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Ledare

En god fortsattning pa det nya aret onskas
alia medlemmar och sponsorer. Forhopp-
ningsvis blir det ytterligare ett bra ar for var
forening.

Forra aret steg medlemsantalet med 49
procent och foreningen fick mycket positiv
respons for sitt arbete. Framfor allt faren
blev en succe. Det ar darfor gladjande att
kunna meddela att faren kommer tillbaka
aven denna sommar. Du kan lasa mer om
detta i tidningen.

Vi fick ocksa mycket uppskattning for
medlemstidningen. Sa hor garna av dig med
synpunkter och 6'nskemal pa innehall. Var
forhoppning ar aven att vi blir fler som vill
bidra med material till tidningen.

Vara syften med foreningen; att forska om
var hembygd, bygga upp ett hembygds-
arkiv, sprida information om bygdens
historia och varda kulturhistoriska lamn-
ingar, ser hembygdsforbundet som ange-
lagna uppgifter for en hembygdsforening.

I det ha'r numret firmer du ett innehall som
aterspeglar var inriktning men aven
information fran arsmotet och om utflykten
till Angso nationalpark som planeras till
maj/juni. Du kan bland annat ocksa lasa om
ett torp i Svensbodas naromrade som lockar
till en utflykt pa egen hand i sommar och
om gamla svenska matt.

Kom ihag att plocka ur inbetalningskortet
for medlemsavgiften 2005 som finns fore
sidan 15. Vi ar tacksamma om avgiften
betalas in till den sista februari.

Ett stort tack till Er alia som stoder
foreningen pa olika satt. Jag tanker pa Er
medlemmar, sponsorer, Ni som bidrar med
gavor i form av pengar eller material och
som lanar ut saker till foreningen.

Jag onskar dig en trevlig lasning och ser
fram emot att ha dig som medlem eller ditt
foretag/forening som sponsor aven detta ar.

Gun Andersson
Ordforande och ansvarig utgivare

SUENSBO ges ut av Svensboda Hembygds- och Kulturhistoriska Forening. Tidningen utkommer
med tva nummer per ar, januari och juni. Tidningen ingar i medlemsavgiften.
Extra exemplar av tidningen kan kopas och kostar da 50 kroner styck.
Medlemsavgift: 100 kroner for huvudmedlem, 50 kroner for familjemedlem.
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Ansvarig utgivare: Gun Andersson, telefon 0176 - 26 06 72
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Tidningens adress: c/o Kerstin Svenson, Svensboda 194, 760 10 Bergshamra
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Omslagsbild: Svensbodavagen 2003. Ur SHKF:s bildarkiv. Foto: Kent Skillbrant.
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Styrelse och funktionarer for 2004/2005

Ordforande

Sekreterare

Gun Andersson
Svensboda 50
76010 Bergshamra

Kent Skillbrant
Svensboda 194

Lillsjovagen 26
0176 - 26 06 72

Granvagen 5
0176 - 2613 17,26 04 30

Kassor UllaRahlen
Svensboda 158

Kvarnvagen 12
0176 - 26 11 52

Ord. ledamot

Ord. ledamot

Kjell Sandholm-Bergholtz
Lyckselevagen 80,2 tr
16267VaUingby

Lars Wigren
Svensboda 255

Tallvagen 24
08 - 89 70 33
0176 - 26 05 95

Bergvagen 1
0176-260631

Suppleant

Suppleant

Margit Forsberg
Morsilsgatan 17
162 66 Vallingby

Asa Granlund
Svensboda 75

Lillsjovagen 22
08 - 37 40 88
0176 - 26 03 28

Alvagen 4
0176 - 26 08 92

Revisor Pia Johansson Ullsten
Svensboda 275

Envagen 1
0176 - 2611 69

Revisor Monica Lundqvist
Svensboda 159

Ronnvagen 6
0176 - 26 07 20

Revisorssuppleant

Revisorssuppleant

Siv Hellstrom Hansen
Svensboda 155

Therese Oxf alt
Ankdammsgatan 38
17167SoIna

Kvarnvagen 17
0176 - 26 08 58

Bergvagen 2
08 - 83 81 37

Valberedning
Sammankallande Berit Staaf

Svensboda 74
Bjorkvagen 3
0176-261105

Marie Gronmark Carlsson
Svensboda 157

Kvarnvagen 10
0176 - 2611 74

Tord Lundqvist
Svensboda 159

Ronnvagen 6
0176 - 26 07 20



Information fran arsmotet
Lb'rdagen den 25 September samlades 24
medlemmar till foreningens arsmote. Till
ordforande for motet valdes Jan Carlsson,
som pa ett utmarkt satt ledde arsmotet och
bidrog till en mycket trevlig stamning.

