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Ledare

En god fortsattning pa det nya aret onskas
alia medlemmar och sponsorer. Som tidiga-
re hjalps vi alia at for att det ska bli ett yt-
terligare bra ar for var forening. 2006 blev
ett rekordar med totalt 135 medlemmar och
12 sponsorer.

Det har slagit val ut med vart nya grepp
med att ha ett separat utskick i december,
dar vi informerar om vad styrelsen haft for
sig. Pa detta vis tror vi att vara medlemmar
har lattare att koncentrera sig pa var infor-
mation samt art inbetalningskortet da'rmed
har blivit tydligare (ingen inbetalning - ing-
en tidning i januari).

Nar jag gick pa Pahlmans handelsinstitut i
tidernas begynnelse, sa en larare art foreta-
gen stod i ko utanfor var skolentre. En av
eleverna stallde sig upp och gick fram till
fb'nstret. Efter nagra sekunder vande han sig
om och papekade "Det ar ingen bradska, de
har inte kommit an". Detsamma tycks galla
for kon av skribenter till var tidning. Jag
syftar da pa vara medlemmar som inte ar
med i tidningsredaktionen eller ar ansvariga
for nagot av vara projekt. Vi har minskat
kraven till att det inte maste handla om na-
got eller nagon fran Svensboda. Det bor
vara ett litet kaseri eller en artikel ur det
verkliga livet och fb'rfattaren bor ha eller
haft en stuga i Svensboda. Det racker med

att vi far tips eller ideer om du inte vill skri-
va sjalv.

Sa har den da antligen kommit. Var regist-
rering av fornlamningar. Det som registre-
rats ar:
1. Det stora stenrbset i Eskils Backa har re-
gistrerats som ett gravrose.
2. En gammal fangstgrop som ligger efter
kraftlednrngen som gar in vid Eskils Backa.
3. Hjulkvarn och kvarnsten vid Kvarnang-
en. I enlighet med laga skifteskarta fran
1889.
4. Skvaltkvarn och stamp vid Kvarnangen.
Placering i enlighet med laga skifteskarta
fran 1889.
Dessa ar skyddade enligt lag och far ej ro-
ras.

I 6'vrigt har vi ett medfoljande brev fran var
kontaktman pa Stockholms Lans Museum.
Har skriver han att det behovs ytterligare en
visit pa plats for att klassificera det vi har
soder om Lillsjon. Ar det en husgrund, rjar-
dal eller nagot annat. Vidare vill han kom-
ma ut for att mata in och registrera lam-
ningar efter Sagkvarn och det gamla Olbo-
datorpet.

Kent Skillbrant
Ordforande och ansvarig utgivare
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Omslagsbild: Karta over Svensboda for ca 3800 ar sedan. Se vidare i projekt "Under Isen".
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Vildsvin (Sus scofa)
av Marie Gronmark Carlsson

Sent en sommarkvall for ett par ar sedan,
kom vi akandes pa Svensbodavagen, all-
deles i narheten av Askvreten, da nagot
stort och brunt sprang over vagen. Min
forsta tanke var art det var en bjorn, men
nar det sprungit over vagen stannade det
till och da sag vi att det var ett vildsvin.

Flera personer har ocksa oberoende av
varandra sett vildsvin i narheten av fot-
bollsplan. De ar rnycket skygga djur och
med lite tur kan man fa syn pa dem i
skymningen. Man kan ocksa se hur de
bokar upp stora omraden i skogen efter
sitt letande efter godsaker under mossan.

Vuxet vildsvin skrub-
bar sig mot trad

Vildsvin finns over ett mycket vid-
strackt omrade i Europa. Eftersom de ar
allatare kan de leva av praktiskt taget vad
som heist. Huvuddelen av fodan bestar av
vegetabilier t.ex. ek- och bokollon, kas-
tanjer, rotter, rotfrukter mm. De kan aven
ata animalisk foda sasom gnagare, kani-
ner, kra'ldjur, kadaver, ormar och grodor.
Ju mer animalisk foda de ater, desto storre
blir de.

Vildsvinet ar en listig ja'gare. Det visar
exemplet da'r vildsvinsgalten tapper till
alia kaninhalans utgangar och sedan me-
todiskt graver upp en gang i taget och ater
upp alia kaniner som kommer i dess vag.

Vildsvinet har funnits i Skandinavien
langt tillbaka i tiden. Man har hittat fossila
fynd som visar att arten har funnits a'nda
har uppe i Uppland. Den forsta utroming-
en av djuret skedde troligen redan under
bronsaldern pga. manniskans jakt och att
den da hade naturliga fiender som varg.

Pa Oland fanns vildsvin kvar a'nda in pa
1600-talet, da de forsvann. Pa kungligt ini-
tiativ inplanterades en ny stam pa Oland
1723. Den inplanteringen var for de hoga
herrarnas jaktnoje, men bonderna som fick
se sina akrar harjade av vildsvin bidrog
nog till att aven derma stam forsvann. Pa
1940-talet slank de s.k. Borrestadsgrisarna,
som var inplanterade vildsvin, ur ett hagn.
Men deras fria liv blev kortvarigt - de
skots.

