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På medlemstidningen NOS framsida har vi den här 
gången en hund. Denna hund, som är en trippelmix 
av  Schäfer-Labrador (numera = Schabrador) och 
Border Collie, kan väl ses som ett slags biologisk 
mångfald i detaljutformningen. Hunden, som ett otal 
gånger har kallats för människans bäste vän, skriver 
vi lite mer om i det här numret av NOS.  
 
Det Biologiska mångfaldsåret har just avslutats med 
att Sverige fick ett nytillskott i faunan i form av den 
fruktade Dvärgbandmasken, som sprids via avföring 
från smittade hundar, mårdhundar och rävar. Det 
kommer att bli ångestfyllt att genast äta av de färska 
bär, som man plockar i skog och mark, såsom man 
alltid kunnat göra i Sverige.  
 
Apropå ångest. Stefan Jarl är inte rädd för ångesten. 
Den driver oss framåt, lär han ha sagt i en intervju 
med Naturskyddsföreningen, angående filmen Un-
derkastelsen (som vi skriver om i detta NOS-
nummer). Film som ett konstruktivt sätt att 
hantera ångest.  
Det kanske gäller även för filmregis-
sören  och kulturikonen Ingmar 
Bergman. Plockade han 
också blåbär?  
 
 

 
 
 
Bild: Detalj ur ett berömt sängbord, 
 - apropå Dvärgbandmasken.     
 
Bärplockning som en kulturtradition - kan det bli 

föremål för ett, av UNESCO klassat, immateriellt 
kulturarv tro? Eller kan gamla inhemska matrecept 
platsa som immateriella kulturarv? 
 
En blandning av innovationer och gamla traditioner 
kanske kännetecknar kocken Mathias Dahlgren, ut-
nämnd till Kockarnas kock 
under flera år. 
 
 "Det naturliga köket"  heter 
hans nyss utkomna bok och 
det är också en devis som han 
följer, liksom målsättningen 
att använda närproducerade 
råvaror.   
 
Detta är även intressen som 
överensstämmer med vår fö-
renings verksamhet, t.ex. våra 
publikationer "De goda ogrä-
sen" och "Ätliga vilda växter", 
samt våra exkursioner med havtornsplockning som 
tema.  
 
Vi kanske kan samarbeta med Mathias. I hans bok 
finns det recept med havtorn.  
Ett annat recept finns på "Ugnsbakad gröt", dvs 
sprödbakade tunna grötflarn. Det vore gott att ha 
sådana med på våra utflykter, - och sååå nyttigt.  
 
Det skrivs numera ofta om nya rön, som visar hur 
nyttig den nordiska kosten är för vår hälsa. Jag har 
redan tidigare skrivit om det Nordiska köket och det 
finns all anledning att följa upp det temat i NOS 
fortsättningsvis.  
 

Förresten, har ni smakat på 
en sockerkaks-Herman? Allt-
så en sockerkaka gjord på 
surdeg. Smakar gott. 
 - Och gärna med en hel del 
havtornsbär i.  
 

                                
Bente  

 
Ordföranden bland havtornsbus-
karna i Roslagen 
 

 
 
Alla foton på denna sida: 
 Bente af Edholm 
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O r d f ö r a n d e n  h a r  o r d e t  

Bild: Mathias Dahlgren 
- Kockarnas kock  



utgrävningar har gjorts ner till Nuukfjorden, men där 
saknas det rikliga organiska materialet (förutom efter 
vildren), då permafrosten i Diskobukten inte finns så 
långt mot söder. I min artikel i NOS nr 1 2004 skrev 
jag främst om de fyndrika Saqqaq-boplatserna i 
Diskobukten, bl.a. Qeqertasussuk. Som säkert många 
läst eller hört i medierna tillvaratogs där en djupfryst 
4 000 år gammal hårtuss från en person, som enligt 
DNA-analys, har sina närmaste släktingar i östra Si-
birien och på ögruppen Aleuterna, och som inte är 
besläktad med inuiter. Liknande analyser har visat att 
indianfolk i USA utvandrade från södra Sibirien för 
kanske 12 000 år sedan. 
 
