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Ledare

For mig som aretruntboende, kanns det sar-
skilt trevligt att Svensboda lever upp under
derma vackra period. Under alltror lang tid
har post- och sopbilen varit de enda tecknen
fran omvarlden.

Intrycken - sahar i borjan av maj nar detta
skrivs - Sr manga och patagliga. Synen re-
gistrerar; vit och blasippor, gullvivor, violer
etc. Horseln uppmarksammar faglarnas in-
tensiva stravanden att fortplanta sig. Lukten
ger en blandning av allt mellan gronska och
honsgodsel.

I forra numret lamnade styrelsen nagot av en
avsiktsforklaring. Hogt pa listan farms fbr-
battrat samarbete mellan Svensbodas olika
fbreningar. Dar tycker jag att vi redan natt
langt, och risken att vi ska hamna i nagon
sorts "Grannfejd" ar minimal. I det lilla vi
kan medverka, sa fbrsoker vi tillgodose alias
trivselfaktor.

SHKF kommer under sommaren 2008 att
begransa de rent fysiska aktiviteterna som
kravs for att leva upp till fullfbljande av be-

slutade projekt. Av olika ska'L Ett skal ar att
eldsjalen Brian Davenport, kommer att till
stor del vara upptagen av privata intressen.

Projekten ser darfor ut sahar:
Stigar: Halls bast i schack genom att vi an-
vander dem.
Oppet landskap: Faren gor vart jobb
Eskils Backa: ar fornminnesregistrerat, och
i den man vi kan, ska vi leta vidare inom ett
begransat omrade.
Ovriga projekt far diskuteras vidare.
Du som tror dig ha funnit nagot av kultur-
historiskt intresse i skog och mark, kontakta
i fbrsta hand Kjell Sandhohn-Bergholtz eller
nagon av oss i SHKF.s styrelse.

Sa - mina vanner - ta med er Kents karta -
valj en punkt, ga ut och stall Er dar, och tank
Er langt, langt bakat i tiden. Akta sa Ni inte
trillar i havet!

S ommarha'Isningar

Eilert Nordensson
Ordforande och ansvarig utgivare
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Under Isen
Av Kent Skillbrant

Vi har nu kommit in i den, i mitt tycke,
mest intressanta fasen av landhojning-
en. Detta med tanke pa att vi nu gar in
i bronsaldern. (1700 till 500 f. Kr.) Va-
ra kartor visar hur det sag ut i tidsper-
pektivet mellan ca 1750 till 1250 f.Kr.
Den gra fSrgen a"r den mark som stigit
upp ur havet under perioden.

Detta stammer helt med att var
stenrOsegrav skulle vara fran den tidi-
gare delen av denna era. Vem firms i
graven? Var det nagon som bodde har
eller var det en resenSr som hade kap-
sejsat eller pa nagot annat sa"tt om-
kommit under sin resa?

Det far vi nog aldrig svar pa.
En sak vet vi dock fran vara kartor.
Swa"sbodaon har nu kontakt med
fastlandet. Att det kan vara en
"Swansboding" som ligger i graven a"r
alltsa ingen utopi. Vi vet ocksa att det
fanns odlingsbar mark. De fiesta av
Svensbodas nuvarande akrar ligger
ovan vattenytan. De som fortfarande
saknas ar Kvarnka"rret och arealerna
nedanfor gardarna. Det mesta av den
nedre delen av Kvarnkiirret var sa"ker-
ligen en liten insjo n3r vattnet sjSnk
undan under den senare delen av
Bronsaldern.

Block 1 och 2



Block 3

Kvarnkarret och Lillsjon-omradet har
fortfarande kontakt med havet. Det
som firms norr och oster om Swansbo-
6n a"r en innerskargard. I 6stlig riktning
gar en storre farled ungefar efter den

gamla grusvagen mellan Lagboda och
Roo Gird. Norrut firms en mangd vat-
tenleder mot Bergshamraviken och vi~
dare ut mot havet.



Kvarnkarn

Block 4

Studerar man de befintliga markniva-
erna pa plats, kan denna kartbild kan-
nas lite fel. Jag far sjalv kanslan art
vattnet slutade ungear da'r namnet
Kvarnkarret ar skrivet pa kartan. Kar-

tan ar lite justerad fran tidigare vari-
anter eftersom fotbollsplanen har varit
en liten grustakt och darmed ner-
schaktad.