Varifran kommer da vara nu levande
vildsvin? De ar rymlingar fran andra hagn
i bland annat Sodermanland, da'r man
planterat in dem for kottet och jaktens
skull.

Att vi har respekt for dem, beror nog
pa att de ar stora djur. Kroppsla'ngden kan
bli 2 meter och mankhojden upp till en
meter. Ett vildsvin kan va'ga upp till 300
kilo. De har ett kort, kompakt bakparti
da'r skinkorna paminner om tva kaglor
som placerats sida vid sida med spetsarna
nerat. Kroppsbyggnaden ser tillplattad ut
pa sidorna. Derma kroppsform, kompakt
men smalare framtill, ar en betydande
anpassning som skett under mycket lang
tid. Den gor att Vildsvinet kan jaga fram
med hog fart aven i mycket tat terrang.
Palsen ar brunsvart eller gra. Ungpalsen
hos de sma vildsvinen har gula strimmor
pa brun botten. Derma kamouflageteck-
ning hos de sma ger ett bra skydd i
snar skogen.

Vildsvinsspillning, 5-7 cm
breda och cirka 10 cm
langa

Hur kan nu detta djur klara sig sa bra i
strider? Det beror pa galtarnas mycket
vassa horntander som ibland liknas vid
fyra vassa jaktknivar. De anvander dem pa
sa satt att de ror hela huvudet for att fa
tyngd bakom, som plog och gravverktyg.



eller som vapen. Under parningstiden
uppstar ofta valdsarnma strider mellan
galtarna, men eftersom dessa strider foljer
en viss ritual - de har utvecklat ett visst
beteende som gor att effekterna av striden
mildras. Det ar mycket sa'llan de far all-
varliga skador. De kampar ofta sida mot
sida och angriper inte varandras oskyd-
dade bakpartier. Att det inte uppstar sa
mycket skador vid striderna beror inte
bara pa stridsbeteendet utan vildsvinet har
en mycket seg och stark hud som skydd.

De tycker om att rulla sig i gyttja och
gnugga sig mot kada. Detta gor att de far
ett ytterligare skydd i strider och slipper
darmed a'ven en del ohyra i pa'lsen. Kadan
far de pa sig na'r de skar upp skaror i tra-
dets bark med sina vassa horntander. Des-
sa skaror i tradets bark och skrubbningen
mot tradet fungerar samtidigt som revrr-
markering. Det ar bara att vara observant
nar man ar ute i skogen och hittar nagra
markeringar efter vildsvin.

Tradstam med skrap-
marken fran betar

Hur farliga ar vildsvin for manniskan?
De forsoker i mojligaste man att undvika
strid, men suggor med smagrisar ar inte
att leka med, trots att suggans tander ar
mycket mindre an galtens.

En vildsvinsflock bestar i regel av flera
suggor med smagrisar. I flocken firms
aven unga galtar. Nar den vuxna galten
visar sig fb'rsvinner ofta unggaltarna.
Vuxna galtar lever ofta ensamma.

Suggan fb'der i april till maj och kul-
lens storlek varierar med suggans alder.
Aldre suggor kan foda mellan 6 till 12
ungar medan fbrstagangssuggan i regel
inte far mer an 2 till 4 ungar. Det ar ocksa
sa att det fods fler kultingar de ar som ar
gynnsamma, med riklig tillgang pa mat.

Vid mycket daliga ar med lite foda sker
ingen parning alls medan rik tillgang pa
mat ibland gor att suggan foder tva kullar,
en pa varen och en pa ho'sten. Griskulting-
arna ar mycket valutvecklade och far klara
sig sjalv vid fodseln. Modern slickar inte
rent kultingen, utan den stretar sjalv ivag
till moderns spene varvid navelstrangen
brister. Suggan tar sedan va'l hand om sin
avkomma.

Griskultim

Hon har byggt ett bo at dem, som hon
tacker va'l nar hon maste lamna dem en
stund. Vid en veckas aider borjar aven de
sma att lamna boet. Under de forsta 14
dagarna trycker ungarna sig platt till mar-
ken vid minsta fara. Suggan kallar pa sina
smagrisar med djupa langdragna grymt-
ande och smagrisarna svarar med att
klappra med tanderna.

Vildsvinen ar kloka djur med manga
valutvecklade sinnen. De ar intelligenta
och har en bra omvarldsuppfattning. Trots
att de inte ser sarskilt bra sa ar deras lukt
och horsel mycket va'l utvecklat. De har ett
mycket val utvecklat kanselsinne. Man
tror att de hor ma'nniskor och storre djurs
rorelser som skakningar i marken.