Medlemsantalet vaxer och var ord-
forande berartade om den positiva respons
som foreningen far for sitt arbete i
Svensboda av fritids- och permanent-
boende. Speciellt faren har varit en stor
succe, bade bland barn och vuxna.

Marie Gronmark Carlsson uppmark-
sammades for sitt vardefulla arbete med
vaxtinventeringen vid Kvarnangen och
Brian Davenport for sitt stora engagemang i
farprojektet.

Arsmotet beslutade bland annat att
godkanna foreslagna stadgar och styrelsens
forslag till verksamhetsplan och budget for
kommande verksamhetsar. Det innebar
bland annat att fortsatta med pagaende
projekt, ge ut tva nummer av medlems-

tidningen Suensbo, arbeta med upp-
byggnaden av foreningens eget hembygds-
arkiv och att anordna en gemensam utflykt
till Angso nationalpark i var.

Arsmotet beslutade ocksa om aktiviteter
som kornmer att ske i samarbete med SNF.
En ar att paborja inventeringen av kultur-
historiska platser i Svensboda och marka ut
dem pa en karta, verka for att gangstigarna
som gar over Kvarnkarret samt gamla
sockenvagen blir kanda och att arbeta med
forsta utgavan av foreningens webbsidor.

Britt Wahlqvist avtackades med blom-
rnor och present for sin tid i styrelsen och
for att hon sag till att vi fick far till
Svensboda.

Motesordforande Jan Carlsson avtac-
kades med en guidad utflykt till valfri
kulturhistorisk plats i Svensboda for sig och
sinfamilj.

Angso nationalpark

Folj med till Angso, en par/a I havet, 10 km sydvast om Furusund!

En utflykt med bat planeras att aga rum under maj/juni manad 2005.
Batturen fran Ostana farjelage tarcirka 1/2-1 timme.

Rundvandring med guide tar cirka 2 timmar.

Angso har bevarat ett stycke vackert och
alderdomligt odlingslandskap med blom-
mande slatterangar och betade hagar.
Skonheten i landskapet ar fantastisk och
ager en blomsterprakt utan dess like i
Roslagen. Bland annat forekomsten av
Adam och Eva a'r riklig. Ons rika flora och
fagelliv ar speciell, i synnerhet pa varen och
forsommaren. Dar finns ocksa kilometervis
med tragardesgardar.

On ar flack och lattgangen. Dar finns ett
nat av markerade stigar att vandra pa.
Hund far medforas men den rnaste hela

tiden hallas kopplad. I skrivande stund ar
det for tidigt att meddela "hur och nar och
kostnad" eftersom pris och turlista for varen
annu ej utkommit. Detta kornrner att anslas
pa anslagstavlorna under april manad.

HALL UTKIK och anmal sa snart som
mojligt, sa att jag kan se hur stort intresset
ar for denna utfard!

VALKOMMEN OMBORD!
Margit Forsberg

Tel: 08-37 40 88,0176-26 03 28



Vad har styrelsen haft for sig sen sist?

Styrelsen har haft tva sammantra'den efter
arsmotet.

Vi har arbetat efter den inriktning som
medlemmarna beslutade for verksamhets-
aret. En del av detta arbete kan du se i detta
nummer av Suensbo, bland annat att
anordna en utflykt till Angso nationalpark
under varen eller forsommaren. Ett annat
uppdrag var att verka for att promenad-
stigarna over Kvarnkarret blir kanda och
anvands.

Vi sponsrar foreningen!

Lai's Ror och Badrutn
Lidingo, fritidshus i Svensboda

Mobil: 070-306 00 65
Lars-Ake Larsson

WS-installationer och Badrutn

Efter onskemal fran medlemrnar att fa kopa
extra exemplar av SUENSBO, har styrelsen
beslutat att bade medlemmar och icke
medlemmar kan kopa losnummer av
tidningen. Varje exemplar kostar 50 kronor.
Ta kontakt med Kent Skillbrant pa telefon
0176 - 26 04 30.

Vi sponsrar foreningen!

Svensboda Natxtr- och Fritidsfbrening

Kjell Sandholm-Bergholtz, ordforande
Telefon 0176-26 05 95
Telefon 08-89 70 33

Brian Davenport har av styrelsen utsetts till
ny ansvarig efter Britt Wahlqvist for
projektet "oppet landskap". Brian kommer
att bjuda in till ett mote i borjan pa maj, dar
alia som ar intresserade av att hjalpa till att

skota om faren i sommar far information om
vad det innebar, samt att schemat for
sommarens faraherdar gors upp.

Styrelsen har ocksa utsett Brian till
ledare for projektet med promenadstigarna
over Kvarnkarret.

Vi sponsrar foreningen!