Block 5 och gardar



\\k 6

Under perioden som varit, har hela
Stensjonomradet blivit belt fardigt.
Stensjon bar blivit en insjo. Narmaste
havsvik ar akermarkerna vid Veda.
Eftersom utloppet rinner pa berg ar vi

belt sakra pa att datidens vattenniva ar
densamma som i dag. Vattenytan var
nagot storre eftersom vi har lite myr-
marker runt sjon som da var vatten.
Stensjon hade ett inlopp fran Norrsjon
utanfor Svensboda sodra grans.



Block 7



Gammal mur?
Av Kent Skillbrant

Ibland brukar jag ga ner till StensjGn na'r
jag rastar vara hundar. Vi brukar ga ner
pa den delen som ligger pa Osterakersi-
dan.

Har har vi hittat en trevlig "bad-
strand" fo"r hundarna, dar de kan hamta
utkastade pinnar som slangts i sjon. Nar
de kommer tillbaka med pinnen sager
man "so"k". Da vet de att det finns hund-
godis utslangt i skogen.

Forsta gangen jag var har blev jag lite
fundersam pa en "stenmur" som ligger
nagra meter fran vattenbrynet. Den ar ca

20 meter lang och gar i en bage dar bag-
ge andarna gar ned mot vattenbrynet.
Vad ar det? Antingen har inlandsisen
spelat ett spratt och lagt stenarna i god
ordning eller ocksa ar det en mur som
lagts upp av manniskor. I vilket syfte?

Fragorna a'r manga. Isen? Manni-
skan och i sa fall varfb'r? Vad ville man
skydda och mot vem? Om den ar byggd
av manniskohand. Har den da kommit
till efter det att Stensjon fatt sin nuva-
rande vattenniva eller var det na'r det
fortfarande var seglingsbart in i

'Stenmuren" vid Stensjon. Foto: Kent Skillbrant
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Trad och buskar vid Kvarnangen och Sjohagnaden
Av Marie Gronmark Carlsson

Anda fram till 1940-talet gick kor och be-
tade pa detta omrade vilket gjorde att
marken holls oppen fran sly. Redan da
fanns manga av de stora trad som finns i
omradet idag, t ex klibbalarna pa omse
sidor orn backfaran. Klibbalens rotter ser
till att vattnet inte tar nya vagar ner till
Lillsjon.

Det finns ocksa gott om stora salgar.
Deras rotsystem vill ha rOrligt vatten samt
ljus och darfor finns de ofta langs vagar
eller i utkanten av angsmarken. Dar finns
aven barrtrad som gran och tall, rnedan
enar finns i hagmarken. Pa vag till Sjohag-
naden finns flera stora och gamla enar och
det var ocksa det forsta tradet som in-
vandrade efter istiden.

Forutom de trad som namnts ovan,
finns idag bjGrk, asp, oxel, hagg, r6nn, pil,
ek, askar, getapel samt nagon liten lonn-
planta. Det finns ocksa en hel del buskar
som till exempel manga stora exemplar av
hassel som a'r typiskt for gammal angs-
mark. Andra buskar i omradet ar brakved,
nyponros, tibast och olvon.

I det gamla bondesamhallet hade varje
trad sitt anvandningsomrade. Kunskaper
och erfarenheter fordes vidare fran gene-
ration till generation. Manga trad betrak-
tades ocksa ur en magisk synvinkel.

Under sommaren betade korna gras
och orter pa den har marken, samt visst
busksly. Pa sensommaren var det vanligt
att man repade lo~v eller skar ner grenar
med lb"v, det vill sa"ga att man hamlade
trad. Pa sa sa"tt fick man nastkommande ar
en yvigare krona vilket gav mer foder till
djuren. Grenknippena torkades och blev
ett bra vinterfoder till djuren. Asplov an-
sags sarskilt bra for att korna skulle mjolka
rikligt.

1960-talet - Marken var fortfarande
ganska oppen. Har vSxte ma"ngder av
blommor som brudbrOd, kattfot mandel-
blom, violer med mera.

2000-talet - Innan arbetet med att ater-
skapa den gamla angsmarken, fanns
mycket lOvsly, ornbra'ken, stora skuggan-
de trad, kirskal, alggrSs, tuvbildande gras
men ocksa en del blommor som fatt en
alltmer undanskymd tillvaro.

