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Oförutsett och oförberett finner jag mig vara ord-
förande för FNSiN. Owe insjuknade hastigt i sep-
tember och lämnade styrelsearbetet i förtid. Till vår 
glädje mår han bra igen, men ska, enligt egen utsa-
go, ”leva som Ferdinand under korkeken” åtmin-
stone en tid framöver.  Detta innebär att vi  hoppas 
kunna välja en ny ordförande på vårmötet. Kanske 
just du känner lust att ställa upp, eller kan föreslå 
någon. Hör av dig! 
 
För övrigt kan vi se tillbaka på ett trevligt FNSiN-
år med ovanligt många  aktiviteter. Vi har definitivt 
lämnat Föreningen Nordens lokal på Hantverkarga-
tan och trivs bra på Baltzar där det är gott om ut-
rymme och där ett välrustat kök ger oss möjlighe-
ten att ordna förtäring till mötena.  
 
NOS har förorsakat en hel del stress. Vi har fått ta 
fram nya rutiner, lära oss layout -program och för-
handla med tryckerier. ”Learning by doing” är vår 
devis, det blir fel ibland, men jag vågar tro att vi är 
på god väg att ta fram en snygg och trevlig tidning. 
Vi kan dock inte behålla färgbilderna på omslaget; 
det blir för dyrt. Det är trevligt med färg, men om 
man tänker på högen av publikationer på hallmat-
tan idag, så sticker väl svartvitt ut bra! 
 
Jag hoppas att du får en trevlig lässtund med detta 
nummer av NOS samt hittar åtminstone några akti-
viteter att skriva upp i almanackan. På tal om svart-
vita bilder: missa inte föredraget om Rosebud Sio-
ux!  Ett intressant svenskt levnadsöde och makalö-
sa foton. Vi är riktigt stolta över att kunna erbjuda 
detta! 
 
Skåneresan var väldigt trevlig, kan jag intyga, och 
detsamma kommer man säkert att kunna säga om 
den kommande landskapsresan i sommar.  Det är 
något speciellt att strosa runt med FNSiN - folk. 
Det iakttas, funderas och associeras med öppna 
sinnen. Växter och fåglar blir namngivna, runor 
lästa, landskapsformer tolkade. ”Vi upptäcker till-
sammans”, det är en utmärkt slogan för föreningen, 
och det är så roligt att göra det. 
 
 
God fortsättning på det nya året och väl mött på 
FNSiN - aktiviteterna. 

 
                Soili Bisi-Ström 

 

O r d f ö r a n d e n  h a r  o r d e t  
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Energiaspekten 
Mycket stora flygande fåglar som albatrosser och 
kondorer, förlitar sig på en energibesparande teknik 
i luften, medan svanar t.ex. simmar omkring under 
sitt födosök.  
Konvektionsströmmar – vertikala luftströmmar 
med stigande luft, utnyttjas av fåglarna vid svävflykt 
för att kompensera höjdförlusten under glidflykt, 
ofta kretsande i en ”bubbla” av varmluft.  Konvek-
tionsströmmar i luften är ganska svaga till havs på 
grund av små temperaturskillnader. Fregattfåglarna 
är mästare i kretsflykt, och kommer ofta upp på 
stor höjd, trots svaga konvektionsströmmar, då de 
under långa perioder till sjöss stannar uppe i luften. 
Det är mycket vanligare att regelbundna uppvindar 
över sluttningar och branter utnyttjas, och de är 
viktiga för val av häckplatser.   
Vågorna och luftens friktion mot vattnet gör att 
vindens riktning och styrka varierar med höjden 
över havet. Fåglarna utnyttjar dessa skillnader på ett 
intrikat sätt och albatrosserna är de verkliga mästar-
na. De flyger ofta långt utan att någonsin slå med 
vingarna. T.o.m. måsar kan flyga på detta sätt paral-
lellt med vågorna. Genom en slags ”dynamisk sväv-
flykt”, kan fåglar till havs vinna energi. I ett vågfor-
migt flygmönster stiger fågeln upp i luften, mot 
vinden ovanför vågtopparna, så länge den får lyft-
kraft att stiga. Den svänger sedan av med vinden 
samtidigt som den dyker ner mellan vågorna och 
omvandlar lägesenergi till rörelseenergi. Vanligen 
flyger fågeln ned i en vågdal där vindstyrkan är lägst 
och svänger sedan av mot vindriktningen igen vid 
vågens framsida. När den möter vinden ovanför 
vågtoppen får den ny lyftkraft. 

Flyktformer 
Hos en del fåglar går flykten i rät linje, andra där-
emot flyger i stora bågar. I rät linje flyger sådana 
arter som har stor flyghastighet (vadare, duvor, 
falkar, änder och en del småfågelarter som svalor, 
lärkor, starar och sidensvansar). Hos hämplingar 
och mesar är flykten hoppande. Bofinkar och pip-
lärkor flyger i flata bågar. Några arter flyger i myck-
et djupa bågar, varvid de först under kraftiga ving-
slag stiger uppåt och sedan med hopfällda vingar 
liksom faller framåt- nedåt genom luften. Detta 
karakteristiska flygsätt har hackspettar, ärlor och 
törnskator.   
En del havsfåglar, pelikaner, sulor och skarvar bl.a., 
har för vana att flyga i V-formation. Genom detta 
flygsätt sparar alla fåglar efter ledarfågeln energi. På 
varje sida om ledarfågeln finns en luftvirvel bakom  
vingarna. I en V-formation lägger sig den efterföl-
jande fågeln i den uppåtgående delen av virveln och 
kan minska sina ansträngningar. Den uppåtgående 

luften hjälper till att ge kraft framåt, som för en fågel 
som svävar på stigande varmluft. De resulterande 
krafterna framåt och uppåt motverkas av gravitation 
och luftmotstånd. 

Virvelströmmar 
 Ett föremål som rör sig framåt i vatten eller luft 
efterlämnar en virvelström. Enligt  flödesmekaniska 
lagar sluter sig en virvel till en ring, som i 
”kölvattnet” på ett rörligt föremål liknas vid en tub 
eller slang, synlig i vätska men osynlig i luft. 
Fenomenet är intressant för alla med aerodynamiskt 
arbetsfält, och forskning bedrivs på områden från 
insekters flykt till jumbojetar. 
Insekters och fåglars rörliga vingar har varit ett svårt 
problem. Forskare har studerat och med experiment 
i vindtunnel försökt komma underfund med dessa 
virvlar och den kraft de ger upphov till. Analys och 
beräkningar visar på hälften av den lyftkraft som 
krävs för att hålla en fågel på rak kurs i luften. Detta 
kallas rörelsemängdsparadoxen, dvs. det skenbart 
omöjliga i att virvlarna inte tycktes alstra tillräckligt 
med kraft för att hindra fågeln att dala till marken.  
Colin J. Pennycuick, engelsk forskare med fåglars 
flykt som specialitet, har utvecklat en flygmekanisk 
teori, som används till att bland annat räkna ut hur 
mycket det kostar för en fågel att flyga i relation till 
hastigheten genom luften. Klassisk flygplansteori 
grundad på fysikaliska principer har anpassats till 
fåglar. Pennycuicks flygteori beskriver fågelns effekt-
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förbrukning i relation till flyghastigheten. Ur den 
U-formade kurvan, som är specifik för varje fågel-
art, kan man avläsa Vmp =hastigheten som ger 
minsta möjliga energiförbrukning per tidsenhet 
och Vmr =hastigheten som ger minsta energiför-
brukning per tillryggalagd sträcka. Av fågelns 
totala energiförbrukning vid flykt är det ca 20 % 
som utvecklas till nyttigt aerodynamiskt arbete, 
resten förloras i form av annat arbete och värme. 
Fågelns flygmotor kan sägas ha en verkningsgrad 
på ca 20%.  
I Ekologihuset i Lund, med en specialdesignad 
vindtunnel, studeras vilda fåglar på laboratorieni-
vå men under verkliga flygförhållanden, t.ex. ef-