KS Office HB
Svensboda

Telefon och Fax 0176 - 26 04 30
Mobil: 070 - 668 6214

Kent Skillbrant, Kerstin Svenson

Foretagsekonomi och Dataregistrering

Lennart Staaf har pa eget initiativ atagit sig
att skota kulturmiljovarden av Sjohagnaden.
Styrelsen har darmed utsett Lennart till
ledare for det arbetet.

Vi sponsrar foreningen!

Bokobo
Alta

Telefon: 08 - 773 45 37
Mobil: 0708-77 34 53

Bo Barkman

Mobler och handikapphjalpmedel

Styrelsen har lamnat in anso"kan om att
foreningen ska bli registrerad som en
bidragsberattigande ideell forening hos
Norrtalje kommuns Kultur- och fritids-
forvaltning. Blir vi registrerade kan vi varje
ar fa ett bidrag som i dagslaget ar 2 000
kronor. En registrering innebar ocksa att vi
har mojligheter att ansoka om bidrag for
speciella projekt hos denna forvaltning.



Vi sponsrar foreningen!

Skillbrant Byggservice AB
Svensboda

Telefon: 08 - 648 75 73
Mobil: 070 - 770 56 02

Jonni Skillbrant

Byggnads

Styrelsen har bestamt att tacka ja till
Stockholms lans hembygdsforbunds for-
fragan att presentera var forening i en
artikel i deras tidskrift "Ledungen". Kent
Skillbrant och Kjell Sandholni-Bergholtz
har uppdraget att skriva artikeln.

Vi sponsrar foreningen!

EKRAM Bygg Schakt &
Transportekonomi

Skarpnack
Telefon: 08 -39 57 00

Mobil: 0708 - 9214 00
Ronny Marke

Tmdgdrd Transport Hoglyft

Lars Wigren har fatt styrelsens uppdrag
att undersoka mqjligheterna att fa en
guidad visning av Ostana slott med
omgivningar nagon gang framover.

Vi sponsrar foreningen!

PK:s El-service
Farsta

Mobil: 0708 - 35 41 00
Par Kviberg

El-installation

Styrelsen har beslutat att var forening inte
ska delta aktivt i att arrangera Stockholms
lans hembygdsforbunds 30-ars jubileum
under 2005 eller i arrangemanget av deras
arsmote i mars i Norrtalje.

Vi sponsrar foreningen!

Henningssons Byggservice
Lagboda

Telefon: 0176-26 05 13
Mobil: 0708 -48 79 31
Allan Henningsson

Byggnads

Styrelsen vill an en gang framhalla det
goda samarbete vi har med SNF. Vi har nu
flera gemensamma projekt,

Ett ar "Stigarna over Kvarnkarret" dar
SNF star for kostnaderna for ytterligare
broar och spangar over dikena. Ett annat
ar "Att bygga gardesgard" dar vi genom
SNF planerade skogsgallring under
vintern 2005 kommer att fa material till
gardesgard.

Forutom de gemensamma projekten
radgor SNF med oss i olika fragor, som
exempelvis forekomsten av
kulturhistoriska lamningar rnom omraden
dar skogsgallring ska ske.

Vi sponsrar foreningen!

F:a Micke Hedin
Svensboda

Telefon: 0176 - 2611 27
Mobil: 070-324 09 02

Mikael Hedin

Schakt och Transport

Foreningens medlemsmote halls pa
Kvarn-angen lordagen den 14 maj kl 11.00,
eller pa fotbollsplan vid dahgt vader. Da
bestammer vi sommarens program.



Gamla Svenska matt
Langdmatt

Av Kent Skillbrant

Aln ar ett gammalt fornsvenskt ord och
betyder egentligen underarm, vilket
parninner om att alnen en gang var ett
naturmatt, med ett ospecificerat varde.
Detsamma galler turn, fot, hand, tvarhand,
famn med flera. Praktiskt att ha mattstocken
med sig, eller hur?

Ett annat naturmatt i langdmatts-
kategorin ar till exempel spann. Det ar
avstandet mellan tumme och pekfinger i
utspant lage. Nar det galler finger eller
fingersbredd var de ocksa naturmatt fran
borjan men kan senare ha blivit ett arv fran
romarriket. Den romerska foten delades
som var i 12 delar, vilka namndes unciae
(turn). Den delades aven i 16 delar som
benamndes digiti (finger). Det farms andra
naturmatt som knogmal = langfingrets
langd.

De har naturmatten har val sedan lange
varit forsvunna? Inte alls! Vem kommer inte
ihag sin militartjanst? "Malets plats, fyra
fingrar vanster stora tallen." De anvands
och ar fortfarande gangbara. Min srna-
landska farmor Axia hade matt for stickade
sockor: "Te karar gar de 3 o te kvinnfolk 2a/2
knoamoul" (Till karlar gar det 3 och till
kvinnor 2l/2 knogmalsmatt). Hermes
knogmalsmatt var fran ta till hal. Vi pratar
om 1950-talet.

