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Ordföranden har ordet
Nosen sniffar denna gång på ett antal kända samhällsfenomen.
Har nå´n en kopiator?
Klass 9A var namnet på en dokumentär om hur en av Sveriges sämsta klasser på en termin blev en
av landets absolut bästa. Hur motiverar man en elev att gå från 160 till 300 betygspoäng under 1
termin? Lägg lärarna i kopiatorn, till gagn för Sveriges alla elever.
Lex Orwell
Riksdagen har som bekant antagit en lag som ger vår underrättelsetjänst till massavlyssning av Internet och det enda som är säkert förefaller vara att informationen ska säljas till vilken främmande
underrättelsetjänst som helst. För FNSiN:s del innebär det att vi inte kan garantera att grundlagens
krav på t.ex. meddelandefrihet följs, eftersom vi lagrar artiklar på en server utomlands, och vi
tvingas söka alternativa vägar i framtiden.
Skenbart
Försökte boka tågbiljett till fjällstugan. Fann att det skulle kräva 8.5 tim och 1 byte. Hemvägen
skulle kräva 9.5 /2timmar/byten. Flyg och hyrbil tar 2 tim ända fram till stugan.
Tomhylsor?
Försvarsministern har kommit på att svenska Försvarsmakten måhända ska användas för att försvara Sverige. Lysande. Dock utan materiel.

Klimatförändringen
I radions nyhetsprogram hörde jag att man hittat ett isbjörnsskelett under Grönlands borttöande is.
Isbjörnar fanns alltså redan innan isen bredde ut sig och hoppet är alltså inte ute för dem. Samtidigt är det fest bland grönländarna. Tack vare uppvärmningen blomstrar fisket och fångsterna är
rekordstora. Enda nackdelen förefaller vara att vinterfisket försvårats genom den sämre isen. Men
sälarna gläder sig åt att jägare av alla slag fått det svårare
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Ormgran
Är det en gran invaderad av
ormar?
Nej, ormgran är en granvariant med mycket glesa slingrande grenar och så gott som
inga sidoskott på grenarna.
Den liknar inget annat träd.
Ormgranens tunna grenar
växer rakt ner, med smala,
långa hängen. Den har fått
sitt namn efter hängena med
barr som liknar just ormar.
Egentligen är den en vanlig
gran som fått sin form på
grund av en genetisk defekt,

en mutation som gett en förändring av arvsmassan. Det
är inte känt om mutationen
är ärftlig, eller om frön från
ormgran ger nya ormgranar
eller vanliga granar. Grobarheten för frön och plantor lär
vara dålig. Den kan knappast
konkurrera om livsutrymmet
med vanlig gran.
Finns det någon nytta med
ormgranar? Vid en storm till
exempel är kanske ormgranen det träd som skulle klara
sig bäst och bli en garanti för
överlevnad för vanliga granen, men det vet man inte
säkert.

Ormgran (Picea abies
”Virgata”) finns på flera platser i Sverige, men den är sällsynt. Min första kontakt med
en ormgran var i ”Orlångens
Naturreservat” för ca 30 år
sedan och den tycks inte ha
ändrats mycket. I Orsa kommun finns en plats med ett
antal ormgranar inom ett begränsat område. Uppsala Botaniska trädgård har ett större
träd och det är nog den växtplats som är enklast att hitta
för de intresserade.
Monica Ajne
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Att slänga mat
Här följer fortsättningen på Ingegerds artikel, som började i förra numret av NOS
Nej, jag kan inte slänga mat. Men det behövs
inte heller när man bor på landet. Ett par höns
är de lättaste husdjuren man kan ha. De har
små krav på tillvaron: få krafsa i jorden, äta
gräs, plaska med fötterna i vatten ibland och
bli kliade i nacken. De älskar matrester, helst
med något animaliskt protein, som är godare
än kli, som annars är en god och billig proteinkälla. Men det blir sällan några matrester från
ett enpersonshushåll – det blir pyttipanna, risotto, paella, tuttul (som Rättvikssläkten säger,
tunnbrödsrulle på rikssvenska). Så har jag
kompost, naturligtvis, eller rättare sagt, direktkomposterar i kombination med täckodling –
köksavfallet läggs helt enkelt direkt under ogräset, som utgör täckmaterialet. Der varken syns
eller luktar, men det finns ju inte heller något
som kan lukta där, och maskarna drar snart ner
det i jorden. Så får jag varje vecka en hink med
köksavfall från en väninna som bor i stan, och
en annan som bor för långt bort, sparar alla
äggskal till mina höns. Sonen har ett annat system: åtta rutor i samma storlek som hönsburen som står löst på marken. Hönsen får allt
köksavfall, och de äter och krafsar och gödslar,
och vid nytändning (för att slippa hålla reda på
datum), drar han buren till nästa ruta. Den
gamla rutan ligger i träda under ett månvarv,
och sen besås den. Det är ett fantastiskt system, men det passar inte mig som blandar
perenner och ettåriga växter och blommor och
grönsaker hur som helst.
Mitt lilla trädgårdsland känns som en stor
trygghet. Rosor och bröd (eller i alla fall grönsaker). Ägg från hönsen. (En god vän arbetade
en tid som inköpare till restaurangen på Roque
de Los Muchachos. Efter det han berättade
om batterihöns vägrar jag att köpa ägg i affären.) Om det kniper kan jag odla mer potatis
och skaffa ett par getter och några kaniner för

ost och kött. Under vintern finns det svamp
och kastanjer i skogen och vilda salladsväxter
på ängarna. Jag behöver inte svälta Kanske blir
man mer medveten om det moderna samhällets bräcklighet här, där vinterstormarna nästan
alltid medför avbrott på ström och telefon,
och båt- och flygtrafiken måste inställas några
dagar, ibland (fast sällan) en hel vecka. Det får
mig att fundera på hur jag skulle klara mig om
det blev verklig kris. Vad skulle vara svårast att
undvara? Tvättmaskinen framför allt, och frysen. Bilen. Utan bil (eller buss) skulle jag bli
mycket isolerad. Det skulle ta nästan en timme
att komma till affären eller posten. Organisk
odling är mera arbetskrävande än den konventionella, framför allt om man är yrkesodlare
Den fordrar mycket kunskap, och man måste
finna ett system som passar just mig och mina
omständigheter. Det tar tid innan det börjar
fungera. Men så förfärligt svårt är det inte, och
jag får igen mödan i smak och kvalitet, och
inte minst i vetskapen om att jag tyvärr inte
kan frälsa världen men jag behöver inte göra
den sämre. Jag gör så gott jag kan. Ändå känner jag folk långt bort i skogen som slänger allt
avfall i soporna och sen kör det flera kilometer
till närmaste soptunna. Vore det inte enklare
att lägga allt det organiska i ett hörn i trädgården? Men man kanske ska se det positivt: de
slänger i alla fall inte lika mycket plast, plåt och
glas i naturen som tidigare.
Folk börjar bli mera medvetna. Förändringen
går inte så snabbt, men det går åt rätt håll.
Visst måste det finnas andra ekonomiska system eller filosofier som inte slösar bort jordens resurser på sådant som vi egentligen inte
alls behöver, och som medför en jämnare fördelning av livets goda? Som lägger mera vikt
vid att vara än att ha?
Ingegerd Hosinsky
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Fåglars flykt

Sångsvan över Tysslingen

Foto: Bente Kjellberg af Edholm

Historia
När kunskapen om fåglar och fågelflyttning
först sattes på pränt, för dryga två tusen år sedan av Aristoteles, var den mycket begränsad.
Det fanns omkring 8700 fågelarter på jorden,
men Aristoteles kände inte till fler än 140
stycken. Ännu på 1700-talet var kunskapen
mycket fragmentarisk. Linné kunde särskilja
drygt 500 olika fåglar. I ”Migrationes avium” (1757) spred han fortfarande villfarelsen
att svalorna övervintrar på sjöbotten.
Under 1800-talet börjar konturerna av den
moderna biologin träda fram. Viktigaste framsteget var Charles Darwins teorier om utvecklingen av växternas och djurens anpassningar
genom naturligt urval (1859).
Människor har sannolikt fascinerats av fåglar
och deras flykt i alla tider. Många av antikens
historietecknare nämner vilken betydelse tolk-

ning av fåglarnas flykt och flyttfåglarnas plötsliga uppträdande hade som tecken på kommande händelser vid kritiska tillfällen. Romarna importerade från etruskerna bland annat en
seglivad tro på att gudarnas vilja visade sig genom studier av fåglarnas flykt och deras inälvors utseende.
Fåglarna har varit människan till hjälp i tusentals år, från gässen som räddade Rom genom
sina varningsrop, till kanariefåglarna, som användes för att varna gruvarbetare för läckande
metangas. De har fortsatt att varna oss när kemiska ämnen absorberas och ackumuleras i
näringskedjan och får fatala följder, vi minns
”Tyst vår”.
Genom historien har människan strävat att
efterlikna fåglarnas flykt. Från Daidalos och
Ikaros legendariska flykt ur fångenskapen i
kung Minos labyrint med hjälp av lånta fjädrar,
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till Leonardo da Vincis och Otto Lilienthals
fantasifulla flyg- maskinskonstruktioner. Alla
är försök att få konstgjorda fågelvingar att
lyfta med människans egen muskelkraft.
Leonardo da Vinci, som studerat fåglar och
förstod vingarnas aerodynamik, har i målningen ”Marias bebådelse”, placerat ett fungerande
maskineri på ängeln Gabriels rygg. Hans vingar
tycks både vackra och effektiva. De har rätt
riktning och välvning och dessutom ett korrekt
fjäderarrangemang. Det vackra och det funktionella går ofta hand i hand.