ter en flera timmar lång etapp. Man kan åstad-
komma ett jämnt luftflöde utan turbulens och 
variera flödet från 0 till 38 m/s.  (Försöksfågeln 
”Mörkblå”, som är en kustsnäppa, flög i upp till 
20m/s.) Tunneln kan lutas såväl uppåt som ned-
åt för att simulera stigning alternativt sänkning 
hos en flygande fågel.  
Forskarna vill veta hur mycket det kostar en fågel 
att flyga en viss sträcka. I naturen är det i det 
närmaste omöjligt, men med den här tillgängliga 
tekniken kan de se och följa exakt vad fågeln gör 
och då också göra en tids- och energibudget för 
individen.  
Den typ av fåglar som är lättast att hantera är 
vadare. En fågel i vindtunneln landar då den inte 
vill flyga längre. Som längst varar flygpassen 
i  10-10½ timme. Vid försök med kustsnäppan 
”Mörkblå” gavs injektion med dubbelt isotop-
märkt vatten. Genom att mäta isotopernas kon-
centrationer i blodet och mäta omsättningshas-
tigheten, beräknas ett mått på vad det kostar få-
geln att flyga en viss sträcka. Nu flyttar varken 
kustsnäppor eller flertalet andra vadare ensam-
ma. De är snarare specialister på formationsflyg-
ning. Hur mycket vinner en enskild fågel på att 
ingå i en formation jämfört med att flytta ensam? 
Forskarna i Lund hoppas att i ett samarbete med 
holländska forskare, få exakta flyghastigheter från 

verkliga flyttningsetapper, data som kan jämföras 
med resultaten från tunneln.  
Efter ett långt arbetspass i vindtunneln dröjer det ett 
tag innan fågeln äter. De återställer vätskebalansen 
om det behövs, därefter vårdas fjäderdräkten och 
först därefter övergår de till födosök. När de kom-
mer igång med att äta, kan de lägga på hullet ganska 
snabbt. 
Att fåglar lägger upp stora fettlager inför längre flyg-
etapper är känt. De ändrar dessutom hela sin 
kroppskonstitution i samband med flyttningen. De 
blir mycket feta och krymper samtidigt matsmält-
ningsorganen. Fåglar som landar efter en längre 
flyttningsetapp minskar i vikt den första tiden. Först 
därefter börjar den lägga på hullet. För småfåglar tar 
det ungefär ett dygn, för större fåglar något mera 
innan de kan börja återta vad de förlorat. Sannolikt 
återställer de under denna tid sin matsmältningsap-
parat. När väl magen kommit igång, äter en flyttande 
fågel så mycket den kan. Under en lång flyttnings-
etapp förbränner fågeln inte bara det fett den lagrat 
utan även en del av sin muskelmassa. Muskulaturen 
byggs upp igen då fågeln kommit fram eller nått 
etappmålet. Forskarna på Ekologihuset försöker 
mäta uppbyggnaden av muskulaturen genom ultra-
ljudsundersökning av fåglarnas bröstmuskel, d.v.s. 
flygmusklerna.   

Rörelsemängdsparadoxen 
 I ett samarbetsprojekt vid Ekologihuset i Lund, har 
ett forskarlag med hjälp av avancerad teknik så-
som  vindtunnel, höghastighetskameror, laserljus 
och datorer sökt svar på frågan: ”Hur ska man kun-
na fotografera och därmed beräkna luftvirvlarna 
efter en flygande fågel, vars vingar rörs upp och ner 
och inte hålls stilla som på ett flygplan?”  
Forskarlaget med bl.a. G. Spedding, A. Hedenström 
och M. Rosen arbetar för att få bättre underlag för 
beräkning av virvelrörelser och deras lyftkraft. För 
att fotografera virvlarna produceras dimpartiklar, 
tillräckligt stora för att synas när de belyses och till-
räckligt små för att hållas svävande och följa med 
luftflödet i vindtunneln. Ljuskällan är en pulserande 
laser, synkroniserad med kamerorna.  En samarbets-
villig näktergal flög i den lätta dimman i tunneln och 
serier av bilder gav efter beräkning och färgkodning 
bilder av luftrörelserna från en fågels vingslag vid 
varierande hastigheter. Bilderna visar tydligt kraften i 
de olika virvlarna, både de som drar ner och de som 
bidrar till lyft. Vid låga hastigheter förlorar fågeln 
något i höjd vid  
vingens uppslag, och då är det framför allt nedslaget 
som alstrar lyftkraft. Ju högre fågelns hastighet är, 
desto större lyftkraft finns i vingens uppåtgående 
rörelse.  
Vid de flesta flyghastigheter kan virveln inte katego-
riseras i en av två standardtyper, utan har en över-

4 



gångsstruktur med approximationer till ring- och 
slangstrukturer, som är modeller för ytterligheterna. 
Bilderna visar också att fåglar inte har någon abrupt 
övergång mellan långsam flykt och snabb flykt. Hos 
däggdjur finns en klar växling mellan gång och språng. 
Fysiologer har antagit att samma sak skulle gälla fåglars 
flykt. 
Det visade sig att alla de små virvlarna, som går i olika 
riktningar, efter kort tid organiserar sig till en enda stor 
virvel, som bildar en kontinuerlig ström, en luftslang, 
bakom fågeln.  
Det viktigaste resultatet av experimenten i Lund är att 
man kan räkna ut att det finns tillräckligt med lyftkraft 
i de små virvlarna och därmed matematiskt bevisa att 
det är dessa virvlar som håller fågeln uppe. Man har 
alltså hittat den del av lyftkraften som tidigare studier 
inte kunnat visa.  

Epilog 
  
Fåglarna inspirerade människan i hennes strä-
van att lära sig flyga. Nu har man fått bättre 
insikter i det vi dagligen med egna ögon kan 
konstatera, fåglar flyger. Med hjälp av moder-
na motorer, avancerad teknologi och stora 
penningsummor har människan lyckats imite-
ra några av de sätt en fågel flyger på. Vi män-
niskor kan inte hålla jämna steg med fåglarna 
– men våra tankar  och drömmar förmår flyga 
med. Det är kanske därför som fåglarna i så 
hög grad drar till sig många människors intres-
se, beundran och undran. 
 
