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FJÄRDE ÅRET PÅ SJÖBACKEN
Strax efter nyåret fylldes huset av Huldre-
gänget. Efter bastu i Domarudden åkte vi alla 
till Sjöbacken. Visorna fl ödade i den allmänna 
samvaron. Vi passade också på att fi ra Huldre-
nätternas (http://www.huldransnatt.nu/) lyck-
ade resultat. 

I mars var det så dags för Brottbyrevyn, den 
lokala revyn som framförde sång, musik och 
sketcher om det lokala livet i Brottby. Upp-
trädde gjorde som vanligt bl.a. Agneta Holm-
gren (Stinas mamma) men för första gången 
Kalle Lundberg från Skepparbacken. Ljuset 
sköttes av Fredrik Helander. I serveringen hit-
tade vi Tomas och Stina och i baren stod Börje 
Holmgren (Stinas pappa). Vi andra njöt av 
kvällen.

I år har huset fått en uppsnofsning invändigt. 
Nu äntligen hade vi återhämtat krafterna efter 
infl yttningen för några år sedan och Hans-
Georgs behandling under förra sommaren. 
Så under senvåren fi ck sovrummet nya gar-
diner, vilket även innebar nytt överkast och att 

tavlorna måste arrangeras 
om. Faktiskt dröjde det ändå 
till i oktober innan tavlorna 
äntligen kom upp, då med 

några nya tillskott från Lövliden i Södertälje. 
När vi ändå var i farten fi ck också toaletten 
nya tapeter. Det blev en guldtapet - så det är 
nog numera husets fl ottaste rum. Eftersom 
luftvärmeväxlaren (se avsnittet om energihus-
hållningen) hade ändrat utseendet i vardags-
rummet skaffade vi nya gardiner här också. 
Det blev ett par specialgjorda gardiner med 
den åttabente hästen Sleipner och korparna 
Hugin och Munin, mycket passande för vår 
familj, se bilder här intill.

I år fi ck vi förstärkning av familjen Wesemeyer 
(Nina, Rickard, Golda och Fredrik) vid årets 
gökotta. Familjen Wesemeyer förgyllde med 
sin skönsång medan Hakunges får storögt 
lyssnade. Under några minuter begåvades 
arrangemanget också av en trastsångare sjung-
andes i vassen och som upptäcktes av Kerstin 
Müllern.

Den 10:e juni timade ett stort tårtkalas på 
Sjöbacken, med hela fyra tårtor. Det var fl era 
födelsedagar som fi rades, Sonias, Hans-Georgs 
och Torbjörns samt Lindas (Linda hade riktig 
födelsedag den här dagen). 

Den läckande dammen 
åtgärdades en av den 
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Rödglada (t.v.) och ormvråk under resan till Skåne. Gardiner 
från Snotra (http://www.snotra.se/).
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här sommarens varma dagar och snart kunde 
en del vattenväxter planteras. Björn hade fullt 
med överskottsenergi på sin semester och satte 
raskt igång med att bygga ett fi nt tralldäck 
intill dammen. Tomas tog Hans-Georg till hjälp 
och satte igång med att byta golv i Sjöstugan. 
Något som också blev mycket fi nt. Vi andra 
försökte fördela våra krafter på de bägge pro-
jekten.

Till Tomas födelsedag 9:e augusti var så allting 
klart och det blev stor fest med “svärföräldrar-
na” Börje och Agneta närvarande. Vi fi rade 
också att Tomas och Stina hade passat på att 
förlova sig tidigt på morgonen. Nu är familjen 
begåvade med två fästfolkspar, då Björn och 
Linda förlovade sig på nyåret.