Vildsvinen har en gang tillhort landets
fauna och ar nu tillbaka. De okar starkt for
varje ar i och med att de saknar naturliga
fiender. Jordbrukarna ar missbelatna med
skador i sadesfa'lten och pa potatisakrarna
eftersom vildsvinen plojer fram over stora
arealer och aven gor skada i skogen.
Manga golfbanor har ocksa fart paha'lsning
och bland annat Osterakers golfbana hade
tidigare problem med att kultingarna
snodde golfbollar. Men det ar ocksa posi-
tivt med vildsvinens bokande i skogsmar-
ken, den blir na'mligen luftigare och poro-
sare. Vildsvinen ater ocksa upp manga
skadedjur, de plo'jer ner frukt och fron som
sedan lattare gror. Med andra



andra ord, de uppratthaller en ekologisk
balans i skogen.

Om man vill skydda sina odlade
akermarker sa kan man utnyttja vildsvi-
nets kansliga lukt och kanselsinne. De gil-
lar inte lukten av dieselolja, manskliga
exkrementer och stark parfymdoft. De ar
dodsforskrackta for elstangsel, en enkel
trad nagra decimeter over marken hindrar
dem att ta sig in pa en sadd aker. Daremot
graver de sig under staket

Nu har alltsa aven vi i Svensboda fatt
pahalsning av vildsvin. Om de ar bofasta
har eller bara strovar forbi vet jag inte. Det
skulle vara roligt att hora vilka erfarenhe-

ter ni har av vildsvinen har. En sak ar da
saker: vi bar vara observanta, i synnerhet
nar vi kor bil pa vara vagar eftersom tra-
fikolyckorna har okat betydligt och det
kan ga riktigt ilia om man kolliderar med
ett djur som vager 300 kilo.

Vill du veta mer om vildsvin sa finns
det en bok att lana via biblioteksbussen
Den heter: Vildsvin - beteende och jakt
och ar skriven av Mikael Tham och utgi-
ven pa Bilda forlag/Naturia och utkom
(2001). Pa www.jagareforbundet.se samt
www.vildsvin.se, finns ocksa mycket att
la'sa.

Teckningar: Marie Grtinmark Carlsson

Vanster och hoger bakfot

Storleken 7-9 cm ar beroende
pa suggans storlek. En stor gait
kan ha upp till 12 cm stora
klovavtryck

Vanster och hoger framfot

Delikata musnotter
av Lennart Staaf

I dag ar det val mest gnagare, ekorrar och
faglar som gillar den svenska hasselns
norter. Men en gang var de skogens guld.

Hasselnotter var en sadan viktig in-
komstkalla for olanningarna att den som
fore den 24 augusti, det vill saga Bart-
helsmassodagen, patraffades med hassel-
notter i handerna bestraffades hart Detta
kunde Carl von Linne redan beratta om
efter sin olandska resa 1741, och det gjorde
han i sin bok med samma namn. En tunna
hasselnotter betingade pa marknaden vid
den har tiden samma pris som vad en halv
tunna rag kostade.

Hasselnotterna tillfoll markagaren och
ingick alltsa inte i allemansratten. Darfor
hittade kluriga bybor pa att leta upp not-
terna efter att mossen tagit med sig ned-

fallna hasselnotter fran marken och bort
till sina vinterforrad.

Efter forsta snofallet brukade byborna
ga ut for att leta musspar. Den som kunde
vanta till vintern och hittade fram till mus-
forrader, kunde kringga markagarens ratt
till notterna och lyckades pa sa vis skaffa
sig aktningsvarda inkomster. Dessa sa
kallade musnotter raknades ocksa som de
mest delikata.

De fina, stora och eftertraktade hassel-
notterna fran Oland gav goda biinkomster
och kanske i ett och annat fall ocksa hu-
vudinkomsten for manga av Olands sma-
brukare.

Kalla: Skogen nr 1 -06.



Hur jag blev med tomt i Svensboda
av Berit Staaf

1971 var jag 30 ar, sambo med fyra barn,
tva katter och bodde i en fyrarummare i
Jakobsberg. Jag har alltid bott i lagenhet
och trivdes med det. Vi kande inte heller
nagon som hade villa eller sommarstalle
sa vi hade inget att jamfora med. Foga
anade jag hur mitt liv skulle forandras den
helg i juli 1971 nar ett par kompisar till oss
(Janne o Ingalill) ringde och fragade om vi
ville folja med till Svensboda.

Svensboda? Var i all varlden ligger det
och vad ska vi gora dar? Svaret blev att
Svensboda lag i Roslagen, ganska exakt
mitt mellan Akersberga och Norrtalje. Det
skulle ta ca 1 timme med bil. De hade kopt
en tomt dar och ville garna visa oss.

Sagt och gjort, det var en fin solig dag
och en utflykt ar alltid roligt. Vi bryggde
kaffe och bredde lite mackor och sa akte vi
iva'g. Nar vi lamnat Akersberga borjade
det verkligen likna "lander". Till slut
svangde vi in pa en liten vag som gick
genom skogen och efter ca 5 km var vi
frainme. Deras tomt lag alldeles i borjan av
omradet och var jattefin. Visst blev man
lite avundsjuk pa dom och blev ocksa
ganska sugen pa att sjalv kopa. Men det
var ingenting for oss och Janne trodde
dessutom att alia tomter var salda.