Utveckling
Fåglarna härstammar från reptiler, eller närmare bestämt från dinosaurier, som levde för ca
150 miljoner år sedan. Detta har man fått veta
genom fossil som t.ex. Archeopteryx, en urfågel
med fjädrar. Fjädrar var inte de enda fysiska
anpassningarna som gjorde flygning möjlig.
Musklernas och skelettets egenskaper har också utvecklats så att dessa luftburna djur blivit
en funktionell enhet. I sin helhet svarar fågelns
struktur mot två krav, stor kraft och låg vikt.
När det gäller flygförmågan finns en del begränsningar, främst fåglarnas storlek. Enligt
fysiska lagar går det inte att flyga med en vikt
över 15 kilo .
Ett fåtal fåglar har mist flygförmågan, men alla
är befjädrade, och alla har präglats av anpassningar till ett flygande liv. En del av dem som
förlorat flygförmågan har blivit mycket stora
under utvecklingens gång. Pingvinerna är ett
exempel och kejsarpingvinen kan väga upp till
45 kilo. Fossil visar också att det en gång i tiden fanns en pingvinart som var ca 1,5 m hög,
i det närmaste lika stor som en vuxen människa.
Fåglar finns i stort antal i de flesta delar av
världen. Att de varit så framgångsrika som
grupp betraktat ligger förmodligen i deras flygförmåga och deras specifika lösning på konsten att flyga, främst fjädrarna. De kan förfölja
byten på ett snabbt, effektivt och

energibesparande sätt. Fjädrarna är dessutom
mycket motståndskraftiga mot skador och de
byts ut regelbundet. Genom att lägga ägg slipper fåglarna bära på någon extra vikt under
fortplantningen, vilket skulle minska manöverförmågan och kräva mer energi. Värdet av dessa egenskaper talar för fåglarnas framgång
över t.ex. fladdermössen vad gäller antal arter,
miljötyper och ekologiska nischer.

Skapta att flyga
Fjädern är det som mer än något annat ligger
bakom fåglarnas flygförmåga. Konsten att flyga finns hos de flesta insekter och hos en ordning däggdjur, , fladdermöss eller läderlappar,
som utvecklats till äkta flygare. Fjädern är både
lätt och mycket stark, smidig och mångsidig,
jämfört med fladdermusens spända skinn och
flygplans stela vingar, och mycket lättare att
reparera eller ersätta då den blivit skadad.
Vingpennans styva skaft ger stelhet där det
behövs stöd, men är böjlig och mjuk mot spetsen där det krävs böjlighet, som kan underlätta
manövrar som måste göras på bråkdelen av en
sekund. Från det centrala skaftet går på vardera sidan en rad strålar, som i sin tur har krökta
bistrålar, vilka hakar sig fast på sin främre
granne, varvid fjäderns nätformade struktur
upprätthålls. Vingens flygpennor är handpennorna, som utgår från handvingen, dvs. handen och andra och tredje fingret, armpennorna
som utgår från underarmen eller armvingen,
samt lillvingens pennor, som utgår från tummen. Basen hos varje flygpenna täcks i sin tur
av mindre fjädrar, dekallade vingtäckarna så .
Fågelskelettet har i sin struktur utvecklats mot
livet i luften. Benen är ihåliga, de större med
inre benbryggor som förstärkning. Flygning
kräver en stel flygkropp, där bröstkorgen och
ryggraden är stel och några av benen har smält
samman. Bara stjärten och halsen, med sina
många kotor, har förblivit rörliga.
Från bröstbenets mitt står bröstbenskammen
ut i 90 graders vinkel. I vinkeln mellan denna
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kam och bröstbenet fäster de enorma flygmusklerna, som kan uppgå till 15-25 % av fågelns vikt. Den viktigaste av de neddragande
musklerna ligger ytterst närmast huden. Den
fäster på överarmens undersida och drar
vingen nedåt och utför större delen av arbetet
vid en fågels vingslag. Under denna muskel
ligger en annan muskel som har till uppgift att
lyfta vingen och kan kallas vingens lyftmuskel.
Eftersom flygmuskulaturen kräver stora mängder energi under flygning, har det hos fåglar
utvecklats en hög ämnesomsättning. En hög
ämnesomsättning kräver i sin tur ett effektivt
andningssystem. Fåglarnas lungor är visserligen
små och ligger an mot revbenen, men de står i
förbindelse med ett system av luftsäckar, som
når ut i de viktigaste delarna av kroppen och
leder till luftfyllda rum i några av de ihåliga benen. Dessa fina säckar med sin bubbelstruktur
gör det möjligt för fågeln att utnyttja andningsluften långt effektivare än till och med vad ett
däggdjur, med sina relativt sett större lungor,
kan göra. Vingslagen pumpar luften genom
lungor och luftsäckar på ett så sinnrikt sätt, att
syrerik luft hela tiden passerar genom lungorna. Därmed kan blodet ta upp syre kontinuerligt i stället för bara under inandningen. Luftsäckarna tjänstgör också som termostatiska
hjälpmedel, för fåglarna med sin snabba ämnesomsättning och höga kroppstemperatur
saknar avkylande svettkörtlar. Den värme som
alstras kan bevaras genom att fjädrarna är utmärkta isolatorer, samtidigt som de är lätta och
vattenavvisande. Detta unika respirationssystem, som började som en anpassning till flygandet, har också gett fåglarna deras röstresurser och möjlighet till en mångfald av läten,
egenskaper, som inte minst genom sexuell selektion, utvecklats i ett otal riktningar.
Stjärtens längd och form avslöjar en hel del om
flygförmågan hos de olika arterna. Generellt
sett är en lång stjärt mer användbar under manövrer vid start och landning än en kort stjärt,
eftersom den lyftande ytan då är större.
Lårbenet (femur) sitter inbäddat i kraftiga

muskler i stelt framåtriktat läge. Detta fördelar
tyngden på ett sådant sätt att fågeln får en bättre tyngdpunkt under flykten, närmare de kraftiga flygmusklerna. Lårmusklerna är fästa vid
senor som löper från underbenet till tåspetsarna. När fågeln står eller går är senorna slappa
och tårna breds ut. Men sittande på en gren,
hopkurad med böjda ben, spänns senorna och
tårna dras in och låser fast fågeln så säkert att
den kan sova utan att falla av.
Andra egenskaper som karaktäriserar fåglar är
en hornartad näbb och benens struktur med en
tars, fyra tår och klor. Fåglarna har också en
utmärkt syn (med få undantag), vilket är ett
måste för flygande djur. De kan se färger och
höra bra, men luktsinnet är svagt utvecklat.
En del av dessa egenskaper underlättar flygningen.

