
   

Frösundavik en tidig vårdag 

 

Måndagen var en ljuvlig dag, troligen plus 12 grader och strålande sol. Uppe med 

tuppen på tisdagen för att förbereda dagens vandring med 23 stycken SPFare. 

Duggregn under frukosten, hur skulle detta bli? 

Vi träffades vid Smultronställets närköp, nu utan duggregn med en trotsig blåst. 

Hör och häpna, vi blev också 23 stycken på vårens första vandring! 

Första målet på vandringen var Kalmar prästgård där vi fick oss till livs en hel 

del av byggnadens historia. Marianne Harrisson beskrev på ett målande sätt hur 

”pastorsexpeditionen” fungerade där i mitten av 60-talet. 

Solen började bryta igenom och vandringen fortsatte mot Kalmar kyrka. En del 

av Kalmar kyrkvägs byggnader har en gammal historia och då kanske speciellt 

fattigstugan, kyrkskolan med sidobyggnader och naturligtvis Kalmar kyrka. 

Vandringen fortsatte förbi 

de tre fastigheter som 

finns kvar efter skiftet 

1845. Tre blev flyttade till 

andra närbelägna ställen. 

En av dessa fastigheter 

finns idag i Bista och heter 

Gyllendal de andra är Hellby 

och Nyby. 

2015-03-10 



Efter den långa allén mot Granbacken började vi skymta Frösundavik och ett 

antal grävmaskiner som bereder marken inför uppförandet av 80 stycken villor 

med närhet till klippor och strandbad. 

Länge studerades den information som finns tillgänglig vid området. 

 

Alla hade nog förväntat sig 11-kaffet sittande på en av klipporna mot Mälaren 

men den något hårda vinden gjorde att vi sökte skydd en bit från strandkanten 

där vi fann både sol och värme. 

 

 



Jämför de två bilderna nedan och kom gärna ihåg hur det såg ut innan SMÅAs 

hus förändrade bilden av området. Rutorna i bilderna försöker beskriva samma 

område (nu och sedan) men från olika håll. 

 

 

 

Vägen hem igen gick först till den lilla byggnaden bakom fattigstugan vid Kalmar 

kyrka där många återlämnade 11-kaffet och sedan förbi Gyllendal, Lilla Bista och 

Bista. Ett längre stopp gjordes när vi passerade nära Bistaborg. Vi fick oss till 

livs byggnadens brokiga historia och många hade minnen från den tid när Håbo 

kommun var ägare till husen. 

Många hade spanat efter vårtecken under vandringen och först hittade vi en 

ensam tussilago men naturligtvis dök allt fler av detta vårtecken upp ju närmare 

Knarrbacken vi kom. 
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Väl framme vid Smultronstället kunde vi konstatera att vi var tämligen varma i 

kläderna efter att ha tillryggalagt ganska precis 10 km under 3,5 timmar. Vi gick 

inte hela tiden utan många stopp gjordes och kaffepausen var välbehövlig. 

Kent Magnusson 

 