Nar vi fikat klart sa bestamde vi oss for
att ga runt i omradet. Vi stod och tittade
pa en tomt som fortfarande var till salu,
nar det helt plotsligt kom fram en man
som undrade om vi var intresserade av att
kopa. Det var en representant for Spar-
bankernas Fastighetsbyra, som precis
skulle aka darifran nar han fick syn pa oss.
Vi blev ganska overrumplade, for det var
ju inte alls meningen att vi skulle kopa
nagot. Han lamnade fram en broschyr
over omradet och visade hur bra allt var
ordnat. Sommarvatten, el samt telefonled-
ningar var framdraget till tomtgransen. en
gang i veckan kom en livsmedelsbuss.
Badplats fanns i Stensjon, ca 700 m fran
tomten. Det fanns bara nagra tomter kvar,

sa ville vi kopa var det bast att sla till pa
en gang.

Vi bad att fa en halvtimmes respit sa
skulle vi svara sen. Han aterkom och da
hade vi bestamt oss. Vi vill garna kopa
den har tomten (1:107), hur gor vi? Da
kom chocken, vi maste lamna 1.000 kr i
handpenning. Vilken besvikelse nar vi nu
hade bestamt oss. Vad skulle vi gora? Inte
ett enda ore hade vi med oss. Janne hade
50 kr. Efter en stunds prat hit och dit, sa
loste vi det sa att vi lanade 50 kr och la
som handpenning, mot att vi genast pa
mandag gick till banken och betalade in
resterande 950 kr. Efterat bara skrattade
vi. Hur hade detta gatt till? Helt plotsligt
var vi nyblivna a'gare till en skogstomt ute
i odemarken.

I September skulle jag, min sambo och
min yngste son Stefan som var tva ar, till-
sammans med Janne och Ingalill talta en
helg pa deras tomt. Var tomt var fortfa-
rande full med gran och tall. Vadret var
ljuvligt och vi gick en svang i skogen och
hade turen att hitta kantareller. Vi hade
med oss spritkok dar vi lagade till var mat
och forgyllde den med kantarellerna vi
hittat. Det borjade morkna och det var
dags att krypa in i vara talt. Det enda jag
minns av den natten ar art jag och min
sambo slogs om att ha Stefan i vara sov-
sackar for att halla varmen. Det var sa ratt
och kallt att det inte gick att koppla av och
sova. Ganska trotta vaknade vi till en un-
derbar dag. Alvorna dansade over angen
och akern, men solen sken och snart la'tta-
de det och da var natten glomd. Vi var
ganska nojda nar vi akte hemat pa efter-
middagen.

Detta var bara borjan och jag har aldrig
angrat kopet. Jag skrev i borjan att mitt liv
forandrades den dar dagen och det har det
verkligen gjort. Jag har under aren upplevt
sa mycket frihet, gladje och lycka i Svens-
boda, aven mindre roliga saker, som man
nu efterat skrattar gott at.



Under Isen
av Kent Skillbrant

Var tidsmaskin har nu tagit sig till ca 2650
f.Kr. Swansboon har sin topp 15 meter
over Litorinahavets yta. On har vuxit till
ca 1.900 m2 och totalt har omradet 16 st.
oar och skar. Takten for landhdjningen ar
nu 1,25 meter/100 ar.

Vad hande i varlden ca 2650 f.Kr.
Ca 2700 borjade man odla majs i Mexico. Ca
2600 mdlade man piktografiska tecken i Indus-
dalen (frdn latinets picti = de mdlade)

Swansboon ca 2650 f.Kr.

Vi gar raskt vidare till ca 2200 f.Kr.
Swansboon har sin topp 20 meter over
Litorinahavets yta. On har vuxit till ca
14.000 m2 och totalt har omradet 22 st. oar
och skar. Landhojningen ar nu 1,25 me-
ter/100 ar. Oarna ar a'nnu sa lange
klippoar. Inga lerjordar for vaxtligheten
att gro i firms.

Mossor och lavar har naturligtvis bosatt
sig pa oarna tillsammans med enstaka
trad. Vi far val gissa oss till att oarna ser ut
ungefar som pa dagens klippoar och skar.
Aven om det mesta av Svensboda ligger
under vatten har det bildats nagra storre
oar runt omkring oss och de yttersta sma-
oarna i var skargard har nu dykt upp oster
om Bergshamraleden. Landhojningen ar
vid denna tidpunkt ca 1,15 meter/100 ar.

Vad Mnde i varlden fram till ca 2200 f.Kr.
Ca 2550 byggs Cheopspyramiden. Mellan
2500 och 2300 etableras bronstillverkningen i
centrala och sodra Europa. 2334 lagger kung
Sargon av Akkad grunden till ett av varldens
forsta imperium. Det motsvarade Jordanien,
Syrien, Irak och de. vastligaste delarna av Iran
vid persiska viken.

Swansboon ca 2200 f.Kr.



Kronologin kra'ver att vi nu forst maste
lamna Litorinahavet eftersom vi har ett
forstadium till Ostersjon som heter Limnae-
ahavet. Det bestar av brackt vatten. Namnet
kommer av grekiskans lim'ne = sjo. Vi skri-
ver tidpunkten till ca 2000 f.Kr.