Det som alltsa har paverkat marken 3r:
• Inga djur som betat
• Kvistar, lOv eller vass har inte tagits

tillvara
• Stora tradkronor har tagit over som

skuggar och forsurar
• LuftfGroreningar som forsurat, dar-

av mer mossa, vitsippor och hund-
kex

Kvarnangens biotop ar fuktang. Det finns
manga olika typer av fuktangar dar fuk-
tigheten varierar. Jorden kan vara rik eller
fattig pa kalk och naringstillgangen kan
variera.

Det finns tva typer av ortrika fukt^ng-
ar:

• Hogproduktiva - dar vaxer bland
annat tuvtatel (gras), humlebloms-
ter, algort smorblomma, mddsom-
marblomster, hundloka med flera.

• Lagproduktiva - naringsfattiga
marker dar det mest vaxer starr och
grasarter. Om marken a'r kalkrik sa
trivs bland annat orkideer. Ar mar-
ken kalkfattig finns kabbleka, 31-
g6rt, videort, k^rrviol, blodrot och
maror.

Om vi tittar narmare pa de trad som vSxer
i omradet idag, sa finns det mest bjork,
manga klibbalar langs backens bada sidor
och vid Lillsjons strandlinje. Dar ser man
ocksa flera stora salgar, aspar och Mggar. I
utkanten av Kvarnangen finner man nagra
enstaka barrtrad som tall och gran. I om-
radet finns tibastplantor samt manga stora
hassel- och olvonbuskar. Man ser a"ven
nagra ronnar, nagra buskar brakved och
nagra getaplar. Ett exemplar av berberis
har vi ocksa hittat.
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Det firms ett strak av nattvioler som vaxer
dar det firms mer kalk i marken. Pa hoger
sida om ba'cken va'xer mest gras och star-
rarter, men pa de fuktiga delarna mycket
alggrSs och kirskal.

Helt avvikande itr kullen dSr stampen
ska ha legat. HSr finns sma plantor av
krusbSr, svarta och roda vinba"r, manga
tibast- och olvonbuskar. Den vSxt som
dominerar omradet nu ar ormbuskvSxten
ornbraken, en forntida foregangare till
dagens trad.

Inventering av vaxter
Fran juli 2003 till juli 2004 dokumenterade
vi grovt vilka vaxter som farms pa Kvar-
nSngen. Hur vi gick tillvaga vid invente-
ringen finns beskrivet i artikeln Kvar-
nangens flora i Suensbo nr 2/2004.
Nedan en skiss over omradet runt backfa-
ran. Om ni har hittat nagra fler arter sa
vore det roligt om ni horde av er sa vi kan
dokumentera detta.
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I detta nummer kommer vi att ta upp nag-
ra av de trad och buskar som firms vid
KvarnSngen. Vi b6rjar med klibbal, tibast,
hassel, olvon samt brakved och fortsatter
framOver i kommande nummer med mer
fakta om trad, buskar och vaxter med ton-
vikt pa anvandningsomraden forr.

Vill du veta mer om salgen, sa firms det
en artikel i Suensbo nr 2/2005; Salgen,
varens forsta blommande trad och binas
raddning.

Klibbal (alnus glutinosa)
Det enda ICvtrSdet med kottar. Namnet
har det fatt fo"r att de unga bladen ar all-
deles klibbiga. Alarna skiljer sig ocksa fran
andra lOvtra'd eftersom de filler sina lov
grona pa hb'sten. Det beror pa att alen har
knytnavsstora knSlar pa sina ro"tter som
innehaller mycelet till en svamp. Detta gOr
att de kan utnyttja luftens kva've.

Klibbalen kan bli 25 meter hCgt och cir-
ka 75 ar. Det firms enstaka exemplar som
har blivit 200 ar. Den vaxer vid strander
och aar, dar den bildar en fast strandlinje
av ihopflatade rotter som star emot all
slags vattenerosion.

Klibbal

Virket blir rodaktigt tillsammans med
luftens syre nar det falls men ljusnar efter
en tid. Det ar mjukt, lattarbetat och lent
och det ger inga stickor. Det anvands dar-
for i redskapsskaft, traskovlar, traskobott-
nar, leksaker till barn. Det anvands ofta till
bastulavar eftersom det inte tar at sig
varme sa la'tt eller fOrstOrs av vatten.