Vingar
Flygplansvingar och propellrar är konstruerade
på samma sätt som fågelvingar och vingpennor. Fågelns vinge är perfekt utformad för
flygning, tjock och trubbig på framkanten och
smalare och mera knivlik längs bakre kanten.
Undersidan är platt eller lätt konkav för att ge
bättre lyftkraft, medan översidan är mera rundad för att jämna ut luftströmmen. Ett tvärsnitt av en fågelvinge visar att den är bredare
framtill och avsmalnande mot bakkanten. På
grund av enkla aerodynamiska principer måste
alla flygande organismer och maskiner vara
utformade på detta sätt. Kordan är en hos
vingen tänkt linje, som förenar framkanten
med bakkanten och bildar mot luftströmningen den så kallade anfallsvinkeln.
När en vinge förs fram genom luften, måste
luften färdas en längre väg - och med högre
hastighet – över den konvexa ovansidan, än
längs den flata undersidan. Detta skapar ett
undertryck på vingens ovansida, och samtidigt
ett övertryck på undersidan, vilket får vingen
att både sugas och tryckas uppåt. Genom att
fågelvingens framkant vinklas nedåt i vingslaget erhålls också en framåtdrivande kraft.
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En flygande varelse måste alltså skapa en
tryckskillnad mellan vingens ovansida och undersida för att få lyftkraft och dessutom utnyttja vingens formbarhet för att kunna drivas
framåt. För att få ett jämnare flöde av luft från
framkant till bakkant, är fåglars vingar ofta
konkava på undersidan. Hela vingen är täckt av
fjädrar, men i vingspetsen fungerar varje enskild fjäder som en liten vinge, som bättrar på
framdrivningen genom att vridas som en liten
propeller i fartvinden.
Trots den mångfald av vingformer som fåglarna är begåvade med, från den korta och breda vingen hos en hönsfågel till den smala albatrossvingen, följer de samma aerodynamiska
lagar.
Flygteknik
Förutom under glid- och segelflykt är det bara
bashalvan av fågelvingen, armdelen, som verkligen används för att ge lyftkraft. Vingarnas
yttre hälft, handdelen, och särskilt de långa och
smidiga handpennorna, fungerar som propellrar och kontrollerande ytor. I det avseendet
skiljer sig fågelvingen till sin konstruktion radikalt från flygplansvingen.
När fågeln flyger med vingslag rör sig varje
”propeller” i en halvcirkel – framåt under slaget nedåt, varvid de drar fågeln framåt, och
sedan, under den uppåtgående rörelsen, bakåt
(med obetydlig drivkraft). Just i övergångsögonblicket mellan slaget nedåt och slaget
uppåt, ”slitsas” de smidiga handpennorna så
att luften kan svepa fritt fram mellan dem. Under tiden fortsätter vingens inre del att ge lyftkraft och stabilisera flykten. Framkanten kan
då lutas snett uppåt så att anfallsvinkeln för
vingens möte med luftströmmen ökas, vilket
ger större lyftkraft. Då en vinge råkar i stall
(överstegring), bildar luften vid bakkanten av
vingen kraftiga virvlar och på vingens översida
är luftströmningen så häftig att en del av den
faktiskt strömmar framåt i stället.
Många fotografier av fåglar visar att lillvingen

är utsträckt och lyft i lägen då huvudvingen har
stor anfallsvinkel. Lillvingen böjer en luftström
in mot vingen så att virvelbildningen bakom
vingen minskar. Härigenom förhindras att stall
uppstår.
Nyttan av denna slot, eller hjälpvinge som lillvingen utgör, är att huvudvingens anfallsvinkel
kan ökas med 5-10 grader. Vingen får med
andra ord en ännu större vridbarhet än utan
slot, vilket är till stor hjälp vid särskilt svåra
manövrer.

Flygsätt
Under aktiv flykt, då fågeln slår med vingarna
är det muskelaktiviteten som står för energitillskottet. En flykt framåt med vertikala vingslag
är känd som normalflykt och horisontella vingslag tillåter något som skulle kunna kallas helikopterflykt. Många arter använder helikopterflykt då de lyfter och landar, men många fåglar
i ordningen Procellariiformes (albatrosser,
stormfåglar, liror, petreller, stormfåglar, pelikaner) klarar inte av att flyga på detta sätt. Då en
fågel står helt stilla i luften under ryttling, liknar vingslagen normalflykt om vinden är stark,
och en kompromiss mellan normalflykt och
helikopterflykt i svag vind. När luften står helt
stilla, använder den ryttlande fågeln närmast
helikopterflykt. Det är många tärnarter som är
kända för att ryttla under näringssök. Det gör
även andra havsfåglar ibland, som t.ex. måsar
och fjällabben.
Små kolibrier kan hänga ”orörliga” i luften
framför en blomma, för att sedan plötsligt fara
iväg åt sidan eller baklänges till nästa blomma i
jakten på nektar. Kolibriernas vingar är nästan
stela och vrider sig endast i axelleden. När fågeln ryttlar, slår vingen fram och tillbaka i en
åtta (40 gånger per sekund). Vid slutet av framåtslaget vrids vingen om, så att den alstrar lika
mycket lyftkraft i bakslaget som i framslaget.
Tornseglare har, liksom kolibrier, mycket stela
vingar och deras flygsätt är karakteristiskt, som
en enda vinge.
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Under glidflykt rör sig en fågel framåt utan att
slå med vingarna. Det är flera havsfåglars
specialitet. Rörelseenergin utvinns då genom
att en viss mängd lägesenergi går förlorad, så
att fågeln efterhand förlorar i flyghöjd. Rörelsen måste alltså stanna upp helt, på marken
eller på vattnet, om inte fågeln kan kompensera höjdförlusten genom ett energitillskott, som
när den svävar på uppvindar. Vingytans storlek
i förhållande till kroppsvikten är en nyckelfaktor för flygförmågan. Ju större vingyta i relation till vikten, desto större kan gliddistansen
bli i relation till höjdförlusten. Maximal vingyta
per viktenhet begränsas dock av vingstrukturernas styrka och luftfriktionens inverkan. Om
vingytan är liten i förhållande till fågelns vikt,
krävs en större hastighet för att fågeln ska kunna flyga och den mest ekonomiska flyghastigheten blir då också större.
En annan faktor som påverkar glidförmågan är
vingens form, eftersom långa och smala vingar
är betydligt bättre än korta och breda. De bästa
glidflygarna bland havsfåglarna är albatrosser
och speciellt fregattfåglar, men även en del
stormfåglar är goda glidflygare. Förhållandevis
lite energi krävs för att färdas långa sträckor.
De flesta havsfåglar är inte specialiserade för
glidflykt, trots dess energibesparande fördelar.
Fåglarna har också behov av att landa och lyfta
och att få tag på föda och kompromisser har
utvecklats. En del fåglar (albatrosser, liror,
stormfåglar t.ex.) är skickliga i att utnyttja vindarna över vågorna i ett energibesparande flygmönster. Albatrosser är rätt beroende av uppvindar vid valet av häckplats, eftersom de saknar förmåga att använda sig av helikopterflykt.
Somliga havsfåglar som grå liran och dvärgliran, är också anpassade till att dyka och simma under vattnet med hjälp av vingarna. Som
en kompromiss har de en liten vingyta i förhållande till kroppsvikten. Detta vinge/vikt förhållande är minst hos dykande fåglar, alkor och
dykpetreller, som behöver en mycket hög hastighet för att kunna lyfta från vattnet. Mindre
skador i deras flygfjädrar kan göra flygning helt

omöjlig. Eftersom de har svårt att landa på
häckplatserna och manövrera i luften, väljer de
ofta branta sluttningar eller klippbranter för
häckning, där uppvindar underlättar start och
landning. Där använder alkorna också de simhudsförsedda fötterna till styrning eller till att
öka den lyftande ytan vid låga hastigheter.
Manövrering i luften är inte så viktig för fåglar
som dyker och simmar under vattnet. De tenderar att ha en relativt kort stjärt, som är tillräcklig för styrning under vattnet. Fåglar som
simmar med vingarna kan också använda fötterna för styrning. Det fungerar inte för skarvarna, som simmar med fötterna. I ställer har
de en relativt längre stjärt att styra med under
vattnet. En djupt kluven stjärt, som hos fregattfåglar och många tärnor, ger överlägsna
manövreringsegenskaper, eftersom den kan
spärras ut i olika hög grad och röras upp och
ned på vardera sidan. Med en kilformad stjärt
är det möjligt med rörelser uppåt och nedåt
under flygningen. Hos havsfåglar är den formen ganska vanlig och ibland kombinerad med
förlängda centrala stjärtpennor, som hos tropikfåglar och labbar. Hos sulorna är stjärten
spetsig. Det minskar troligen uppbromsningen
då de i hög fart störtdyker ned i vattnet. Mellan
de två extrema stjärtformerna, från djupt kluven till kilformad, finns alla mellantyper representerade.
En effektiv kompromiss mellan att använda
vingarna, för såväl flykt i luften som för framdrivning under vatten, är svår att nå för fåglar
tyngre än ett kilo. Evolutionen har gått i en
helt annan riktning hos en del stora havsfåglar
– total förlust av flygförmåga, som hos pingviner, den nu utdöda garfågeln och galapagosskarven.
Monica Ajne
Fortsättning följer:
Energiaspekten, flyktformer och virvelströmmar kommer att avhandlas i nästa nummer av
NOS.
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Natur och Samhälle i Galizien
I själva verket är det en mera spårvagnsaktig
förbindelse som i lugn takt vaggar fram
mellan de långa men smala sädesfälten, men
tåget har ersatt en tidigare långsam
bussförbindelse.