Det firms aven omtalade gamla langd-
matt som t ex Muskothall = ca 300 steg.
Riphall - cirka 50 meter. Naverskomil = sa
langt ett par naverskor holl (crrka 1,5 mil).

Naversko fore start

Vecka sjo eller veckosjo = sa langt ett
roddarpass var (kommer av det fornsvenska
ordet vika som betydde vaxling).

Stenkast finns omnamnt i landskapslagarna
och ar mer ett juridiskt matt an langdmatt.
Ett litet barn kastar ju inte lika langt som en
vuxen. Hade man dra'pt nagon och den
handelsen hade sirt ursprung fran ett
avstand som var storre an ett stenkast,
kunde det betraktas som planerat mord,
eftersom man hade mer rid till eftertanke
med ett langre avstand till garningsplatsen,
Var det kortare, kunde det betraktas som
drap i hastigt mod.

Fore 1605 farms det na'stan lika manga
olika mart for alnen som det fanns bygder i
Sverige.

Bygder som lag na'ra och hade handel
med vara grarmlander var sakert lika
mycket mattsatta efter narUggande handels-
omraden.

Har nagra geografiska skillnader for
alnen. Exempelvis var den gutniska alnen
kortast med 55,36 cm. I Malarlandskapen
och Ostergotland hade alnen en langd av
cirka 56 cm och i Vastergotland cirka 64 cm.
I dalatrakterna hade man en aln som
troligtvis lag i storleksordning med
Rydaholmsalnen. Rydaholmsalnen ar 59,36
cm och det finns bela'gg for den fran 1400-
talet. Sjalva kyrkan finns omskriven fran
1100-talet.

Karl IX kommer 1605 med ett plakat
som sager, att alnen i Sverige ska vara lika
stor som den "genornsnitts"-aln som hanger
pa porten till Rydaholms kyrka. Han later
tillverka en kopia av den smalandska alnen
och hanger upp den som rikslikare i
Stockholms Radstuga.

Efter 1605 fanns det fortfarande olika
storheter pa alnen. Dessa var yrkes-
relaterade. Bland annat fanns till exempel
skinnaralnen och skraddaralnen som an-
vants av skinnskraddar- respektive skrad-
darskraen. De motsvarade la/2 lagstadgad
aln. Kan det vara sa att ordet "bli skinnad"
harstammar harifran?



Alnen delades upp i 2 fot a 29,7 cm, 4
kvarter a 14,8 cm, 24 turn a 2,47 cm. Uppat
ar 3 alnar = 1 famn = cirka 1,78 m.

Den gamla milen ar 18 000 alnar lang
(10 689 m). Den borjar inte ga'lla fb'rran vid
1649-ars skjuts- och gastgiveriforordning.
Att milen inte blev fardigbehandlad i 1605-
ars plakat berodde pa att detta plakat
inneholl en mangd kompromisser. Den
storsta orsaken var att den hade olika
betydelser i olika omraden samt att man
hade svart att besluta hur den skulle matas.
Var det fagelvagen, genom skogen, genaste
vintervagen eller landsvagen som skulle
raknas.

Fore 1605 farms inte den gamla milen.
Man raknade avstandet i rast eller raster,
vilket senare fick namnet skogsmil som nu
forkortades till mil.

Nar den gamla milen blir enhetlig en-
ligt 1649 ars skjuts- och gastgiveriforord-
ning blir detta samtidigt ett medelavstand
mellan gastgiverigardarna. Nu delas milen
i halvor och i fjardedelar, sa kallade fjar-
dingar. En fjardings vag blir 2 672 meter.

Foto: Kent Skillbrant

Nu lever de svenska langdmatten ett lugnt
och behagligt liv fram till 1739.

1 fot far nu, forutom den gamla heder-
liga verktummen (1 /12 fot), for forsta
gangen ett 10-decimalmatt Foten delas i 10
decimaltum a 2,97 cm och 100 linier (linjer)
a 2,97 mm. Verktum anvandes, som
tidigare, mest av hantverkare och

byggmastare. De nya decimalmatten
anvandes av, bland andra, lantmatare.

1855 kom ett forsok till decimalsystem.
Nu forsvinner alnen och fot blir grund-
matt istallet. 1 fot ar lika stor som tidigare,
men nya matt kommer till. 10 fot blir nu 1
Stang = 2,97 m och 100 fot blir 1 Rev = 29,7
m. Den svenska milen undgar decimali-
seringen och ar fortfarande lika stor som
forut = 36 000 fot. Ett annat matt som far
vara ifred ar verktum och naturligtvis 1739
ars decimaltum och linier (linjer).