Limnaeahavet ca 2000 f.Kr.

Under perioden fran ar 2200 till 1800 f.Kr.
frilaggs de forsta akermarkerna i vart om-
rade. Se omslagsbild. Kartan beskriver la-
get ca 1800 f.Kr. De roda falten ar akermark
pa vara kartor av idag. Fran borjan ar de
formodligen sma och grunda insjoar med en
storlek av ca 1/5 av lillsjons yta. Bottenav-
lagringar blir en bra grogrund for vaxter att
leva i. Nar de dor bildar de mer mylla och
efter nagra hundra ar har vi vara forsta are-
aler som kan ha anvants for att odla pa. Vi
ar fortfarande kvar i stenaldern och ska det
finnas nagra riktigt gamla fynd ska de fin-
nas har.

Akern som vi ser pa kartan, ligger for varan
del mellan Mossvagen och Skogsvagen, pa
marker som ags av oss alia genom SNF.
Det vi vet har ar att Swansboon fortfarande
ar en 6. Det firms annu ingen fast markfor-
bindelse med fastlandet, aven om det har
blivit mycket korta strackor att ta sig over
vid de smalaste sunden. Landhojningstak-
ten har minskat till ca 1,05 meter/100 ar.

Sa har ser det ut i ett vidare
perspektiv. Pa den har kartan
ser vi det morkare som ar den
stora farleden och det smalare
morka som gar upp mot va'ns-
ter ar Bergshamraviken.
Derma karta ar 1:50000 och
stammer ej helt med omslagets
karta som ar en ekonomikarta
1:10000. Den observante kan se
art akern pa Ostanas marker
fortfarande ligger i det vata i
Limnaeahavet. Ekonomikartan
ar mer detaljerad och bor stam-
ma ba'ttre.
X = Stensjon
I nasta nummer far vi folja hur
vara tomter besegrar havet.



Oppet landskap
av Brian Davenport, projektledare

Oppet landskap betyder ett omrade fritt
fran sly och gammalt ris. Trad tillats att
va'xa runt utkanten av omradet och i vissa
bestamda platser for att ge skydd och av-
delning.

Kvarnkarret sommaren 2003
Foto: Gun Andersson

Projekt Oppet landskap startade 2003. Den
norra delen av Kvarnkarret fran Lillsjova-
gen rensades pa ris och graset slogs och
krattades ihop i hassjor. Aret darpa hade
vi mojlighet att fa lana nagra far som
hjalpte oss att halla ytan vi rensat under
kontroll. Detta visade sig vara mycket
framgangsrikt, sa det beslots att utoka
projektet. Malet ar nu att skapa ett oppet
landskap pa Kvarnkarret fran Lillsjovagen
i norr till Tallvagen i soder.

Vi har fatt manga positiva kommenta-
rer fran manniskor som promenerar forbi,
eftersom de ser den forandring som skett
pa Kvarnkarret. Dessa kommentarer ger
oss uppmuntran att fortsatta art arbeta
med projektet.

Under 2006 har vi fortsatt att gora
framsteg nar det galler att oppna upp om-
radet. Detta ar har vi paborjat att rensa
upp ytterligare cirka 4000 m2 soder orn den
redan oppna ytan pa bada sidor om diket.

Vi har ocksa underhallit och fortsatt att
rensa det som oppnats upp under tidigare
ar med de hjalpmedel vi har till vart forfo-
gande. Underhall och forbattring av mar-
ken ar mycket viktiga delar i detta projekt
och det ar enkelt att se vilken forbattring
som nu har astadkommits i omradet.

For de fiesta manniskor ar de betande
faren formodligen den mest synliga as-
pekten av projektet. For andra, speciellt
for dem direkt inblandade, ar arbetet ined
att oppna upp ytterligare mark handelsen
for aret. Faren har varit en mycket viktig
del i projektet och detta ar hade vi 12 fa-
miljer som farskotare, varav 3 familjer var
helt nya deltagare. Alia vara farskotare har
gjort ett mycket bra arbete med art ta hand
om faren och aktuell beteshage.

Att oppna upp ny mark har inneburit
att ta bort sma trad och sly, samla upp och
frakta bort gammalt ris som legat kvar
efter tidigare ars skogsgallringar och elda
det som kunnats elda. Allt material som
gick att flisa, har flisats och lagts pa stigar-
na i Kvarnkarret. Dar marken har rensats
upp, har graset slagits och sedan har faren
slappts in for att beta da'r.

Kvarnkarret hosten 2006
Foto: Gun Andersson
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Vilopaus under arbetsdagen
Foto: Lennart Staaf

Att projektet har gjort framsteg i ar ar tack
vare nagra personers hangivenhet att
oppna upp landskapet och tillgangen till
olika hjalpmedel. Slattermaskinen tillater
oss art ha kontroll over gammalt gras och
gor det mojligt for faren att beta. Fyrhju-
lingen med slapkarra har tillatit oss att ta
bort stora kvantiteter av slaget gras och
garnmalt ris som annars hade varit omoj-
ligt att frakta bort.