Klibbalen ar det tradslag som klarar sig
bast mot rSta i vatten. DarfOr anvande
man den till dammluckor, vattenrarmor

och vattenledningsrGr. I hushallet anvande
man altra till slevar som efter tillverkning-
en fick koka sa de blev vita och efter det
hade de en lang hallbarhet. Man palade
ofta med altra som var bestandigt i vatten
och dy. Venedig lar vila pa sadana palar.

I matlagningen gav alved en bra smak
nar man rokte fisk. Allov anvandes ocksa i
Harg i Uppland att lagga pa svullnader.
Pa 1700-talet radde man resande som bli-
vit trotta i sina fOtter, att lagga allOv i
skorna och att stillsamt vandra med det pa
kvallen. Pa natten skulle lOven ligga kvar,
men pa morgonen skulle det tas bort, an-
nars kunde man fa blasor pa fOtterna.

Tibast (bild saknas) (daphne mezereum)
En av vara tidigaste blommande buskar.
Den kan bli cirka en meter och trivs i mull-
rik jord.

Det firms en del plantor av tibast nere
vid Kvarnbacken och mot Sjohagnaden.
Man hittar den a'ven pa andra platser i
Svensboda, till exempel pa Kvarnkarret.

Det ovanliga med tibasten ar att den
blommar pa bar kvist med rosalila blom-
mor. Det ar vanligt att se den i blom i mars
rnanad, men vid lovsprickningen ar den i
regel o"verblommad. Tibasten vaxer vilt i
bade Sverige och Norge.

Hela vaxten och framfOrallt de roda ba-
ren ar mycket giftiga. Ett gammalt talesatt
3r att sex bar ar tillrackligt for att db'da en
varg. En dOdlig dos fGr en vuxen manni-
ska lar vara 10 - 12 bar. FOrr trodde man
ocksa att om man bar en kvist runt halsen
sa kunde man inte bli ormbiten. Av bar-
ken kan man framstalla ett gulaktigt farg-
amne.

Hassel (corylus avellana)
Nordbornas heliga trad. Man trodde att
under hasseln levde hasselormen. Fangade
man den sa skulle man fGrsta alia djurla-
ten och sa skulle man kunna gora sig
osynlig. Hasseln ar typisk fGr angsmarken.
Det ar en buske som blir 3 - 6 meter men
kan bli anda upp till 10 meter. Honblom-
morna ar sma, dolda i knopparna och un-
der blomningen ser man bara deras rOda
marken titta fram.
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I en del landskap hade man s.k. notte-
skogar dar boskapen inte fick ga. Hassel-
no"ten a'r jorda'garens egendom, och reste
man igenom en sadan skog fick man inte
ta mer hasselnbtter an till hattbandets
kant.

Noten tas nar loven faller. Den ar rik pa
fett, kolhydrat och lite protein. Det var ett
bra naringstillskott till hushallet. Fettet
som man kunde utvinna ur noten anva'n-
des a'ven till lysolja och som ingrediens i
vissa fina linoljefarger. Virket ger smidiga
spon, till bland annat kappar och metspb'n.
Rotskotten anvandes vid tunnbindning.

Hassel

F5rr i tiden nar man skulle halla ting, sa
bOrjade man att "hassla vail", vilket inne-
bar att man satte ut hasselkappar runt
tingsplatsen. Det betydde att platsen var
fredad mot illvilliga manniskor och andra
makter. Hasselkappar anvandes ocksa for
att markera aganderatt.

Olvon (viburnum opulus)
Ni har sakert hb'rt visan, "Du lindar av
olvon en midsommarkrans". Olvon ar en
buske med en krans av vita blommor som
pa hosten far rGda b^r. Baren a'r giftiga
liksom blad och bark.

Av kvistarna gjorde man strumpstick-
or, kvistarna kunde man gora skopligg av.
Kanske hade Svensbodas skomakare nytta
av alia olvon har.

Olvon

Det firms manga olvonbuskar runt Lill-
sjon. Det lar ocksa vara en vanlig va'xt runt
torp i Uppland. Olvonbusken blir en till
fern meter hog. Den trivs i alka'rr, skogar
och snar pa naringsrik jord.

Brakved
Liten, giftig barbuske med svarta bar. An-
vandes f6rr som maskmedel. Barken
maste torka under minst ett ar, annars har
den for stark giftig effekt.

Ville man slippa rattor i sina lador sa
lade man ut kvistar med bar, som luktar
valdigt ilia, langs ladans innervaggar.
Brakveden anvandes ocksa vid tillverk-
ning av svartkrut och till att fa'rga gam.