 Text:: Monica Ajne         Foto: Bo Michaëlsson 
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Grönländska möten och minnen 

 

Hon kommer emot oss i fotsid ljusgrön 
linneklänning med vit yllekrage. Vid skärpet 
klirrar en knippa tunga nycklar, som vittnar 
om vem som bestämmer. Hon heter 
Þjóðhildur och är maka till Erik den röde. 
Hon ser ut att komma direkt ur vikingati-
den … eller är det vi som har hamnat där? 
Men långt ovanför oss, utom hörhåll, ritar 
knappt skönjbara flygplan vita streck mot 
den sommarblåa himlen på sin väg mellan 
Europa och Amerika. Det är augusti 2008. 
Vi är i Grönland. Þjóðhildur heter egentli-
gen Edda Lyberth. Hon har ansvar för re-
konstruktionen av nordbornas bosättning i 
Brattahlið. På sätt och vis är både Edda och 
hennes alias, Þjóðhildur, exempel på Grön-
lands band med omvärlden. Hon är också 
en länk mellan förr och nu - alldeles nyss, 
före förvandlingen, brakade hon förbi oss 
på en fyrhjuls-mc, i ett moln av vägdamm 
och avgaser. 
Vi1 har kommit till Grönland med tre te-
man i tankarna – nordborna i Grönland, 
klimatfrågan samt Grönland idag och i 
framtiden. Tre teman som har mera sam-
band än man först anar.  
Gång på gång dyker sången upp i mitt hu-
vud …: ”I am bound north for Greenland, I am 
ready to sail, in hopes to find riches in hunting the 
whale.” * 

Þjóðhildur  alias Edda Lyberth. 
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Är det så omvärlden ser Grönland? En plats, som 
européer bara tillfälligt har närmat sig för att jaga 
valar? En vildmark, där eskimåer bor i snöhyddor 
och jagar sälar? En stor isklump som håller på att 
smälta och översvämma Danmark, Skåne och öar-
na i Stilla havet? 
 
Grönland förändras. Sakta men säkert håller det 
på att lämna sin skuggtillvaro. Det är på väg ut ur 
anonymiteten, ett land som söker sin plats i värl-
den, som i dubbel mening är på väg in från kylan. 
Vi vill se Grönland som ett nordiskt, och därmed 
europeiskt, land, men vilken egen identitet, vilka 
lojaliteter och vilka nödvändigheter finns med i 
bilden när grönländarna tar ut kursen mot sin 
framtid? 
I Qaqortoq ser vi flera exempel på den grönländska 
identiteten. I den lilla stadens centrala delar har 
gatorna danska namn, men i de nyare utkanterna är 
namnen grönländska. På golvet i kommunstyrel-
sens sammanträdesrum ligger en stor isbjörnsfäll. 
Vid sidan av presidiebordet står en monter med en 
uppstoppad grönlandsfalk och på väggen bakom 
hänger ett storslaget, isblått landskap av Aka 
Høegh. 
 
Bildkonsten är viktig för det moderna Grönlands 
växande självkänsla. Den moderna kyrkan är ljus 
och angenäm. På ena långväggen sitter en stor reli-
ef med en Kristusgestalt omgiven av barn i tydligt 
grönländska kläder, skapad av grönländskan Kîstat 
Lund. Väggmålningarna i gymnasieskolans sam-
lingssal har mycket grönländska motiv – myskoxar, 
isbjörnar, sälar, fåglar och jägare, också av Aka 
Høegh. I museet pågår en utställning av skolbarns 
konstverk – än en gång ser vi främlingar utpräglade 
grönländska motiv: kajaker, sälar och jägare. Idag 
är kanske ett par tusen aktiva fångstmän, men fä-
dernas fångstkultur är en viktig del av de ungas 
grönländskhet. 
 
För Alibak Hard är det allvar. Han tillhör den 
generation som håller på att ta över det grönländs-
ka samhället. Han är 36 år, lärare på Sulisartut 
Høyskoliat och nämndeman. Hans far föddes 1941 
i ett ”torvhus”, fick sin egen kajak när han var 6, 
sköt sin första säl när han var 9. Alibak själv jagar 
och fiskar på fritiden. ”Vi måste ha världens opini-
on på vår sida”, säger han och berör en öm punkt i 
Grönlands förhållande till omvärlden. EU-
kommissionen har just lanserat ett lagförslag om 
att sälskinnsprodukter ska ha certifikat på humana 
fångstmetoder. En dag besöker vi skinnfabriken 
Great Greenland och nästan på ett ögonblick ser vi 
både den traditionella näringen och den ömma 
punkten. Här kan man hantera 100 000 sälskinn 

per år! I rum efter rum ligger sälskinn travade i oli-
ka stadier av bearbetning, garvning, färgning 
(svarta, blå, röda) – och till slut som delar av stöv-
lar och attachéväskor. 
- Den kampanj, som Greenpeace bedriver mot 
säljakt, har sänkt priset på skinn, säger Alibak, men 
den jaktmetod som Greenpeace angriper tillämpas 
inte i Grönland. - Nu dör sälarna av svält, och fisk-
bestånden tar slut, bl.a. därför att sälarna är för 
många, hävdar han, och fortsätter: 
- Fångstkulturen kommer att gå under, om det inte 
går att exportera skinn. 
Ett debattinlägg i Grönlandsposten utstrålar ilska 
över ”européernas” kritik mot det traditionella 
grönländska näringsfånget: Varför ska de fastställa 
kvoter för vad vi får jaga?  I en annan artikel häv-
dar en kommunikationskonsult, att grönländarna 
måste gå de kritiska européerna till mötes – ta dia-
logen med kritikerna! 
Nå, att man jagar till husbehov, för att få mat och 
kläder, för att överleva, det är en sak. Det är kanske 
inte nödvändigt att ha sälskinn på attachéportföl-
jen ... Fast det finns en marknad i Kina och Ryss-
land. 
Fångstkulturen är nog på väg ut i alla fall. Ameri-
kanska och europeiska gruv- och oljebolag är på 
väg till Grönland. Efter hand som isen drar sig till-
baka blir det dessutom lättare att komma åt de rike-
domar som kan finnas i berggrunden. Och grön-
ländarna hoppas på klimatförändringen!  
 
Där är sången igen: “...the cold coast of Greenland is 
barren and bare. No seed time or harvest is ever known 
there.” 
Det stämmer inte riktigt. Jo, bergen längs fjordarna 
är nakna och ödsliga bortom ord, men vi far till 
Upernaviârssûk för att besöka ”Grönlands Ultu-
na”. Föreståndaren berättar att verksamheten har 
pågått sedan 1955. Man utbildar unga – för närva-
rande 10 elever i två klasser. Här odlas både nytto-
växter och prydnadsväxter - 18 olika sorters pota-
tis, råg och havre, ibland även korn. Försöksstatio-
nen har egna får och prövar olika slags gräs för 
fårbete. Grönsakerna säljer man via Brugsen och 
blommorna i en blomsteraffär i Qaqortoq. Ett par 
bönder i trakten skördade den senaste säsongen 70 
ton potatis! 
Vi får några goda majrovor som bidrag till vårt 
självhushåll 
Högre temperatur skulle kunna gynna odlingen, 
men de senaste åren har det också blivit torrare. 
Det finns visserligen en bevattningsanläggning med 
vatten från bergen, men inte ens den har kunnat 
balansera torkan.   
En annan som märker klimatförändringen är 
svenske Tyrone i Igaliku som stolt visar sin köks-
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trädgård 300 kg potatis per år skördar han. 
Kvanne odlar han mest för hustrun – både frön 
och stjälkar är ätliga. Kålrötter finns också i od-
lingen. Nässlor och kirskål har han infört – det 
var inte så lätt som man kanske skulle kunna tro. 
Han kom till Grönland 1973, tältade, fann en fru 
och blev bofast. Vi får förmånen att titta in i 
hans värld. Förra året fick han också fint besök – 
av kung Carl XVI Gustaf.  Till sin pensionering 
för några år sedan var han byggnadsarbetare och 
arbetade bland annat på flygplatsen i Narsarssu-
aq. För åtta år sedan började han bygga sin egen 
verkstad, där knappast något slags verktyg fattas. 
Med allt från ett 120-kilos städ till svarvar och 
dator med kringutrustning, för att inte tala om 
hans egen yrkeskunskap och påhittighet, tycks 
han kunna uträtta vad som helst åt familjen och 
grannskapet. Solfångare på taket ger värme under 
sommaren, men att lagra solenergin går inte. 
 