Hans-Georg stora arbete i år, tillsammans 
med brodern Torbjörn var att sortera och 
rensa saker från Lövliden i Södertälje, deras 
barndomshem, som skulle säljas. Då mamma 
Elisabeth numera bor på Mariekällgården var 
det alltså dags att sälja villan. I gömmorna som 
arkiverat material från 30-talet och framåt, 
hittades en otrolig massa saker - ingenting var 
slängt. Tonvis med saker och skräp hamnade 
på återvinningen i Tveta. Trots det blev det 
mycket möbler, husgeråd, böcker, fotografi er 
och annat kvar. Möblerna har delvis sålts, 
delvis lämnats kvar och delvis inordnats 
hos familjen. Mängder av böcker, husgeråd 
och fotografi er ligger fortfarande i lådor och 
kappsäckar i och utanför Hans-Georgs arbets-
rum, men konstverken har hittat sina väggar. 
Bland konstverken fi nns en stor oljemålning av 
Edvard Westmans föreställande halmstackar i 
kvällsljus, som nu sitter ovanför pianot.

Den 1 augusti fi ck Björn och Linda tillträde 
till sitt radhus i Åkersberga. Det ligger inte så 
långt från kanalen och har en liten fi n trädgård 
(där Hans-Georg har fått beskära träden - kne-
pigare än det låter). Enligt Björns önskemål har 
de också fått ett bra utrymme för verkstaden i 
källaren.

När året närmade sig sitt slut blev vi inbjudna 
till trevliga fester hos Müllerns och Carlesons. 
Vi måste också skvallra att Lennart Carleson 
har fått det fi naste matematikpriset i världen, 
Abelpriset (http://www.abelprisen.no) som han 
fi ck motta av den norska drottningen Sonja.

Året avslutades i Sjuvillorna i Saltsjöbaden. 
Eva och Mats tillsammans med Jens och Jonas 
bjöd där på en hejdundrande nyårsfest som 
avslutades med en frukost hos Pia och Stellan 
med Jenny, Sandra och Pernilla, något kvarter 
bort i Saltsjöbaden. Några timmar däremellan 
hade vi sovit över hos familjen Hedlin.

TOMTFÅGLAR 2006
Bevakningen av ”tomtkryss” fi ck stå lite 
tillbaka under året, eftersom både Sonia och 
Hans-Georg jobbade ganska mycket. Trots det 
blev årssiffran så pass hög som 109 arter. Nya 
arter blev rödbena, buskskvätta, stenskvätta 
och snösiska. De förstnämnda två arterna hör-
des från Hakunge-sidan. 

Hämpling häckade sannolikt åter i en av våra 
enar. Däremot valde kattugglan boplats längre 
västerut men kom förbi med sina tre ungar 
efter midsommar. Andra noterbara arter var 
storlom, salskrake, torn- och lärkfalk, korn-
knarr, enkelbeckasin och gräshoppsångare 

Silverstreckad pärlemorfjäril på buddleja, puktörneblåvinge och kamgräsfjäril.



(dessa två hörda från Hakunge-sidan), storspov 
och mindre hackspett. 

Säsongen 2005/2006 besökte 30 arter fågel-
matningen – nytt rekord. Den höga siffran 
berodde på att den sena våren tvingade en del 
återvända fl yttfåglar att leta föda på lite udda 
platser. Till dem hörde två sävsparvar. Under 
höstmatningen besökte 23 arter matningen plus 
en hane korsning gråsparv/pilfi nk.

ANGARNGRUPPEN
Hans-Georgs aktiviteter i Angarngruppen har 
varit omfattande. Det har inte bara varit som 
webbmaster (www.angarngruppen.se) utan 
också arbete med årsrapporten och långtids-
sammanställningen. En genomgång av fågel-
livet i Angarnssjöängen och hur olika restaure-
ringsåtgärder har påverkat det fi nns i samman-
ställningen. Rapporten visar, glädjande nog, 
att antalet häckande och rastande fåglar ökat 
markant efter restaureringen 1992/93. 

Tillsammans med medlemmar ur gruppen 
besöktes Örskär, norr om Gräsö, i oktober. 
Hans-Georg har också ansvarat för en ”kvälls-
fågelakut”, där sjöängen besökts vid kvällning-
en i april till juni  för att lyssna in kvälls- och 
nattaktiva fåglar.