Redan 1658 uppvaktade den svenske
skaldekonstens fader Georg Stiernhielm,
Karl X Gustav med sin "Carlstav". Den var
en forsta tanke om decimalsystemet i
Sverige. Den var inte bara en langd, utan
kunde samordnas med bade volym och
vikt. Han var for tidigt ute med sina
radikala ideer, for det skulle ta nastan 200
ar innan man forsokte infora decimal-
systemet och 221 ar innan det slutligen
genomfordes.

1878 beslutades om vart nuvarande
mattsystem.

Nar anammades mattens forandringar
hos det svenska folket? Bra fraga, men det
finns tyvarr inget bra svar.

Inom till exempel idrotten loper vi
fortfarande 1 engelsk mil. Ordet famn
anvandes av sjofarten langt in pa 1900-talet
och sa vidare.

Sjalv har jag som snickare alltid pratat
om turn (verktum, engelskt, inte svenskt)
na'r det gallt olika dimensioner pa sagat
och hyvlat virke, trots att det millimeter-
anpassades for 30-talet ar sedan. Turn ar
mitt sprak sa lange jag lever.

Det senast uttalade mattrelaterade
ordet torde vara "skitlangt". Hur langt ar
skitlangt? Utredningen ar redan klar.
Skitlangt ar ett helt nytt naturmatt. Det ar
individuellt anpassat och anger gransen for
hur langt man orkar ga, cykla, aka bil eller
annat fardmedel utan att gora avkall pa sin
bekvamlighet. Det ar ett helt nytt begrepp i
langdmattens historia. Det arfor langt.

Vet du att: Milstplpe ariger hel-, halv-
eller kyartsmil fran narmaste1

- skjutsstation. » :" • • ; - ••;': ' •



I en glanta i skogen

Av Britt Wahlqvist

Mellan Spersboda och Alboda ligger ett litet
torp, Skrubboda. Man kan ta sig dit pa tre
satt. Fran Svensboda gar man enklast
Stensjovagen mot Spersboda. Man kan
ocksa folja en smal stig genom skogen fran
Spersboda eller promenera fran Svensboda-
vagen mot Alboda och darefter folja en stig
som klattrar over bergen mot Skrubboda.

Det ar ett rott litet torp med rum och
kok samt en vedbod med dass utanfor.
Nedanfor torpet hittar man grunden till den
raserade ladugarden och ett stycke, kanske
hundra meter darifran glittrar sjon
Trehorningen.

Manga ganger har jag slagit mig ner dar
i gronskan vid torpet och forsokt leva mig in
i hur det kunde vara aft bo dar inne i
skogen, utan el, telefon eller korvag. Bodde
det en enstoring eller en familj dar? Kunde
barnen i sa fall ga i skolan? Vad levde man
av? Vilka husdjur kunde ha bott i
ladugarden?

Mina fragor blev en dag ovantat
besvarade. Det var for cirka tjugo ar sedan
nar jag satt och pratade med Edith Karlsson
som da bodde pa Rosenlundsgarden i
Bergshamra. Hon berattade att hon hade
bott i Skrubboda. Edith Karlssons man
jobbade i skogen at Ostana mot att de fick

bruka torpet Han var ute pa dagsverken
och Edith skotte hem, barn, djur och
odlingar. De hade, om jag minns ratt, tre
kor, gris och hons. Mjolken korde Edith ner
till sjon pa en ka'rra for att fa den kyld. Den
kordes ocksa pa samma karra den langa
vagen over berg, stock och sten ner till
Svensbodavagen dar mjolkbilen hamtade.
Edith lyckades halla mjolken sa fri fran
bakterier att hon fick diplom for den.
Diplomet hangde pa vaggen i hennes rum
pa Rosenlundsgarden och hon berattade om
det med stolthet

Nar Edith och hennes man flyttade till
Skrubboda hade de en son och ytterligare en
son foddes dar. Nar barnen blev skol-
pliktiga kom de att tillhora Roslagskulla
skola. Vagen dit och hem gick genom
skogen och vid Alboda fick de sallskap med
barnen darifran. For att ta sig fram till
skolan och ater tillryggalade barnen nastan
tio kilometer. Edith vandrade och cyklade
ocksa langa vagar. Hon hjalpte till med
sysslorna i gardarna runt Lagboda med
bland annat potatisplockning.

Tiden man bodde i Skrubboda teck-
nades inte enbart ljus. Det var ensamt och
radslan for landstrykare var stor.

Karta skissad av Marie Gronmark Carlsson
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Sommaren med faren

Av Margit Forsberg

Sommaren som gick var inte lik nagon
tidigare sommar i Svensboda. Den 25 maj
kom de sju faren och forandrade byn.
Barnen gav forslag till namn pa dem och
den 13 juni hade vi en namngivnings-
ceremoni med glass.