Två nätter bor vi i Igaliku, en by med ett tjugotal 
invånare. Det känns som om vi länsar den lokala 
handelsboden, när vi plötsligt fördubblar invå-
narantalet och ska handla till middag och frukost. 
Den betvingande sången gör sig påmind 
igen  ” ...there is no habitation for a man to live there...” 
- en fras, med aktuell laddning. Politikerna försö-
ker ohöljt tvinga folk att flytta från byarna till de 
större samhällena, berättar Ivars Silis, den fri-
språkige filmaren och författaren, som vi träffar 
en kväll.  
“...and the king of that country is the fierce Greenland 
bear.”Tja, efter trettio år av hjemmestyre är det 
nu dags för både en kommunreform och över-
gång till selvstyre – som ska överföra ytterligare 
ansvar från Danmark till grönländarna själva. 
Vad isbjörnarna beträffar, så finns det kvoter för 
jakten, men de räcker inte, hävdar somliga. Varje 
år dyker det upp något tiotal björnar i södra 
Grönland. I samband med en skidtävling i vint-
ras måste man placera ut skyttar, för säkerhets 
skull.   
Efter några dagar inser jag att jag knappast kan 
förstå hur det är att leva här, att vara grönlända-
re. Kvinnan som har serverat i högskolans matsal 
ett par kvällar och har en liten dotter med sig; de 
väderbitna skepparna på båten som tog oss till 
inlandsisens utlöpare; den fåordige mannen på 
kajakklubben och den berusade unga kvinnan 
som var på besök hos honom; barnen som spelar 
fotboll och åker rullbrädor i backarna - vad vet 
jag om deras vardagsliv? Vad vet jag om deras 
ambitioner och förhoppningar? Vi har knappt ett 
gemensamt språk. 
En kväll ser vi Isak Kleists nya film ”Ved de 
frosne floder”, inställd på danska, men p.g.a. nå-

got tekniskt missöde får vi endast den danska be-
rättarrösten, inga textremsor till alla som talar 
grönländska. Med ens står vi utanför. Vi vill förstå, 
vi vill veta vad de har att säga, men vi saknar ett 
gemensamt språk. På samma sätt måste de grön-
ländare, som inte behärskar danska eller engelska, 
stå utanför. 
Agronomen Kenneth Høegh är optimist: Grön-
ländare SKA på sikt behärska tre språk – grön-
ländska, danska och engelska! Inget problem!
Kanhända. Omställningen har i alla fall börjat. 
Den kräver modern kompetens. Den kräver dialog 
med omvärlden.  
Sapanaq tuffar på mellan isblocken i Tunugdliargik 
(Eriksfjorden). Det tycks inte finnas några gränser 
för hur naturen leker med att forma is. Vi ser en 
svanhals, en anka, en stegosaurus, en krenelerad 
fästningsmur eller Sydneys operahus. Färger och 
glans skiftar i vitt, ljusgrönt, djupturkos och allde-
les glasklart. Plötsligt kommer en knölval upp till 
ytan. En väldig rygg välver sig sakta över vatten-
ytan och efter några ögonblicks andning försvin-
ner jätten åter ner i djupet, till sin värld, och det 
ser ut som om stjärtfenan vinkar åt oss.   
                                                

Text & foto Anders Schaerström 
 

*Citat i texten från (Farewell to Tarwathie” (Judy Collins)  

Resan ägde rum 31 juli – 13 augusti 2008 med  
21 deltagande medlemmar i FNSiN, Föreningen  
Sverige-Grönland och Föreningen Norden. 

Kyrkoruinen i Hvalsø.  



har inte heller vandrat så långt för även här finns 
en bilväg i närheten. Under måltiden störs vi även 
av ett svagt motorbuller och något som låter som 
yxhugg. Men det finns väl ingen idag som använ-
der yxa i skogen påstod någon. När vi efter maten 
fortsatte vår färd fick vi förklaringen på både bul-
ler och yxhugg. Det var ett arbetslag som höll på 
att iordningställa en trappa ned till ån. Motorbull-
ret kom från en generator som gav elenergi till de 
verktyg man använde för att bygga trappan och 
yxhuggen då man med en stor klubba slog ner på-
lar i marken för trappstegen.  
Vi följer ån nedströms. Nära dalens slut är ån upp-
dämd och bildar en liten sjö. Då vi går bredvid 
sjön får vi plötsligt se en lång snok som simmar 
med huvudet högt över vattenytan. Vid dammens 
ände bredvid fördämningen ligger nationalparkens 
huvudentré med naturrum och restaurant. På gräs-
mattan mellan byggnaderna och dammens sand-
strand gick en ensam sångsvan och betade.  
Efter en god middag på naturrummets restaurant 
satte vi oss i bilen för en tur till Odensjön. 
På vägen dit stannade vi vid Rallate där det finns 
en rest av en gammal vulkan i form av basaltpela-
re. Man ser resterna av basalten i kraterröret som 
när det långsamt stelnat har bildat fem- eller sex-
kantiga pelare. 
Kvällen avslutades vid den 19 m djupa Odensjön, 
en nästan cirkelrund sjö nedanför 30 m höga ras-
branter. Man har trott att sjön var Odens öga. Ty-
värr närmade vi oss sjön från dess utloppssida och 
inte från höglandet ovanför sjön där man betydligt 
bättre ser dess runda form.  

Lars Innings  
  
  

 

 

Skäralid 
 
Efter en intressant dag vid Skånes sydkust skall vi 
till vandrarhemmet i Skäralid vid Söderåsen. Av 
kartan framgår inte helt klart var vandrarhemmet 
ligger men till slut får vi syn på skyltarna som visar 
mot en mindre väg. Snart kommer fram till det 
som tidigare var Skäralids järnvägsstation och som 
nu är vandrarhem, vilket tydligt framgår av skyltar-
na. Men huset verkar helt dött. Innan vi lyckats 
ringa någon ansvarig kommer dock några personer 
från den närbelägna tältplatsen fram till oss och 
berättar att det inte är här vi skall bo utan i ett an-
nat hus vid huvudvägen. Åter tillbaka vid huvud-
vägen hittar vi lätt rätt hus och får snabbt nycklar-
na till våra rum och kvällen avslutas med en att vi 
gemensamt äter vår medhavda mat i husets elegan-
ta men mörka matsal.  
Efter en ganska lugn natt väcks åtminstone några 
av oss av den tunga långtradartrafiken på vägen 
utanför. Under dagen skall vi studera Söderåsens 
nationalpark och speciellt Skäralids djupa canyon. 
Vi hittar lätt stigarna mot dalen och följer den stig 
som leder mot utkikspunkten Kopparhatten vid 
dalens sida. Stigen går brant uppför i vacker löv-
skog. Nedfallna träd sinkar ibland framfarten och 
det finns dessutom en hel del döda stående träd. I 
nationalparken får alla träd som dör vara kvar. Ef-
ter några få vilopauser för att beundra den vackra 
naturen kommer vi snabbt, lite trötta, upp till 
Kopparhatten. Där får vi en strålande utsikt 90 m 
över dalen och Skärån. Här ser vi också några 
andra personer som beundrar utsikten men inte 
tycks ha vandrat särskilt långt. Då blir vi varse de-
ras bil som står en bit bort. Det finns således även 
en bilväg hit upp.  
Vi fortsätter vår vandring uppåt Söderåsen förbi 
ytterligare några utkikspunkter. Efter en stund vi-
ker stigen av och fortsätter brant nedåt dalen. Där 
nere rinner ån, det är mörkare och fuktigare, vege-
tationen är rikligare och på dalsidorna ser vi kala 
rasbranter. Även här nere, där dalsidorna borde 
skydda, finns vindfällda träd. Vi följer ån upp-
ströms. Efter ett tag upphör det rinnande och 
porlande vattnet och ån blir nästan stillastående 
med starrgräs och andra vattenväxter, på stranden 
växer vacker strutbräken. Vid en bro över ån viker 
vi av mot Liagården där vi intar vår medhavda 
matsäck vid en av gårdens bord. Medan vi sitter 
där kommer en ”skolklass” med livliga barn. De 