TOMTFJÄRILAR 2006
Fjärilar har blivit den stora ”hitten” sommaren 
2006. Lägligt nog genomförde vi en studiecir-
kel om dagfjärilar. Duktig kursledare var Lars 
Österdahl - ett stort tack till honom.

Vi bestämde de fjärilar vi såg (och i de fl esta 
fall fånga in som sedan släpps) på tomten, ib-

land arter som vi inte visste fanns. En långväga 
gäst från mellaneuropa detta år var den stora 
dagsvärmaren som också besökte buddlejan 
hos oss ett kort tag (hann inte fotodokumente-
ras). Totalt består tomkrysslistan för dagfjärilar 
nu av 30 arter.

HÄSTLIV
Det känns fortfarande som en saga att ha en 
egen häst, nu när jag sitter och skriver detta 
i slutet av december. Jag har faktiskt aldrig 
drömt om att äga en häst för det har legat utan-
för mina vildaste fantasier. 

Vi har haft mycket roligt under 2006 Bliða 
och jag. I början av året var det en fantastisk 
vinter som inte slutade förrän i slutet av mars, 
med mycket lös snö. Vi hade fl era underbara 
galopper i snön tillsamman och hästarna var så 
glada. Bliða fi ck också pröva på att dra famil-
jemedlemmar och andra som prövade på att 
tolka med skidor. För att bygga upp konditio-
nen fi ck hon också pulsa i snö.

En av de mest spännande ögonblicken i år var 
när vi vågade oss tvärs över isen, jag, Ulla och 
Monica. Någon vecka tidigare hade jag och 
Bliða testat isen själva efter att ha provborrat 
den fl era gånger. Vi red längs stranden, över 
vägen och in i Tärnanskogen där vi med långa 
galopper, tölt, trav och skritt och faktiskt egen 
promenad gjorde en runda på andra sidan förbi 
Gamla Harsbo innan vi åter red över isen.

En häststudiecirkel har vi också genomfört i år 
(eftersom Sonia kände ett starkt behov): ”Att 
bibehålla en häst frisk”. Anita, Monica, Ingrid, 
Karin och Ulrika höll Sonia sällskap.
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Vinterridning över Garnsvikens is t.v. Vi fi rar Lotten med en ridtur till Garnsvikens strand en av de sista 
sommardagarna i september t.h.



Våren kom hastigt – ena dagen snö och grått 
och nästa dag sprutade gräset ur marken. 
Omställningen blir lite för häftig och Bliða var 
länge dålig i magen, så det fi ck bli lite mag-
medicin och att stå inne på nätterna ett tag. 
Under tiden hann jag fi xa en hel del hemma.

Så blir det halvårsskifte och det är dags att 
fl ytta. Alla islandshästarna på Svista ska fl ytta 
då familjen Helanders på Svista behöver allt 
utrymme till sina hästar och alla de föl som 
fötts där i år. Ulla/Lelle med Vaka och jag med 
Bliða fl yttar till Körlinge, en knapp kilometer 
västerut. Eftersom det är nära är det enkelt för 
oss, då vi bara rider över medan sakerna körs 
över med bil.

På Körlinge sköter vi islandshästägare våra 
hästar ganska annorlunda jämfört med stor-
hästägarna. Hela sommaren stallar vi in hästar-
na på nätterna och smörjer, pysslar och håller 
på med hästarna hela tiden på grund av deras 
eksem. När så storhästarna bli installade efter 
sommarbetet får äntligen våra hästar vara ute 
dygnet runt och får gå alldeles nakna. Något 
som jag tror att de verkligen uppskattar. En av 
de första dagarna utan täcken ser vi dem både 
ligga och lata sig riktigt utsträckta och ömsom 
stå och klia varandra riktigt ordentligt. 

