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Utgivare: Eriksson-WallentinusÅ
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Sjöbacken

Året på Sjöbacken brukar numera inledas med att 
medlemmar i Naturens akademi (Nina, Rickard, 
Bosse, Rolf, Kersti, Rita och Sven) träffas hem-
ma hos oss på trettonhelgen, men så blev det inte 
2009. Dricksvattenpumpen gav upp, efter idogt 
(nåja nästan) jobbande sedan 1967 (rörmokaren 
var klart imponerad), så vi stod utan vatten efter 
nyår och då är det ju inte lätt att härbärgera så 
många gäster. Istället åkte vi bort till Bosse och 
njöt av att vatten fanns i obegränsade mängder 
tillsammans med trevligt umgänge.

Renoveringen går framåt
Under våren fick Sjöstugan nytt tak. Eller, 
egentligen en del av den plåt som låg på huvud-

byggnaden förut fick nu ny användning. Garaget 
fick också del av renoveringen. Ruttna bräder 
under plåten byttes ut och plåten fick reglar under 
sig. Allt detta med hjälp av Reijtos byggföretag 
(http://www.reijto.se). Garaget fick också ny 
färg. Här målade vi själva, men fick hjälp med att  
skrapa färgen först (en underbar kombination). 

Nu börjar det kännas som om rätt mycket av det 
vi tänkt är klart, men visst är det konstigt, alltid 
är det något som är kvar.  Garagedörrarna hoppas 
vi väl ordna nästa sommar, men de där listerna 
som står intill en vägg, det tillhör väl numera 
inredningen (antar att det inte ser ut så hemma 
hos er?).

Tomas och Stina gifter sig 25 juli i Vada kyrka.
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Wallentinus-klanen blir större
I april får Lova en syster, som döps till Saga 
efter sin farmors mor. Det går snabbt framåt för 
den unga damen, som nästan kan gå redan vid 
årsskiftet.

Bruna ögon vaknar upp
Under maj fick Ulf (Sonias bror) en hjärtattack 
som verkligen kunde ha slutat illa om inte före-
tagsamma kvinnor (som hans fru) lyckas ingripa 
direkt och att akutsjukvården fungerade så bra. 
När Sonia några dagar senare möter Ulfs mörk-
bruna ögon när han nyss vaknat upp är lyckan 
total. Återhämtningen har sedan gått riktigt bra 
under sommaren och efter en bypass-operation 
under hösten. 

Svampsommar
Sommaren är förhållandesvis regnig men med 
en  hel del sol också och några som verkligen 
gillar detta är svamparna. Vi plockade litervis 
med gula kantareller på tomten och även ute i 
skogen med  ojämna mellanrum. I rabatterna var 
det också välvattnat och blommorna såg hyfsat 
fina ut för att vara hos oss.

Bröllop!
I juli gifte sig Tomas och Stina i Vada kyrka. 
Den efterföljande middagen åts i församlings-
hemmet tvärs över vägen och dagen därpå hölls 
bröllopsbrunch på Sjöbacken. Stina blev därmed 

den tolfte personen att 
bära efternamnet Wal-
lentinus.

Kräftfiske
Kräftfiske är tradition på Sjöbacken, även om 
vi aldrig får speciellt mycket i burarna. En gång 
hängde Lova med och nätfiskade för att få bete 
till burarna och var också med att fiska kräftor. 
Lova åkte båt för första gången men verkar aldrig 
ha gjort annat.

Ur led är släkten
Vi har drabbats av släktforskning. H-G, Sonia, 
Tomas och Björn. På ”spinnsidan” visar det 
sig att Sonias anmödrar kommer från trakten 
av Levanger i Norge (ända sedan 1600-talet). 
Berit har varit ett återkommande familjenamn. 
På ”svärdssidan” kommer H-G:s anfäder från 
nordöstra Småland (Vimmerby – Västervik). 
”Hans” är familjenamn både på H-G:s mammas 
och pappas sida. H-G:s farfars morfar hette Hans 
Hansson. Ytterligare tre anfäder på den grenen, 
räknat från 1600-talets början hade detta dub-
belnamn. Det blir tio stycken med Hans som 
förnamn om vi räknar in H-G och hans pappa 
(visst – H-G heter alltså egentligen också Hans 
Hansson). På H-G:s sida har vi bara hittat en 
sinnessvag och en rättshaverist, men desto fler 
drängar, pigor och statare. På Sonias sida är ännu 
det mesta sådant dolt.

Tomas kastar sig modigt i vattnet 2 
maj, men kallt var det. Björn med 
Saga i famnen i september.
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Trädgårdsdesign
Lagom till hösten passade Sonia på att gå på 
Studiefrämjandets kurs i Trädgårdsdesign. Det 
var bara sex gånger och leddes av Johan Vagland  
(http://www.vaglandtradgard.com). Det var här-
ligt att få lite inblick i vad trädgårdsdesign kan 
vara för något med en bra lärare som guide.