Längst nere i Sydgrönland (nordbornas Österbygd) 
är fynden efter paleo-eskimåer mycket få, och dessa 
har hittats på låg nivå över havet. År 2001 
(Raahauge/Appelt 2002) hittades ytliga fynd av loka-
la bergarter vid några timmars översiktlig inventering 
på Grönlands sydligaste ö, Eggers ö, där även Grön-
lands sydligaste nordbogård och dessutom sydligaste 
punkt, Kap Farväl, ligger. Inga stenfynd utgörs av 
daterbara föremål, men liknar mest Dorsetfynd. To-
talt hade år 2001 endast ett tiotal platser med troliga 
Dorsetfynd hittats i Sydgrönlands tre kommuner, de 
flesta vid utgrävningar i nordbo- eller inuitruiner i 
Narsaq, vanligen alltså dittagna som ”souvenirer” 
eller för något annat ändamål. 
 
Inga Saqqaq-boplatser finns omnämnda i den arkeo-
logiska litteraturen om Sydgrönland, men enstaka 
lösfynd har tydligen hittats, dock inte boplatser som 
kunnat undersökas. Genom landsänkning har boplat-
serna härnere ofta eroderat ner i havet (muntlig upp-
gift Bjarne Grønnow). Detta förhållande har jag ut-
förligt redovisat i NOS nr 1, 2004. På Nuukfjordens 
Saqqaqboplatser finns rikligt med ben från vildren, i 
Sydgrönland var det ont om landlevande storvilt. Så 
sent som på 1920- och 1930-talen trodde arkeologer-
na att alla boplatsfynd i Grönland var från Thulekul-
turen och högst 1 000 år gamla. Men det var före kol
-14-dateringens tid. Det anses möjligt att Saqqaqkul-
turen inte dog ut utan övergick i Dorsetkulturen. 
Thulekulturens inuiter var alltså de sista invandrarna 
till Grönland från väster och som alla sina föregånga-
re ett jägarfolk. Då hade redan ett europeiskt folk 
kommit till Sydgrönland från öster, isländska bönder. 
När klimatet blev kallare på  1200-talet följde inuiter-
na säl och val söderut, samtidigt som nordborna 
gjorde jaktexpeditioner norrut. Det var nu bönderna 
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Sydgrönland  

år 2008, forntid och medeltid 

 
När jag nu skriver min tredje artikel om grönländsk 
arkeologi i NOS har det gått mer än två år sedan jag 
gjorde min fjärde resa till den väldiga ön, tillsammans 
med ett 20-tal medresenärer i augusti 2008. Eftersom 
jag var den ende arkeologen blev det naturligt att jag 
åtog mig att hålla små föredrag vid de tre arkeologis-
ka och historiska platser vi besökte. Dessa var, med 
nordiska namn, Gardar (Isl. Garðar), Hvalsey  och 
(troligen) Brattahliđ, de mest kända från den epok då 
folk av nordiskt ursprung levde i Grönland. Entrén 
gjordes vid ”Den stora slätten” som flygplatsen Nar-
sarsuaq betyder. Jag håller mig enbart till arkeologin 
och historien, både allmänt och om de besökta plat-
serna, och börjar med förhistorien. Artikeln innehål-
ler några nya och spännande uppgifter. 
 
Jag vill dock först nämna ett språkligt problem som 
ständigt återkommit i all litteratur jag använt. Det 
gäller främst ortnamn men även andra namn. Resul-
taten blir olika när man måste bestämma om och hur 
man ska översätta danska ortnamn till svenska. Ännu 
svårare är det att skriva namn på grönländska, som 
förhoppningsvis uttalas på bara ett sätt, men stavas 
olika av olika skribenter, ofta på två, ibland på ännu 
fler sätt. 
 
De första, förhistoriska människorna i Grönland 
indelas i fem kulturer inom perioden ca 2500 f.Kr. 
till ca 1300 e.Kr. De kallas arkeologiskt för paleo-
eskimåer istället för paleo-inuiter, eftersom vi (ännu) 
inte vet om de var inuiter, eller vilka som var det. 
Inuiter kallas de nuvarande invånarna, vilka är ätt-
lingar till Thule-kulturens folk, vilka liksom alla paleo
-eskimåer kom från arktiska Kanada över det smala 
sundet till bl.a. Thuleområdet i nordvästra Grönland, 
enligt senare forskning ca 1150 – 1250 e.Kr. Alla 
dessa folk har sitt ursprung i Asien, liksom indianer-
na längre söderut. 
 