Skåneresorna  
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. 
Ryggsäck    säljes     

Ryggsäck (55 liter) av märket Vaude, tergoform, 

mycket välplanerad, svart och röd. obetydligt 

begagnad. Kontakta Anders Schærström (som 

förmedlar kontakt med säljaren), 08-758 30 03; 
070-693 91 28 

Anders.schaerstrom@telia.com   



marker. Det var bara i de otillgängliga rasbranterna 
som skogen förblev opåverkad. Man kan se många 
torpruiner från den tiden 
 
Vi bodde på vandrarhemmet i Skäralid, alldeles 
intill nationalparken och innan vi startade vår 
vandring uppför åsen tog vi en titt i Skäralids natu-
rum, där åsens flora, fauna och kulturhistoria finns 
beskrivna på ett mycket åskådligt sätt. Det var en 
strålande, varm dag och bokskogens skugga sval-
kade oss när vi nådde utsiktspunkten Kopparhat-
ten. Därifrån är det nära nittio meter ner till dalens 
botten! De öppna rasbranterna med lossprängda 
stenblock var fascinerande. Vi fortsatte på den 
norra rundan fram till Lierna, där en del av grup-
pen tog lunchrast för att sedan gå en kortare vand-
ringsled tillbaka. Resten av oss fortsatte mot Här-
snäsdammarna och vidare söderut ner till den dju-
pa, mytomspunna Odensjön. Där simmade vi se-
dan bland de blommande, vita näckrosorna och 
tittade upp mot de branta skogklädda sidorna som 
omger källsjön. En härlig upplevelse! 
Och en naturskön dagsvandring genom Söder-
åsens nationalpark i början på juli 2008.  

Eva Pettersson 
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Söderåsen 
 

Söderåsens nationalpark, fyra mil öster om Hel-
singborg, är en nationalpark med omväxlande na-
tur, lummiga ädellövskogar, strömmande vatten-
drag och sprickdalar som vindlar sig in i ur-
bergsåsen. Spänningar i berget för ca 70-80 miljo-
ner år sedan orsakade sprickorna i åsten som sedan 
vidgades successivt. Klippväggarna har mellan fle-
ra istider påverkats av intensiv frostsprängning. 
På platån ovanför sprickdalarna finns det hedsko-
gar med bol, längs sluttningarna förekommer 
björk, ek, rönn och lind och längs vattendragen 
växer al och avenbok. Marken är näringsrik och 
kalkrik, vilket gör att många olika sorters växter 
trivs här. Nationalparken är en av landets mest 
intressanta lokaler för mossor och lavar och även 
svampfloran är rik här. 
Döda träd lämnas orörda i skogen och gynnar ett 
flertal fågelarter och insekter. Det finns också 
många kulturhistoriska spår i parken. Det är främst 
odlingsrösen och stensträngar, troligen från brons- 
och järnåldern.  På 1600-talet var åsen täckt av 
bokskog. Men 1800-talets folkökning gjorde att 
stora delar av området förvandlades till öppna  
 

  Näckrosor i  i en f.d. karpdamm, Härsnäsdammarna.                                          Foto: Claes Göran Ström 



Hur gick det? 
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Åsa Öckerman tog initiativet till denna vandring 
som gav oss inte bara en skön dag i det gröna – 
med små inslag av gult och rött – utan även ett 
pedagogiskt exempel på samhällsplaneringens 
praktiska problem. Vi gick genom Rågsved – bo-
stadsområdet från slutet av 50-talet, alltså äldre än 
miljonprogrammet – vidare genom Rågsveds Fri-
område, förbi norra delen av sjön Magelungen till 
topparna vid Högdalen. Vi gick genom ljus, behag-
lig blandskog, med inslag av ek och andra ädellöv-
träd, hassel och nyplanterad hägg, men fick också 
se storstadens baksida med avfallshantering och 
det gamla överblivna upplaget vid Bråtegränd, som 
stör naturen och friluftslivet. Vi gick alldeles intill 
kommungränsen mot Huddinge och anade brist på 
samarbete. 
Vi såg goda initiativ för att göra området tillgäng-
ligt för funktionshindrade, men vi fick också se 
påtagliga exempel på intressekonflikter mellan fri-
luftslivet, som främjar folkhälsan, och stadens 
nödvändiga infrastruktur.  
Här kan den som går med öppna sinnen finna mer 
eller mindre skönjbara spår i terrängen av bosätt-
ningar från flera tusen år, forntida bo- och grav-
platser, torp och sentida spår av hemlöshet, graffiti 
och resterna av en rodelbana. 
 
För övrigt var vi åtta deltagare som tillsammans 
med Åsa njöt av den blida förhöstdagen. Samman-
lagt gick vi ungefär en mil. Det var flåsigt att klätt-
ra upp på de branta topparna vid Högdalen, men 
utsikten över Stockholm var värd ansträngningen. 

                                Anders Schaerström 

Cykeltur till Viby by  
 

Molnen hängde tunga när vi startade vår cykeltur 
från Märsta station. Vi var på väg till Viby by strax 
norr om Sigtuna. Vi följde bilvägen men på ut-
märkta cykelbanor och när vi passerade väg 263 
kom vi in på gamla vägen mot Sigtuna. Landskapet 
var kuperat och det gällde att hänga med efter Erik 
och Anders. När vi passerat gamla bron vid Sigtu-
nas infart var det inte långt kvar till målet. Vi par-
kerade våra cyklar och vandrade in i den över 200 
år gamla byn, som är en så kallad klungby, vilket 
betyder att alla boningshus och andra byggnader 
ligger kvar där de alltid har legat. Sedan 1940 står 
de under Statens Fastighetsverk och alla byggnader 
är stilenligt restaurerade. 
Det var helt vindstilla och en förunderlig ro vilade 
över byn. De flesta husen stod tomma, men i en 
trädgård hängde tvätt på tork. Vi förundrade oss 
över långkalsongerna, särskilt som Erik cyklade i 
shorts. Äpplena lyste mogna på träden och högt 
ovanför oss svävade en örn. Vid ett bord, där vi 
alla sju fick plats, intog vi vår lunch och njöt av 
utsikten över Garnviken. Återvägen gick över 
Valsta och blev både längre och backigare men 
blev i gengäld i stort sett bilfri. 

Eva Innings 

Grönland x 3  
  
Vackra, bilder, äventyr och gedigna arkeologiska 
sakkunskaper – det är Kjell Linnér! En sådan ange-
näm blandning fick vi del av som lyssnade till ho-
nom på vårkanten, när han berättade om sina tre 
resor till Grönland (under sommaren som följde 
gjorde han sin fjärde). Kjells kunskaper lyfter bil-
derna och ger landskapet liv, så att publiken får en 
vision av något bakom is och natur – nämligen av 
de tidigare generationer som har befolkat landska-
pet. Vi var ungefär 20 som lyssnade, frågade och 
diskuterade. 