Galizien är ett område som i dag är delat
mellan Ukraina och Polen. Mellan första och
andra världskriget tillhörde det helt Polen, för
100 år sedan beskrev Nordisk Familjebok det
så här: kronland i kejsardömet Österrike med titel
”konungariket G. och Lodomerien jämte
storhertigdömet Krakau och hertigdömena Auschwitz
och Zator”.
Europas karta har förvisso ritats om..
Resan hade upplägget flyg till Krakow (direkt,
ca 2 tim) där vi tillbringade ca 5 dagar och
buss, också 2 tim, därifrån till Zakopane i Tatra där vi var ytterligare 5 dagar.

Krakow är den gamla polska huvudstaden,
kulturstad med universitet från 1364 där bl a
Kopernicus studerade. Staden ligger vid
Wisla (Weichsel) som via Warszawa
fortsätter till Östersjön.
På höjden Wawel vid floden ligger den gamla
kungaborgen, grundlagd på 1300-talet av Kasimir den store. Krakow är över huvud taget
rikt på äldre byggnader och en del av den
gamla stadsmuren är bevarad. Det finns också ett stort judiskt kvarter, Kazimierz (före
andra världskriget var en fjärdedel av befolkningen judisk), och i det ett museum om judarna i Östeuropa från medeltiden och framåt.

Området har en yta av ca 83.000 km², dvs är
ungefär lika stort som Svealand. Där finns
både slättland och de ganska höga
Tatrabergen. Det har, faktiskt, en viss historisk
anknytning till Norden då där finns
Vasaminnen via Johan III:s son Sigismund, så
jag lämnar några strödda intryck från ett kort
besök sommaren 2008 i den polska delen.
Från Krakows flygplats kommer man lätt in till
centrum med ”snabbtåget”. På affischerna för
det ser man ett tåg med flygplansvingar som
lyfter från spåren.

Bilderna: Universitetet och Florianporten
i Krakow
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Ett par andra sevärdheter, det får väl erkännas
av mindre dignitet, i staden är dels botaniska
trädgården, dels försäkringsmuseet. I botaniska
trädgården fanns bland annat, lika trevligt som
oväntat, en havtornsbuske. Försäkringsmuseet
är inrymt i ett par rum hos ett bolag, och är
rent polskspråkigt. En dito dam tar vänligt
emot oss, och vi ser sedan i gästboken att vi
verkar vara de fjärde besökarna på två veckor.
Vi strosar runt och ser bl a ett försäkringsbrev
för en byggnad i Krakow, utfärdat ”in Gottes
Namen” av ett österrikiskt bolag i Trieste år
1913, då båda städerna låg i kejsardömet. Vidare finns agentskyltar, broschyrer, gamla tariffböcker (dvs. prislistor) med mera. Av tariffböckerna ser man tyvärr bara utsidorna, jag
hade ju gärna försökt se hur premierna räknades ut och vilka grunder man delade in bestånden efter.

Som sagt kombinerade vi Krakow med Tatrabergen. Det finns tåg som stannar relativt tätt
och med något oklar tidtabell samt bussar som
verkar gå var 20:e minut med endast ett stopp,
så det blir bussresa till Zakopane där vi inkvarterar oss på ett vandrarhem med vad som sägs
vara Europas största trätak. Zakopane är ju en
känd vintersportort men även stort turistmål
på sommaren. Det här är strax efter midsommar vilket innebär före sommarhögsäsongen,
men icke desto mindre är det mycket turister,
inte minst barn- och ungdomsgrupper ibland
anförda av nunnor.
Över huvud taget ser vi många nunnor under
resan, däremot bara ett par munkar. T o m
uppe på berget Giewont (1895 m) möter vi två
nunnor i full mundering med dok och stora
kjolar (och ryggsäckar).

Någon timmes bussresa utanför staden ligger
saltgruvan Wieliczka (världsarv), den enda i
världen där brytning pågått utan avbrott sedan
medeltiden. Gångarna ligger i nio våningar och
sträcker sig över mer än 300 km, nere i berget
finns sjöar, utställningar och en kyrka (med
högt i tak!).
Långsmala åkrar (inget storskifte?)
Naturligtvis besöker vi också Auschwitz och
Birkenau, också belägna någon timmes resa
från Krakow. Det är både tankeväckande och
tungt. Det är mycket tyst i bussen på återresan.

Det finns mycket gott om välmarkerade vandringsleder som förbi snöfläckar och fjällängar
för upp till ca 2000 m höjd, så dagarna går fort.
En av lederna går precis på gränsen till Slovakien, så vi har nöjet att gå en halvmeter in i det
landet. Utsikterna från bergen ut över det
böljande polska landskapet åt norr och över
skogarna och bergen i andra riktningar är strålande. Ett glädjande inslag är också att det inte
finns knott eller bromsar som annars kan störa
en fjällvandring.
Inne i samhället kryllar det av gatuförsäljare,
och vi undrar så smått vilket lagervärde alla
kläder, minnessaker och rökta ostar representerar och att, även om det kommer att blir
ännu fler turister om några veckor, det finns
köpare.
Text och foto: Erik Elvers
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Ånnsjön

Foto: Birgitta Kalb
En vidsträckt men grund sjö i Jämtland, med stora myrområden nära Handölans utlopp, lockar varje vår många fåglar.
Och d:o skådare. Här rastar många arter på sin väg norröver och här kan du iaktta dubbelbeckasinernas spel.
Det är i västra delen av Jämtland, nära Storulvåns fjällstation, som du hittar denna landskapets främsta fågellokal –
Ånnsjön. Den ideella föreningen Ånnsjöns fågelstation arbetar för ökad kunskap om fågellivet i västra Jämtland och
beöks sedan starten 1988 av skådare från alla delar av Europa . Varje sommar inventeras förekomsten av sjöfåglar och
vadare och årligen ringmärks 2000 - 4000 småfåglar.

Lördagen den 7 juni firade föreningen sitt 20-årsjubileum med ett
digert program. Förmiddagen var
alla fågeltorn bemannade med guider, under eftermiddagen vidtog ett
program på fågelstationen och därefter var det dags för middag. Senare på kvällen välkomnades alla
till puben, där det (förutom öl)
bjöds föreläsningar/bildvisningar
och sannolikt en och annan skröna.
Dagen avrundades med avfärd till
en fjällsluttning vid 22-tiden med
målet att hälsa på hos dubbelbeckasinerna på en högplatå där.
Själva besökte vi fågeltornen under
förmiddagen
en
konditionsbefrämjande aktivitet då
de täcker ett ganska stort område.
Ett svarthakedoppingpar hade
uppmärksammat jubiléet och byggt
sitt bo i ensamt majestät sisådär 50
m framför ett fågeltorn. Mycket
pedagogiskt. I ett annat torn vred
man nästan nacken ur led för att
ömsom spana på smålommarna
och ömsom stord:o utan att missa
den kråmande brushanen
mittemellan. En härlig förmiddag
avrundades under fiskgjusens
överinseende med att göra slut på
matsäcken. Därefter gick färden
några mil hem till stugan för några
timmars and(!)hämtning och vid
22-tiden var vi tillbaka igen,
nyladdade med kaffe och sugna på
att se och höra dubbelbecka sinerna. Jag vet inte om dryga tjogtalet
fågelskådare var en alltför
imponerande syn för beckasinerna,
men i varje fall var de väldigt tysta.
Vi spred ut oss i smågrupper över
fjället och så småningom tyckte
beckasinerna att ”nåja, de kanske
inte är så farliga – låt spelet
börja!” . Att få syn på dessa
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välkamouflerade individer var inte lätt, men
med lite tålamod kunde man upptäcka ett huvud som stack upp mellan två tuvor. Man
hann knappt ställa in skärpan på kikaren förrän
huvudet försvann, man anade en gråspräcklig
rygg kila bort mellan tuvorna och i bästa fall
dyka upp lite längre bort. Allt till ackompanjemang av ett ping-pong-liknande ljud.
Strax efter 01 hade både vi och beckasinerna
fått nog och i den ljusa natten vandrade vi åter
till fjällets fot, smalt intrycken under en timmes
bilresa hem och kröp vid halvtretiden ned i
sängarna, där vi kände hur musklerna i kroppen muttrade ”det var på tiden” och hur ögonlocken stängde för dagen.
Owe Lundin