Vi var 9 familjer som anmalt oss som
farskb'tare. Vi, min man Rune och jag, var
fb'rst ut. Med spanning och lite oro tilltradde
vi var befatming. Skulle vi klara det har? Vi
besokte faren minst tre ganger dagligen.
Forsta dagen tittade de nyfiket och
avvaktande pa oss, men allteftersom
dagarna gick blev vi vanner och halsades
vid varje besok med glada baa-anden och de
kom oss till motes. De ville bli klappade och
kelade med och det gjorde vi garna. De blev
under sommaren ordentligt bortskamda.

Vart arbete bestod i att se till att det
farms vatten samt att faren trivdes och
madde bra. Nagra ganger stangslade vi om
och slappte in dem i en ny hage dar graset
var grb'nare och rikligare. Da gallde det att
halla sig undan for att inte bli
omkullsprungen. Vi fick ocksa hjalpa Britt,
att smorja in dem mot knott och fastingar
och ge nagra av dem avmaskningsmedicin.
Det var inte helt latt da faren visade sig vara
mycket starkare an vi trodde och de hade
egna tankar om proceduren, men aventyret

avlopte lyckligt. Vi var ocksa med om att
vaccinera faren tillsammans med Kristina,
farens agare.

Jag har forstatt art det inte ar sa
bekymmersfritt som man kan tro att ha far,
na'r man ser dem ga och beta pa angen. De
kan drabbas av allvarliga sjukdomar och
behover darfbr tillsyn och omsorg. Trots det
har jag inte upplevt dessa veckor som nagot
betungande och jag vill inte kalla mig far-
skotare. Tillsynsman passar battre da det
mer stammer overens med de sysslor vi
utfort.

Man kan i fortsattningen indela
tidraknrngen till aren fore och efter faren i
Svensboda. Efter faren har vi fatt nya
bekanta och vanner. Det igenvuxna
Kvarnkarret ar pa god vag att bli en vacker,
oppen ang. Att ta en promenad och se pa
faren har for manga blivit dagens motion.
Barnens fortjusning och gla'dje att fa ga in
till faren och klappa dem har inte gatt att ta
miste pa.

Ett varmt tack till Britt Wahlqvist som
hade det overgripande ansvaret for pro-
jektet, som slagit sa val ut. Tack ocksa till
alia mina "kollegor" for gott och trevligt
samarbete under sommaren 2004. Vi ser
fram emot annu en farsommar i byn.

Vill du ocksa vara faraherde 2005?

Aven i sommar kommer vi att ha far i
Svensboda. Vill du vara med och hjalpa till
att skota om dem? Du kan redan nu gora en
preliminar anmalan. Antingen kan du ringa
till Marie Gronmark Carlsson pa telefon:
0176 - 2611 74 eller la'gga en lapp i ladan pa
hembygdsforeningens anslagstavla.

I borjan av maj 2005 bjuds alia intress-
erade in till ett informationsmote och da gor
vi ocksa upp schemat for sasongen. Projekt-
ledare for 2005 ar Brian Davenport.

Faren beraknas vara i Svensboda cirka 20-25
veckor. Alia ar valkomna att hjalpa till. Du
kan ta nagra dagar, dela en vecka med
nagon eller ta en eller flera veckor.

Det ar redan 14 famirjer som anmalt sig
preliminart som faraherdar 2005, men vi
kan vara betydligt fler. Om du vill veta
vilka som har anmalt sig, finns en lista pa
hembygdsforeningens anslagstavla.

Valkommen med din anmalan!
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Nya promenadstigar pa historisk mark

Av Gun Andersson

Du har nu mojlighet att promenera pa stigar
som gar kors och tvars over Kvarnkarret.
Stigarna har forbindelse med vagarna runt
omkring. Det betyder flera valrnojligheter
vid promenader an att enbart ga pa om-
radets vagar.

For flera hundra ar sedan var
Kvarnkarret uppsamlingsstallet for vattnet
som drev kvarnarna och stampen vid
Kvarnangen.

Nar Svensboda under 1700-talet inte
la"ngre hade egna kvarnar i bruk, farms inte
heller nagot behov av att damma upp
Kvarnkarret och omradet blev angsmark. I
och med att angsmarken dikades ut under
senare halften av 1800-talet kunde den borja
anvandas till akermark. Det var den fram
till 1960-talet. Enligt Gunnar Andersson,
bonden som a'gde rnarken fran 1942, var
Kvarnkarret den aker i byn som man fick
va'nta sist med att ploja pa varen, eftersom
den var sa vat.