Brakved
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Rapport fran Kvarnangen
Av Gun Andersson

Sa var det dags igen att beratta om vart
arbete vid Kvarnangen. Varfor ar vi enga-
gerade i att varda just detta omrade?
Svensboda har haft mindre kvarnar pa
flera sta'llen i byn. Men det a'r vid Kvar-
nangen, som namnet ocksa indikerar, som
Svensboda hade sin dominerande kvarn-
verksamhet under flera arhundraden. Dar-
for kanns det angela'get att varda detta
omrade som Sgs gemensamt av oss alia pa
fritidsomradet. Att aterskapa angsmarken
och synliggora lamningarna som firms har.

Under 2007 tog vi ett stort steg framat i
vart arbete. For det forsta fick hembygds-
fOreningen lamningarna efter skvaltkvar-
nen, hjulkvarnen och stampen registrerade
som fornminnen. Det inneba'r att omradet
nu ar skyddat sa att aven kommande ge-
nerationer av Svensbodabor har mdjlighet
att njuta av omradets speciella karaktar.
For det andra tog SNF i samband med
skogsgallringen, bort en hel del trad pa
o~vre och nedre angen samt i sjokanten till
LillsjGn. Det innebar att omradet har Gpp-
nats upp och fOrutsattningarna att fa till-
baka olika sorters angsblommor har okat
nar solen nu har mojlighet att na marken.

Vi som deltar vid Kvarnangen har en
bild av vad vi vill astadkomma. Vi vill
forsoka att aterskapa omradet sa som vi
tror att det sag ut da kvarnarna och stam-
pen var i drift. En oppen angsmark med
blommor, backen som porlar fram, fri sikt
fran angen och ut over Lillsjon. For att
astadkomma detta har vi en langsiktig
projektplan. Varje ar som vi haller pa kan-
ner vi att vi gor framsteg. Hur lang tid det
kommer att ta, beror fOrstas pa hur manga
vi ar och hur mycket vi orkar med. En
riktlinje fOr oss ar att ha roligt under tiden
och gladjas at det vi g6r och varandras
sallskap.

Idag kan det vara svart att se exakt var
kvarnarna och stampen har legat.

For att underlatta lite har vi satt upp en
informationsskylt med en karta intill sti-
gen pa b'vre angen. Allt eftersom vi gOr
framsteg i vart arbete kommer lamningar-
na ocksa att synliggoras mer.

For oss i projektet ar det en gladje att
se att allt fler upptacker Kvarnangen och
att allt fler anvander omradet fo"r sina re-
gelbundna promenader. Manga uppskat-
tar att sla sig ner en stund pa en av ban-
karna vi har stallt ut. Om du inte har
upptackt Kvarnangen an. Ta dig tid att ga
dit nar vitsipporna blommar. Det ser ut
som om nedre angen ar tackt av sn5. En
annan bra tid ar nar blasipporna blommar
pa vallen mellan ovre och nedre angen,
nar kabbelekan blommar overdadigt i
backen eller nSr haggens blommor har
slagit ut. Under sommaren finns ocksa
mycket att upptacka som smultron och
nattviol.

Mycket av det vi gor varje ar handlar
fGrst och framst om underhall. Nar vi
startade 2001 var angsmarken helt igen-
vaxt av sly. Borjar man rensa sly far man
rSkna med cirka 5 ars arbete innan slyet
man tar bort varje ar, har gett upp. Pa va-
ren har vi fagning av angsmarken och
backen. Da plockar vi bort kvistar och
grenar som fallit ner under vintern. Nar
trad har knackts under vintern, har dessa
sagats ner och kapats till ved och riset har
eldats upp.

Under sommaren har vi slatter pa Gvre
och nedre angen. Angsblommorna far all-
tid forst blomma ut sa att dessa frosar sig
sjalva vid slattern. Graset krattas ihop och
fraktas bort till en speciell plats dar det far
fdrmultna. FCrutom varfagning och slatter
g5rs varje ar ytterligare insatser som varie-
rar beroende pa var vi befinner oss enligt
projektplanen. Har foljer en redogorelse
for vad vi gjorde under det senaste pro-
jektaret.
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Hosten 2006
• Ytterligare cirka 100 mindre granar

falldes i omradet pa vanster sida om
stigen pa den ovre angen. Dessa kvis-
tades, barkades och fraktades ner till
akern Tallva'gen - R6nnva"gen for att
anvandas som gardesgardsmaterial.
Grenarna flisades och lades som fb"r-
starkning pa stigen pa 6vre angen. Sti-
gen anvands numera flitigt och blir pe-
riodvis sondertrampad och lerig.