Danska nationalparker

För ett år sedan kunde vi berätta (NOS
4/2007), att Danmark skulle få sin första nationalpark (bortsett från nordöstra Grönland).
Nu är den invigd – det skedde den 22 augusti
2008. Det är hedområdet på Thy, Jyllands
nordvästra skuldra mot Nordsjön. En grupp
från FNSiN gjorde en cykelfärd i trakten för
några år sedan. Ytterligare fyra områden i Danmark står i tur att bli nationalparker: Mols
Bjerge, Skjern Å, Vadehavet och Kongernes
Nordsjælland.
Bilder och mera information om Danmarks
nationalparker finns på Internet::
http://www.skovognatur.dk/Ud/Oplev/
Nationalparker
Anders Schærström

Tyst vår
Enligt Teknik för alla den 24 juni väntas förslag inom EU-kommissionen om ett program
för att ersätta glödlampor med lågenergilampor.
Sverige har under en lång följd av år arbetat
för att få bort kvicksilvret ur olika produkter.
Havsörnarna kunde räknas på ena handens
fingrar, pilgrimsfalken på lillfingret, ett flertal
rovdjur var hotade och vi kunde inte ens säkerställa att vi inte fick i oss kvicksilvret via vegetabilier. Situationen blev inte bättre av en omfattande användning av bl.a. DDT i jordbruket. Det var då, 1962, Rachel Carson skrev boken ”Tyst vår”. Sedan dess har vi åter fått se
havsörnar i Stockholms Skärgård, pilgrimsfalken häckar framgångsrikt och hotet från bland
annat kvicksilver har ansetts avvärjt. Då, just
då, börjar vi om från början. Lågenergilamporna innehåller ju kvicksilver. Vad händer när de
hamnar på soptipparna?
Sverige lär vara bland de bästa i klassen när det
gäller återvinning, men hur är det med övriga
länder i EU? Kommer de baltiska staterna och
Ryssland, vilka till övervägande delen bär skulden till Östersjöns döda bottnar, att återvinna
kvicksilvret i lågenergilamporna? Rumänien?
Frankrike? För att ta några som redan är medlemmar.
Den stående motiveringen för lågenenergilampor är att de drar mindre ström än glödd:o och
håller längre. Dock har jag hittills inte sett någon analys av hela livscykeln – vad kostar tillverkningen? Vad kostar återvinningen? Hur
mycket hamnar i naturen och vilka konsekvenser får det? Allt räknat i energi, kronor och
havsörnar.
Veteranen
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Hur gick det?
Vandring runt Gotska sandön med
botaniska upplevelser
Det var i år en ganska liten grupp som deltog i
den klassiska vandringen runt Sandön. Vi var
fem personer som fick en
underbar tur i strålande
sol och behaglig värme.
För att få lite skugga gick
vi genom skogen till Las
Palmas där vi fortsatte
längs stranden. Tyvärr
såg vi endast ett fåtal ejdrar och inte en enda
unge. Av någon anledning tycks ejdrarna i år
kommit till Sverige i
mycket dåligt skick, i det
närmaste utsvultna. Några strandskator varnade
när vi passerade. Innan vi
gick upp från stranden spanade vi efter sälar
och hade turen att få se fyra stycken ligga på
stenarna på Säludden. Efter ett svalkande bad
gick vi till Tomtebo där vi för första gången
fick se flera exemplar av den röda skogsliljan
(rödsysslan) på väg att slå ut. Ingen av oss hade
trots många tidigare besök sett röd skogslilja
på denna lokal.
Efter att ha återsett de gamla järnvägsrälerna
gick vi till Arnagrop. Ännu är det några trädskelett som sticker upp i sanden men nya friska
tallar intar alltmer sanddynerna. Här sökte vi
ännu ett svalkande dopp. En död trana observerades på stranden. Några större strandpipare
löpte långa sträckor före oss i strandkanten.
Vid Tärnudden lämnade vi stranden och vandrade på den södra sidan genom skogen på
Höga land. Här fick vi vårt lystmäte av den
röda skogsliljan. Otroliga mängder, många fullt
utslagna lyste mot oss. Där fanns även vit
skogslilja (svärdsyssla) som vi sett dagen innan
i ovanligt rik blomning vid ”Elefanten” bakom
Kapellänget. Trots det svenska namnet, skogs-

liljor, hör de till familjen orkidéer. Vi kunde
även glädjas åt ett ganska stort antal av den
sällsynta korsningen mellan röd och vit skogslilja. På grund av det gynnsamma läget här på
södra sidan blommar den vita och den röda
skogsliljan ibland samtidigt och
kan då ge upphov till en hybrid
vilket Bengt Pettersson beskrev
1941. Denna hybridskogslilja har
svagt rosafärgade blommor.. Den
normala blomningstiden för den
röda skogsliljan är senare delen av
juni. I år hade vi alltså turen att få
se öns tre arter i blom samtidigt.
Orkidéerna samarbetar med en
svamp, ett så kallat mykorrhizaförhållande. Svampen kan suga
upp näring från död organisk substans i jorden och ge till orkidén.
Vi Nymans stuga hämtade vi nya
krafter med friskt brunnsvatten.
Korsnäbbarna som brukar komma fram och
dricka vid pumpen höll sig lite på avstånd i
träden nedanför. Kanske tyckte de att det var
för mycket folk i rörelse på nationalparkernas
dag, som inföll denna helg.
Kyrkogården som är undantagen från nationalparken fick ett besök liksom Gamla Gården,
där vi njöt under den väldiga eken. Här delade
gruppen upp sig så att några gick skogsvägen
tillbaka till lägerplatsen och tittade på den växande mossen av vitmossa, medan några gick
efter stranden och njöt av en ovanlig mängd
styvmorsvioler och ytterligare ett dopp.
Lagom trötta och mycket nöjda med dagen
intog vi en sen middag och kunde på stegmätaren avläsa att vi använt 44200 steg för att ta
oss runt ön.
Text och foto:
Ulla Munkhammar och Göran Olofsson
Foto: Hybridskogslilja Cephalanthera longifolia x rubra
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Skånska resorna 2008
Efter vinterns studiecirkel om Skåne var så
många intresserade av att se landskapet i verkligheten att det inte gick att samla alla i en
grupp. Nio föreningsmedlemmar reste 11-17
maj. I den andra resan, som ägde rum i början
av juli var vi sju (sedan en anmäld fått förhinder i sista stund). Resorna liknade varandra i
mycket, men de skilde sig också åt på flera
punkter p.g.a. intressen och årstid. Båda grupperna bodde på vandrarhem först tre nätter i
Skåne Tranås – i hjärtat av Österlen – och sedan tre nätter i Skäralid, vid ingången till Söderåsens nationalpark. Med de utgångspunkterna gjorde vi dagsturer med många anhalter
för att bekanta oss med skånsk natur och kultur.
Gemensamma naturupplevelser för båda grupperna var bland annat Vattenriket omkring
Kristianstad, Stenshuvud nationalpark, Bäckhallareservatet med förstenade böljeslagsmönster strax utanför Simrishamn, Söderåsens dramatiska formationer, det branta Kullaberg och det
flacka marsklandet vid Skanör och
Falsterbo. Båda grupperna besökte Kåseberga med den mäktiga stensättningen Ale stenar. Båda grupperna fick
också bekanta sig med den skånske
konstnären Axel Ebbe.
Grupp 1 samlade ivrigt fågelobservationer, träd- och växtarter. Några höjdpunkter var fågellivet vid Krankesjön
och Klingavälsån och
”mangroveträsket” i Vattenriket. Men
gruppen tittade också gärna på skånska
slott och herresäten, särskilt deras parker, där man kan finna många rara arter och märkliga anläggningar. Strandvallar, strandgrytor, basaltpelare och
andra geologiska sevärdheter var också högprioriterade.
Grupp 2 tog det kanske lite lugnare med art-

jakten men ägnade mer tid åt konstupplevelser,
såsom den stora skulpturutställningen i Marsvinsholms slottspark och Lars Vilks märkliga
och svårtillgängliga skulptur på Kullens norra
brant.
Programmet för den andra gruppen påverkades av att resan gick under högsommaren. Den
rikaste blomningen var över, den mest intensiva fågelsången också. Eftersom det var varmt
blev det nödvändigt att ta rejäla badpauser de
flesta dagarna. Men dagarna var långa, soliga
och innehållsrika, så det blev ofta sent.
Efter hand skriver deltagarna ner sina starkaste
intryck. Texten är redan omfattande och i mån
av plats ska intrycken redovisas i NOS, men
allt kommer så småningom att finnas på nätet.
(www.fnsin.nu).
Anders Schærström