De förhistoriska folken indelas kronologiskt i Inde-
pendence 1 och Saqqaq, därefter Independence 2, 
Dorset 1 och Dorset 2. Endast Saqqaq-kulturen (ca 
2500 – 800 f.Kr.) och Dorset 1-kulturen (ca 500 
f.Kr. – 200 e.Kr.) tog sig ända ner till Sydgrönland, 
båda längs västkusten och upp en del av östkusten. 
Vad som framkommit hittills av inventeringar och 
arkeologiska undersökningar så var båda kulturernas 
huvudområde området i och omkring Diskobukten, 
med rikliga fynd av bl.a. organiskt material. Stora 



de gamla källorna. Man måste betänka att nästan alla 
originalskrifter från medeltiden gått förlorade. Det 
finns med få undantag bara kopior av kopior, med 
tillägg och ändringar. Viktigt och märkligt är att inga 
källor är skrivna i Grönland utan alltid någon annan-
stans, främst Island. 
 
Den isländska historieboken Isledningabók anses 
vara nedskriven redan i början av 1100-talet (ibland 
100 år senare). I den berättas att Grönland blev upp-
täckt och utforskat av islänningar under ledning av 
Erik den Röde åren 982 – 985, efter att östkusten 
siktats redan ett sekel tidigare av ett stormdrivet 
skepp. Grønlendingasaga, och den något yngre Ei-
riks saga Rauða (Erik den rödes saga), har förts vida-
re som muntlig tradition till ca år 1200, då de skrivits 
ned. Det finns några historiska källor som berättar 
om viktiga händelser under 1100-talet, bl.a. om bis-
kopssätets tillkomst i Gardar, och sedan har vi de 
isländska årsböckerna, som redovisar skeppshandeln 
med Europa, samt kyrkliga förhållanden.  
 
De viktigaste skrivna källorna över huvud taget är de 
två 1300-talsskrifterna Flatejyarbók och Ivar Bårds-
sons (Bardarssons) Grønlandsbeskrivelse. Den först-
nämnda är skriven på Island ca år 1390 och listar  25 
ortnamn, främst kyrkor, gårdar och fjordar, varav 19 
i Österbygden och alltså 6 i Västerbygden, dessutom 
ett antal biskopar i Gardar. Prästen Bårdsson vista-
des i Gardar mellan åren 1341 och ca 1364. Han har 
inte själv skrivit ner sina iakttagelser, som tyvärr be-
rör endast Österbygden. Även här listas 40 namn på 
kyrkor, gårdar och fjordar, i båda källorna från söder 
mot norr. Bårdssons i övrigt mest kända beskrivning 
gäller en räddningsexpedition till Västerbygden år 
1360, ledd av lagmannen i Brattahliđ, där man inte 
hittar några människor, men boskap på gårdarna. 
Han konstaterar att ”nu har skrälingarna (inuiterna) 
hela Västerbygden”, medan modern arkeologi har 
dateringar av boende till ca år 1400. Bårdsson åter-
vänder hem till Norge. 
 
En islänning, Björn Jonsson, skrev i början av 1600-
talet av några nu förlorade medeltida handskrifter, 
som beskriver fjordar, kyrkor och 190 gårdar i Öster-
bygden och 90 gårdar i Västerbygden. Flatejyarbók 
omtalar 12 kyrkor i Österbygden och tre i Västerbyg-
den, medan Bårdsson omtalar 11 kyrkor respektive 
bara en, och namnen på kyrkorna stämmer inte hel-
ler överens. Nu (2004) omnämns 16 eller 17 kyrkor i 
Österbygden och två eller tre i Västerbygden. Hittills 
har man funnit ca 500 ruingrupper i Österbygden, 
inklusive den isolerade, mindre Mellanbygden, ca 100 
km mot nordväst, och ca 95 (annan uppgift 80) ruin-
grupper i Västerbygden. En ruingrupp är en juridisk 
term för en lagskyddad nordbolokal och kan utgöra 
lämningar efter en eller flera byggnader. De flesta 
utgörs dock av en hel gård med många bebyggelse-

allt oftare mötte ”skrälingarna”, som var deras be-
teckning på inuiter (och indianer). Från denna mö-
testid kallades förr Thulekulturen för Inugsukkultu-
ren. Ca år 1400 sträckte sig dess boplatsområde ner 
till Nuukfjorden (Godthåb), där nordbornas Väster-
bygd låg. Samtidigt hade samma inuitfolk vandrat 
(åkt kajak) runt Nordgrönland och nått halvvägs ner 
längs östkusten. År 1500 hade man i väst nått nord-
bornas Österbygd, rundat öns sydspets och börjat 
resan norrut längs östkusten, där man snart mötte 
sina stamfränder. Inuiterna hade nu fullbordat resan 
och hela Grönland var nu deras land. 
 
