
Bodatomten

En av PRO Håbo uppskattade utflykter är denna nostalgiska och historiska besök. 

2019-09-02 Återigen samåkte medlemmar på den mycket uppskattade besöket till Bodatomtens 

Hantverksgård.

Där deltagarna fick ta del av mängder av äldre saker som säkert många anvånt i sin ungdom.

Måndag den 2/9 kl.12.30 hade ett antal personer samlats utanför Skeppet för att göra ett besök på 

Bodatomtens Hantverksgård. I strålande sensommarväder åkte vi Håtunavägen ut och en liten bit 

efter Erikssund svängde vi in på en liten, smal skogsväg mot Boda.

En kort sträcka därefter kom vi fram till en parkeringsplats  - och en bensinmack med två gamla 

bensinpumpar, allt i gammalt snitt. Där välkomnades vi av ägarna till fastigheten och skaparna av 

Hantverksgården, Göte och Margita Rydh. Det som initialt drog intresset till sig då var mannens 

vackra välansade skägg!

Med en röst som inte krävde någon förstärkare, bad han oss följa med honom på en välkrattad 

grusväg upp till den första gården – en smedja. Inne i smedjan blev man stum av förundran över de 

arbetsbetingelser smeden måste ha jobbat under. Där berättade han hur det sent en kväll kommit en 

till synes sliten man med sin häst och undrat om han kunde få hjälp med hästens skor. Smeden, som 

var en snäll man, ombesörjde trots den sena timmen nya skor till hästen. Mannen, som fått hjälp, var 

oerhört tacksam men hade sedan sagt ”att tyvärr har jag inga pengar att betala med, men oroas inte, 

du kommer att bli rikligt belönad” varefter han tackade och försvann. Smeden blev en aning sorgsen 

och besviken över att ha blivit så utnyttjad. Morgonen därpå när han går till smedjan och öppnar 

dörren, ser han något som blänker där inne. Han går fram för att se vad det var och ser då de gamla 

utbytta hästskorna förvandlade till rent guld!!!



Vi går vidare till Parstugan som ursprungligen kommer från Norslunda. Göte hade tidigare gjort 

förfrågan om han kunde få överta stugan eftersom den var rivningshotad. Den låg nämligen på mark 

där en ny väg skulle dras. Han fick tyvärr nej den gången. Ett år senare ringde man och erbjöd 

honom stugan men den skulle då vara bortforslad inom 14 dagar. Sagt och gjort. Inom utsatt tid hade

stugans stockar märkts, plockats ner och forslats till Boda. Där började återuppbyggnaden av den 

igen. Ett gigantiska arbete där även nytt torvtak enligt ursprunglig modell lades. Tänk så fint det 

måste vara när taket blommar!

Lanthandeln var en sevärdhet i sig. Den hade allt och då menar jag verkligen allt. Göte lästa en dikt 

som gav exempel på befintligt sortimentet men tyvärr minns jag inte allt för att kunna återge den.

Förutom dessa stugor fanns även brygghuset, hantverks- och museihuset samt skomakeriet. Vi 

skulle ha behövt så mycket mer tid för att utforska allt.

När vi gick mellan de olika husen kunde man inte annat än stanna till och se på de fina dammar med 

blommande näckrosor som de själva gjort.

Vi bjöds sedan på nybryggt kaffe men hembakat bröd. 

Under tiden som vi fikade gick Göte igenom svaren på frågorna som han hade placerat ut mellan 

stugorna. Det var frågor men också ”konstiga saker”som vi skulle svara på.

Bl a var där en konstig mojäng som liknade en slags krans. Det fick vi nu veta var en jästkrans som 

man använde vid öltillverkningen.

Tiden var ute så vi fick lov att dra oss hemåt men innan fick vi även ta en titt uppe i kvarnen.
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