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Programförklaring
Föreningen Natur och Samhälle i Norden
(FNSiN) är en partipolitiskt obunden ideell
förening. Föreningen vill samla intresserade av
miljöfrågor och levnadsvillkor till ett allsidigt
studium av natur och samhälle. Att upptäcka
tillsammans är vår grundidé. I FNSiN möts
människor med allehanda intressen.
Vi arrangerar EXKURSIONER till intressanta
områden. Minst en gång om året gör vi en resa
till Gotska Sandön. Vi har också besökt
Bornholm, Åland svenska och norska fjälltrakter samt svenska skärgårdar. Vi har paddlat
kanot i Bergslagen, Sörmland och Uppland där
vi kunnat studera fauna, flora arkeologi och
kulturhistoria. Vi har skådat fåglar i Halland
och cyklat i Skåne. Vi har plockat svamp i
skogarna kring Stockholm, tranbär på Hälsingemyrar och havtorn vid Ålands hav. På
vintrarna åker vi skidor och skridskor tillsammans.
Vi arrangerar EXPEDITIONER till områden
nära och fjärran. Lofoten, Färöarna, Island,
Spetsbergen, Grönland, Hebriderna, Estland
samt Newfoundland och Labrador är några av
de områden som vi har besökt. Varje resa
förbereds genom studiecirklar och redovisas i
artikel- eller bokform.
Vi arrangerar STUDIECIRKLAR. Några
ämnen har varit skärgården, energi, fjällkunskap, ortnamn, foto, modern isländska, danska,
geologi och meteorologi. Föreningen har
samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan. Dessutom gör vi intressanta STUDIEBESÖK. Genom åren har vi t ex besökt

rovfågelsrehabiliteringen, ett sötvattenslaboratorium, Rymdbolaget och Riksmuseets
verkstäder.
Vi arrangerar FÖREDRAG i aktuella eller
historiska ämnen. Aktuella teman kan vara
ekologisk hushållning, regnskogarna och
miljöjournalistik. Historiska ämnen har bl a
berört Vendeltiden, Kristian II och kvinnorna
kring honom, häxprocesserna och ekologiska
insikter i Eddan. Ofta berättar långväga
resenärer till sina egna bilder om sina upplevelser runtom i världen.
Vi agerar MILJÖPOLITISKT och deltar i
vården av KULTURARVET, Nedre Dalälven,
Tyresta-Åva och Järvafältet är några av de
områden som vi har engagerat oss för. FNSiN
tillhör Förbundet för Ekoparken. Vi har genom
avtal med Runverket åtagit oss fadderskap för
en runsten som vi vårdar.
Vi samarbetar också med Föreningen i Norden
i ämnen som direkt rör Norden.
Som du ser har FNSiN en mångsidig karaktär
där ditt speciella intresse blir tillgodosett och
där du genom din medverkan kan berika
föreningen. Dessutom glömmer vi inte bort att
ha trevligt. Som medlem är du välkommen att
delta i dessa arrangemang. Resor och utflykter
genomförs till låga självkostnadspriser.
Som medlem får du dessutom medlemsskriften
NOS, med kvartalsprogram och intressanta
artiklar.
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Ordföranden har ordet
Kaninens år
gillar jag bäst av alla de kinesiska åren. Möjligen är
jag inte så insatt i vad det betyder, men jag har haft
kaniner. Två st. Den ena disponerade ”tågrummet”,
där vi hade modelljärnvägen, och den andra köket.
En utmärkt plats, tyckte hon, där man både har
sällskap och nära till skafferiet. Det tog bara 5
minuter innan telefonsladden var klippt, men sånt
får man ta. Vi hade gärna haft de bägge damerna i
samma rum, men de slogs så snart de fick chansen.
Vi försökte vänja dem vid varandra genom att ha
dem lösa på var sida om dörröppningen med ett
galler emellan, men det gick inte heller. Då pinkade
de in revir på bägge sidor om gallret så
vattenräkningen steg i skyn och parkettgolvet
flagnade. När vi åkte upp till landet var vi tvungna
att ha dem åtskilda - man fick knappt plats själv
bland burarna. Men det var en rolig tid.
Det är alltför lätt att halka in på stickspår. Ibland ter
sig livet som en jättelik rangerbangård, där det är
fullt av stickspår och växlar man vill utforska, men
nu ska vi åter till stambanan. Även vi i väst har
våra ”år”, fast kanske på något annorlunda sätt.
Med början nästa år ska polartrakterna
uppmärksammas genom ett internationellt
polarprojekt (International Polar Year 2007-2009).
Ett slags förberedelsefas har startat med möten i
Tarfala, Alaska och andra mysiga ställen. Nästa år
ska det bli allvar av och vi hoppas på att kunna
återkomma i ämnet.

Vänern från Djurö
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Man kan inte låta bli att fascineras av växterna i
polartrakterna – som när en fjällsippa tittar upp ur
en snödriva – och jag kan tänka mig att Linné fick
många nya impulser under sin Lappländska resa.
År 2007 lär det vara 300 år sedan Linné föddes.
Med anledning därav är det Linnéår och även detta
skall vi bevaka.
Men livet är inte bara en dans på rosor. Vi har ett år
fyllt av stormar och översvämningar bakom oss och
domedagsbasunen ljuder i kvällspressen. Förra året
var det stora hotet att Golfströmmen skulle vända,
till dess en svensk forskare visade att
bakomliggande siffror var så osäkra att den
slutsatsen egentligen inte kan dras. Vad händer? Är
allt klimatets fel? Är det över huvud taget någons
”fel” – andra forskare visade ju nyligen att
Golfströmmen de facto tycks ha vänt en gång i
tiden, långt innan T-Forden såg dagens ljus. Vi ska
så smått försöka belysa klimatet och dess effekter.
Och mellan allt detta, kära läsare, ska vi syssla med
allt möjligt, som t.ex. öar, sjöar, ugglor,
studiecirklar, shamaner, sten, resor och andra
aktiviteter så att Dina fritidsproblem blir ett minne
blott.
Owe Lundin

Foto: Björn Eriksson
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Fortsättning på Västgötaresan juni/juli 2006
Inledning
Under våren 2006 genomfördes med stöd från
Studieförbundet Vuxenskolan en studiecirkel om
Västergötland, som sedan avslutades med en
fältövning veckan efter midsommar, för att vara
exakt tisdag 27 juni – söndag 2 juli. Det skall väl
också sägas att vi begränsade oss till västra
Skaraborg. Fjorton personer deltog i resan. De
flesta reste till Mariestad, där vi bodde på
vandrarhemmet, via Tivedens nationalpark och
bruksorten Forshem (ca 40 mil) medan tre personer
for raka vägen till Mariestad (ca 30 mil) på tisdag
e.m. Under onsdag till och med lördag gjorde vi
olika utflykter därifrån, de flesta dagarna hela
gruppen tillsammans men en dag delade vi oss på
tre resmål. Total körsträcka blev ca 140 mil varav
hälften på resan till/från Mariestad.
Resrutan mera i detalj:
Onsdag: Götene kyrka, Skara museum,
Sparlösastenen, Hindens Rev ( Se förra NOS).
Torsdag: Djurö nationalpark, Läckö; orkidelokalen
i Skultorp, Varnhems kyrka; Mariestad, Torsö.
Fredag: Dalén- och bonadsmuseerna i Stenstorp,
Dimbo rikkärr, fjädergräs i Näs, hällkistor i
Karleby, den välbevarade byn i Åsle Tå.
Lördag: borgruinen i Årnäs (Aranäs), Forshem med
kyrka, stenmuseum och örtagård, Husaby med
hällristningar, källa och kyrka.