Nar akern inte langre brukades gick kor
pa bete dar ett tag och under 1970-talet
saldes det som gronomrade nar nya delen
av fritidsomradet styckades av. Darefter har
Kvarnkarret vaxt igen.

Det finns fritidsboende som har akt
skridskor pa Kvarnkarret under 1960-talet
och som minns hur det sag ut nar hela
Kvarnkarret var ett oppet omrade.

Kvarnkarret ar for manga en okand
plats men val vard art upptacka och borja
varda. Det ar det omrade i byn som samlar
upp regn- och smalrvatten fran en mycket
stor yta runt omkring. Om det blir stopp i
diket som gar genom Kvarnkarret svammar
ka'rret over.

Det intraffade nagra ar i rad i slutet pa
1970-talet i samband med snosmaltningen.
Svensboda hade da plotsligt en ny insjo. Det
ledde till att SNF rensade upp hela diket i
borjan pa 1980-talet.

Sammanlagt ar det cirka tre kilometer stigar
som har rojts under sensommaren 2004.

Promenadstigarna ar ett samarbets-
projekt mellan var forening och SNF. Brian
Davenport som tagit initiativet till arbetet ar
ocksa utsedd till projektledare.

Under varen 2005 kommer ytterligare
nagra broar och spangar att byggas for art
underlatta att ta sig over nagra diken.
Skyltar med kartor kommer att sattas upp sa
att det blir la'tt att lokalisera sig. Stigarna ar
ocksa dragna sa att de gar forbi nagra
kulturhistoriska lamningar som kommer att
forses med informationsskyltar.

Under 2005 kommer stigarna art utokas
med en dragning fran Kvarnangen och
vidare till Sjohagnaden och upp till vand-
planen pa Bjorkvagen. I den andra anden
pa Bjorkvagen kommer en stig att dras till
Alvagen och tillbaka till svackan pa Lillsjo-
vagen.

Onskemal har ocksa framforts att dra en
stig fran vandplanen pa Tallvagen ner over
Eskils Backa och till gamla sockenvagen och
ut till fotbollsplan. Det kanske genomfors
som en tredje etapp under 2006.

Om vi blir manga som anvander stigar-
na behover vi inte lagga ner sa mycket
arbete pa att halla dem oppna.

Ambitionen ar att stigarna ska kunna vara
framkomliga aven for barnvagnar. Det ar
darfbr viktigt att upplysa om att stigarna
inte ar till for ridning eller moped- och
motorcrosskdrning.

Marken ar alldeles for mjuk for att kunna
halla f or detta.
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Stigar pa Kvarnkarret
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Svensbodasangen

Erik och Andreas Holm samt Johan
Hollbeck ar barnbarn till Birgitta och Lasse
Holm som bor pa Backvagen 2. Dessa
ungdomar 14, 11 och 10 ar tycker valdigt
mycket om att vara i Svensboda.

En dag sommaren 2004 beskrev de sina
kanslor for byn i sangtexten "Solen over
Svensboda". Erik anvande sig av melodin
till AIK:s supporters ang.

Vi i redaktionen blev mycket imponerade
och vill harmed sprida denna poesi till er
alia.

Kanske en sang vi kan forsoka oss pa
vid tillfalle. Fast melodin ar inte den
enklaste.

Solen over Svensboda
Melodi: The last farewell, Whittaker/Webster

Vi ser hur solen stiger over Svensboda
Vi ser dar Stensjons vatten blankt o klart
Och faren dom baar utav gladje
Och raven den spejar och den tar

Vi ser dom grona fargerna i skogarna
Vi vet att alia vagarna bar ra'tt

Refrang:
A vi i Svensboda, som alltid
ska vi leva och alltid ska vi
se oss vara har.

Ibland sa kan det blasa kalla stormar
Ibland kan himlen vara ganska gra
Men nar det galler byn vi alia alskar,
sa skiner solen snart pa oss anda

Vi vet om stora fester som vi alskar
Vi vet att snart sa ar det dags igen

Refrang:
A vi i Svensboda, som alltid
ska vi leva och alltid ska vi
se oss vara har.

Forskningsbidrag till var ordforande

Roslagens Sparbanks Stiftelser har tilldelat
Gun Andersson ett bidrag for hennes
forskning om folket i Svensboda.

Gun studerar gamla handlingar fran
1500-talet fram till 1950-talet, da byns mark
borjade styckas av till fritidstomter.
Resultatet av Guns forskning kommer sa
smaningom att publiceras som Svensbodas
historia - del III.

Den 27 oktober 2004 mottog Gun
bidraget pa 5 000 kronor vid en ceremoni pa
Roslagens Sparbank i Norrtalje.

Stiftelsens rnotivering lod: ett spannande
arbete som kommer att ge en utmarkt bild
av folket i Svensboda genom aren.