Vi har haft tre organiserade arbetsda-
gar och andra dagar nar det har passat
olika deltagare att arbeta.

Vara planer for 2007 inkluderar un-
derhall och forbattring av redan oppnad
yta samt att oppna upp mer ny mark. Ma-
let ar att oppna upp ytterligare 6000 m2.
Om vi lyckas ar beroende pa de resurser
som firms tillgangliga for oss.

Efter diskussion med de fiesta som
anmalt sig for projektet 2007, har vi be-
stamt att ha en arbetsdag den tredje lorda-
gen varje manad, fran maj till oktober. Det
ger alia en storre chans att pa forhand veta
nar det ar organiserade arbetsdagar och
det blir lattare att planera in sitt deltagan-
de i projektet. Vi planerar ocksa att dessa
dagar, forutom arbete, bhr tillfallen att
umgas med picknick eller griUning pa
kvallen. Det kommer ocksa art finnas en
lista pa arbeten som kan utforas vid andra
tillfallen, om datumen for de planerade

arbetsdagarna inte passar med tanke pa
ovriga aktiviteter man har under somma-
ren.

Vi valkomnar nya deltagare i projektet.
Allt vi ber om ar att du ar engagerad i att
medverka till att gora projektet fram-
gangsrikt och att ge projektet minst 15
timmar av din tid varje ar. Du kanske dar-
utover ocksa vill vara farskotare. Att vara
farskotare innebar att du ska kunna titta
till faren tva ganger per dag under din
farskotarvecka. Det ar ingen anstrangande
uppgift och varje ny farskotare kommer
att fa introduktion i vad man ska kolla och
vad man har ansvar for.

Att vara delaktig i ett projekt som
detta ger en speciell tillfredstallelse och
beloning i art se vad vi tillsammans kan
uti'atta. Det ar ett satt att vara delaktig i ett
team, mota nya manniskor och ha trevligt
tillsammans.

Faren betar
Foto: Lennart Staaf

Projektet oppet landskap, ar ett satt att
bidra till att gora Svensboda till en triv-
sammare plats, genom att aterskapa det
gamla kulturlandskapet.

Om du vill vara med i projektet, maila:
brian_w_davenp er t@hotmail .com
eller lamna en lapp i brevlada nr 125 vid
fotbollsplan.
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Rapport fran Kvarnangen
av Gun Andersson

2006 var det femte aret som vi arbetade
med att forsoka aterskapa Kvarnangen
som det sag ut nar kvarnarna var i drift
under medeltiden. Pa fern ar kan vi se re-
sultat av vara anstrangningar. Omradet
har blivit oppnare och arbetet med att re-
staurera den gamla angs- och hagmarken
har borjat ge utdelning. Vi kan gladjas at
att det ar mer angsblommor nu och fler
arter an nar vi borjade 2001.

Arbetet foljer en langsiktig plan for
vad vi vill astadkomma. Varje sasong ag-
nas en stor del av vara insatser till att un-
derhalla ytan vi oppnat upp, men varje ar
har vi ocksa haft rid att a'gna oss at nagot
ytterligare som for oss ett steg narmare
slutmalet. Sa ocksa 2006, da vi bland annat
borjade att synliggora lamnmgen efter den
aldsta kvarnen, den sa kallade skvaltkvar-
nen.

Varje sasong inleds med att stada upp
efter vintern. Forra aret innebar det att
falla sex trad som knackts under vintern,
kapa dem till ved, slapa ris och elda. Var-
fagningen bestod ocksa i att plocka bort
grenar och kvistar pa angsmarken samt i
backen. Innan det var dags for den forsta
slattern pa nedre angen, hann vi med att ta
bort allt material till gardesgard som
staplats upp foregaende sasonger och
frakta det till akern Tallvagen - Ronnva-
gen. Vi rensade ocksa kullen ner till
strandkanten fran sly och slapade bort det
till eldningsplatsen.

Slattern genomfordes vid tva tillfallen
pa nedre angen och en gang pa den ovre.
Pa den nedre angen tar vi hansyn till den
del av angen da'r blommorna firms, sa att
de hinner blomma ut och froa av sig innan
vi slar graset. Allt gras m m krattades ihop
och forslades bort till eldningsplatserna.

Varfagning Kvarnangen 2006
Foto: Gun Andersson
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Pa ovre angen hann vi ocksa med att
branna upp det.

Ungefar halva backen har rensats. Vid
rensningen har vi tagit hansyn till den
vaxtinventering som Marie Gronmark
Carlsson gjort Det innebar att minst nagra
exemplar av varje va'xt har sparats. Vi har
ocksa rensat sly i ungefar en tredjedel av
tackdiket fran Lillsjovagen och ner mot
backen.

Ett stort steg framat i vart arbete var
att ha mojligheter att borja synliggora
lamningarna. Vi har fatt tillstand till detta
och koncentrerat oss pa att frilagga stenar i
backkanten som har haft samband med
kvarnverksamheten samt att borja synlig-
gora fundamentet till skvaltkvarnen. Det
ar intressant att nu borja kunna se den.
Blandningen av stora och sma stenar bor-
gade for en stabil grund for kvarnen.