Vänern / Djurö
Djurö Nationalpark mitt i Sveriges största sjö
Vänern, är liksom Gotska Sandön i Östersjön, de
mest isolerade öarna, och har därför ett mycket
orört och rikt djur och växtliv, enbart några få hus
och ett fåtal familjer som bor där isolerat under
vintern.
Vänerns historia:
Vänern är Europas 3:e största insjö. För 11000 år
sedan började den sista istiden att försvinna från
den skandinaviska kontinenten. Iskanten drog sig
norrut, men när avsmältningen nått den del av
Vänern som nu kallas Dalbosjön blev det kallare
igen och isen låg stilla innan den fortsatte att
smälta.(retirera). Det blev en sträng av, sten grus
och sand, längs iskanten, ett spår av istiden tvärs
över Sverige, en ändmorän, som kallas "Den
Mellansvenska Israndzonen". Ett tydligt spår i
lämnades i Vänern: Hjortens udde på
Dalslandssidan och Hindens rev på Kålland.
Vänern var till början en havsvik, men för 9000 år
sedan var landhöjningen så stor att havsviken

Vänern snördes av från havet och blev en sjö.
Sundet mellan sjön och havet bildade gradvis en
flod och blev till Göta älv. Issjön var mycket större
än Vänern är i dag. Stora landmassor från
Värmlandsnäs via södra Värmland och ner mot
Västergötland låg under vatten. Landhöjningen
pågår fortfarande med ca 3 mm per år.
Vänerns natur:
I och omkring Vänern möts olika landskap och
miljöer, klippor av havskaraktär, vassruggar, öar
och holmar, små samhällen och större städer.
Siklöjan och dess rom, är den mest värdefulla för
yrkesfiskarna, därefter kommer norsen som den
vanligaste fisken i Vänern. Annan fisk som också
har dessa mindre arter till föda är: vänerlax, gös,
gädda och abborre. En annan kuriositet är Vänerns
maskot eller sjöodjur, vilket jag ej minns namnet
på. I nya turistbroschyrer nämns "baby Nessie",
vilken inplanterats genom ägg, från Loch Ness i
Skottland.
Sjöfåglarr:
Över 30 arter häckar i Vänern. Fiskmåsen är
vanligast, men också silvertärna, småskrake,
storlom, häger, skarv och fiskgjuse finns.
Djurö Nationalpark:
Parken ligger minst 8 km från närmaste hamn i
Vätterns sida, med förrädiska grynnor och
bränningar längs vägen ut. "Insjöskärgården
Djurö" består av 35 öar och en mängd små skär.
Huvudön Djurö var tidigare bebodd. Centralt på ön
finns en ca 4 ha stor åker. Öarna har sedan länge
varit jaktpark för Uddeholmsbolaget. Inplanterat
jaktvilt var hjort, ripa, hare, och fasan. Inplanterat
var också enligt tillsynsmannen, s.k. muttonfår. På
engelska betyder mutton "fårkött" så därför antas
att dessa får fanns för köttets, ej ullens skull.
Numera finns ingen fast befolkning, tom
fyrstationen är obemannad. Jordtäcket på öarna är
tunt, och berggrunden sätter sin prägel på naturen.
De flesta öarna har hällmarksvegetation med tallar,
lavor och mossor.
På en av öarna Gisslan, innehåller berggrunden
kalksten och växtligheten är därför frodigare där.
Förr fanns rådjur och kronhjort, numera (2006)
finns ca 15 dovhjortar på de större öarna. Fågellivet
på arkipelagen är mycket rikt. Grågås, havstrut,
strandskata och fiskgjuse, lärkfalk finns. Under 100
år har havsörn saknats, men nu på vägen ut, med
båten "Ekefjord" fick vi se en havsörn i den högsta
tallen på nordsidan.

5
Öarnas bästa hamn heter Malbergshamn och ligger
på huvudön Djurös norra sida, där vi lade till. Detta
är också den enda plats där det inte är tillåtet att
tälta, enligt tillsynsmannen Anders Ydergren. Djurö
blev nationalpark 1991. Parken ingår nu i EU:s
skyddade områden Natura 2000. Huvudön är ca. 2
km lång och ca 1,5 km bred. Huvudön Djurö har
varit bebodd sedan 1500 - talet. Som mest bodde 3
familjer men nu är även fyrstationen obemannad.
Tre st. hus sågs, rätt nära varandra. Den Röda
jaktvillan byggdes av Frans Kempe som också
införde hjorten till Djurö. Med båten "Ekefjord" tog
det knappt 1 timme från en hamn nära Läckö.
Historien om Klara Eriksson:
Inne i Jaktvillan finns ett handskrivet brev av en av
öns tidigare innevånare: Klara Eriksson. På 70 talet skrevs av en kvinnlig författare en bok vars
titel är: "Ensamma på ön". Boken handlar om en
märkvärdig händelse som utspelades en vinter på
ön. Klara Eriksson var född 1901. En kall vinter när
hon var 13 år gammal hade en råk hade uppstått vid
ön, in mot Mariestad. Maten var nästan slut och
hennes bägge föräldrar begav sig med båt till
Mariestad för att skaffa mer. Det blev kallare, och
råken frös igen, så de kunde ej ta sig tillbaka till ön
förrän efter en månad. Ingen möjlighet till
kommunikation fanns, så när föräldrarna kunde
återvända till Djurö igen trodde de att Klara och
hennes 5 årige lillebror var döda. Men Klara som
var van vid förhållandena på ön, hade överlevt på
gammal potatis, med sin yngre bror. Dessutom
hade hon lärt sig att fiska med nät vid råkarna,
under isen, och därmed fått mat till de bägge, för att
vara vid gott liv när föräldrarna kom åter, en månad
senare. Klara levde till hon blev 93 år. Christer
Westerdahl hade vid ett tidigare tillfälle besökt ön
tillsammans med henne.
Kaj Valtersson

Läckö
Läckö Slott på Kållandsö är en fyrkantig byggnad
med två borggårdar och fyra torn, och innehåller i
allt 248 rum. Det började byggas omkring år 1298
av biskop Brynolf Algotsson i Skara, förlänades
1615 som grevskap till Jakob De la Gardie och
reducerades åter till kronan 1683. Under Gardietiden byggdes slottet till och dekorerades i mitten
av 1650-talet. På 1830-talet lät kronan sälja lös
inredning på auktion, och ”väggmålningar
nedrefvos så våldsamt, att här och hvar ännu bitar
sitta kvar vid listerna, vittnande om denna
skandalösa förstörelse” (Nordisk Familjebok,
1912). Skrönor säger att ortsborna köpte
gobelängerna och använde dem som segel. Vid
slottet finns en trädgård, och intill uppfartsvägen en
hällristning som upptäcktes så sent som 1999.

Djuröbåten hade sin ankarplats nära Läckö Slott, så
på återvägen från Djurö stannade vi där och följde
en guidad vandring på ett av våningsplanen varefter
vi besåg bl a sommarens utställning Mat och makt –
från pigans kök till grevens bord. En del av
rummen var ganska spartanskt inredda, vilket
förklarades med att Johan de la Gardie ägt uppemot
1000 (tusen) slott och därför fraktat med sig
möblemanget när han reste runt mellan dem
förutom som sagt att åtskilligt av det som funnits
auktionerats bort.
Erik Elvers

Läckö slott från Vänern

Foto:Björn Eriksson

Dalénmuseet i Stenstorp
Gustav Dalén (1869 - 1937), vd för AGA 19091937, föddes och växte upp i Stenstorp. Där har
man skapat ett mycket intressant museum om GD:s
liv.
Vi guidades runt i museet av en trevlig dam, som
med hjälp av film, bilder och utställningsföremål
berättade om GD:s livsgärning. Bland hans tidiga
bedrifter kan nämnas en kombinerad lamptändare,
kaffekokare och väckarklocka, som han satte ihop
som 13-åring. I mer mogen ålder åstadkom han en
klippmekanism och därefter en solventil för fyrar
(första sådana i Gåsfetens fyr 1906 respektive i
Furuholmens fyr 1907).
År 1912 miste han synen i en gasexplosion och
under sjukdomsperioden tilldelades han samma år
nobelpriset i fysik. Han fortsatte trots olyckan att
leda AGA och 1929 stod en av hans sista stora
uppfinningar, den bränslesnåla AGA-spisen, klar.
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På spisen står "Luckan Skall Vara Stängd" vilket
ledde till att det 1932 skickades ett vykort från
Schweiz med adressen "Luckan Skall Vara, Stängd,
Schweden". Kortet hamnade i Stånga och kom
AGA tillhanda. Det kan nu beskådas på museet.
Enligt "Industrihistoria i Stockholms Län"
skickades flera brev från utlandet med denna
adressat.
Gunnar Sjödin

Bonadsmuseet i Stenstorp
Vägg i vägg med Dalénmuseet i Stenstorp, visas
Gunwor Johdels bonadssamling med folkliga
broderier. I slutet av 1800- talet blev konsten att
brodera alla kvinnors hantverk. De sydde
användbara vardagsvaror som köksväskor,
brickdukar, tvättpåsar, paradhanddukar och
bonader mm. Med hjälp av tidskrifter och
postorderfirmor spreds mönster vida omkring.
Mycket av de folkliga broderierna tycks härstamma
från franska, tyska och italienska märkböcker ifrån
1500-talet. Gamla bruksbroderier skattas högt idag.
När långsamheten blivit en bristvara har vi börjat
värdera hantverket åtminstone känslomässigt.
Marie-Louise Reinius