Foto: Ingalill Pettersson. Fotot ar i privat ago.
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Medlemsavgiften 2005

Det ar snart dags att betala in arets
medlemsavgift. Vi hoppas givetvis pa att fa
behalla dig soni medlem. Senast den 28
februari onskar vi fa in avgiften, sa att
styrelsen kan fa ett grepp om foreningens
ekonomi och kunna planera for
verksamheten.

Arsmotet beslot att me dlems avgiften for
2005 ska vara oforandrad, 100 kronor for
huvudmedlem och 50 kronor for familje-
medlem. Bifogat till denna sida finns ett
inbetalningskort. For dig som betalar over
Internet, se till att uppgifter om namn och
adress finns 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 a'r
valkommen att i gemenskap med andra
varda vara kulturhistoriska platser.

Du far ocksa tva nummer per ar av
medlemstidningen Suensbo, mojlighet att
genom fdreningen prenumerera pa Sveriges
Hembygdsforbunds tidskrift "Bygd och
Natur" till reducerat pris. Medlemmar har
ocksa tio procents rabatt pa Gun Anderssons
skrifter om "Svensbodas Historia".

Ytterligare tidskrifter

Pa bifogat inbetalningskort kan du ocksa
kryssa for om du onskar prenumerera pa
Sveriges Hembygdsforbunds tidskrift "Bygd
och Natur". Som medlem betalar du 75
kronor for ett ar. Prenumerationen maste ga

via var hembygdsforening for att du ska
kunna erhalla rabatten pa 25 kronor.

Du kan ocksa prenumerera pa
" Ledungen" som ar Stockholms lans
hembygdsforbunds tidskrift. En arsprenu-
meration kostar 100 kronor. Om du later din
prenumeration ga via var forening far vi
behalla 40 kronor per prenumeration som
tack for den administrativa hjalpen. Sa passa
pa att skaffa dig en lasvard tidskrift,
samtidigt som du bidrar med en extra
inkomst till f oreningen!

For dig som betalar over Internet, se till
att det tydligt framgar att du onskar
prenumerera och vilken tidskrift det ga'ller.

Ledungen till halva priset
Stockhohns 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 kronor.

Bidrag till farstangsel

Vill du bidra till inkop av farstangsel?
Foreningen tar tacksamt emot valfritt
belopp. Sma som storre bidrag valkomnas.
Pa inbetalningskortet finns en ruta du kan
kryssa for och ange det belopp du vill
bidraga med.

Till sponsorer

2004 var ni tio foretag och foreningar som
sponsrade Svensboda Hembygds- och
Kulturhistoriska Forening. Vi tackar for ert
stod och hoppas givetvis att ni vill fortsatta
att stodja oss som sponsorer aven detta ar.

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
760 10 Bergshamra

37-55-S

Gronmark - Carlsson Marie
Carlsson Jan
Svensboda 157
760 10 Bergshamra

Kom ihag
Var vanlig att betala ;
medlemsavgiften senast den ;
28 f ebruari.

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.

Losnummer av Suensbo
Efter onskemal fran
medlemmar ar det nu
mojligt att kopa extra
nummer av Suensbo. Aven
de som inte ar medlemmar
har den mojligheten.
Tidningen kostar 50 kronor.
Ta kontakt med Kent
Skillbrant, telefon: 0176 -
26 04 30.

Fler farstangsel behovs!

I De som vi anvande forra <
;varet har atergatt till agaren <
>< och de tva som foreningen \ ager racker inte.

• : Vi behover kopa in mellan ;
4-6 nya elstangsel a 50 meter

;>for att kunna arbeta effektivt
med att stangsla om och

fsflytta faren na'r de behover
^nyttbete-
^<Den summa som ar avsatt i <:

:;>budgeten for faren (3 000
kronor) racker inte till inkop
av det antal stangsel vi
skulle vilja kopa.

::ViU du bidra, tar vi tacksamt
vemot ett valfritt belopp. Sma
, som storre belopp valkom-
rnas. Ett stangsel kostar
mellan 900 - 1100 kronor.

>Ditt bidrag kan du betala in
samtidigt med medlems-

< avgiften.
;/Se vidare information pa
v;sidan 15. Pengarna oron-
markes och anvands enbart
'> till faren.

Kontaktpersoner sokes
>f 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.

Medlemsmote
'v Foreningens medlemsmote

halls lordagen den 14 maj
| kl 11.00. Da beslutar vi om
<sommarens aktiviteter.

;; Separat kallelse skickas ut.

UllaRahlen
Kassor

Om du flyttar
| Var vanlig och uppge din
<<nya adress till var
<> sekreterare Kent Skillbrant,
| telefon: 0176 - 26 04 30 eller
^Svensboda 194, 76010
Bergshamra.
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