I Körlinges stall fi nns idag sex boxar som 
vetter ut mot en 
innergård. Boxarna 
har halvdörrar och 
Bliða gillar verk-
ligen den box hon 
har fått låna: här 
kan hon se vad som 
händer utanför. 
”Detta är något helt 
annat än en box 
längst inne i ett 
stall”, tycker Bliða. 
Allt är väl genom-
tänkt och det är 
gott om utrymme 
för alla saker och 
bra belysning, 
något som jag 
uppskattar alltmer 
vartefter åren går.

Nu håller ytterligare sex boxar på att byggas 
samtidigt som Sussie har skaffat tre uteboxar. I 
stallet fi nns idag 10 hästar. Som redan nämnts 
fi nns ju Vaka och Bliða här, men också två an-
dra småttingar; minishettisen Salvia som hälsar 
gnäggande på alla hästarna och den tuffe shet-
tisen Rune som är kungen (nåja enda valacken 
i alla fall) i hagen med raggisarna. Men här 
fi nns också Sussies hästar Happy och Raina, 
Wivis blåögde Citro och gammelgubben Pascal 
som ägs av Lena. Eva och Anders äger travar-
na Freeman och Challe (som egentligen heter 
något annat). Freeman är nog den lekfullaste 
hästen jag har sett, han blev riktigt överlycklig 
när han fi ck en gammal handduk i julklapp 
som han lekte med precis som en hund.

Intill vårt stall fi nns Körlinge islandshästar 
som ägs av systrarna Cathrine och Ann Lilje-
quist. Där står totalt sex islandshästar och av 
dem är det tre (Sigl, Vinur och Litla) som går 
på turridning. Detta är något som jag har kun-
nat utnyttja en hel del i höst, då jag har haft 
möjligheten att rida ut tillsammans med mina 
vänner.

Nu har vi blivit riktigt många som rider lektio-
ner för Haffi ; Cathrine, Ann, jag och Ulla och 
på slutet har även Ulrika kunnat hänga med 
de gånger Sigl har varit ledig. Det är roligt att 
vara ett litet gäng nu. Jag har också fått lektio-
ner av Lena Danius (http://ekipage-1.se), när 
hon inte har varit och vidarutbildat sig i USA 
hos Steven Craig. Bägge lektionsuppläggen har 
varit nyttiga, på helt olika sätt, och långsamt 
går det väl in några nya saker i huvudet. En 
helgkurs hos Cathrine Gustavsson (http://www.
skuggi.se/) har det också blivit, där jag har fått 
mig många nyttiga övningar till livs. Några 
lektioner i början av året hann jag också med 
hos Pia (http://www.emblagard.se/) innan hon 
(och jag) fl yttade från Svista. 

Under senhösten har jag varit och letat nya 
vägar, särskilt är stigarna och skogen vid Sö-
derby härliga. En härlig söndag hittade jag så 
runt Issjön och ut på sandvägarna (travstallet 
Storgårdens körvägar) med hjälp av GPS-en. 
Det blev en riktigt lång rundtur med mycket 
skritt i skogen och framför allt andra gångarter 
på sandvägarna. Men min tid på denna rundtur 
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Tomas tolkar.



var långt ifrån tiderna på den isländska distans-
ritten som gick av stapeln för första gången i 
Sverige i september (http://www.fl ygandepass.
se/default.asp?lid=8&show=1).

Årets sista ridtur blev en tidig morgontur till 
Angarn på nya stigar för Bliða och mig medan 
de fl esta låg och sov i husen vi passerade.

Vill du läsa mer hästhändelser kan du titta på 
min privata hemsida http://www.conec.se/so-
nia/.

KÖRVERKSAMHETEN
Vada kyrkokör har fortsatt som vanligt. Det 
är fortfarande för få medlemmar i kören för 
att det ska var riktigt bra, men antalet har ökat 
något under året, bland andra har Ulrika till-
kommit. Tomas och Hans-Georg sjunger bägge 
i kören, även om Hans-Georg blivit tvungen 
att gå upp i tenorstämman – i brist på ”riktiga” 
tenorer. Tomas sjunger också fortfarande i 
gospelkören.