Hällkistorna i Karleby

Hällkistorna i Karleby
Under vår bildningsresa i Falbygden kom vi, på
rekommendation av Kjell Linnér, till Karleby
Långa. Den väg vi åkte på lär vara en av Sveriges
äldsta vägsträckningar, men det var vi nog inte
medvetna om, åtminstone inte jag. Där ser man
vådan av att inte läsa på i förväg, som man ska göra
inför en sådan här studiecirkel resa. Nu har jag fått
läsa på i efterhand, och det kan ge en hel del det
också.
Karleby är framför allt känt för sina gånggrifter. I
socknen finns 14 stycken av dessa megalitgravar. I
hela landet känner man c:a 400. 200 av dem finns i
Falbygden, inom en yta av c:a en kvadratmil. Fyra
av Karlebys gånggrifter ligger i en rad på västra
sidan om vägen genom byn Karleby Långa. På
andra sidan ligger gårdarna i rad. En del menar att
både vägen och gårdarna har legat på samma
platser som nu lika länge som stenmonumenten,
eller c:a 5300 år. Var bebyggelsen låg när gravarna
uppfördes har man nog ingen säker kunskap om,
boplatsfynden från den här tiden är fåtaliga. Man
har dock gjort utgrävningar i Karleby, senast år
2004 och 2005, och funnit fragment av keramik
men framför allt av djurben, av tamdjur som

Foto: Björn Eriksson
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boskap, får, svin, som har tolkas som matavfall Det
kan berätta en del om den tidens mathållning och
ekonomi. Man verkar ha levt mest på animalisk
föda, huvudsakligen från tamdjur. Man har också
funnit förkolnade rester av vete och korn.
Bebyggelsen verkar ha legat litet längre ner på
sluttningen mot öster, men i alla fall rätt nära
nuvarande gårdar.
En gånggrift är en stenkammargrav från neolitisk
tid (”bondestenålder”), typisk ålder 5000-5300 år.
Den består av en större gravkammare, 7-17 m lång,
bygd av stora stenblock, och vinkelrätt mot den en
gång av något mindre stenblock, 4-8 m lång.
Kammaren är i regel orienterad i nord-sydlig
riktning, gången vetter mot öster. Runt om kan
finnas en jordvall eller stensättning, men den har
ofta blivit bortodlad när graven ligger i åkermark.
Stenkammargravar av den här typen, med samma
konstruktion och orientering, finner man i ett stort
område i Västeuropa. Falbygden är en nordlig
utlöpare. Kanske tyder det på gemensamma
religiösa och kosmologiska föreställningar.
Gånggriften är en del av en längre ”megalitisk”
tradition. Något äldre är dösarna, en enklare
konstruktion bestående av 4-7 stora block som
bildar väggar, och ett ännu större block som bildar
tak. Av dessa finns många i Danmark och några i
Sverige, främst i Skåne. Yngre än gånggrifterna är
hällkistorna (c:a 2300-1800 f kr) av vilka det finns
c:a 1500 i Sverige, med en koncentration i
Småland, i trakten kring Ljungby.

Åsle Tå
En av höjdpunkterna på vår resa var Åsle Tå, en
backstugemiljö som ligger utanför Falköping.
”Tån” är en företeelse som var mycket vanlig i
svenska byar. Från början var de allmänningar där
byns djur betade och samlades ihop för att fösas ut
till utmarkernas beten. På detta gemensamma
område fick även de som inte ägde egen mark
bosätta sig. Tån blev från 1700-talet en
socialinrättning som vi idag skulle se som en
kombination av åldringsvård, barnhem och
handikappboende. Fattiga änkor och föräldralösa
barn trängdes ihop med annat fattigfolk. De som
bodde där levde på lågavlönade dagsverken och i
vissa fall tiggeri.
Åsle Tå erbjöd oss en tidsresa minst ett sekel
tillbaka. Den smala, grusade fägatan ringlar sig
fram utmed Koloforsen och kantas av ett tiotal
ryggåsstugor, uthus m m från 1700- och 1800-talet.
Stugorna bär alla namnen från de ”tåare” som
senast bodde här, t ex Smålänningens och
Johannesa. I det hela utgör Åsle Tå ett levande
bevis på hur våra fattiga förfäder bodde och levde
och vad de till slut flyttade ifrån.
Karin Sjödin

Den gånggrift vi besökte kallas Ragnvalds grav,
och lär vara Nordens största gånggrift, 17 meter
lång. Den undersöktes första gången på 1870-talet.
Man fann ett 80-tal skelett, dessutom flintyxor och
andra redskap och smycken, framför allt
bärnstenspärlor. Utanför gångmynningen har man
funnit skärvor av keramik, flintspån och brända
djurben. Detta har tolkats som rester efter
begravningsceremonier. Det blev ett ganska kort
besök i Karleby. Under dagen hade vi kuskat runt
mellan olika sevärdheter under sommarsolen i
varma bilar. Nu hastade vi vidare mot närmaste
badsjö.
Den som vill veta mer om megalitkulturen har en
del att hämta på Internet. Några länkar:
http://wadbring.com/historia/ (Gjord av en
amatörhistoriker. Mycket omfattande och tekniskt
välgjord, men kanske inte helt faktagranskad)
http://hum.gu.se/institutioner/arkeologi/forskning/p
rojekt/falggr;http://theses.lub.lu.se/archive/2005/12/
08/1134052632-10451-698/UTSIDA.pdf
http://hum.gu.se/institutioner/arkeologi/publikation
er/download/skadeinv.pdf
Björn Eriksson

Fjädergräs i förgrunden

Foto:Björn Eriksson
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Vikingar på Kanarieöarna?
Del I

Vi vet ju alla att vikingarna var långa och blonda
och hade särdeles ädel karaktär, samt att deras
hjälmar var försedda med horn – eller hur?
Egendomligt nog kan man fortfarande möta denna
klassiska schablon på Kanarieöarna. Och eftersom
det finns många blonda och blåögda människor här,
särskilt i isolerade glesbygder som Garafía där jag
bor, så ser man ibland referenser till ”våra stolta
förfäder, vikingarna”. Nu i våras dök det upp i den
enda lokaltidningen, La Voz de la Palma (La
Palmas röst, utkommer varannan vecka). Jag tyckte
det var dags att avfärda denna myt och skrev ett,
som jag tyckte, hövligt genmäle, och vecklade in
mig i en debatt där jag sägs vara oförskämd och
osaklig, bland annat. Nu har jag skrivit svar och
väntar med spänning på vilka invektiv som skall
drabba mig nästa gång. Det gäller att ha reda på sig
och vara säker på historiska fakta, så på sista tiden
har jag ägnat all ledig tid åt att läsa på om
Medelhavets historia och folkvandringarna och
Nordafrika och alla olika folk som har brett ut sig
på de stackars berbernas bekostnad. I olika
omgångar flydde de hit till Kanarieöarna. Inte att
undra på!
I mitt första brev till La Voz efterlyste jag
arkeologiska belägg för att vikingarna varit här.
Bevisen är att många guancher var blonda och
sades vara stolta och nobla, precis som vikingarna.
Och är jag verkligen så enfaldig att jag inte vet att
de arkeologiska bevisen ligger på havets botten
eller är täckta av vägar och byggnader?! Det är så
dumt så jag borde inte gå i svaromål, men det roar
mig ändå att göra det.

De tidiga kanarierna (guancherna, med ett
samlingsord) var berber. Den första gruppen
människor kom hit på 500-talet f. Kr. Senare kom
andra grupper med delvis lite annorlunda kultur,
men de hade alla det gemensamt att de levde på
stenåldersnivå. Deras kultur var sen-neolitisk, dvs.
de hade med sig husdjur när de kom (getter, får,
grisar, hundar och katter – inte kor, de var kanske
för stora och tunga för des må båtarna). De odlade
säd och gjorde vackra lerkrukor men kände inte till
drejskivan. De kände inte till metallerna, men det
finns ju inte heller några metaller att tala om på
öarna.
För att förstå varför de kom hit räcker det med att
se på Nordafrikas historia. Här har den ena
invasionen efter den andra av främmande
högkulturer dragit fram. Landet var en smältdegel
för mångolika människoraser, inte minst germaner.
Egyptierna brydde sig inte om de okultiverade
områdena västerut, men fenicier och greker anlade
städer efter hela kusten. År 812 anlades Kartago,
och fenicierna gjorde sig till herrar över hela
Nordafrika. De offrade barn till Molok/Melek (se
Andra Konungaboken 23:10) och gudinnan Tanit
och de uppfann korsfästelsen som strafform.
Emellertid låg Kartago för nära Rom och blev
alldeles för mäktigt, och romarna fick ingen ro
förrän de hade besegrat kartagerna i de tre puniska
krigen och på gamla Catos inrådan förstört Kartago
år 146 f.Kr.