Owe Lundin och Anders Schærström 
 

Cykeltur på Södertörn 
 

En kulen dag i oktober gav sig sju cyklister iväg på 
en tur ifrån Hemfosa till Tullinge. Vi åkte på smala 
vägar och stigar över de rullstensåsar, som funnits 
där sedan istiden. Vår färdledare Erik Elvers ledde 
oss på ett utmärkt sätt så att  vi inte åkte vilse. 
Under färden fick vi även se en del forminnen, 
som t ex en runsten.  

Vandring i Stockholms södra  

utmarker  

                                                  Foto: ClaesGöran Ström 
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Prog ram 
Föranmälan till  Anders Schaerström, tfn 08-758 
30 03; 070-693 91 28;  
e-post: anders.schaerstrom[a]telia.com 
 

Kungl. . . . bibliotekets    kartsamling    

Måndagen    den    26 januari    klockan    18.00    
Kom i tid! 
Samling utanför Huvudentrén, KB.   
 
Allt som trycks i Sverige ska finnas i Kungl. biblio-
teket – det gäller naturligtvis också kartor. KB har 
dessutom en stor samling av antika, handritade 
kartor. Enbart de svenska kartorna omfattar 
150 000 blad och 700 volymer. Dyrgripar bland de 
äldre kartorna är Olaus Magnus´ Carta Marina, 
Andreas Bureus´ Lapplandskarta 1611, Nordenkar-
ta Orbis arctoi 1626 och Mälarkarta från 1614. Sär-
skilt intressanta svenska handritade kartor är Gri-
penhielms stora Mälarkarta, upprättad 1689, över 
slott och städer samt Gripenhielms generalkarta 
över Sverige 1688. Det finns en samling av utländs-
ka kartor med tyngdpunkt i 1500-, 1600- och 1700-
talen. Och mycket mer.. 

Höstvandring på Adelsö 
 
En vecka innan snön nådde Stockholmsområdet 
åkte vi ut till Adelsö för en dagsvandring på Adel-
sö vandringsled. Gruppen bestod av 14 personer 
från början, men några av oss avvek sedan för att 
gå på egen hand.  
Vi passerade flera forntida gravfält och fornborgen 
högt uppe på Skansberget. Sedan satte vi oss på 
några stenar i solskenet, bland de lysande röda ny-
ponbuskarna och åt vår matsäck.  
Kanske var det dåliga färgmarkeringar som gjorde 
att vi kom på villospår från vandringsleden, men vi 
avslutade vandringen vid Hovgården i stället. Det 
var intressant att se och tänka sig att svearnas 
kung, som styrde både Birka och hela Mälardalen, 
bodde här på 900-talet. Nu finns ju Hovgården 
och Birka med på världsarvslistan eftersom ”det är 
ett väl bevarat exempel på vikingarnas handelsnät-
verk under de tvåhundra år då de expanderade 
ekonomiskt och politiskt i Europa.  Birka är en av 
de mest kompletta och orörda vikingatida handels-
platserna från åren 700-900.” 

Eva Pettersson 

 
 

Vi kunde även studera olika hål i naturen, dels ett 
som skapats under istiden för ca 17000 år sedan, 
dels ett sandtag som vi människor själva har ska-
pat. Här fanns även ett s k klapperstensfält. Mat-
rasten tillbringade vi vid en naturskön plats invid 
en sjö. Vår färdledare hade även ordnat så att vi 
anlände till Tullinge precis i lagom tid för att ta 
pendeltåget tillbaks till civilisationen. 
 
                                                          Anders Tunevi 

Höstvandring  
 
Det var en senhöstdag av det slag som man bör 
unna sig att ta vara på genom att vara ute: alldeles 
stilla, milt, disigt men inget regn. Vi gick ca 14 km 
från Brottby till Täljö. Mats Gullberg ledde, på sitt 
vanliga trygga vis, den här gången förstärkt av lo-
kalguiden Bengt från Össeby hembygdsförening. 
Vi tittade på den ovanliga kvarnen i Brottby, Össe-
by kyrkoruin, begrundade ett fridfullt landskap där 
man på 60-talet planerade nya stora bostadsområ-
den och sökte (förgäves) efter en runsten i tätt sly 
(den ska finnas, enligt trovärdiga källor). Inalles var 
vi 13, varav 3 från FNSiN (vad gjorde ni andra?). 
 
                                              Anders Schærström 

 

Från    Stockholm    till    Qaqortoq            

Måndagen    den    19 januari    kl. . . . 18.30    
Lokal: Baltzar, Baltzar von Platens gata 11.  

 
”Det var isens fel”. Susanne från Stockholm såg 
den grönländska ismassan från ett flygplan och 
kände att hon måste besöka landet. Hon kom dit 
för att gå en kurs, fann en make och blev kvar. 
Den svenska arkitekten Susanne Tupy är sedan 
några år bosatt i Qaqortoq , där hon arbetar på 
turistbyrån. I somras var hon lokal guide för grup-
pen från FNSiN, Föreningen Norden och Före-
ningen Sverige-Grönland. 
Som ingift i en grönländsk familj har hon fått per-
sonliga förbindelser och inblickar som inte många 
utifrån kan få – det handlar inte bara om det nuti-
da vardagslivet utan om direkt eller indirekt kon-
takt med 4-5 generationer grönländare, de platser, 
händelser och värderingar som är delar av deras liv 
och identiteter. En del av detta ska hon berätta för 
oss – med en och annan bild. 
 
Möjlighet att köpa kaffe / te och smörgås 



Vi lär nog inte hinna se riktigt allt, men vi ska få 
en inblick i kartornas fantastiska värld. Vi avslutar 
besöket kl 20.00. 
Vi tar ut en avgift på 50 kronor. Antalet platser är 
begränsat till 15. 
Anmälan    senast    21 januari    till    Anders    
Schærström: : : : anders.schaerstrom[a]telia.com; 08-
758 30 03; 070-693 91 28. Säg gärna till i förväg 
om du är särskilt intresserad av någon viss typ av 
kartor, så kan vi framföra det. 
Vi gör besöket i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan, Kungsholmen-Norrmalm  
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Skidåkning  
 
Vem vet hur vintern kommer att gestalta sig med 
tanke på klimatförändring och hur osäker snötill-
gången har varit i ett par årtionden? Naturligtvis 
hoppas vi på fina skidturer 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 vanskligt att sätta ut ett 
särskilt datum i programmet. Vi åker när tillfälle ges 
på lördagar och söndagar. Vi tar förstås med något 
att äta och dricka ute i snön. Hör av dig till någon 
av oss om du känner dig lockad, så försöker vi sam-
ordna 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)  

 

Landskapscirkel och  -resa 
 
En hel del intresse verkar finnas för en ny lands-
skapsresa. Flera olika delar av landet har nämnts, 
med Västkusten på första plats och Blekinge på 
andra. Västkusten kan tolkas som Halland och Bo-
huslän, men inte ens det lilla landskapet Dalsland 
hann vi till fullo utforska under en vecka, så 2009 
besöker vi BOHUSLÄN (prel plan Blekinge 2010, 
Halland 2011). Och nog finns det mycket att se i 
Blekinge: Kosteröarna, Tanum, Marstrand och 
Kungälvs fästningar, fiskelägen, Volvo...  
På vanligt sätt inleder vi med en studiecirkel under 
våren (sannolikt måndagskvällar på Baltzar), resa 
preliminärt veckan efter midsommar.  
Anmälningar ti l l  Erik  Elvers e-mäle 
e.elvers@bredband.net, tfn hem 08-858488 senast 
31 januari. För god ordnings skull ombeds även de 
som redan framfört intresse för Västkusten / Bo-
huslän att bekräfta deltagande. Alla är förstås väl-
komna, oavsett om man under hösten framfört 
andra eller inga önskemål. 