Vadakören har egen hemsida: http://www.abc.
se/home/m4046/vada. 

RESOR
Sonia och Hans-Georg besökte Skåne i början 
av oktober, med bland annat en dag med stora 
mängder fl yttande rovfåglar. Dessutom åkte 
Angarngruppens ”havsfågelakut” till västkus-
ten i slutet av oktober.

ARBETE
Efter en lite seg uppstart i början av året har 
det sedan varit mer än nog.

Vi har arbetat som underkonsulter för fl era 
olika konsultföretag, som t.ex.:
* White: en utredning om naturmiljön vid östra 
Bällstaberg Vallentuna. http://www.white.se/
* WPS: naturmiljön inför detaljplaneläggning 
vid Okvista och Skoga, bägge platserna i Val-
lentuna. http://www.wsp.se/
* Naturmiljön i Brunnby i Upplands Väsby 
inför detaljplaneläggning för Topia Landskaps-
arkitekter. http://www.topia.se/
* Naturmiljön intill Årstabäcken i Stockholms 
stad för Bosse Lierud via Naturvårdsbyrån 
Orback http://www.naturvardsbyran.se/
* Naturmiljön i Åkerstorp i Åkersberga för 
Tyréns. http://www.tyrens.se/
* Vattendragsinventeringar i Bergslagen inför 
naturgasetablering för ÅF som i sin tur hade 
uppdraget av E.ON. http://www.afconsult.com/

Vattendragsinventeringarna har inneburit gan-
ska mycket jobb och en del upptäckande av na-
turen i Bergslagen då vi har biotopkarterat ett 
75-tal vattendrag där. Efter varje inventerings-
tillfälle har Hans Annevall samlat expertgrup-
per för naturmiljö, vattenmiljö, arkeologi och 
markägarföreträdare för att diskutera sträck-
ningsförslaget. Det är då fascinerande att förstå 
att det är lättare att ändra sträckningen av en 
naturgasledning än t.ex. för en järnväg där 

kurvradier och lutningar är 
kniviga frågor att hantera.
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Tre siskearter; gråsiska (hane), grönsiska (hane) och snösiska (hona).



Åt Stockholms stad har vi också haft en del 
uppdrag:
* Skötselplan för Skönstaholmsfältet. 
* Projektledning och biträdande projektledning 
för projektet ” Nyskapande och förstärkning av 
Stockholms unika ekmiljöer”. (Sonia)
* Projektledning och biträdande projektledning 
för projektet ” Spridningssamband Tyrestakilen 
– Årstaskogen”. (Sonia)

De sistnämnda projekten har pengar från Mil-
jömiljarden (http://www.miljomiljarden.se/) 
och har initierats av Helene Nilsson vid Stock-
holms stad. Då Helene skulle byta jobb inom 
staden behövde hon hjälp först som biträdande 
projektledare och sedan som projektledare för 
”Ekprojketet”,  tills Rebecka Grönjord kunde 
ersätta Helene i höstas. Nu är Sonia åter biträ-
dande projektledare. Själva arbetet genomförs 
av Ekologigruppen (http://www.ekologigrup-
pen.se/). 

Ekprojektet går ut på att inventera alla ekmiljö-
er i Stockholms stad och bedöma vilka värden 
områden eller enstaka större träd har för den 
biologiska mångfalden. Förslag på åtgärder 
skötsel och restaurering kommer att föreslås.

Spridningssambanden är också ett mycket 
intressant projekt där forskningsresultat för 

några olika djurs spridningsförmåga har sam-
manställts och modeller har tagits fram. Meto-
den testades sedan i Årstaskogen för att kunna 
utvärdera hur användbar metoden är generellt, 
men också för att kunna föreslå åtgärder, t.ex. 
ändrad skogsskötsel, så att de gynnar de arter 
man vill förstärka. Analyserna gjordes i GIS-
miljö.