Hur kan man då vara säker på att vikingarna aldrig
kom hit, och att guancherna inte är deras ättlingar?
Svaret är att allt talar emot det, inte minst bristen på
arkeologiska fynd och tidsfaktorn. Låt oss ta det i
ordning. Vi börjar med Kanarieöarna. Vår sida,
dv.s Vikingarna, följer senare. Utrymmet i NOS är
begränsat.

Romarna skapade provinsen Afrika med det
nyuppbyggda, romerska Kartago som huvudstad.
Kejsar Augustus förlade en romersk legion i
Numidien för att att slå tillbaka angrepp från
ökennomaderna. År 25 f.Kr. insatte han sin
fosterbror Juba II som kung i Mauretanien, och
skapade de två provinserna Mauretania Tingitana
och Mauretania Caesariensis. Den romerska hären
bestod till stor del av germanska soldater, både från
de erövrade områdena i norr och män som hade
tagit värvning från ännu inte erövrade områden.

Romantiska handboksförfattare skriver gärna om
”det gåtfulla folket”, de okända guancherna, som
ingen vet varifrån de kom. Det är struntprat. Vi vet
precis varifrån och när öarna befolkades,
naturligtvis från Afrika. Det ville man helst inte
kännas vid tidigare, trots att alla tecken tyder på
det, bl.a. språket. Nu är det bevisat medelst
gentekniken.

I romerska rikets norra del ställde goternas
expansion till oreda. (Det är omöjligt att reda ut om
goterna verkligen kom från Sverige.) Från 100talets slut e.Kr. var kriget den normala kontakten
mellan romarna och de germanska stammarna.
Kejsar Galenius omorganiserade armén på 200-talet
och skapade en ”flygande armé” som snabbt kunde
inställa sig vid behov. I kavalleriet, det viktigaste
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vapenslaget, ingick dalmatier, maurer (morer) och
germaner. Vid samma tid gjorde berberna i Afrika
uppror.
Hunnerstöten i slutet på 300-talet satte alla Europas
folk i rörelse och inledde den germanska
folkvandringen.
410 erövrade västgoterna Rom.
429 trängde vandalerna in i Afrika. De grundade ett
rike som behärskade Medelhavets hela västra del.
439 föll Kartago.
489 erövrade östgoterna Italien.
539 besegrade kejsar Justinianus vandalerna och
inrättade det bysantinska riket.

632 dog profeten Muhammed och den arabiska
expansionen började.
Berberna var blonda långt innan de kom till
Kanarieöarna. Det finns fortfarande gott om blonda
berber i Afrika. Varifrån den blonda genen kom,
vet vi inte. Möjligen kom den på många vägar och
under lång tid. Vi måste komma ihåg att våldtäkt är
en del av kriget. Människorna var inte bättre förr än
nu. Men det finns också en teori om att berberna
själva kom norrifrån, för mycket länge sen.
Ingegerd Hosinsky
Fortsättning följer i nästa NOS…

Tideräkning och veckodagsnamn
Året (solvarvet) indelas naturligen i månader
(månvarv) och dagar (jordvarv). Det är praktiskt
med någon enhet mellan de båda sista, och många
kulturer har därför ett veckobegrepp. Veckan har
ofta sju dagar, väl utifrån månens faser. Detta var
fallet hos flera forntida folk som kaldéer, egyptier,
judar, araber, greker och romare ehuru de
sistnämnda länge hade en åttadagarsvecka betingad
av de regelbundet återkommande
marknadsdagarna. Aztekerna och möjligen det
hedniska Norden hade dock femdagarsveckor och
mayafolket en vecka med tretton dagar.
I Napoleontidens Frankrike infördes en ny kalender
med nya helger, för att rensa ut den ”kyrkliga
vidskepelsen”. Alla månader hade, rationellt, 3
veckor om 10 dagar dvs 30 dagar, och dessutom
infördes fem årliga festdagar som hedrade
Förnuftet, Arbetet, Handlingen, Belöningen och
Folkviljan. Skottår tillkom en dag för
Revolutionen. Dagarna indelades för övrigt i 10
timmar om vardera 100 minuter à 100 sekunder,
vilket dock inte slog igenom. Inte heller 10dagarsveckan väckte någon större entusiasm då
folk saknade sina söndagar och dessutom hamnade
marknadsdagarna – som följde den gamla rytmen –
på olika veckodagar olika veckor. Efter fjorton år
återgick Frankrike till den gregorianska kalendern,
och revolutionens system togs bara i bruk igen
lokalt en kort tid under Pariskommunen 1871.
Även i Sovjet gjordes ett reformförsök kring 1930
med en vecka med fem dagar (dock utan att någon
av dessa var avsatt som vilodag). Det skrinlades
definitivt under andra världskriget då det visade sig
riskabelt att räkna tiden på annat sätt än vänner och
fiender.

Det kan nämnas att i det forntida Island var veckan
det centrala i tideräkningen, året delades i ett
sommarhalvår och ett vinterhalvår där det förra
började en torsdag i andra delen av april, ”första
sommardagen”, som alltjämt är helgdag på Island. I
de isländska sagorna är det vanligt med
formuleringar av typen ”detta hände i sjunde
sommarveckan”.
Veckans dagar har i många språk namn efter solen,
månen och olika planeter eller gudar, t ex latinets
Dies Solis, Lunae, Martis, Mercurii, Jovis (dvs
Jupiters), Veneris och Saturni för söndag-lördag.
I Skandinavien har de gamla inhemska gudarna
Tyr, Oden, Tor och Frej fått ge namn åt tisdagfredag, medan lördagen kommer av ordet löga: det
var då man tvättade sig. Flera namn är inlånade i
finskans sunnuntai, maanantai, tiistai, keskiviikko,
torstai, perjantai och lauantai (gammalt nordiskt
’au’ som i laugardag har övergått till ö i nyare
svenska).
I många språk använder man en numrering av
dagarna med söndag som första dagen, spår av
detta är att onsdagens namn syftar på mitten i t ex
tyska (Mittwoch), finska (keskiviikko) och ryska
(sreda). Egyptierna lät veckan börja med lördagen,
men i den judiska kalendern ville man ha
sabbatslördagen som veckans avslutande höjdpunkt
varför söndagen blev den första dagen. Söndagen
fick inleda veckan även i kristenheten trots att den
där var vilodagen, men detta kan ha berott på att
den var Mithraskultens heliga dag och därför år 321
”kapades” av kejsar Konstantin åt katolska kyrkan.
Mithraskulten, som går tillbaka till en forniransk
gud, var ett sammanhållande kitt i romerska hären
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och kyrkan övertog även dess högtidlighållande av
den obesegrade solens dag 25 december i och med
att Jesu förmodade födelsedag 6 januari flyttades
dit: ”if you can’t beat them, join them” (4).
Påfundet att ha måndagen som veckans första dag
har inneburit att nummerbeteckningarna, t ex
isländskans þriðjudagur, miðvikudagur och
fimmtudagur för tisdag-torsdag kommit ur fas då
dessa dagar nu är nr 2-4 i st f nr 3-5.
Om några utomeuropeiska språk, se nedan. Jag
tackar mina kollegor Wais Mohamad, Younes
Elonq, Anh Tuan Do, Meaza Yirga och Hao Wu för
hjälpen med upplysningar om dem!
Vissa dagar har fått egna namn:
Fettisdagen, sista dagen i fastlagen (de tre dagarna
som föregår den katolska fastan före påsken).
Askonsdag, första dagen i den katolska fastan.
Dymmelonsdag (stum onsdag; ljudet från
kyrkklockkläpparna dämpades då), skärtorsdag
(reningstorsdag) och Långfredag i påskveckan.
Vidare förekommer uttrycket blåmåndag (närmast
från tyskans blauer Montag) som enligt Nordisk
Familjebok är ”ett uttryck, som man velat ge
hedniska anor, i det man satt det i förbindelse med
verbet blota. Mera förtroende förtjänar dock en
annan förklaring, enligt hvilken frasen
ursprungligen användes för att beteckna måndagen
närmast före fastan, då fordom (seden finns ännu
[dvs 1903] i många sydtyska bygder) kyrkorna
kläddes i blått. Emedan man på den dagen sökte på
flerehanda sätt förbereda sig för den förestående
fastan, fick ordet snart nog betydelse af en dag
egnad åt rummel och lättja, en bemärkelse, som
ännu kvarstår.” En annan förklaring på
rummellinjen är att det tyska ordet kommer från
jiddisch b’lo eller b’law ”utan honom”, alltså en
dag då delar av arbetsstyrkan höll sig hemma (3).