• Den stora gropen pa ovre angen ren-
sades fran sly.

• Halva "backravinen" rensades fran sly.
• Riset fran nedre angen fraktades upp

till den ovre da'r det brSndes.
• HOgarna med gammalt halvt formult-

nat gras las ut nedanfor kullen pa ned-
re angen och ut till strandlinjen.

• Sly pa angen oster om "backravinen"
rensades bort och eldades.

Varen 2007
• Varfagning av nedre och Ovre angen.

Tre trad falldes och kapades till ved
som sedan fraktades till Lillsjovagen.
Gratis ved till alia for de som ville.
Grenar samt kvistar som ramlat ner
under vintern samlades i en stor hog
tillsammans med material fran SNFs
skogsgallring till flis. Backen rensades
fran kvistar och skrap.

• Ostra sidan om backravinen samt den
del som inte rensats under hosten, ren-
sades fran sly och en del mindre trad.

En del av hasselbestanden pa ostra sidan
togs bort samt ett omkullfallet trad kapa-
des och fraktades ivag.
Sensommaren 2007
• Uppstadning efter skogsmaskinen pa

Ovre och nedre angen. Ris och grenar
fraktades till SNFs flishog.

• Slatter av nedre och ovre angen. Gras
och bark efter tradfallningen krattades
ihop och las ut nedanfor kullen pa
nedre angen och ut till strandlinjen for
att f Ormultna.

• Sly i strandlinjen har tagits bort och
fraktats till SNFs flishog.

Alia i Svensboda bjods in att delta i 8 or-
ganiserade arbetsdagar. Dessutom utfor-
des enskilt arbete av projektledaren och
andra deltagare i projektet.

Vi anvander oss av arbetsmetoder och
redskap som rekommenderas for att re-
staurera a'ngs- och hagmark samt foljer
den gallande lagstiftningen for vard av
fornlamningar och kulturhistoriska plat-
ser. Kostnaden for projektaret har varit 432
kronor for bensin till slattermaskin och
fyrhjuling.

Om du kanner dig nyfiken och vill prova
pa hur det ar att vara med och varda
Kvarnangen, ar du hjartligt valkommen.
Du kan antingen ta kontakt med mig (tel.
260672) eller bara komma till en av vara
organiserade arbetsdagar.

UngcfSrlig plats for
hjulkvarnen _J
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Gamla hantverk fran forr och nya
Av Kerstin Svenson

Det sags att en diamant ar en kvinnas
basta van och det kanske det ar - for vissa.
Hur som heist sa har manniskorna alltid
haft ett behov av att smycka sig pa olika
satt. Ett av de viktigaste materialen i det
sammanhanget har varit - och ar fortfa-
rande - parlor.

Under 1600 - och 1700-talet var ar-
betsmarknaden gynnsam for brodorer eller
sa kallade parlstickare. Parlstickarna var
hogt ansedda hantverkare och Sverige be-
hovde skickliga yrkesman som hade kun-
skaper om mode och nya trender pa konti-
nenten. Att arbeta som parlstickare kravde
mer an konsten att brodera vackert. Kun-
skap om det kristna symbolspraket var
viktigt, framst pa de kyrkliga textilierna.

Under senare delen av 1600-talet, ver-
kade en man vid namn Paul Grell som
parlstickare vid svenska hovet. Han tillver-
kade bland annat broderier for klader och
inredningar till hogadeln och hovet.
Kaiia: www.diva-portal.org

Nar man talar om parlstickning idag
handlar det dock inte om broderier utan att
med runt gam och tunna stickor sticka in
sma parlor i monster - sa kallade pulsvar-
mare, eller handledsvarmare om man nu
foredrar det.

Har foljer en kort beskrivning hur man
gar till vaga: Garnet ska vara tunn ull, till
exempel Lanette eller Babyull och man
stickar pa strumpstickor 11A .

Parlorna da? Ja det ar en historia for
sig. Det finns en uppsjo av parlor, men for
att kunna tra dem pa garnet maste de vara
minst 5 mm. Sjalva patradandet gar till sa
att man har en speciell parlnal som ar
mycket tunn. Sedan trar man i en tunn sy-
trad genom ogat och gor en ogla och kny-
ter till. Darefter trar man garnet genom
oglan for att sedan plocka upp parlorna
med nalen. Beroende pa hur monstret ser
ut gar det at olika mangd parlor. Man kan
saga att 100 parlor ar ca 16 cm.