Innan vi övergår från österlänningarna från väster till 
västerlänningarna från öster vill jag kommentera mitt 
och några andra av våra föreningsresenärers möte i 
Qaqortoq (Julianehåb)  med en inuit som sade sig 
vara den siste Dorsetmannen, med ursprung i Öst-
grönland. Dorset 1-folket levde som nämnts i Syd-
grönland tll för ca 2 000 år sedan, men Dorset 2-
folket, som bara levde i Nordvästgrönland, fanns 
kvar till ca 1300 e.Kr. De hade kontakt med både 
inuiter och nordbor. Nordboföremål har hittats i 
båda folkens boplatslämningar, hos inuiterna ända 
borta i Nordöstgrönland. En del av de sista Dorset-
människorna kan enligt arkeologerna ha blandat sig 
med inuiterna, vilka alltså reste vidare mot östkusten. 
Från år 1822 till år 1900 (Raahage/Appelt 2002) in-

vandrade samtliga inuiter, 725 personer, från södra 
delen av östkusten runt Kap Farväl till Sydvästgrön-
lands tre kommuner Nanortalik, Qaqortoq och Nar-
saq. Min teori är att ”Dorsetmannens” familj kom 
med dessa invandrare. 
 
Det finns två slags källor till vår kunskap om nord-
bornas fem århundraden i Grönland. Dels finns ett 
antal på medeltiden nedskrivna berättelser i sago-
form och andra mer sakliga faktabeskrivningar, dels 
arkeologin, som verkat sedan slutet av 1800-talet. 
Den sista både bekräftar, motsäger och kompletterar 
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”Dorset-mannen”                             Foto: Gunnel Wallén 
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namn Grönland var alltså inte helt fel, även om av-
sikten var att locka fler nybyggare. Klimatet var nå-
got varmare då, och Eriksfjorden heter på inuitsprå-
ket Tunulliarfik (eller Tunugdliarfik), vilket passande 
nog betyder Skogsfjorden. En annan, mer fantasifull 
tolkning av namnet Grönland ger den kände histori-
kern Adam av Bremen redan ca 1070: ”Människorna 
blir där blågröna av det salta havet” (Krogh 1982). 
Även om landet var folktomt berättas redan i Islen-
dingabók att man överallt fann spår av ”skrälingar”, 
alltså paleo-eskimåer, såsom ”förarbetade stensaker”. 
Man förstod alltså redan då vad det var man hittade, 
trots att ingen stenålderskultur funnits på Island, 
men väl i Norge, där en del islänningar var födda, 
bl.a. Erik den Röde själv. Det dröjde dock inte 
många år förrän man befolkat hela området, även 
Västerbygden, ca 400 km norr om Österbygden. Ar-
keologerna trodde länge att de stora gårdarna, främst 
de med kyrka, på plan mark invid fjordarna, var äldre 
än de mindre, branta fjordgårdarna och inlandsgår-
darna. Men arkeologiska dateringar med C14-
metoden visar i ett antal fall att sådana olika gårdsty-
per och -lägen är lika gamla. 
 
I Västerbygden är avfallshögarnas benrester under-
sökta på bl.a. storbondgården Sandnäs och den lilla 
gården vid Niaquusat, båda vid fjorden. Den stora 
gården, ännu idag med vidsträckta blomsterängar, 
hade många kor, men även får, getter och i mindre 
utsträckning svin. Givetvis hade nordborna även 
hund och katt, men höns omnämns inte i den arkeo-
logiska litteraturen. Tamdjuren hade man främst för 
mejeriproduktion, ej kött. Det sistnämnda kom mest 
från jakt i hav och på land, men bröd hade man ald-
rig sett. Här hade man många landdäggdjur, främst 
ren, till skillnad från Island. Det finns många berät-
telser om fångstexpeditioner 1 000 km upp längs 
västkusten, förbi Björnö (Diskoön). Längst ute på 
udden Nugssuaq står ännu ”Björnfällan”, en sten-
byggnad som man anser vara nordisk. Ännu längre 
norrut, nära Upernavik, hittades en liten runsten från 
1200-talet. På storböndernas gårdar, som Sandnäs, 
finns många kranier av valross, vars tänder utgjorde 
den viktigaste exportvaran och samtidigt skatt till 
Norges kung och kyrkoskatt till den katolska kyrkan. 
Detta gäller efter att Grönland lagts under Norges 
makt på 1260-talet. Storbönderna kontrollerade nu 
handeln på Europa, och valrossarna fångades uppe i 
”skrälingarnas” område. 
 