Nordiska spår … 
Rosebud Sioux och John Anderson 
 
Måndagen den 2 februari klockan 18.30 
Norden i fokus, Hantverkargatan 33 
 
För drygt hundra år sedan flyttade den halländs-
ke torparsonen John Anderson (1869-1948) till 
amerikanska Västern och blev pionjär i ett par 
avseenden – som handelsman och som fotograf. 
Under 45 år levde och arbetade han som lant-
handlare och fotograf på sioux-indianernas reser-
vat Rosebud i Syd-Dakota. Han lärde sig deras 
språk och fick tillfälle att dokumentera deras liv 
med hjälp av kameran. Den svenske emigrantens 
intresse för fotografi och en folkgrupps kulturella 
förvandling har resulterat i en av Amerikas mest 
sällsamma och intressanta fotosamlingar. 
Fotohistorikern Claes-Håkan Jacobson har 
följt John Anderson i spåren. Han har lokaliserat 
och träffat ättlingar till flera av de sioux-indianer 
som John Anderson fotograferade i slutet av 
1800-talet. För 20 år sedan träffade och intervju-
ade han tre stammedlemmar på Rosebud, som 
kände John Anderson och blev fotograferade av 
honom. Resultatet har blivit en praktfull bok 
baserad på Andersons och Claes egna bilder.  
I kväll berättar Claes-Håkan Jacobson för oss om 
hur han i åratal har forskat om John Anderson 
och Lakota – till bilder, naturligtvis. Boken 
”Rosebud Sioux – A Lakota People in Transi-
tion” kommer att finnas till försäljning till speci-
alpriset 325 kr. 
Samarrangemang med Studieförbundet Vuxen-
skolan. Kungsholmen-Norrmalm. 
Inträde: 50 kronor; 40 kronor för medlemmar i 
FNSiN. 
Föranmälan senast den 26 januari till Sigyn 
Rehn, Studieförbundet Vuxenskolan, 08-693 03 
92. Kontaktperson i FNSiN: Anders Schaer-
ström 08-758 30 03, 070-693 91 28 
anders.schaerstrom[a]telia.com  
OBS! Lokalen kan komma att ändras. An-
mälda underrättas. 
 

Hoo-hohoho-hoo! 

Ugglor och öppen brasa  

i Tyresta. 
 
Förra årets succé med ugglelyssning i Tyrestas 
östligaste del Spirudden, följt av promenad till 
Stensjön med brasa, vill vi gärna upprepa i mitten 
av mars helgen vecka 11 eller 12. 



Dagscykling 
Någon cykeltur, t ex mellan två pendeltågsgrenar 
söder eller norr om Stockholm, bör det kunna bli. 
Notis i nästa NOS, men ideer / förlsag får gärna 
l ämn a s  t i l l  E r i k  E l v e r s  e -mä l e 
e.elvers@bredband.net, tfn hem 08-858488. 
 

Cykling,  Finland, Balticum...? 
Under ett par år har jag hoppats på en tur Botten-
havet runt (Åbo-Vasa + Umeå-Stockholm) men 
dels ett benbrott, dels arbetet har satt käppar i 
cykelhjulet. Intresset i FNSiN har hittills varit litet 
(obefintligt) men jag nämner att jag alltjämt hop-
pas på någon tur i maj eller på sensommaren.  
Om inte den förstnämnda så t ex Tallinn-
Klaipeda + Karlshamn-Stockholm eller Talllinn-
Riga eller minivarianten Gnesta-Arkösund t/r.  
Förfrågningar till Erik Elvers e-mäle  
e.elvers@bredband.net, tfn hem 08-858488. 
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I  n ä s t a  NOS  

I skymning och mörker och lugnt väder, finns den 
största chansen att höra ugglor ropa. Kikare be-
hövs ju alltid. Gångvägen från P-platsen till vind-
skyddet och eldplatsen är ca 1km, så ficklampa 
underlättar. 
Att vid öppen eld i vintermörkret grilla korv och 
drick kaffe tillsammans, är något alldeles särskilt. 
Brasved kan finnas, men i övrigt tar man med vad 
som behövs, matsäck, grillpinne, sittunderlag, var-
ma oömma kläder. 
Det krävs viss samordning med transporter efter-
som allmänna kommunikationer saknas bortom 
Dalarövägen. Färdmedlet blir bil, i varje fall den 
sista biten från pendeltågsstationen i Handen. 
Intresseanmälan medelst e-post: till Monica Ajne 
b.m.ajne@telia.com. Skriv om du har plats att ta 
med någon i din bil. Om du behöver skjuts, så ska 
jag försöka förmedla kontakter. 

Vårmöte 
Måndagen  den 23 mars, klockan 18.00 
Lokal Baltzar 
 
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 20 oktober 2008 
6. Verksamhetsberättelse för 2008 
7. Resultat- och balansräkning för 2008 
8. Revisionsberättelse för 2008 
9. Fastställande av balansräkning 
10. Fråga om ansvarsfrihet för 2008 års styrelse 
11. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast 

tre veckor före vårmötet) 
12. Fyllnadsval till funktionärsposter 
13. Information om samarbete med andra före-

ningar m m 
14. Övriga frågor  
 
Möjlighet att köpa kaffe, te och smörgås. 
 
Program efter mötet är ännu ej klart.  
Se hemsidan för besked. 

Gotska Sandön  
Torsdag 21 maj – söndag 24 maj 
 
I år reser vi till Gotska Sandön i samband med 
himmelsfärdshelgen med utresa på helgdagen, 
thorsdag 21 maj och återresa den följande sönda-
gen. För den som ännu inte varit på Gotska Sand-
ön kan nämnas att hela ön, den mest isolerade 
platsen i Östersjön, är nationalpark sedan 1963 
p.g.a. sitt särpräglade dynlandskap. Ön har en yta 
av 36 km2 och är till största delen täckt av tallskog. 
Den ca 30 km länga stranden består mest av sand 
men några klapperstenspartier finns också. Ett 
flertal vandringar anordnas under besöket. Resa + 
övernattning kostade i fjol från 1200 kr 
(övernattning i eget tält) till 1750 kr (plats i 2-
bäddsrum. Vi har ännu inte fått priserna för 2009. 
Vi har bokat platser i 2-, 3-, 4-bäddsrum samt 
vandrarhem samt tältplatser. All mat måste tas 
med, då ingen butik finns på ön. Vatten finns. För-
möte kommer att ordnas inför resan – vi går då 
igenom praktiska detaljer om utrustning mm. 
Upplysningar lämnas och anmälningar tas emot av 
Erik Elvers, thn 08-85 84 88 (b); e-mäle: 
e.elvers@bredband.net. Den intresserade bör höra 
av sig snabbt, platserna brukar gå åt fort och det är 
inte säkert det går att tilläggsboka. Bokade platser 
som vi, eventuellt, inte har lyckats fylla måste vi 
avboka en månad före avresedatum. 
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Resor, långa och korta, har alltid varit viktiga in-
slag i FNSiNs verksamhet. Vi reser årligen till 
Gotska Sandön, vi har gjort resor till Färöarna, 
Estland, Grönland, Island, Lofoten, Newfound-
land, La Palma och många andra ställen. Vi har 
cyklat på Bornholm, Rügen, Gotland och i Jyl-
land. Vi har utforskat flera svenska landskap. 
Trettio års erfarenhet tyder på att resorna är upp-
skattade. 
I regel går det bra, men naturligtvis kan många 
slags missöden inträffa i samband med resor 
(såsom sjukdom, förseningar, olycksfall, förluster, 
avvikelser från en plan, missade förbindelser). På 
förekommen anledning har styrelsen valt att utre-
da vilket ansvar föreningen som sådan kan ha i 
samband med resor. 
Det finns två lagar som uttryckligen berör resor 
och skyldigheter i samband med resor, nämligen 
lagen om paketresor (1992:1672) och resegaranti-
lagen (1972:204). En paketresa är enligt lagens 
definition (förenklat här) ett arrangemang som är 
utformat i förväg, som omfattar transport och/
eller inkvartering, som varar i mer än 24 timmar 
eller inbegriper övernattning samt som säljes eller 
marknadsföres för ett gemensamt pris eller för 
priser som är knutna till varandra. Alla dessa 
punkter ska alltså vara uppfyllda för att en resa ska 
kunna kallas paketresa. Dagturer – såsom vand-
ringar och andra exkursioner – motsvarar inte det 
kravet. 
Om en grupp lägger upp ett arrangemang tillsam-
mans, kanske rentav från dag till dag under en 
resa, så faller det också utanför definitionen av 
paketresa. 