Hans-Georg pensionerades vid årsskiftet 
2005/2006, vilket inte har märkts på arbets-
belastningen. Den tyngsta uppgiften har varit 
som redaktör och delförfattare i en antologi om 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Kommer 
ut våren 2007 på Studentlitteratur. Hans-Georg 
har fortsatt en del av projekten på SLU, bl.a. 
med besök i Hanoi och som ”bollplank” åt 
SKB då det gäller konsekvensbeskrivningen av 
slutförvar för utbränt kärnbränsle. Hans-
Georg har också kvar handledningen av Ma-
tilde Somarriba och Olavi Hiiemäe. 

Inom fi rman har Hans-Georg två vattenprojekt 
i Jämtland (dammar) och hjälper Sonia med en 
del annat.

Ett projekt som huvudsakligen genomfördes 
2005, men där resultatet visades upp i och med 
releasepartyt 1 december för boken ”Räfsnäs 
- en kungsgård vid Mälaren”. Finansmannen 
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Karin Bergöö på Räfsnäs midsommarafton 1880. Teckning Georg Nordensvan.



Claes Dahlbäck köpte för tio år sedan gården 
Räfsnäs norr om Mariefred och ville nu ge ut 
en bok om Räfsnäs och dess historia. Hans-
Georg fi ck uppdraget att skriva om de ”land-
skapsskolor” som hölls där åren 1880 och 
1882. Landsskapsskolorna var kurser i land-
skapsmåleri som geomfördes av Konstakade-
mien. Hans-Georgs gammelmorfar och namne 
Georg var elev på dessa kurser och det fanns 
en mängd dokumentation genom brev, teck-
ningar och tidskriftartiklar som Hans-Georg 
ställde samman till ett kapitel i Räfsnäsboken. 
Bland kurskamraterna fanns många elever som 
skulle komma att bli välkända konstnärer, som 
Bruno Liljefors, Johan Tirén, Emma Löwstädt 
och Karin Bergöö (Larsson).

Eftersom arbetsbelastningen i fi rman varit hög 
har det varit mycket bra att vi har haft hjälp av 
Isabelle Scharin. Hon har både hjälpt till i fält 
och med bl.a. karthantering inomhus. Tack för 
hjälpen Isabelle!
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Energiförbrukningen på Sjöbacken (rosa=2004, gult=2005, svart=2006).

ENERGIHUSHÅLLNING
Vårt hus är inte speciellt väl isolerat, så det 
går åt en hel del energi på uppvärmning. Den 
tilläggsisolering av väggar samt montering 
av nya fönster som planerats 2006 blev inte 
av som det var tänkt. Nu hoppas vi på att det 
kommer igång i januari 2007.

I september 2005 lät vi montera in en luft/luft-
värmepump som inneburit en avsevärd energi-
besparing under vinterhalvåret (tillsammans 
med eldning i kaminer och öppen spis). 

Månaderna oktober 2005 – april 2006 låg be-
sparingen på i medeltal 28% jämfört med året/
åren innan, med maximum på 35% i november. 
Den milda hösten 2006 har besparingen varit 
kring 40% jämfört med tidigare.

Sonia och Hans-Georg
Ekologerna på Sjöbacken

Vada kyrka i vinterskrud.



HEMSIDOR

Hans-Georg http://www.abc.se/home/m4046 
Sonia http://www.conec.se/sonia
CONEC http://www.conec.se 
Sjöbacken http://www.conec.se/sjobacken/sjobacken.htm
Vadakören http://www.abc.se/home/m4046/vada
Angarngruppen http://www.angarngruppen.se 

Sjöbacken, Svista 17, 186 97 Brottby
08 - 510 104 31 (bostaden), 08 - 510 109 55 (Conec)

Om du vill e-posta till oss:
Sonia: sonia.eriksson@conec.se

H-G: hans-georg.wallentinus@conec.se 
         eller m4046@abc.se
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Ett Gott 2007 till er alla!