Sedan foljer man diagrammet och stickar
in parlorna.

Workshop och Stickcafe
Vill du lara dig att pa"rlsticka handleds-
varmare? Eller kanske sy en brodkorg,
eller gora smycken?

I sommar kommer vi att ha workshop
och stickcaf^ nere vid fotbollsplan nar
vadret tillater. Ta med drna kunskaper och
lar ut det du kan! Jag ar Overtygad om att
det sitter folk har i stugorna och handar-
betar med olika projekt. Sa hang pa tren-
den med workshop och stickcaf£ sa traffas
vi och utbyter id6er och kunskaper.

Sjalv kommer jag att la'ra ut hur man
parlstickar pulsvarmare. Det kommer att
finnas mOjlighet att kiipa ett set med
garn, stickor och parlor, men de maste i
sa fall bestallas i forvag.

I mitten av juni tankte vi satta igang.
Narmare information om datum och tid
kommer att sa'ttas upp pa anslagstavlorna.

Ni far jaliegarna ringa till mig och
anmala ert intresse pa 0176-261317.

Foto: Kent Skillbrant
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Gardsgardsbygget
Av Gun Andersson

Antligen sa var det dags att ga vidare
med vart gardsgardsbygge. I borjan av
maj samlades en grupp entusiaster pa
akern vid Tallvagen, for att lara sig
hantverket.

Hembygdsforeningen hade fbrma-
nen att fa hit Sten Hagander, en erfaren
gardsgardsbyggare och pedagog. Sten
bar ett stort engagemang for gardsgar-
dar och arbetar belt ideellt med att
formedla kunskap om hur man bygger
dem. Han anlitas bland annat av Hem-
bygdsforbundet, lansmuseer och hem-
bygdsforeningar.

Eftersom manga onskar ta del av
hans kunskap, maste han valja vilka
han ska prioritera att besoka. Att han
valde att komma hit, kan vi tacka Mar-
git Forsberg for. Det som overtygade

honom om att Svensboda borde prio-
riteras, var Margits engagemang i att fa
var gardsgard byggd och hennes vad-
jan om att vi behovde sakkunnig hjalp
for att kunna ateruppta byggandet.

Under tva dagars praktisk handled-
ning larde sig deltagaraa konsten att
bygga en gardsgard och vad begrepp
som bland annat stor, stotta, gardsle
och vidja betyder.

Sten fbrmedlade ocksa sin speciel-
la, nastan poetiska kansla for gardsgar-
dar och resultatet efter kursen var att
deltagarna kanner ett engagemang for
att fortsatta bygga var gardsgard.

Vi som vandrat forbi pa Tallvagen
och sett resultatet av kursen kan bara
gratulera deltagarna till ett gott arbete.
Det ser fantastiskt ut.

^ jCaravagtffrflutw
for jtamtidw Hi

L.
Foto: Gun Andersson

Gardsg^rdskurs i Svensboda.
Fran vanster: Jorgen Jensen, Sten Hagander, Tord Lundqvist, Lennart Staaf, Margit
Forsberg, Ingemar Pettersson, Gunilla Hagander och Rune Forsberg. Saknas pa bil-
den: Berit Staaf, Monica Lundqvist, Berit Thumen, Lotta och Max Stackelberg.
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Sommarens program
Mandag 30 juni 2008
Utflykt till hembygdsgarden Snaret

Valkommen att folja med till Rialas hembygdsgard
Snaret som ligger i Rumsattra nara sjon Largen.

Vi far en guidad visning av garden som ar fran
1700-talet, med tidsenliga inventarier och foremal.
Det finns ocksa mojlighet att se deras utstallning "
Aldre klader och accessoarer",
Besoket avslutas med kaffe fran deras serve-
ring.

De som ar intresserade att folja med, traffas
klockan 17.00 pa parkeringen vid fotbollsplan for att
se hur vi kan samaka dit. Vi forvantas vara vid Snaret
klockan 17.30.