Turkiska:
Söndag = Pazar; Betyder basar, ordet kommer
förmodligen från att det var basar den dagen och
räknas egentligen som veckans första dag.
Måndag = Pazartesi; (Pazar ertesi), ordet ertesi har
flera betydelser men refererar till samma sak:
Efteråt, därpå, efter detta, sedan. D v s efter pazar,
alltså blir måndag dagen efter basar.
Tisdag = Sali; Ordet härstammar från två olika
språk. Från arabiskans tredjedag, Sellase, samt från
Farsi d v s persiskans och syrianskans Sheshanbe
som också betyder tredjedagen.
Onsdag = Carsamba uttalas (Chahâr-shanbeh);
ordet härstammar från persiskan, se nedan.
Torsdag = Persembe uttalas (Panj-shanbeh); Ordet
härstammar från persiskan, se nedan.

Fredag = Cuma uttalas (Joma); Ordet är ett arabiskt
ord som betyder församlas, och anses vara 6e
dagen.
Lördag = Cumartesi; (Cuma ertesi) Ertesi= efteråt,
efter detta, sedan, d v s. efter cuma, är 7'de dagen.
Efter det ottomanska rikets fall så går man efter den
västerländska dagordningen d v s veckans första
dag är måndag, och man är ledig på lördag och
söndag.

Dari (gammalpersiska):
I dari och sedermera även modern persiska följer
man det hebreiska mönstret med att ha lördagen
Shanbeh, som är en ”persiskaniserad” (om man får
använda det ordet ☺) form av den hebreiska
”Shabbath”, och sedan räknar man från lördagen
framåt från ett till fem (Yek, Do, Se, Chahar, Panj)
då söndag = Yek-shanbeh, blir veckans begynnelse
dag, måndag = Do-shanbeh, tisdag = Se-shanbeh,
onsdag = Chahâr-shanbeh, torsdag = Panj-shanbeh,
den sjätte dagen, Jom’eh, kommer från arabiskans
Jamahat, vilket betyder folksamling och är starkt
förknippad med islam: Jom’eh syftar på
fredagsbönen och massamlingen av folket för detta
ändamål.
Wais Mohamad

Arabiska:
yaum as-sabt (sabbath dagen ) اَّ موي
yaum al-ahad (första dagen - söndag) دحألا
yaum al-ithnayn (andra dagen - måndag) نينثإلا
yaum ath-thalatha' (tredje dagen - tisdag) اَُّء
yaum al-arba`a' (fjärde dagen - onsdag) رْء
َا
yaum al-khamis (femte dagen – torsdag) َِا
yaum al-jum`a (uppsamlingsdagen - fredag) َُْ ا
Younes Elonq

Vietnamesiska:
söndag : chu nhat (vilket inte betyder något men
kan eventuellt betyda något på kinesiska, det antas
vara lånord)
måndag : thu hai (vilket betyder andra, där "hai"
betyder två)
tisdag : thu ba (vilket betyder tredje, där "ba"
betyder tre)
onsdag : thu tu (vilket betyder fjärde, där "tu"
betyder fyra men på kinesiska. Vietnamesiskt "bon"
betyder fyra men man säger inte "thu bon" för
onsdag )!!!!
torsdag : thu nam (vilket betyder femte, där "nam"
betyder fem)
fredag : thu sau (vilket betyder sjätte, där "sau"
betyder sex)
lördag : thu bay (vilket betyder sjunde, där "bay"
betyder sju)
Anh Tuan Do
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Amharinja:
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Thorsdag
Fredag
Lördag
Meaza Yirga

ihud
sejno
maksejno
Urob
hannus
arb
kidami

ett
två
tre
fyra
fem
sex
sju

Kinesiska:
Veckor används sedan 1700-talet, väl pga
kontakterna med Europa, dagarna har namn efter bl
a sol och måne. Man har en månkalender med 28
dagar per månad, där varje dag har ett tecken
(namn) som syftar på vilka stjärnor som är
framträdande och deras ljusstyrka.
Hao Wu
En del tidigare artiklar i NOS om namn på olika
begrepp (väderstreck, vattendrag, …) har avslutats
med några rader om hur produktiva dessa varit i
personnamn. Den här gången blir det avsnittet

mycket kortfattat: enligt SCB:s namndatabas finns
sannolikt inga personer i Sverige med efternamn
söndag osv (skulle det finnas högst fyra personer
redovisas inte antalet), och ingen med någon
veckodag som förnamn. Däremot fanns ca 4200
personer med namnet Dag, för övrigt mot endast
3300 för 30 år sedan.
Bland Bountymyteristernas ättlingar på Pitcairn har
Thursday och Friday använts som förnamn (och
alla har vi väl i ungdomen läst om Robinson Crusoe
och hans träl Fredag, några av oss kanske även C A
Cederborgs Peder Fredag).
Källor (bl a):
(1) Nordisk Familjebok (Stockholm 1902-18)
(2) Alf Henriksson: Alla årets dagar (Uppsala
1965)
(3) Andreas Nachama: Jiddisch im Berliner Jargon
(Berlin 1994)
(4) Forskning och Framsteg nr 5 / 2006
Erik Elvers

Bilder från Gotska Sandön från 1963

Madam Söderlunds stuga

Foto: Stig Carlsson
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Döda skogen

Foto: Stig Carlsson

Kyrkogården

Foto: Stig Carlsson
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Las Palmas

? ? ? ? ? ? ?

Foto: Stig Carlsson

HUR GICK DET

Havtornsplockning den 23 september
Det var höstdagjämning och strålande sol när
tretton bärplockare gav sig i kast med de taggiga
havtornsbuskarna, nedtyngda av de lysande
orangegula bärklasarna, på stranden vid Ålands
hav. När vi hade fått tillräckligt med bär i våra
burkar tog några av oss tillfället i akt till kanske
årets sista dopp i det sjuttongradiga vattnet medan
vi såg Ålandsfärjan försvinna vid horisonten. De
vitaminrika havtornsbären kan anrättas på många
olika sätt.Vid EU:s ministermöte i Finland i
oktober serverades det choklad- och
havtornsmousse till dessert. Elitkockarna
rekommenderar bland annat havtornssill och
havtornssås till viltstek.
Eva Pettersson

Bildvisning den 10 oktober
Kaj visade film och berättade om sina resor i det
inre av Australien förra året. Även Tasmanien hade
han hunnit med, en ö med intressant flora och fauna

? ? ? ? ? ? ?

och vackra landskap, där veterligen ingen annan
FNSiNare har varit.
Björn Eriksson

Svalbard den 17 oktober
Så fick vi äntligen besök av Bosse Kristiansson,
som visade film och bilder från Svalbard.
Klimatfrågorna tangerades med en bildsekvens av
en tanig isbjörn, som tagit sig upp på en klipphylla
för att äta fågelägg. Kan det vara hunger, tro,
orsakad av den smältande polarisen och de
minskade jaktmöjligheter det medför? En annan
sekvens, som fäster sig i minnet, är isbjörnen, som
tyckte det luktade gott från ett hål i fartyget (en
öppet fönster; ”ventil” på båtspråk). Eftersom
fartyget just då omgavs av is, gick han helt enkelt
fram, stack in huvudet och såg – kocken. Som fick
sitt livs chock. Innan kocken hann samla sig och
klippa till med stekpannan insåg isbjörnen att
maten var utom räckhåll (och beväpnad) och drog
sig tillbaka. Stort tack till Bosse för besöket.
Owe Lundin
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Lunchdags under höstvandringen på Lidingö

Foto: Anders Schærström

Lidingö vandringen med Erik den 12 nov

över männniskans behandling av sina kusiner). Till
sist gick vi runt i utställlningen Liv i vatten innehållsrik och infomativ. Bland annat inhämtade
vi att tar vi upp en näve sand från stranden tar vi
även upp 10000 djur av 70 olika arter - det skall vi
komma ihåg på Bredsand på Gotska Sandön i maj!
Erik Elvers