TomTfåglar och annaT 
Vi för ju ett par artlistor för Sjöbacken, en årslista 
och en totallista. I år har det bara tillkommit en 
ny art, rördrom, som blev art nummer 148. Med 
hjälp av ett par inspelningar kunde konstateras 
att det var samma fågel som uppehöll sig i An-
garnssjöängen. Ett avlägset eko kanske? 

Antalet arter som vi noterat på eller från tomten i 
år är 109, lika med årsgenomsnittet för perioden 
2003-2009 och bra med tanke på att bevakningen 
varit lite bristfällig under året. Noterbara arter, 
förutom rördrom, var en flock kustpipare som 
flög över i augusti (andra observationen från 
tomten) och en varfågel (den tredje observatio-
nen) passerade på väg mot Hakunge. 

Salskrake rastade som vanligt (har bara missats 
ett av de åtta åren). För att hjälpa islossningen på 
traven, strödde vi ut aska på isen utanför tomten 
för att den skulle dra åt sig solljuset och smälta 
isen. Det skulle ha fungerat om inte en spricka 
en bit därifrån hann några timmar före.

Bland alla spår av rådjur, räv och hare upptäckte 
vi en dag utterspår längs stranden.

Gökottan genomfördes i år på vår egen strand 
med besök av grannar, samt av Ulf och Helena 
från Angarngruppen.

Under eftersommaren fanns en familj av större 
korsnäbbar i vårt område och i december var 
rödvingetrastar kvar – vi har aldrig varit med 
om det tidigare. Det är antagligen en följd av 
en sällan skådad fruktsättning hos rönnarna. De 
trumpetande domherrarna fortsätter att över-
vintra i trakten.

Fågelmatningen slog nytt artrekord, 33 arter. Ny 
fågelbordsart blev tamduva (en sällsynthet här 
på vischan). Ett par snösiskor rastade under ett 
par dagar. Det var också gott om gråsiska un-
der vårvintern. De var mer brunfärgade än vad 
som är vanligt och några av dem var definitivt 
brunsiskor (”västlig gråsiska”). I april rastade 
stora mängder bergfink under flera veckor. Intres-
santa fågelmatningsbesökare var också järnsparv 
och sävsparv. Sista lördagen i januari anordnade 
vi den numera traditionella skådarfrukosten för 
närboende fågelintresserade. Detta med anled-
ning av räkningen av fågelbordsarter under sista 
januarihelgen.

För några år sedan greps vi av fjärilsskådning 
och i år var det dags för trollsländor. Vi började 
ganska sent på året, så alla vår- och försomma-
rarter missades, men vi kommer tillbaka 2010!

Sonia firar sina 300 kryss. Lite av sommarens svampskörd (från tomten!). Hulda Hansdotter HGs farfars 
mor.
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Andra fågelaktiviteter
I oktober var Sonia, H-G, Björn och Lova på 
Öland och fågelskådade tillsammans med ytterli-
gare sju andra Angarniter. Det blåste småspik och 
regnade dessutom vissa dagar, men det blev ändå 
ett hyggligt artutbyte med stäppörn som topp.

Idella förenIngar

Stockholms ornitologiska förening (StOF)
http://www.stof.nu 

Efter MKB-antologi, långtidsredovisning av  
fågellivet i Angarnssjöängen samt Angarngrup-
pens jubileumsskrift (40 år) hoppade H-G åter 
i galen tunna och åtog sig att bli redaktör för 
”Fåglar i Stockholmstrakten”, Stockholms orni-
tologiska förenings tidskrift. Och naturligtvis yt-
terligare en jubileumsskrift (StOF 50 år). H-G har 
knappt hunnit hämta sig ännu… Förhoppnings-
vis framgår av detta Sjöbackenblad att H-G lärt 
sig skriva korta notiser (hmm, lite väl korta om 
familjen säger Sonia som har fått fylla på lite). 

Sonia har nu efter att till slut ha uppnått 300 kryss 
också varit på sin första StOF-resa, till västkusten 
och Väderöarna blev det med Hasse Nordin som 
ledare och P-G Larén som medledare. Tack Hasse  
och P-G. 

Rapphönan (http://www.rapphonan.se) som bil-
dades under året är ett nätverk 
för kvinnliga skådare som har 
lockat Sonia till puben och träf-
farna en gång per månad.

Angarngruppen
http://www.angarngruppen.se 

Angarngruppen fick under våren äran att stå som 
värdar för en direktsändning av ”Naturmorgon”. 
En helt fantastisk morgon med utsikt över sjö-
ängen från Midsommarberget.

