
Bodatomtens Hantverksgård 13 maj 
 

Nostalgitrippen till Bodatomtens 
hantverksgård är verkligen en 
nostalgitripp.  
Ni som ännu inte varit där ni skulle bara 
veta ! Nu har jag varit där 3 gånger och 
ändå upptäcker jag nya saker som jag inte 
såg tidigare. Och nostalgisk är bara 
förnamnet ! Där finns sånt vi hade när jag 
var liten, sånt jag sett hos mormor och 
farmor och hos gammelmormor. Var Göte 
och hans fru Margita hittar allt är en gåta. 
Vi var 33 besökare från oss denna gång 
och Göte visade runt. Vi började vid den 
"nya" gamla Gulf-macken. En gammal 
Esso bensinmack hitforslad från Sigtuna 
när den las ner där har funnits ett tag, 
men sen jag var här sist har alltså en 
gammal Gulf-mack tillkommit !  
Vi välkomnades här av Göte och hans fru, 
fortsatte till den gamla smedjan, brygg- 
och bykhuset, det gamla parhuset, 
skomakeriet och lanthandeln med ALLT 
och jag lovar, där finns allt från te, 
margarin till damunderbyxor och oljefärg.  
 
Vad du än har för uppväxt så kommer du 
att känna igen massor från barndomen 
när du vandrar runt bland stugorna. 
 
Han visade också förstås sin makalösa 
manick som är helt uppbyggd av järnskrot 
och tillägnad hans gamla mor när hon låg 
på sin dödsbädd och den manicken kan 
helt säkert ta oss vidare till livet efter 
detta, var det nu är. Den drivs med åror, 
med en skruv, med vingar, med borr - 
alltså tar den sig fram både genom vind, 

luft och vatten. Och så avslutades besöket med kaffe och massor med hembakat och 
lite mer info av Göte.  
Eftersom vi redan nu fått några förfrågningar och intresseanmälningar så har vi bokat 
in ett nytt besök den 2 september. Vi kommer att mötas vid Skeppet, som vanligt, och 
samåka. Mer info kommer i nästa tidning i augusti. 
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