Vandringen blev uppskjuten till söndagen pga
ihållande regnande på lördagen. 7 deltagare började
vandringen vid Elfvik och följde Lidingös norra
kust. Owe anslöt gruppen på halva vägen. Vi
rundade Sticklinge udde och var snart framme vid
Kummelvägen, där Owe bjöd in oss på ett
stärkande fika med sin fru Birgitta. Tack för trevlig
samvaro!
Birgitta Traxel

Andri Snær Magnason den 20 november
Ca 100 personer, därav några från FNSiN, hörde
den unge isländske författaren ta upp teman ur sin
omtalade bok Drömmarnas land (föredraget
arrangerat av Samfundet Sverige-Island). Livlig
diskussion efteråt om kraftverksbyggen och
aluminiumsmältverk versus naturvärden.
Erik Elvers

Riksmuseet den 23 november
En liten men intresserad grupp såg på Brutus
Östlings naturbilder, där hjärtana smälte särskilt för
pingvinungen som tittade fram vid sin
vårdnadshavares fötter. Vi fortsatte med
storporträtten av apansikten, och kände att det
verkligen var olika individer vi såg (och skämdes

Sommarresan till Västergötland-bildvisning
efter höstmötet den 30 november
Efter mötet fick de församlade uppleva eller
återuppleva sommaren när Björn Eriksson och Lars
och Eva Innings visade bilder från föreningsresan i
Västergötland.
Erik Elvers

Julstuga med högläsning den 7 december
Det var ett tiotal personer som trotsade det mörka
och blåsiga vädret och dök upp i Noden i Fokus
lokaler. Där fanns det glögg, pepparkakor,
lussekatter, gröt, mandariner och choklad att festa
på. Julefriden nådde sin höjdpunkt när Anders läste
den klassiska berättelsen om Mumintrollets
juläventyr. Tack Soili, Birgitta och Anders, samt
övriga som hjälpte till för att få en trevlig kväll!
Pia Eriksson

15

PROGRAM VINTER OCH VÅR 2007
Långfärdsskridskor lördag den 27 januari
Vi hoppas på is och solsken, tar pendeltåget till
Norrviken och kör ett varv (14km) på den plogade
banan. Är det plogat och orken räcker till kan vi
skrinna hela vägen till Stallmästargården via
Edsviken och Brunnsviken. Ta med matsäck.
Info om tågtider och mötesplats vid föranmälan
senast fredagkväll dagen innan.
ClaesGöran Ström tel 08-191252.

Skidåkning
Någon gång under vintern …
Vem vet hur vintern kommer att gestalta sig efter
den gångna rekordsommaren samt med tanke på
klimatförändring och hur osäker snötillgången har
varit i ett par årtionden?
Förra vintern lyckades vi i alla fall komma ut i
spåren hela sex (6!) gånger i FNSiN-sällskap. Vi
åkte i skogarna nordost om Stockholm, vi åkte i
Nackareservatet och vi åkte i Tyresta. Det blev
några härliga upplevelser i frisk luft och skön natur.
Naturligtvis hoppas vi på lika fina turer i vinter,
men det är svårt att flera veckor i förväg vara säker
på om det över huvud taget kommer att finnas
tillräckligt med snö att åka på. Därför känns det
alltför vanskligt att sätta ut ett särskilt datum i
programmet. Huvudspåret är i alla fall att vi åker
när tillfälle ges på lördagar och söndagar och tar
vara på den ljusa delen av dagen ute i skogarnas
skidspår – och kanske efteråt kopplar av med en bit
mat eller så.
Hör av dig till någon av oss om du känner dig
lockad, så försöker vi samordna oss när föret är
gott.
Anders Schærström tfn 08-758 30 03 (b),
anders.schaerstrom@telia.com
Sara Mariasdotter, 08-742 66 43 (b),
saramariasdotter@hotmail.com
Unn Hellsten, 08-6002642 (b) unn.hellsten@kb.se
(a), unn.hellsten@telia.com (b).

Sveriges öar
Måndagen den 5 februari klockan 18.30
Norden i fokus, Hantverkargatan 33
Det lär finnas 221 800 öar i Sveriges hav och
insjöar. Av dessa har 1216 varit bebodda efter år
1900 men saknar fasta landförbindelser. Att skriva
en bok om dem förefaller vara ett Herkules-arbete,
men det har Anders Källgård gjort. (Se recension i
NOS 2/2006) Varje ö har sina egenheter, sin natur
och sin historia, ibland litterära anknytningar.
Läkaren och resenären Anders Källgård har skrivit
om öar förr. Han har skrivit om myteristernas

ättlingar på Pitcairn, om Hemsö och andra litterära
öar samt om ett urval blandade godbitar från olika
delar av världen i den lilla läsvärda boken ”Öar”.
Som läkare säger han sig ha funnit att man mår väl
på öar – men han är inte omedveten om ö-livets
problem. Vi i FNSiN gillar öar. I kväll får vi träffa
en likasinnad som nog har besökt fler öar än de
flesta. Han ska berätta för oss om några favoriter,
inte bara svenska. Kontaktperson: Anders
Schaerström, 08-758 30 03,
anders.schaerstrom@telia.com .

Om bergens själ och inre form - Hur
shamaner i samisk och nordisk tradition
använt berg, stenar och mineraler
Tisdagen den 6 mars kl 18.30
Norden i Fokus, Hantverkargatan 33
Om shamanen som intuitiv geolog och hur
shamanen får del av den kunskap och kraft som
anses finnas i bergen, speciellt de berg som av
tradition betraktas som heliga. Författaren och
journalisten Jörgen I Eriksson har studerat
shamanism i drygt 25 år, främst den samiska och
nordiska traditionen. Han har skrivit flera böcker i
ämnet, t ex Samisk shamanism och Blodstämmare
och handpåläggare. En av hans böcker, Bergets
visdom, handlar om heliga berg och stenar, seitar,
labyrinter, hällristningar, sångstenar och
kristallskallar. Se också www.norrshaman.net.
År 2008 har av FN utsetts till geologins år – eller
”Year of the Planet Earth” (egentligen senare än
ursprungligen planerat). Vi har tjuvstartat i FNSiN
med att söka mer eller mindre annorlunda aspekter
på sten och berg. Vi har under det senaste året haft
föredrag om ”kulturgeologi” och ”medicinsk
geologi”. Nu har turen kommit till de magiska
aspekterna. Det handlar om hur urbefolkningar har
sett – och kanske ännu ser – på berg och deras inre
form och innehåll, hur berg har skapats i mytiska
berättelser. Vi fortsätter att söka nya infallsvinklar.
Kom gärna med förslag till Anders Schærström,
anders.schaerstrom@telia.com; 08-758 30 03.

Ugglor i Tyresta
Fredagen den 16 mars på kvällen
”Sitt inte och uggla!” Nattuggla, rugguggla,
gammal uv – ja, uttrycken med någon form av
uggla i är många och det vore värt en artikel i sig
att undersöka hur de en gång uppstått.
Kattuggla, sparvuggla och berguv lär finnas i
Tyresta nationalpark. Vi tänker åka dit på
fredagskvällen den 16 mars och hoppas på att få
höra åtminstone några av dem. Följ med oss! Vi
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planerar att göra en tur som passar för alla - barn
som vuxna, studerande såväl som pensionärer,
gamla som unga. Vi räknar med en halvtimmes
promenad fram till sjön (vilken avgör vi senare),
där vi gör upp en härlig brasa i väntan på den
nattliga konserten.
Följ med FNSiN och Friavet till Tyresta
nationalpark och lyssna på dem (ugglorna, alltså)!
Förra året gjorde vi ett första försök, men inte
hörde vi någon berguv och de andra ugglorna var
likaså knäpptysta hela kvällen. Förmodligen kom
de av sig när de andäktigt lyssnade till alla skrönor
som berättades kring lägerelden. Nu är det dags
igen och den här gången hoppas vi att det är
ugglorna som står för skrönorna.
Vi parkerar vid Åva och går därefter c:a 700m upp
till Stensjön, där det finns vindskydd och eldplats
på en kulle med en vacker utsikt över Stensjön. Vi
hoppas på att få höra några ugglor och tänder en
brasa. Stigen, som troligen är den gamla vägen från
Mjölnarbostaden till dammarna ovanför, är
lättgången men du bör ha bekväma och varma skor,
anpassade till vädret. Om det är molnigt sitter en
ficklampa inte i vägen. Vi räknar med att sitta på
bänkarna runt brasan, men blåser det snålt kan vi
använda vindskyddet. Husmusen, som hälsade på
oss förra året, hälsar att ostmackor är helt OK.
Ugglorna, som värnar om den biologiska
mångfalden, särskilt möss, instämmer. Vi räknar
med att dra oss mot parkeringen vid 21-tiden.
Samling på P-platsen vid Åva kl. 19.00 fredag den
16 mars 2007. Kollektivtrafik är här ett okänt
begrepp och du, som inte har eller tar egen bil, är
därför välkommen att höra av dig till undertecknad
(0708-657709 eller owe.lundin@hem.utfors.se)
eller till Hans Kvarneby (073-622 8618) för
samåkning.
Föranmälan är viktig - beroende på väder och
annat kan vi behöva ändra utflykten med kort
varsel.
Vill du lyssna på några ugglor? Lyssna på
sparvuggla, pärluggla eller varför inte berguv .
Vill du läsa om förra årets besök? Gå in på
veteranarkivet och bläddra nedåt.
Owe Lundin.