Össeby hembygdsförening
http://www.vallnet.se/ossebyhbf 

Som vice ordförande i Össeby hembygdsfören-
ing har H-G arrangerat en hel del aktiviteter, 
t.ex. blomstervandring i fårbetade marker, och 
en kvarnexpedition för att leta resterna av ett par 
kvarnar från 1800-talets andra hälft. Hembygds-
föreningen har också tryckt en uppsättning vykort 
med foton somt tagits av H-G och Sonia.

Kyrkokören
http://www.kyrkokoren.nu 

Kyrkokören fortsätter att traggla sig fram med 
bara tre sångare i mansstämmorna. Blir lite job-
bigt ibland – man får ju aldrig bli sjuk eller vara 
borta av andra anledningar. Trots det tordes H-G 
vara utan röst en hel månad, men passade på att 
titta på fågel istället. Nu slutar körledaren för att 
flytta till Söderhamn, så nu återstår att se vilken 
kurs kören tar 2010.

En del av HGs favoritsysselsättningar under 2009.
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häSTlIv

Redan i januari började Lovas inskolning till en 
riktig hästflicka då hon fyllde två år och fick både 
hjälm och ridbyxor av farmor. Detta med Bliða 
har sedan varit ett viktigt inslag under året för 
Lova, så ridutstyrseln har verkligen varit värd 
sina slantar. I början satt hon framför farmor 
men snart satt hon själv med ridgjorden som har 
två bra handtag. Snart började hon fråga efter 
att få trava också, något som farmor dock bara 
orkade under korta små sträckor. Men när hon 
tittade på en liten flicka som hoppade hinder på 
volten och också ville pröva tyckte dock farmor 
att det kunde räcka och skylde på att Bliða inte 
var riktigt kurant.

Våren och hösten 2010 har verkligen varit två 
olika världar, med en vältränad häst på våren och 
en konvalescent häst under hösten. 

I våras var Bliða en riktigt vältränad häst 
och hängde med på Stormurs utflykter, bl.a. 
Djurgården runt i april. Glad och pigg gillade 
hon att vara tillsammans med de andra hästarna, 
medan hon vilade ordentligt på rasten, medan 
vi tvåbeningar åt smörgåsar på Rosendals café. 

Kurser har det som vanligt varit för Lena Danius 
(http://ekipage-1.se) och Haffi Gislason (http://
www.flygandepass.se), åtminstone på våren, på 
hösten var det lite si och så med kursande. En 
passkurs (jag hihihi, jo) för Gummi Einarsson 
(http://www.geinarsson.se), som är världsmäs-

tare i flygande pass. Jag tänkte att jag skulle 
försöka lära mig att få till något pass innan 
det skulle bli för sent med Bliða, men det gick 
verkligen uruselt för oss. Men som den duk-
tige tränaren han är så kändes det ändå väldigt 
givande att ha ridit för honom en gång (särkilt när 
jag hade slutat att skämmas för den dåliga ridnin-
gen). Det blev lite nya infallsvinklar på träningen 
som jag försökte använda mig av senare under 
våren. På skärtorsdagen var t.ex. Marie och jag 
ute och övade enligt Gummis instruktioner med 
tölt och galopp och jösses vilken härligt pigg 
häst jag fick. Kul!

Vintern höll ställningarna länge 2009 och isen 
hade blivit tjock på Garnsviken så en dag red 
Marie och jag över isen. Det är en häftig känsla 
att komma över på andra sidan. 

I april red Bliða och jag en prövapå-distans på 
två mil uppe i Lovisedal för Roslagens Rid- och 
Körklubb (RRKK http://www.rrkk.se/). Ritten 
var mycket välorganiserad och vädret var under-
bart för Bliða, isvindar och snöblåst, som gillade 
detta skarpt. För att kunna rida detta har jag både 
tagit grönt kort och gått med i RRKK. Detta re-
sulterade sedan i att vi inom Stormurs fritidssek-
tion började planera att genomföra islandshäst-
tävlingens distansritt på Lovisedal under hösten. 
Men p.g.a. sen start med planerandet fick vi för få 
anmälningar och måste därför ställa in tävlingen. 
Vi hann dock provrida en helt underbar bana som 
vi förhoppningsvis kan använda 2010 istället.

En del av Lovas favoritsysselsättningar under 2009.
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Provridningen inför distansen var det sista vi 
hann göra innan höstens konvalescentperiod 
inleddes. Bara några dagar efter provridningen 
var hon ordentligt svullen över en has och dessu-
tom ordentligt halt. Det blev en tur till ATG, där 
man inte kunde se något på den svullna hasen 
men väl att hon hade spatt. Måttlig och lindrig 
spatt, men på bägge benen, som dock redan hade 
börjat läkas på det ena av benen. Det blev en 
månads stillastående och därefter har det varit 
mycket skritt och tyvärr bakslag med hälta på 
andra bakbenet vid två tillfällen. Nu är vi igång 
igen (så smått) och hoppas att vi åter kan följa 
med på t.ex. Stormurs härliga utflykter i framti-
den. Under tiden drömmer jag tillbaka till 29 maj.