Hembygdsgarden Snaret, Riala. Foto: Jonas Bergsten

Lordag 26juli 2008
Temakvall pa Kvarnangen
KvSllens tema ar Svensboda och dess historia.
Vi traffas under enkla former och har picknick till-
sammans.
Medtag picknickkorg, valfri dryck och nagot att sitta
pa.
Vi borjar klockan 18.00.
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Valborgsmassoafton 2008
Av Gun Andersson

Vi var 13 stycken som samlades pa
Kvarnangen for att fira Valborg.

Forutom att vi ville ha en trevlig
kvall tillsammans, hjalptes vi samti-
digt at med att stada upp efter vin-
terns aktiviteter.

Vi krattade ihop flisresterna, spred
ut dem pa stigen och jamnade ut spa-
ren efter flismaskinen vid risho~gen.
Kvistar plockades upp pa angsmarken
och backen rensades. Na"r vi var nojda

med vart arbete, samlades vi runt bra-
san och grillade.

Kvallen bjod pa flera trevliga over-
raskningar: lord Lundkvist spelade
munspel, Berit och Lennart Staaf bjod
pa hemlagad appelkaka. Margit Fors-
berg laste en dikt om att ta tillvara pa
livet och njuta av tillvaron. Vilket vi
alia gjorde derma skira varkva'll, dar vi
satt i ett hav av vitsippor och skalade
for en fin sasong i Svensboda.

Foto: Gun Andersson
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Vara Sponsorer

Byggnads
Henningssons Byggservice
Lagboda
Tel: 0176-26 0513
Mobil: 0708-48 79 31
Allan Henningsson

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

El-installationer
AE:s El
Johanneshov
Tel och Fax 08-6591310
Mobil: 0708-691310
Anders Eriksson

Schakt och Transport
F:a Micke Hedin
Svensboda
Tel 0176-26 1127
Mobil 070-324 09 02
Mikael Hedin

Mobler och Handikapphjalpmedel
BOKOBO
Alta
Tel 08-773 45 37
Fax 08-77310 40
Mobil 0708-77 34 53
Bo Barkman

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

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

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

Tra'dsagning, Forsaljning av brader o
plank samt bjorkved och
gardesgardsmaterial
Mobila Sagverket i Roslagen AB
Sodervad
Tel. 0176-26 07 61
Mobil 070-335 22 75
Anders Elfsberg

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

Tradgard Transport HOglyft
Ekram Bygg Schakt och Transportekonomi
Skarpna'ck
Tel 08-39 57 00
Fax 08-39 25 35
Mobil 0708-9214 00
Ronny Marke
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Foreningsbrev B

Vid obestallbarhet: Retur till
Svensboda Hembygds- och
Kulturhistoriska Forening
c/o Nordensson
Svensboda 70
76010 Bergshamra

Arsmotet
F5reningens arsmSte
halls prelimingrt
lOrdagen den 27 sept
klockan 14.00. Kallelse
skickas ut separat.

Om du flyttar
Var vanlig och uppge
din nya adress till var
KassGr
Eva Eriksson
Meteorva"gen 4
183 33 Taby.
Telefon 08-6597539
Mobil 070 - 98014 04
E-mail:
linneatorgny@msn.com

Glom ej
att kolla in vara
anslagstavlor f6r
ytterligare information

Eskils Backa

Vi soker en projektledare
f6r kulturmiljovarden av
Eskils Backa.
Da"r firms bland annat en
grav fran bronsaldern
som Sr registrerad som
fornminne.
Ar du intresserad?
Ta kontakt med
Gun Andersson
senast den 15 juli for mer
information.
Telefon: 0176-26 06 72.

Losnummer av
Suensbo
Finns att kOpa. 50:-/st-
Ta kontakt med
Eva Eriksson
Meteorvagen 4
183 33 Taby.
Telefon 08-6597539
Mobil 070-9801404
E-mail:
linneatorgny@msn.com

Odlingslotter
Ar du intresserad av att
ha en odlingslott (ca 50
m2) pa akern snett mot
fotbollsplan? Kontakta:
Brian Davenport.
Telefon 0176-26 06 72

Artiklar till tidningen
Alia 3r vSlkomna att
bidra med material om
Svensboda till tidningen
Kontakta
Kerstin Svenson
Svensboda 194
76010 Bergshamra
Telefon 0176-261317
E-mail:
kerstin@skillbrant.se

Motionertill arsmotet
Sista datum f 6r motioner
Sr den 31/7. LSmna dem
till var sekreterare,
Berit Staaf, Svensboda 74
76010 Bergshamra.