Ett stort steg framat var ocksa att ar-
betet med att rensa ut sly i strandkanten
kunde paborjas samt att dungen pa vans-
ter sida om stigen pa ovre angen gallrats
ut.

Materialet kommer att anvandas till gar-
desgarden samt till flis for att forstarka
stigen pa ovre angen som numera anvands
flitigt och periodvis blir lerig,

Eftersom SNF kommer att gallra skog
under vintern 2007 kommer projektet
Kvarnangen att ta ett stort steg framat Vid
gallringen kommer trad pa nedre angen
att tas bort for att sla'ppa in mer ljus, sa att
vi sa smaningom kan fa angsblommor
over hela angsytan. Hela strandkanten
som omfattar Kvarnangen kommer att
rensas fran trad och oppnas upp mot Lill-
sjon, eftersom det var sa det sag ut forr i
tiden nar kvarnverksamheten var igang.

Vill du ocksa vara med och kanna
gladjen och tillfredstallelsen i att varda
vara kulturhistoriska lamningar och ater-
skapa ett landskap som vi alia kan vara
stolta over?

Om du ar intresserad, kan du maila
till: gun260672@tele2.se eller la'gg en lapp i
brevlada nr 50. Alia ar valkomna att vara
med och var och en bidrar utifran sin egen
formaga. Jag hoppas att vi syns pa Kvar-
nangen.

Slatter Kvarnaneen 2006 Foto: Ingemar Pettersson

13



Projekt Promenadstigar
Brian Davenport, projektledare

Detta projekt har till mal att skapa och
underhalla promenadstigar pa och om-
kring Kvarnkarret och Kvarnangen. Pro-
jektet ar ett samarbete mellan Svensboda
Hembygds- och Kulturhistoriska Forening
(SHKF) och Svensboda Natur- och Fritids-
forening (SNF).

Projektet startade 2004 i och med att
nagra av de gamla stigarna rensades upp.
Under det aret var det mycket gammalt
ris, sly och gra's som togs bort fran stigarna
och brandes.

Ungefar 4000 meter promenadstigar
har nu restaurerats eller anlagts och un-
derhallits. Stigarna har sammanlagt tio
broar dar de korsar dikena.

Ett natverk av anvandbara stigar bety-
der att fler manniskor kan njuta av att
promenera i omraden som ar pa va'g att bli
allt mer attraktiva att ga omkring i. Jag
tror ocksa att det kan uppmuntra till en
stolthet over de omgivningar vi ager till-
sammans. De fiesta av stigarna anvands i
den utstrackning att det forsvarar det ar-
bete det innebar att underhalla dem.

Brobygge pa gang. Foto: Berit Staaf

Under 2005 bestod arbetet rnest i att un-
derhalla stigarna och att gora nagra nya
broar till dikena.

Under 2006, har forutom underhallet
av stigarna, cirka 600 meter tackts med flis
fran smagranar som fa'llts till projektet att
bygga gardesgard och sly som tagits bort i
projektet oppet landskap. Stenar har lagts
ut som fyllning pa nagra av de sanka par-
tierna och de kommer att ta'ckas med flis

sa smaningom. En ny stig har borjat att
anla'ggas mellan Sockenvagen och Kvarn-
vagen. Stigen mellan slutet av Sockenva-
gen och stora diket har flyttats fran det
sanka omradet och ar nu gavanligt i alia
va'der.

Att tacka delar av stigen med flis har
inneburit en stor forba'ttring, speciellt i de
sankare avsnitten. Sly och kvistar fran trad
har pa detta satt sparat in arbetet med att
sla'pa bort och bra'nna det. Det ar ocksa
mer miljovanligt och stigarna blir samti-
digt mer promenadvanliga. De granar och
det sly som tagits bort har ocksa oppnat
upp runt stigarna sa att det kommer in
mer luft och ljus.

Manga i Svensboda och deras ga'ster
har kommit med positiva kommentarer
och gett oss uppmuntran att fortsatta och
att utoka projektet. Om du har nagra for-
slag, kommentarer eller bekymmer anga-
ende stigarna, tala om det for mig. Att fa
aterkoppling fran de som anvander sti-
garna ar viktigt om vi ska kunna ha stigar
som ni vill ha.

Under 2007 kommer projektet att fort-
satta med att underhalla och forbattra de
befintliga stigarna och att arbeta mer pa de
nya avsnitten. Nya kartor och skyltar
kommer att tas fram. Nagra avsnitt som
inte anvands kommer att la'ggas ned.

Du kan hja'lpa till att gora vara stigar
battre genom att bli delaktig i projektet.
Aven utan att bli riktigt involverad kan du
hja'lpa till genom att ta bort kvistar och
pinnar nar du promenerar omkring. Lagg
dem bara pa en av eldningsplatserna nar
du passerar dem. Om alia kan gora sa pa
sin promenad skulle det hja'lpa till valdigt
mycket.
Om du ar intresserad, maila till:
brian_w_davenpor t@hotmail.com, prata
med mig nar du ser mig eller lamna en
lapp i brevlada nr 125 vid fotbollsplan.