“Nu vet jag vad jag vill bli i nästa liv, en kvinnlig 
kentaur. Jag var ute på en härlig morgonritt, 
barbacka för att det är så härligt. Bliða var så 
pigg så att vi galopperade här och där i skogen 
och sedan förstås på ängen.” 

Under året har jag också varit webredaktör för 
Stormur Islandshästförening http://www.stormur.
nu. En hemsida som med professionell hjälp har 
genomgått en stor förvandling till det bättre. Nu 
kan även andra i styrelsen lägga in eget material 
vilket känns bra.

arbeTe

Diskussioner om utbyggnad av Arningeområ-
det vid Ullnasjön har varit en följetong som nu 
har nått detaljplanenivån. Eftersom detta är ett 
ärende som kräver avsteg från strandskyddet för 
att genomföras enligt Täby kommuns intentioner, 
krävs en ekologisk bedömning av påverkan. 
Något som vi alltså har jobbat med i våras och 
nu åter ska sätta tänderna i under början av 2010.

I Bandhagen i Stockholm finns ett flertal områden  
i Trollesundsskogen som har varit föremål för 
diskussioner om exploatering där vi har tittat 
på naturvärdena. För själva Trollesundsskogen 
gjorde vi även en skötselplan. Tack Dan An-
dersson för hjälpen med alla faktauppgifter om 
skogen.

För andra året genomförde vi en uppföljning 
om vad som har hänt i de våtmarker på Järvältet 
(Igelbäckens kulturreservat) som anlades 2007. 
Dan Andersson undersökte även detta år fågel-
faunan, medan Hans-Georg och jag tittade på 
växtlighet och bottenfauna. Resultatet har varit 
mycket lyckat och ett tjugotal fågelarter har hit-
tat till Skogvaktarkärret och Hästa groddamm 
just för att dammarna har anlagts här. Av fågel-
arterna har flera häckat eller försökt häcka. Den 
häftigaste av dessa arter får nog smådoppingen 
betecknas som.

Så har då Sonia haft sitt första miljöuppdrag med 
hästanknytning, för Skärmarö gård på Värmdö. 
Där planerar Lars Backsell att tillsammans med 
sin familj skapa ett modernt hästcentrum. Bägge 
hans döttrar är duktiga hoppryttare och Olivia 
Backsell vann Prins Carl Philips Pris under 
Stockholm International Horse Show (för andra 
gången!). Här har varit flera diskussioner om hur 
man kan bedriva hästhållning för professionella 
hopphästar på ett så miljövänligt sätt som möjligt. 
Det har varit mycket roligt att dyka ner lite mer 
i detta fält, eftersom jag har ett stort hästintresse 
(vilket kanske har framgått på annan plats i denna 
skrift).

Det var ett fint år för trädgårdsblommor (topplysing till vänster, okänd blomma i mitten och äppelblom till 
höger).
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H-G har haft ett snärjigt år, inte bara med ”Fåglar 
i Stockholmstrakten”. Också i firman har det 
blivit en hel del: bedömning av naturvärde i ett 
tänkt infiltrationsområde för dricksvatten NV om 
Örebro, diskussioner om omreglering av sjön 
Fysingen, MKB av fördjupning av översiktsplan 
för Gripsvall i Täby, MKB av ny hamnanläggn-
ing vid Bromskär, Blidö (projektet går in på sitt 
andra decennium 2010), samt fortsatt handled-
ning av Matilde från Nicaragua. 

Ett projekt som växte med tiden var den 
naturbeskrivning H-G skulle göra i samband med 
en vägutredning för ny E22 förbi Norrköping. 
Det blev till slut så, att arbetet också kom att 
omfatta beskrivning av ekområdena längs vägen 
(inklusive ett Natura 2000-område), inmätning 
av ekar med en diameter på minst 80 cm, slut-
satser om miljöpåverkan, m.m. Som grädde på 
moset fick H-G också i uppdrag att skriva det 
mesta materialet till länsstyrelseprövningen av 
om vägen skulle påverka Natura-området med 
ekar för mycket (miljöprövning enligt 7:e kap i 
miljöbalken för er som kan lagstiftningen). Och 
det är nog inte slut än…

Pension vad är det? Men – det är kanske lika 
bra att hålla på tills senilsnöret dras om några år.

Sonia och Hans-Georg

Ekologerna på Sjöbacken

Tre trollsländor; blågrön mosaiktrollslända, brun mosaiktrollslända och blodröd ängstrollslända.

En av de fina ekarna på Händelön i Norrköping. 
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Adress: 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: hgw@conec.se 

Ett Gott 2010 till er alla!

Ta det 
lugnt 

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