FNSiN –resenärer vid bildstenarna i Kungagraven vid Kivik.
Foto: ClaesGöran Ström
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Första dagen – kväll vid Krankesjön
Efter att ha sett på Lund åkte vi genom Revingehed fram till Krankesjöns östra del där
vi åt upp vår medhavda mat och kunde samtidigt lyssna till tonerna från trädgårdssångare, svarthätta och näktergal. Vid sidan av
Krankesjöns östra torn gick vi ut på en
spång genom vassen mot ett gömsle, där på
spången med en härlig känsla kunde vi avnjuta sångerna från bl. a. sävsångare, en rörligare sång än rörsångaren, ljuder stundtals
med iver för att då och då gå ned i ett måttligare tempo. Rörsångaren sjunger mer i en
jämn ström. Där emellan hörde vi tre stycken rördrommar, tutande, ett läte som att blåsa i en glasflaska. I vassen fick vi en bra observation av en sävsparv som dinglar fram
och tillbaka med vasståt, en hane med dess
kolsvarta huvud och sin kritvita nackring.
Det kom också en glada flygande över våra
huvuden, som känns igen på den långa djupt
kluvna stjärten och dess roströda färg. Den
lever och övervintrar i Skåne och var den
rovfågel som vi såg mest under Skåneresan.
Rune Lundqvist

Kristianstads vattenrike
är ett skyddat våtmarksområde i Helge ås
nedre lopp . 2005 utsågs vattenriket av
FN-organet UNESCO till biosfär-reservat,
det första i Sverige. Det omfattar ca 100 000
hektar och täcker en stor del av Kristianstads kommun.
Sveriges lägsta punkt, 2,41 m under havsytan, ligger i K och lågläntheten var var orsak
till att staden anlades där av en dansk kung
Kristian som försvarsanläggning i början av
1600-talet.
På fråga till Turistbyrån, vad man kunde satsa på om man bara hade 2 timmar och ändå
ville få en uppfattning om vad vattenrike
hade att erbjuda, rekommenderades vi att en
tur med Flodbåt på Helge å. Turen tog just 2
timmar och förde oss uppför Helge å genom

fågelrika strandängar och stora vasshav upp i
Araslövsjön och åter till Tivoliparken i Kristianstad.
Efter en timmes färd och spaning efter pungmesbon, mal, rödspov m m m m lade vi till i en
vassvik och serverades kaffe och kaka av
den mångsidige och kunnige skepparen som
underhöll med sakkunnig information om fågel
och fisk, jordbruk, översvämningar, historik
blandat med en del ålderstigna skämt om människolivet villkor och prövningar.
Turen var värd sin 100-lapp och gav lust, att planera för en längre vistelse i vattenriket med rika
tillfällen till fågelobservationer och andra naturupplevelser i Linnes spår.
Linné besökte också området två gånger!
Birgitta Fransson Gidlöf

Äventyr på Kullen
Jag har gått på Strömmens Stredde
när jag släntrade i sta´n
Jag är fylld av ljuva minnen
som jag tänker på var dag
Det blev många slott
och några bad
Det blev mycket natur
och en hel del stad
Det blev växter och djur
det blev berg och hav
Måste jag välja ?
Jag vet inte vad..........!
Landskapsresorna med Fnsin har lärt mig att se
mer av vad som finns i naturen under min
ibland för snabba framfart igenom den. Äventyret på Kullen gick inte att göra snabbt. Snåren
som vi tog oss igenom var alltför täta. Vi nådde
inte ner till havet som vi hoppats på. Högst upp
på Kullaberg står Kullens Fyr, Skandinaviens
ljusstarkaste Fyr, i en av världens mest trafikerade farleder, Öresund. Sedan mer än 1000 år har
här funnits en fyrplats. Dagens fyr är lite över
100 år gammal. Min egen iakttagelse av fyren
var, förutom att den var enormt stor, att den var
väldigt vacker med sitt ljusgröna glas
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Till gruppens hörbara glädje fanns där en bröllopssvit under uppbyggnad. Där skulle man
ligga, i en i kedjor upphängd säng, med utsikt
över Kattegatts vida vatten. Mycket imponerande!
Stup och klippor är tilldragande, men livsfarliga. "Håll dig till befintliga stigar” stod det på
webben, men det läste jag först när jag kommit
hem. Vårt gäng skulle vandra, vår vana trogen,
från den stora fyren ner till en liten fyr vid havet. Vi var två som valde "en egen stig". Det
skulle vi aldrig ha gjort. Den visade sig vara
snårig och svår och nådde inte hela vägen ner.
Den var väl mer för bergsbestigare med klätterutrustning. Tack vare "ett dumt beslut," fick
jag något att skriva om som ingen annan varit
med om, förutom Monica och jag. Till en början såg det ut som en stig, men snart var den
täta växtligheten överallt omkring oss. Vi fick
ibland krypa på alla fyra för att ta oss igenom.
Vi kunde vinka till de andra som valt turiststigen. Eftersom jag under resans gång lärt mig
att titta på vilka växter vi passerar, försökte jag

Klippor vid Kullen

med det även nu.
Överlevnadsinstinkten vid klippornas brant var
starkare än studiemotivationen. En gissning
om vilka växter vi såg ger jag mig ändå på eftersom vi dagligen under resan gick i skola hos
vår egen blomsterflicka Eva. Det fanns buskstjärnblommor förstås, ängsyra, trift, skörbjuggsört, fibblor, glim, oxel, rödblära, vildkaprifol och ett äppelträd i blom! De vassa snåren
var säkert hagtorn.
Samma eftermiddag bröts Telias mobiltelefonnät, men det visste vi inte då. Med två helikoptrar ovanför oss och med röda kläder på
oss skulle nog räddningen varit nära, om något
allvarligt hänt. Ingen av kamraterna var arga på
oss, när vi återförenades vid Naturum. Efter
medhavd gemensam lunch, bad i Ramsvik,
promenad genom de otroligt vackra städerna
Mölle och Arild stannade vi i Åstorp för att ta
ut pengar. Vi hade svårt att hitta bankomaten,
men nu var våra ögon inställda på väsentligheter, så vi hittar flera sevärdheter. Sådana tycks
finnas överallt i Skåne.
Elisabet Römert

Foto: Claes Göran Ström
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Vildsvinssafari på Adelsö
Vi
åkte med Erik från Brommaplan 19.40. Solen lyste och fåglarna sjöng. Väl
ute på Adelsö dröjde det inte länge tills vi fick
syn på något som kunde vara ett vildsvin, på ett
fält. Vi satte oss sedan för att hårdspana i ett
stenröse med god utsikt. Här hade vi sämre tur,
inte ett liv.
På väg mot färjan såg vi flera: 7 vuxna vildsvin och 3 kultingar, på ängar i skogsbrynet. På
Ekerö stod en jättestor älg vid vägkanten i solnedgången, en härlig syn!
Det var en mycket givande safari som jag hoppas kommer i r e p r i s. Tack Erik!
Birgitta Traxel

Vilken färg har man fyllt i runskriften med?
Jag som besökte Falu koppargruva, under
den allra varmaste dagen i sommar, tror förstås att det är Falu rödfärg, som man använt.
Stenen mådde utmärkt. Den är ju välvårdad
och står vackert bland stora lövträd. Kanske
kunde vi kombinera översyn av stenen, med
en trädvandring nästa gång. 7 glada personer
fick träffas och utbyta sommarminnen.
Elisabet Römert

Grönland 2008
Så är den genomförd – resan till södra Grönland, som vi har planerat under ett helt år.
Intresset var mycket stort men antalet platser
begränsat av rent praktiska skäl och gruppen
omfattade totalt 21 deltagare.
Maj-Britt Imnander, som är förankrad i Föreningen Norden och har en gedigen erfarenhet av nordiskt kultursamarbete, ledde
gruppen efter att ha lagt ner ett enormt arbete på förberedelserna i samråd med representanter för FNSiN och Föreningen SverigeGrönland. Mer än hälften av resans deltagare
är medlemmar i FNSiN (några är medlemmar i mer än en av de tre föreningarna).

Det här vildsvinet har Erik Elvers fotograferat i
Bettna, Sörmland. Djuren på Adelsö höll sig på
avstånd och det blev inga bra bilder på dem.

Runstensborstning
Så fick jag också se föreningens runsten i Karlbergs slottspark och öva diftonger och monoftonger med lärare Erik Elvers. Jag föreslår en ny
föreningskurs i runskrift..

