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Torpvandring på Giltebo
Söndag den 4 juni 2006

Det högra huset användes som verkstad under de sista 40 åren och revs 2004.

Giltebo

Giltebo och torpet Soliden har funnits i skrift så långt som vi kan se tillbaka, och
det har säkert funnits bebyggelse här långt tidigare. Stenyxor har hittats på
markerna.
Giltebo består av tre gårdar; Stora och Lilla Giltebo samt Sandviken.
Före Laga skifte låg både Stora och Lilla Giltebo där Stora Giltebo är idag. Efter
Laga skifte flyttades Lilla Giltebo.

Stora
Giltebo

Nuvarande stora huset i Stora Giltebo byggdes 1916 som sommarbostad av
karamellfabrikören Janse. Det var troligen det finaste och modernaste huset
(Hägersta slott undantaget) i Hannäs på den tiden. Varje våningsplan är 200 m2
och det fanns redan då rinnande vatten och badkar inne. Vattnet pumpades upp
från dammen bakom ladugården till en stor plåttank på skullen med hjälp av en
vindpump. Från tanken var det självtryck in i huset.
Idag är huset inrett med en lägenhet i varje våningsplan.
Sedan ägdes Giltebo av fabrikören på Wästerbergs Repslageri. En senare ägare
på 1920-talet fick dålig ekonomi och sålde ifrån skogen till Näs gård på andra
sidan om Yxningen. Ägare har skiftat tills nuvarande ägare Sveaskog köpte
skogen.

Lindberga
1854 - 1890

Torpet Lindberga fick sitt namn efter torparen Philip Wiktor Lindberg, som kom hit
1854. Efter 1890 finns torpet inte längre med i husförhörslängden.
I bäcken som rinner från kärrmarken vid torpet ska det ha funnits en skvaltkvarn.
Bäcken har flyttats och rinner numera närmare Giltebo.

Soliden
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Torpet Soliden finns i Födelseboken 1695. Det styckades av från huvudgården
1932.
Nuvarande huset i Soliden byggdes på 1930-talet, och då revs det gamla, som
låg på höjden ovanför nuvarande byggnad.
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Björklund
1868 -

Torpet Björklund byggdes 1868. Troligen styckades det av från huvudgården
1932.
Ladugården brann ned och en ny ladugård byggdes upp av virke från ladugården
i Svinsbo. Orsaken till branden var att kol som inte var riktigt släckt lagrades där.
1949 brann även boningshuset ned och då inreddes en del av ladugården till
fritidshus, och är så än idag.

Svinsbo

Torpet Svinsbo, Svennebo eller Svenstorpet är nämnt första gången i
Födelseboken 1740, och har troligen varit bebott fram till 1930-talet. Infallna rester
av huset står kvar där än idag.
Rutger Nestors mamma var född och uppväxt i torpet. Hon gick över skogen
mellan Svinsbo och Hällingsfalls skola.

Sveden
1834 - 1866

Torpet Sveden finns i Husförhörslängden under åren 1834 till 1866.

Stora
Sandviken

Stora Sandviken finns i Födelseboken före år 1700. Det är utbrutet från Giltebo
1870. Det är fritids hus idag.

Lilla
Sandviken
1895 -

Torpet Lilla Sandviken är byggt 1895. Torpet används som fritidshus idag.

Källa

Lars Carlsson

Stora Giltebo revs i slutet av 1960-talet. Foto 1955.
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