Den som ordnar en paketresa ska ställa säkerhet 
hos Kommerskollegium (KK), dvs. kunna betala 
in en summa pengar till KK. Resegarantin behövs 
när man tillämpar förskottsbetalning och det inte 
föreligger ett så kallat kundförhållande. Kundför-
hållande betyder att en grupp personer som redan 
känner varandra reser tillsammans – t.ex. när 
medlemmar i små föreningar ordnar en resa. 
Detta innebär, enligt styrelsen, att de resor - eller 
liknande arrangemang - som föreningen genom-
för inte är vad lagen menar med paketresor. Före-
ningen kan därför inte klassificeras som en rese-
byrå i lagens mening. Snarare är föreningen en 
mötesplats, där medlemmar med gemensamma 
intressen ska kunna finna varandra och bestämma 
sig för att resa tillsammans. Därmed skulle inte 
heller resegarantilagen kunna bli tillämplig. För att 
det inte ska behöva uppstå några gränsfall eller 
tveksamheter har styrelsen tagit kontakt med 
Kommerskollegium (KK), som bekräftat styrel-
sens tolkning, och sedan kommit fram till följan-
de beslut. 
För det första ska det krävas att alla som deltar i 
föreningens resor är medlemmar i FNSiN (med 
undantag för medföljande minderåriga). 
För det andra har styrelsen ansökt hos KK om 
befrielse från resegaranti, vilket har beviljats. 
Utförligare information kommer att finnas på 
föreningens hemsida och den som undrar något 
får naturligtvis gärna kontakta styrelsen. 
 
           På styrelsens uppdrag: 
                         Anders Schaerström och Erik Elvers 

Principer för föreningens resor 

På förekommen anledning vill vi reda ut en oklar-
het om vissa av FNSiNs programpunkter:  
En del programpunkter kostar – avgifter, arvoden 
och ibland reskostnader för medverkande. Dessa 
kostnader måste täckas på något sätt. I viss mån 
kan vi ta en avgift av de medlemmar som deltar. 
Om det inte räcker så behöver vi söka andra lös-
ningar.  
Ett sätt kan vara att flera föreningar delar på kost-
naderna – och tillsammans kan vi få fler deltagare, 
vilket i sig själv är önskvärt. Vi kan kanske också 
få tillgång till en bättre lokal.  
Ett annat sätt är att söka anslag. Samarrangemang 
med ett studieförbund kan vara en förutsättning 

för att vi ska få anslag till kostnaderna, även om 
det är vi i FNSiN som står för initiativet och för-
beredelsearbetet. Sådana lösningar betyder inte 
att vi åker snålskjuts genom att haka på någon 
annans program.  
Det händer emellertid också att någon annan 
förening låter FNSiN-medlemmar komma med – 
liksom att vi bjuder in någon annan förenings 
medlemmar. Vi försöker vara tydliga med detta. 
Som regel vinner alla parter på samarrangemang 
när vi har gemensamma intressen. 
 
                                              Anders Schaerström 
 

Om våra programarrangemang 



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

____________________ 
 

Webbansvarig:  
Monika Kristensson 
Sickla Kanalgata 12 
120 67 Stockholm 
08-641 50 11 (b) 
 
Kontaktperson 

FNSiN Östergötland 
Håkan Bley 
Sköldvägen 18  
61633 Åby 
011-63169 (b) 
011-191125 (a) 

FNSiN Styrelse: 

Från Ekomuseum Bergslagen har vi fått tips om två föredrag av den för 
FNSiN välbekante Karl-Erik Perhans. Föredragen hålls i Ludvika Gam-
melgård, Forsslundssalen i Röda länga. Gratis inträde, kaffe/smörgås säljs 
för 40 kr, anmälan till info@ekomuseum.se eller tfn.svarare 0240-663082 
Onsdag 28 jan kl 17-19  -  Det svenska naturlandskapet 
Onsdag 18 febr kl 17-19  -  Det svenska istida landskapet 
Karl-Erik berättar om vulkanismen som försett Bergslagen med  en mine-
ralrikedom utan motstycke och om istiden som format t ex Röda Jorden. 
Ett geovetenskapligt perspektiv som på ett intressant sätt kompletterar 
Ekomuseums vardagsperspektiv på industri- och teknikhistoria  
 
 
Karin Bergöö Larsson och Carl Larsson är aktuella under år 2009. 
Det är 150 år sedan Karin Bergöö föddes och jubileet firas med utställ-
ningar i Sundborn, Dalarna, Bergööska huset i Hallsberg, Närke och Rhö-
öska museet i Göteborg. 
Karin visade sin konstnärliga talang, med personlig stilkänsla, framförallt i 
hemmets inredning med nyskapande textilier. I samarbete med Handarbe-
tes Vänner arbetar elever med inspiration ur Karins textila arv. 
Karins och Carls hem, som hon skapade och han avbildade, blev ett av 
världens mest kända och personliga konstnärshem. 
Carl Larsson uppmärksammas med en utställning på Waldemarsudde, start 
i februari. 

Våra skrifter: 
       normal      medlem 
De goda ogräsen 100 75 
Estland     90 65 
Gotska Sandön,ny  110      90 
Kall ökensand  100      60 
Tyresta     20      10 
Ekoparken  350      220     
Beställ genom Eva Innings  (porto tillkommer)  
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Svar till Undrande Anders:, i NOS 4 / 2008 
 
Anders undrar hur han skall göra sig av med reklamtryck och kontorspap-
per. Reklamtryck, om det inte är plastat papper, skall läggas i återvinnings-
station tidningar. Även kontorspapper och kataloger skall läggas där.  
Uppgiften har jag hämtat ur Stockholms Renhållningsförvaltnings Sorter-
ingsguide från januari 2005.  

                                              Eva Innings  

NOS tipsar 

Sopsortering 

Omslagsbild: Claes Göran Ström,  Storkcentret i Viby, Skåne 
 
Bild på baksidan: Anders Schaerström  
Kollage på museet i Qaqortoq.  
Utställning av skolbarns konstverk augusti 2008.  