Programmet var upplagt med fokus på klimatförändringar, nordbornas historia i
Grönland samt utsikterna för det framtida
Grönland. Vi träffade åtskilliga intressanta
personer som frikostigt delade med sig av
sina egna kunskaper och åsikter om ett land i
förändring. Intrycken är alltför omfattande
för att kunna redovisas på en gång. Sannolikt
kommer resan att sätta spår både i NOS och
i föreningens program framöver.
Anders Schærström
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Sensommarresan till
Gotska Sandön
Sex personer deltog i sensommarresan till Gotska Sandön. Två for ut redan fredag 15 aug,
medan fyra skulle åka på söndagen, två från
Nynäs och två från Fårösund. Alla skulle fara
till Nynäs onsdag 20. På söndagen var det 4 m
höga vågor vid Sandön, så båten gick inte den
dagen utan de fyra kom istället till Ön på måndagen. Resenärerna från Fårösund valde att i
stället stanna till fredag medan de andra for
hem som planerat.
Inte bara resan utan även vistelsen på Sandön
fick litet personligt stuk utan omfattande
gemensamt vandringsprogram, men Åsa visade
oss timjansnyltrotens växtplats nära Inre Dynkärret.
Det kan nämnas att Ylva, med sina 10 år väl
föreningens yngsta medlem, var en hejare på
att vandra. Hatten av för henne!
Bland iakttagelserna fanns sälar, en havsörn,
följd av en skara echaufferade måsar och - roligaste obsen - en tordmule som värdigt och
pingvinaktigt skred nerför stranden mot vattnet nära Beckrevet. Många korsnäbbar visade
upp sig vid Nymans, och Höga Revaren besöktes av två av resenärerna.
Vistelsen var i stort sett regnfri och hemresedagen hann jag med 8 sköna bad.

kunskaper. Visste ni t.ex. att havtorn numera
växer vilt eller ”tamt” i alla världsdelar utom
Antarktis, eller att de ryska kosmonauterna
brukar ha med sig havtorn på sina rymdfärder?
Efter ett kort stopp i fiskaffären i Grisslehamn
för inköp av laxfenor, sik, böckling och annat
smaskens fortsatte vi framryckningen mot de
hägrande bären.
En viss besvikelse spred sig i leden efter en
första inventering av våra vanliga plockmarker
– nog var det väl lite glesare mellan de bärnstensfärgade läckerheterna i år? Ja nog var det
så men skam den som ger sig – till slut hittade
vi buskar där bären satt lite tätare och för övrigt fanns det både lingon och gott om nypon
för dem som ville ha variation. Efter någon
timmes plockande och ett dopp i Ålands hav
för de modiga (= Erik) smakade matsäcken
extra gott. Efter ett kortare eftemiddagspass
gick hemfärden via chokladbutiken i Grisslehamn för inköp av – just det havtornste! Sedan återstod bara att ta hand om skörden. Det
finns ju så mycket gott och användbart som
man kan göra av havtorn – gelé och marmelad,
müsli, tvål, havtornshonung, juice, havtornssås,
hudkräm och te…
Johan Grönquist

Erik Elvers

Havtornsplockning
Ja så hade det då blivit dags för den vid det här
laget traditionella havtornsutflykten. Lördagen
den 13 september började lovande med soligt
men lite kyligt väder. Vid niosnåret hade sju
förväntansfulla plockare samlats i Bergshamra
centrum för vidare transport med Erik Elvers
trofasta expeditionsbuss till de karga stenstränderna utanför Grisslehamn. Resan genom den
vackra Roslagsnaturen gick snabbt och på vägen beskådades bl.a. ormvråk och rådjur. Vi
passade även på att bättra på våra havstorns-

En fjäder i vatten.
Claes Göran tog denna bild i ett hällkar bland strandklipporna.
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Progra
Program
m
NEW ORLEANS JAZZ
onsdag 8 oktober kl 18.30
Maria Magdalena församlingssal, Ragvaldsgtan 10 (T-bana till Slussen)
Vi är välkomna till STF Stockholmskretsen där
de sju musikerna i Högsanders New Orleans
Jazz Giants spekar genuin jazz främst från slutet av 20-talet. N.O, den ursprungligaste jazzen,
byggde främst på marschmusik, populär dansmusik och ragtime.
Inträde 60 kr som innefattar te/kaffe med bröd.
CYKELTUR PÅ SÖDERTÖRN
Lördag 11 oktober
Vi tar pendeltåg till Hemfosa (söder om Västerhaninge), från Karlberg kl 10.16, från Sthlm
Södra 10.25 (obs cyklar får ej tas med från
Sthlm C), till Västerhaninge 10.52 där vi byter
till Nynäspendeln som går 10.55 och kommer
till Hemfosa 11.04. Därifrån cyklar vi i lugn takt
på små vägar till Tullinge, 20-30 km. Lunchrast
t ex på näset mellan Lilla och Stora Skogssjön
på Pålamalm.
Anmälan till Erik Elvers tfn 08-858488 (b), emäle e.elvers@bredband.net senast thorsdag 9
oktober.
FNSiN rider......
Det är alltid bra att vara van vid att rida
islandshäst när man reser i Norden!
I föreningen finns möjlighet att hänga
med till "Ojans Islandshästar" några
tillfällen på våren och några på hösten.
Stallet ligger i Upplands Bro väster om
Stockholm. Ojan bryr sig mycket om
sina hästar och är en bra lärare och vi
rider i en mycket vacker trakt!
Vi brukar åka gemensamt i bil och
dela på kostnaden. Inför hösten hör av
Dig till ullaersmark@gmail.com jag
vikarierar för Anders Schaerström i
september och oktober.

HÖSTMÖTE
Måndagen den 20 oktober, kl 18.00
Lokal: Baltzar, Baltzar von Platens gata 11
Medlemmarna i Föreningen Natur och Samhälle i Norden kallas härmed till ordinarie
höstmöte 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 föregående allmänna
möte
6.
Val av styrelse för 2009
7.
Val av revisor och revisorssuppleant för
2009
8.
Val av valberedning
9.
Beslut om årsavgift för 2009
10. Förslag till budget för 2009
11. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda
senast tre veckor före höstmötet)
12. Aktuell information om samarbete med
andra organisationer etc.
13. Övriga ärenden
Minnen och intryck från Grönland
Måndag 20 oktober kl 19
(efter höstmötet)
Flera FNSiN-medlemmar deltog i sommarens
spännande resa till Grönland. I kväll berättar
några av oss, i ord och bild, om natur och samhälle i ett land som förändras, ett land mellan
Europa och Nordamerika, ett land mellan
fångstkultur och industri, ett land på väg ut ur
anonymiteten - ut i världen, ett land som inte
oroas av klimatförändringen.
Anders Schærström
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FÖLJ MED UT I UNIVERSUM MED
HELA KROPPEN !
Söndag 26 oktober
Se filmen "Rymdresan" på Sveriges första
4D-bio : CINO4 på Tekniska Museet. Filmen är 30 min lång. och visas onsdag kvällar:
17.40 på svenska, 18.20 på engelska. Helger:
1300, 1420, 1620 på svenska 1500 på engelska. Pris: 60:Hör av Dig till ullaersmark@gmail.com

HÖSTVANDRING
söndag 9 november
samling Tekn Högskolan kl 9.55
Vi är välkomna med på STF Stockholmskretsens höstvandring, ledd av Mats Gullberg. Buss 676 till Brottby trafikplats, därifrån vandring på vägar och stigar till Täljö ca
14 km. Vi tittar på en kvarn, en kyrkoruin
och kanske en runsten längs vägen. Tag med
matsäck för två raster, kläder efter väder.
Upplysn Mats Gullberg tfn 08- 660 9179
före kl 21.00

HÖSTVANDRING PÅ ADELSÖ
Lördag 15 november kl 10.30
Vi tar buss 177 från Brommaplan kl 10.40
och byter till 312 vid Ekebyhof (avfärd därifrån kl 10.56) och är då ute på Adelsö omkr
11.30. Avstigning vid Stenstorpsvägen, varifrån vi kommer på Adelsö Vandringsled
som går runt norra Adelsö (se
www.adelso.nu). Leden passerar bl a gravfält,
en fornborg och öns högsta punkt (däremot
inte Hovgården som ingår i Birka världsarv).
Vandring 10-15 km.
Anmälan till Erik Elvers tfn 08-858488 (b),
e-mäle e.elvers@bredband.net senast thorsdag 13 november.