Östersjön - ett hav i förändring
Tisdagen den 20 mars kl 18
Norden i Fokus, Hantverkargatan 33
Vi ser ofta rubriker i tidningen att Östersjön är död
eller döende. Det är inte sant, det är ett hav fullt av
liv men kanske inte alla gånger med de alger,
växter och fiskar som vi människor vill ha.
Algblomningar driver in till kusten och förstör det
fina badvattnet, slingerväxter fastnar i propellern
och nätet blir fullt av drivande alger och inte av fisk
till middagen. Syrebrist i djupa områden gör att
torskens romkorn dör. Samtidigt ser vi havsörnen

flyga och sälen ligger på kobbar i solen. Vad beror
de förändringar som skett i Östersjön på? Kan vi
själva bidra till att vi får tillbaka klart vatten och
rikt fiske? Vågar jag äta fisken eller innehåller den
för mycket gifter?
Om dessa och andra frågor berättar Lena Kautsky,
professor på Botaniska institutionen. Läs gärna
hennes artikel i Nordens tidning 4/06.
Avgift: 50:- (40:- för medlemmar i FNSiN och
Föreningen Norden). Begränsat antal deltagare!
Föranmälan senast 6/3 till Sigyn Rehn tfn 08-693
03 92. Arr: FNSiN, Norden i Fokus och
Studieförbundet Vuxenskolan Kungsholmen Norrmalm.

Vårmöte
Torsdag den 22 mars, kl 18.15
Plats: Norden i Fokus, Hantverkargatan 33,
Stockholm
Medlemmarna i Föreningen Natur och Samhälle i
Norden kallas härmed till ordinarie medlemsmöte
(vårmöte) på ovan angivna tid och plats.
Dagordning
1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och
två justerare
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordningen
5. Protokoll från höstmötet den 30 november 2006
6. Verksamhetsberättelse för 2006
7. Resultat- och balansräkning för 2006
8. Revisionsberättelse för 2006
9. Fastställande av balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för 2006 års styrelse
11. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast
tre veckor före vårmötet)
12. Evt fyllnadsval till funktionärsposter
13. Information om samarbete med andra
föreningar m m
14. Övriga frågor

Antipoden – var är det?
Torsdag den 22 mars, efter vårmötet kl 19
Norden i Fokus, Hantverkargatan 33
Kaj Valtersson visar bilder och berättar från sin
resa till Antipodöarna. Var ligger de? Kom han
fram? Var ligger Antipoden? Kom till Lokalen, få
svaren och ställ nya frågor!

Båttur runt Ekoparken
Thorsdagen den 26 april
Den sedvanliga båtturen för medlemsföreningarna i
Förbundet för Ekoparken äger i år rum den 26 april
- boka gärna in kvällen redan nu eftersom turen
brukar vara populär (medlemsföreningarna har ju
ett par hundratusen medlemmar så alla får inte rum
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på båten...). Avfärd från Strömkajen nedanför
Grand Hotel kl 18, guide Henrik Waldenström.
Beräknad återkomst 20:30. Pris 120:-.
Anmälan till henrik.waldenstrom@stromma.se.

Studiecirkel/ landskapsresa - Dalsland
Senvintern-våren / sommaren 2007
De båda senaste åren har vi gjort resor till
Ångermanland (Ådalen) och Västergötland
(Skaraborg). På motsvarande sätt planeras nu en
studiecirkel om Dalsland med start i slutet av
februari /början av mars med 5 sammankomster,
troligen på måndagar, som följs av en resa på några
dagar någon gång under sommaren, allt under
förutsättning av tillräckligt många deltagare.
Om du är intresserad hör av dig till Erik Elvers, emäle e.elvers@bredband.net, tfn 08-858488 (b)
senast 31 januari.

Vårresa till Gotska Sandön
tho 17 - sö 20 maj (Kr Him)
Vårresan till Sandön 2007 sker över Kristi
Himmelfärdshelgen. Vi har bokat 16 platser, av
vilka redan några är upptagna men vi har kvar
platser i 2-bäddsrum, 4-bäddsrum, "hyddan" (18mannaförläggningen) och eget tält. Vi har inte fått
uppgift om kostnader än, men i fjol kostade båtresa
+ 4 övernattningar från 1840 (2-bäddsrum) till 1100
(tält) kr/person. Priserna gäller per person vid fyllt
rum (man kan förstås bo t ex 3 personer i ett
fyrbäddsrum men man får då likväl betala hela
rummet). I år är det en natt mindre så rimligen blir
det billigare. Under vistelsen på ön genomförs ett
flertal vandringar, bl a en heldagstur runt stranden
(ca 25 km).
En mindre del av ön blev nationpark redan 1910
pga det särpräglade dynlandskapet, hela ön 1963.
Fältsippan bör stå i blom, och en hel del flyttfågel
torde passera och rasta på Kapellänget nära
Lägerplatsen där vi bor. Kokhus och tvättrum finns,
men all mat måste medföras. Man kan bli "inblåst",
alltså få stanna kvar någon extra natt eftersom
båten inte går vid mer än 12 m/s - ön saknar hamn
så båten kör antingen upp på stranden eller man
sätts iland med liten gummibåt. Förmöte hålls före
resan där vi går igenom praktiska detaljer.
Närmare upplysningar lämnas av Erik Elvers tfn
08-858488 (b) eller e-mäle e.elvers@bredband.net,
och jag tar också emot anmälningar.

I NÄSTA NOS:
Natur och samhälle runt Bottenhavet (evt!!)
Senare delen av maj?
Jag har funderingar på att upptäcka natur och
samhälle runt Bottenhavet genom att cykla till

Umeå, ta färjan till Vasa, cykla ner genom södra
Österbotten och vidare till Åbo varifrån jag tar färja
tillbaka till Sverige. Eventuellt omvänd resväg.
Bilvägen är ca 100 mil, cykelvägen något längre
men med dagsetapper på 100-150 km bör det ta ca
2 veckor. Någon vilodag eller dag med kortare
utflykt kan tillkomma. Övernattning på
vandrarhem, prel plan Älvkarleby, Söderhamn,
Sundsvall, Docksta eller Ö-vik, Umeå på svenska
sidan. Start omkring 25 maj. Planen är mycket
osäker och genomförandet beror bl a på arbetsläget,
men om du är intresserad så hör av dig till Erik
Elvers tfn 08-858488 (b) eller e-mäle
e.elvers@bredband.net.

Litauen i sommar?
Förslagsvis i maj eller första halvan av juni.
Intresseanmälan till Hasse Weimer 08-37 39 52.

Vätternrundan 2007?
Jag funderar på att försöka cykla Vätternrundan
även 2007. De startande ger sig iväg från Motala
fredag kl 20 - lördag kl 4 à 5 en helg i mitten av
juni. Om jag anmäler mig gör jag det tidigt i hopp
om starttid tidig kväll. Jag räknar med att cykla i
lugn takt, ca 20 km/h. Om du är intresserad av
samåkning till Motala och/eller samcykling runt
sjön hör av dig snarast till mig. Rapport från 2006
års lopp i förra NOS.
Erik Elvers, e-mäle e.elvers@bredband.net, tfn 08858488 (hem).

