in avgiften for prenumerationen med
arsavgiften for medlemskapet i var
foreningen.

For dig som betalar over Internet, se till
att det tydligt framgar att du onskar en
prenumeration.

Ledungen ar Stockholms lans hem-
bygdsforbunds tidskrift. Den utkommer
med fyra nummer per ar. En facktidning for
dig som ar intresserad av kulturhistoria,
hembygdsforskning, kulturmiljovard och
arkeologi. Dar kan du bland annat lasa om
senaste nytt fran olika projekt i lanet, andra
hembygdsforeningars aktiviteter och fa tips
pa kurser, foredrag och intressant litteratur.

Om du later din prenumeration ga via
var forening far vi behalla 40 kroner per
prenumeration som tack for den admini-
strativa hjalpen.

Sa passa pa art skaffa dig en lasvard
tidskrift, samtidigt som du bidrar med en
extra inkomst till foreningen!

Ledungen till halva priset
Stockholms lans hembygdsforbund har ett
speciellt erbjudande till styrelsens ledamoter
och funktionarer. Det innebar bland annat
att de medlemmar som ar valda till uppdrag
som revisor, revisorsuppleant eller som
ingar i valberedningen kan prenumerera pa
Ledungen till halva priset.

Kryssa i pa inbetalningskortet och andra
100 kr till 50 kroner.

Till sponsorer

2003 var ni tolv foretag och foreningar som
sponsrade Svensboda Hembygds- och
Kulturhistoriska Forening. Vi tackar for ert
stod och hoppas givetvis art ni vill fortsatta
att stodja oss som sponsorer aven detta ar.

Bifogat till derma tidning firmer ni en
faktura pa sponsor avgiften for 2004.

Nya foretagssponsorer till var forening,
ta kontakt med Kent Skillbrant for mer
information. Kent har telefon 0176 - 26 13 17
eller 26 04 30.
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Foreningsbrev B

Vid obestallbarhet retur till
Svensboda Hembygds- och
Kulturhistoriska Forening
c/o Andersson, Svensboda 50
76010 Bergshamra

Marie Grb'nmark-Carlsson
Jan Carlsson
Svensboda 157
760 10 Bergshamra

Gokotta
Var forening star som vard
for Riala hembygds-
forenings gokotta i var. Vill
du vara med? Tid och plats
annonseras pa omradets
anslagstavlor.

Sommarens program
Kom med forslag till vad
foreningen ska erbjuda for
aktiviteter i sommar.
Kontakta nagon i styrelsen i
god tid innan medlems-
motet i maj.

Glom ej
Var vanlig och betala
medlemsavgiften senast den
29 f ebruari.

Stadgar
Det kommer inte art goras
nagot generellt utskick av
foreningens stadgar. Vill du
ha stadgarna, kontakta Kent
Skillbrant, 0176-261317.

Tranor i Lillsjon
Ett tips for dig som inte
kanner till det. I manads-
skiftet april/maj har vi
tranor som hackar i Lillsjon.

Gavor
Om du vill hedra nagon
genom att skanka pengar till
foreningen i den personens
namn, tar vi tacksamt emot
gavan och skickar gavobrev
till jubilaren eller dodsboet.
Sart in valfritt belopp pa
foreningens postgiro -
nummer 39 59 99-6. Skriv
texten du vill ska sta i brevet
och det datum da brevet ska
vara frarnme hos givaren.

Medlemsmbte
Foreningens medlemsmote
halls lordagen den 22 maj pa
dansbanan vid f otbolls-
planen. Da beslutar vi om
sommarens aktiviteter.
Separat kallelse kommer att
skickas ut.

Nya fynd i skog och mark
Spar av stengardesgardar
utmed Kvarnkarret och
fynd av sandsten efter
gamla sockenvagen. Spar av
lamningar i Sjohagnaden,
troligen rester av gamla
husgrunder. Nar vi vet mera
kommer mer information.

Kontaktpersoner sokes
Har du en specialkunskap
som kan vara till gladje for
foreningen? Vill du dela
med dig av det du kan?
Kontakta Gun Andersson,
0176-260672.

Varen vid Kvarnangen
En upplevelse for dig som
tycker om naturen pa varen.
Har kan du se vitsippor,
blasippor, violer, tibast,
kabbleka och ha'gg. Sitt pa
banken under haggen. Njut
av doften och backens
porlande. Kanske har vi
lyckats fa en hyresgast i
holken for kattugglor.
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