ANDHÄMTNING I ADVENT
Måndagen den 8 december med start klockan 18.30
Lokal: Café Baltzar
Baltzar von Platens gata 11.
Vid det här laget, när det är som mörkast och
kanske som stressigast, ordnar vi ett tillfälle att
koppla av. Stanna upp en stund i vinterkvällen,
ta en paus från julförberedelserna och spurten på
jobbet. Det blir som vanligt – lite glögg, gröt och
annan enkel förtäring till självkostnadspris. Som
alltid blir det också en stunds högläsning med
anknytning till jul och vinter vid de levande ljusen.
För övrigt underhåller vi oss själva och varandra,
t ex med minnen från tidigare äventyr och planer
för nya.
För att vi skall kunna beräkna behovet av gröt,
glögg mm så behöver vi veta i förväg om du tänker komma. Anmäl dig senast dagen före till
Anders Schærström anders.schaerstrom@telia.com; 08-758 30 03, 070693 91 28, eller till
Soili Ström: bisi-strom@bredband.net, tfn 08-19
12 52, 070-370 07 75

I

nästa NOS

NY LANDSKAPSRESA?
Vi har de senaste åren bekantat oss med Ångermanland, Västergötland, Dalsland och Skåne via
studiecirklar som följts av "fältövningar", ca en
veckas rundresa i varje landskap. Finns tillräckligt
intresse skulle vi kunna fortsätta de upptäcktstågen. Jämtland, Västkusten, Öland och Blekinge
har nämnts, och det finns ju många ytterligare
landskap. Är du intresserad hör av dig till Erik
Elvers tfn 08-858488 (b), e-mäle
e.elvers@bredband.net senast 29 november och
säg också om det är något landskap du är särskilt
intresserad av. Om vi är tillräckligt många har vi
cirkeln under våren 2009 och reser någon gång
under sommaren.
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Programförklaring
Föreningen Natur och Samhälle i Norden
(FNSiN) än 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
sötvattenlaboratorium, Rymdbolaget
och Riksmuseets verkstäder.
Vi arrangerar FÖREDRAG i aktuella
eller historiska ämnen. Aktuella teman
kan vara ekologisk hushållning, regnskogarna och miljöjournalistik. Historiska ämnen har bla 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. Vi stöder Förbundet
för Ekoparken. Vi har genom avtal
med Runverket åtagit oss fadderskap
för en runsten som vi vårdar.
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.

Föreningen
Natur och Samhälle i Norden
Föreningens adress:
c/o Erik Elvers (se nedan).
Föreningens lokal Baltzar har
adress
Baltzar von Platens gata 11
Internet:
E-post: info@fnsin.nu
Hemsida: www.fnsin.nu
Blogg: www.fnsin.blogspot.com
Plusgiro:
67 01 50- 2 Medlemsavgifter och
beställning av skrifter
Medlemsavgiften 2008:
Fullbetalande medlem 140 kr
Ny dito efter 1/7
70kr
Familjemedlem
35kr
NOS:

Ansvarig utgivare:
Anders Schærström

Funktionärer
Material till NOS skickas till:

Styrelse:
Ordförande:
Owe Lundin
Kummelvägen 9
181 30 Lidingö
0708-657709
Vice ordförande:
Soili Bisi-Ström
Fatburs Kvarng.14
118 64 Stockholm
08-19 12 52 (b)
070-370 07 75
Sekreterare:
Monica Ajne
Kritvägen 3
141 34 Huddinge
08-711 58 15 (b)
b.m.ajne@telia.com
Kassör:
Eva Innings
Folkparksv, 160 6tr
126 39 Hägersten
08-7741253(b)

nos.fnsin@gmail.com
eller till sekreteraren
Övriga ledamöter :
Anders Schaerström
Kometvägen 49
183 48 Täby
08-758 30 03
070-693 91 28
Birgitta Traxel
Vesslevägen 40nb
167 67 Bromma
08-25 03 35 (b)
Erik Elvers
Illerstigen 28
170 71 Solna
08-85 84 88(b)
Ulla Ersmark
Spannvägen 14
168 35 Bromma
08-25 12 22 (b

Unn Hellsten
Lagavägen 13
128 43 Bagarmossen
08-600 26 42 (b), 08-46 34 16

NOS utkommer 4 ggr/år.
Manusstopp 1 dec/mars/juni resp.
sept.

Åsa Öckerman
Glanshammargatan 17
124 43 Bandhagen
08-99 68 70 (b)

FNSiNs regler: se hemsidan.
NOS har ISSN: 0348-7970

Programsamordnare:
Soili Bisi-Ström
Webbansvarig:
Monika Kristensson
Sickla Kanalgata 12
120 67 Stockholm
08-641 50 11 (b)
Kontaktpersoner:
FNSiN Östergötland
Håkan Bley
Sköldvägen 18 61633 Åby
011-63169 (b) 011-191125 (a)

FNSiN bokpriser
normal
De goda ogräsen 100
Estland
90
Gotska Sandön (ny) 110
Kall ökensand
100
Tyresta
20
Ekoparken
350

medlem
75
65
90
60
10
220

Beställ genom Eva Innings
(porto tillkommer)
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Program i januari
Svenskan i Qaqortoq
Måndagen den 19 januari kl 18.30
Lokal: Baltzar, Baltzar von Platens gata 11.
”Det var isens fel”. När hon såg den grönländska ismassan från ett flygplan kände hon att hon måste besöka landet. Hon kom dit för att gå en kurs, fann en
make och blev kvar. Susanne Tupy är arkitekten från
Sverige som sedan några år är bosatt i Qaqortoq och
arbetar på turistbyrån. I somras var hon lokal guide
för gruppen från FNSiN, Föreningen Norden och Föreningen Sverige-Grönland.
Nu, när hon besöker Stockholm får vi tillfälle att träffa henne. Susanne kan mycket om Grönland, men
dessutom känner hon landets vardag – hur det är att
leva, bo och arbeta där, t.o.m. att tillhöra en inhemsk
familj.
Observera, att den här programpunkten är preliminär. Kolla in eventuella ändringar i nästa NOS, som
kommer kring årsskiftet eller kontakta Anders Schaerström, tfn 08-758 30 03; 070-693 91 28; e-post: anders.schaerstrom[a]telia.com.

NOS tipsar
SPELMANSSTÄMMA

Oktoberstämman i Uppsala den 25.10 med
många möjligheter att lyssna och att dansa,
pågår mellan 1300 - 0100 ! Plats: Uppsala
Konsert & Kongress Vaksala Torg 1 (nära
stationen)
Arrangör: Uplands Spelmansförbund & Eric
Sahlström Institutet.
Mer info: www.uplandsspel.se

Omslagsbild: Svanar i Skäralid, Skåne
Foto: Claes Göran Ström
Bild på baksidan: kommunstyrelsens sammanträdesrum i Qaqortoq, Grönland
Foto: Anders Schaerström

Fråga NOS!
NOS nosar upp nya vägar! Under rubriken
ovan kommer vi att publicera läsarfrågor av
alla de slag. Vi ryggar vare sig för världsproblem, cykelställsfrågor eller annat . Kanske blir
det upptakten till en spalt som blir minst lika
läsvärd som artiklarna och där vi får ta hjälp av
medlemmars specialkompetens för att hitta
svaren, kanske ibland även sticker ut nosen.
Välkommen med dina frågor till NOS (gärna
via e-mäle, se redaktionssidan).

Sopsortering
Vi fick lära oss, att i behållarna för tidningar
ska man lägga just gamla tidningar – inget annat papper, utom kanske bilagor som följer
med tidningar. Ungefär det kan man läsa av
anslagen ovanför behållarna i mitt närmaste
grovsoprum.
Men var gör man då av allt annat pappersavfall? Även om man försöker hålla igen, så blir
det väldigt mycket papper. Det är
Jag har satt upp ett tydligt anslag ovanför mitt
brevinkast om att jag inte vill ha reklam – och
det respekterar reklamutdelarna! Men när jag
för några år sedan registrerade enskild firma, så
hamnade jag i ett register som uppenbarligen
många använder sig av för att skicka ut adresserad reklam. Den kommer jag inte undan.
Dessutom måste man göra sig av med utskick
från banker, försäkringsbolag, myndigheter
mm. På ett kontor kan man – trots myten om
det papperslösa kontoret – inte undvika pappersavfall. Eftersom jag skriver mycket, så blir
det – tyvärr – en hel del papper (utkast, korrektur och inaktuella papper) som måste kastas
– ofta i strimlad form. Var ska man göra av
det, ifall det inte får läggas bland tidningspapperet?
Undrande Anders