Med en onskan om trevliga promenader.
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Vara Sponsorer

Tradgard Transport Hoglyft
Ekram Bygg Schakt och Transportekonomi
Skarpnack
Tel 08-39 57 00
Fax 08-39 25 35
Mobil 0708-9214 00
Ronny Marke

Byggnads
Henningssons Byggservice
Lagboda
Tel: 0176-26 05 13
Mobil: 0708-48 79 31
Allan Henningsson

Foretagsekonomi och Dataregistrering
KS Office
Svensboda
Tel 0176-26 04 30
Fax 0176-26 04 30
Kent Skillbrant, Kerstin Svensson

El-installationer
AE:s El
Johanneshov
Tel och Fax 08-659 13 10
Mobil: 0708-6913 10
Anders Eriksson

Schakt och Transport
F:a Micke Hedin
Svensboda
Tel 0176-2611 27
Mobil 070-324 09 02
Mikael Hedin

Mobler och HandikapphjaTpmedel
BOKOBO
Alta
Tel 08-773 45 37
Fax 08-773 10 40
Mobil 0708-77 34 53
Bo Barkman

Schakt och Avloppsanlaggningar
Rickeby Card Inge Stromberg
Riala
Tel. 0176-26 35 50
Mobil 0733-8411 34
Inge Stromberg

Schakt Avlopp Tradfallning
Vagslantsklippning
Kalles Grav i Riala
Uddeby
Tel. 0176-26 30 36
Mobil 070-583 67 21
Karl-Gunnar Karlsson

El-installation
PK:s Elservice
Farsta
Mobil: 0708-35 41 00
Par Kviberg

Byggnads
Skillbrant Byggservice AB
Skarpnack och Svensboda
Tel 08-648 75 73
Mobil 0735-10 56 02
Jonni Skillbrant
0176-261317
Kent Skillbrant

Tradsagning, Forsaljning av brader o
plank samt bjorkved och
gar de sgar dsmaterial
Mobila Sagverket i Roslagen AB
Sodervad
Tel. 0176-260761
Mobil 070-335 22 75
Anders Elfsberg

Bygg och Inredningar
Bojo Inredningsfirma
Svensboda
Tel 0176 - 2611 69
Mobil 070 - 685 0413
Bo Johansson

15



Foreningsbrev B

Vid obestallbarhet: Retur till
Svensboda Hembygds- och
Kulturhistoriska Forening
c/o Skillbrant, Svensboda 194
760 10 Bergshamra

37-55-S

Marie Gronmark - Carlsson
Jan Carlsson
Svensboda 157
760 10 Bergshamra

Medlemsmotet
Foreningens medlerns-
mote ha^s preKminart
lOrdagen derx 26 maj / =
klockam atOG^KaUeise

:skickas:ut separat•,; • .•[
VI viUbl. 'a Jha:f orslag

. pa. aktiviteter:infer - '-':>'•.
sommaren,

pmduflyttar
Yar yanlig ocliruppge •;

: din nya':adress,t0.rvar;;=;'
ordforantie: "' . ' • • - : / - ! : - ^';:

Keiit Skillbrant;. / ;. /; :-- - -
Svensboda 19̂  : - : ;
760;10:;Bergshamra.';;v '. •

-:Telef on;: 0176'-261317;:'
eller:Fax:Oi76-'2604:30;

G|6m ej
attkpllain:vara ; ; . : ' _ "
arislagstavlor for ; ;
ytterligare information

Oppet Lanctekap

Numedfastaarbetsdagar

Vi traff as vid f afhag^ri = :
: deh tredj £ ;l4rdagen;yarje;

manad; ' ; • . : : :_"•". . . - • . " . -l *•
Franirjanad Maj . "''. ' :;-;..

Planeringsmote ^/5 :' . '
SOndagen den 30 april J<1,
15.00 medtagmugg : ; .
ialmahacka och nagot att _' ; ;

sittapa,;; ; ; '' . ' . . .f \

Losnummer av
Suensbo ''?':-. -:J',
Finns att kopa for,SO:-/st,-.
Ta kontakt hied Ke/it ,:;;:

Skillbrant, Svensboda 194;
=76010 Bergshamra. i
Xelefon 0176;-261317>:
;eller Fax 0176-26:04 30 V : ^

Odlingslbtter
- Ar. dii-intresserad av att'
''ha'.eti ddlingslott (ca 50;"
.m2). p;a akern snett-mot ..
;£otbollsplan:?;ltQntakta: ,
:Brj.ari Davenport.

:ho'tniail.eom

Faraherdar sokes
Ettiorsta rrtote halls vid
farboda (kyarnkarret) ;
SOndagen den^Stf april -
kl; li.OO medtag mugg

; ahnanacka och nagot att
sittapa. "!. "". .' ,.

=Har du rtagon iroUg ;

•histp"ria"eller.'jiagot . :

annat a|t befatta fran
;Svehsbdda kan dui bli;

gastsfolbeht^ ;

Kohtakta
fettiStaaf
Tel: 0176^26 11 74