Resa till ryska Karelen i sommar?
Karelen med sina träkyrkor, kloster, hällristningar
och svenskminnen är ett intressant resmål, men
tyvärr inte så lättillgängligt som man skulle önska
sig. Ska vi i alla fall försöka få ihop en
”expedition”? Är du intresserad av att delta, hör av
dig till mig under denna månad. Min tanke är att vi
sedan under våren träffas i form av studiecirkel,
undersöker möjligheterna att resa i området och
planerar en resa.
Soili Bisi-Ström tel 08-191252, e-post bisistrom@bredband.net

ÖVRIGT
Rättelse
I NOS nr 3/2006 fanns en rapport om föreningens
lyckade vårkvällsvandring på Lidingö, skriven av
Eva Innings. I anslutning till artikeln och på
baksidan av tidningen fanns två bilder från
vandringen. På grund av ett missförstånd stod det
att bilderna var tagna av Eva. Det var emellertid
Rune Magnusson som tagit bilderna av
desmeknoppen och av minnesmärket som
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föreställer Raoul Wallenbergs portfölj. Vi beklagar
detta missförstånd och ber Rune om ursäkt.
NOS-redaktionen

Får du ingen e-post från oss???
Vi sänder, relativt ofta, ut puffar om arrangemang
vi själva fått tips om, information om tidningsartiklar etc via vår e-sändlista. De medlemmar och
andra intressenter som vi f n når vi a den är:
Anders Schærström, Anders Söderling, Annika
Giertz, Arne Henriksson, Astrid Holmgren, Barbro
Ulén, Bengt Blomquist 2, Bengt Nilsson o. Elisabet
Römert, Bengt von Bahr, Benita Jansson, Bente
Kjellberg af Edholm, Berit Goldstein, Bertil o AnnCathrine Lindblad, Bertil Otter, Birgitta Bergquist,
Birgitta Traxel2, Björn Eriksson, Björn Korpe,
Björn Setterberg, Bo Rodesjö, Bo Zachrisson,
Börje Ågren, Camilla Berg, Cecilia Ljungström,
Christer Anderson, Christer Westerdahl, Christina
Österberg, Claes-Göran Alvstam, Eddy Widborg,
Ellen Gustafsson, Erik Elvers, Erik Troeng, Eva
Lockner, Eva Moëll Elmquist, Eva Oberger, Eva
Pettersson, Fritz Larsson, Gerd Nyström, Gigi
Isacsson, Gudrun Thurn, Gunilla Bergman2,
Gunilla Jäderlund, Gunilla Lyngfelt, Gunilla
Österlund, Gunnar Sjödin, Gunvor Larsson, Gösta
Berlin, Hans Kvarneby, Hans Lundén, Harald
Eneroth, Harry Rantala, Helena Laitanen, Henrik
Hansson, Håkan Bley, Inger Björkegren, Ingmar
Rosengård, Ingrid Andersson, Ingrid Falk, Jan
Bergström, Joanna Lagberg, Johan Sittenfeld, Kaj
Valtersson, Karin Berg, Kenth Edström, Kerstin
Aronsson, Kerstin Hansson, Kerstin Skjöld, Kjell
Andersson, Kjell Fransson, Kjell Klaesson 2, Kjell
Pettersson, Lars och Eva Innings, Lars Sundström,
Lars-Olov Wallin, Lisbet Scheutz, Majvor
Renberg, Margareta Bergström, Margareta
Thorsson, Marianne Stevendahl, Marianne
Stevendahl (hem), Marie-Louise Reinius, Mats
Gullberg, Monica Ajne, Monica Kristensson, Ola
Eriksson, Owe Lundin, Per Jacobsson, Per Olov
Berg, Peter Lamming, Pia Eriksson, Rune
Magnusson, Sara Mariasdotter, Soili Bisi Ström,
Sylvia Hild, Torsten Andersson, Ulla Ersmark, Ulla
Leksell, Ulla Munkhammar, Ulla Munkhammar 2,
Unn Hellsten, Urban Brumm, Verena Frölich, Åsa
Öckerman, Örjan Ericsson
Är du inte med (eller har du inte fått sådana
meddelanden fastän du är med)? - då har vi inte
någon eller i vart fall rätt e-adress till dig. Skicka
ett e-mäle e.elvers@bredband.net att du vill komma
med!

Nytt från Ekoparken
Tre viktiga dokument om planeringen för
Nationalstadsparken har kommit på sistone, och
dessa presenterades vid ett välbesökt möte den 10
oktober ordnat av FFE, Förbundet för Ekoparken.
Drygt 60 representanter för ca 25
medlemsföreningar slöt upp för att ta del av den
pågående planeringen för nationalstadsparken.
Nedanstående är hämtat (lätt redigerat) ur Richard
Murrays rapport i Bladet från Ekoparken.
Pernilla Nordström berättade om det program som
länsstyrelsen tagit fram i sin utredning. Det är ett
mycket ambitiöst program som kommer att ta
många år att genomföra och som kommer att kräva
såväl stöd från regeringen som aktiv medverkan
från de olika aktörerna i parken. Programmet
spänner över allt ifrån ett besökscentrum till
restaurering av historiska parker.
Hur väl rimmar detta med översiktsplanen som
Stockholms stad sent omsider tagit fram? Cristina
Björn berättade om den plan som var ute på samråd
till 1 november. Många bra principer blandas med
en tämligen öppen hållning vad gäller ny
bebyggelse i planens "bebyggda områden". Detta
väckte mycket diskussion och kritik. Flera inlägg
gällde vad som varit lagstiftarens avsikt och som
kan utläsas ur propositionstexten. Något utrymme
för studentbostäder med tillhörande service finns
inte i propositionen, vilket även den som skrivit
propositionen - Erik Casten Carlberg - kunde
meddela.
Slutligen presenterade Lars Gunnar Bråvander den
skötselplan som han på Djurgårdsförvaltningens
uppdrag tagit fram och som liksom Länsstyrelsen
plan synes syfta till en utveckling av parkens
värden medan stadens översiktsplan istället går ut
på exploatering.
Erik Elvers

Tips om programpunkt i SNF
Linné som läkare
Onsdag 17 januari kl 19.00
Naturskyddsföreningens Söderorts-krets arrangerar
följande föredrag till vilket vi är välkomna:
År 2007 är det 300 år sedan botanisten,
naturforskaren och läkaren Carl von Linné föddes.
Författaren Nils-Erik Landell berättar om Linnés
läkargärning i Ladan, vänstra flygelbyggnaden vid
Farsta gård, Farstastigen 1. Tag T-banan till Farsta
C, därifrån ca 10 minuters promenad. Inträde 40 kr
(20 kr för medlemmar i Naturskyddsföreningen).
Info Lasse Lidgren tfn 08-6059869, 0702-780816.

Inkommen post: Lev som en same!
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FNSiN:s BILLIGA FÄLTPROVIANT

From: "Victoria Harnesk" <victoria@vhjojk.se>
To: <anders.schaerstrom@telia.com>
Sent: Tuesday, November 28, 2006 8:50 PM
Subject: Lev som en same!
Ännu ett steg är taget. Förra året kom min blogg
"Världen ur samiskt perspektiv". Det blev mycket
lyckat!
Victoria Harnesk, samisk artist och föreläsare,
nylanserar stolt sin webbsida www.vhjojk.se.
Sidan har fått ny layout, fler inspirerande tips,
annonsörer som i tanke och handling värnar om
människa och miljö. Naturligtvis är den ständigt
aktuella bloggen kvar; soligare, vassare och
kärleksfullare än någonsin!

Lagret är nästan slut nu finns bara följande kvar:
Köttsoppa

15 kr/påse, (120st)

Samt de från Blå Band inskaffade:
Sjömansbiff
28 kr, (2 st)
Vegetarisk gryta banan curry 28 kr (4 st)
Porto tillkommer vid postleverans. Beställ från
e.elvers@bredband.net, tfn 08-858488 (b).

Rubriken är "Lev som en same".
År 2007 kommer min debutbok med samma namn!
Stort tack till min faster Annelise på Runa i norr
www.runa.nu och Ann-Louise på www.blogg.se
som arbetat hårt med den nya sidan. Utan er hade
det inte blivit något!
Har du lagt den gamla adressen som favorit? Byt så
får du rätt version!
Vi syns på www.vhjojk.se!
/Victoria Harnesk


FNSiN bokpriser
De goda ogräsen
Estland
G Sandön
Island 77
Kall ökensand
Tyresta
Ekoparken
Porto tillkommer

normal
100
90
100
25
100
20
350

Böcker

medlem
75
65
75
15
60
10
220



Beställ genom Eva Innings, Folkparksvägen 160, 6
tr, 126 39 Hägersten. E-post:
eva.innings@ownit.nu, tfn: 08-774 12 53.

FNSiN har en ny blogg adress som är:
www.fnsin.blogspot.com

FNSiN:s hemsida är fortfarande:
www.fnsin.nu
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