Den lilla gården Niaquusat ligger på avsatser i brant 
sluttning ner mot fjorden, till synes utan tillgängliga 
betesmarker. Vid utgrävningen, som ägde rum åren 
1976 – 1977, bekräftades att mycket få ben från tam-
djur fanns, men att 80 procent var ben av säl, men 
inga kor. Trots sin karaktär var gården bebodd sam-
ma tid som Sandnäs, ca 1020 – 1400, alltså längre än 
till ca 1350, som de gamla skrifterna anger. Vi kom 

lämningar. I Österbygdens sydöstra del låg även ett 
munk- och ett nunnekloster. Mellan Mellanbygden 
och Västerbygden ligger tre isolerade nordbogårdar, 
och en ensam gård (nr 117) ligger vid Lindenows 
fjord på östkusten, ca 100 km segelvägen från de 
sydligaste gårdarna kring Kap Farväl. 
 
Det är ju olyckligt att det inte finns några ortnamns-
skyltar från medeltiden. Man kan förstå svårigheten 
att lokaliserade de medeltida ortnamnen bland alla 
nutida namn och alla arkeologiska platser. Man har i 
Österbygdens nordvästra del, där gårdarna och kyr-
korna låg tätast, utgått från den enda helt säkert loka-
liserade platsen från nordbornas Grönland, Gardar 
(Igaliko eller Igaliku), med den största kyrkan, som 
innehåller en utgrävd biskopsgrav. Där låg även före 
biskopstiden en av de största gårdarna (Gardar bety-
der ”gårdarna”, som var grundad av Einar, en av 
landnamnsmännen i Erik den Rödes följe år 985). 
Igalikofjoren är alltså nordbornas Einarsfjord. Med 
Ivar Bårdssons beskrivning kan man nästan vara sä-
ker på lägena för Hvalsey , Eriksfjord och Herjolfs-
näs, med sin stora kyrka längst ut vid havet i söder, 
dit alla skepp kom efter långresan över havet. I Väs-
terbygden är Ameralikfjorden i söder uppenbarligen 
Lysefjord, och i den innersta fjordarmen Ameragdlas 
ände ligger Kilaersarfik, bygdens storgård Sandnäs 
med sin stora, arkeologiskt utgrävda kyrka, nu under 
havsnivån, p.g.a. landsänkning. Längst uppe i norr 
ligger Anavik, även den gården med en stor kyrka. 
Det finns ytterligare några troligen identifierade plat-
ser i Österbygden, t.ex. Dyrnäs kyrkoruin nära sta-
den Narsaq, och Undir Höfda vid byn Söndre Igali-
ko med sensationella gravfynd de senaste åren. 

Islänningarnas kolonisering började enligt sagan med 
människorna och djuren på de 14 av 25 skepp som 
nådde fram till Sydgrönland, med kanske 300 – 400 
immigranter. Våg på våg med folk fortsatte att kom-
ma och man räknar med att de blev minst tio gånger 
fler som mest, innan avfolkningen påbörjades under 
1300-talet. Man kom till ett folktomt land som dock 
var ganska frodigt och grönskande. Erik den Rödes 

Gardar. Foto: Kjell Linnér 
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”Ett språk är en dialekt med en armé och en flotta”, 

"ַא שפרַאך איז ַא דיַאלעקט מיט ַאן ַארמײ און ֿפלָאט a 
shprakh iz a dialekt mit an armey un flot". Uttrycket 
har blivit känt genom lingvisten Max Weinreich, 
född (1894) och uppvuxen i Lettland i dåvarande 
ryska tsardömet och med tiden professor i jiddisch i 
New York.   
    

Svenska, danska och norska ses därför som olika 
språk, även om t ex Oslo-norska är lättare förståeligt 
för en stockholmare än den svenska dialekten älv-
dalsmål. Den mellanskandinaviska språkförståelsen 
har intresserat många språkforskare, även om den 
inte är unik. För att ta ett par andra exempel sågs 
serbokroatiska som ett språk, t ex i Nordisk Familje-
boks artikel om slaviska språk som trycktes 1917. 
Det språket var ju sedan ett sammanhållande kitt i 
det efter första världskriget bildade Jugoslavien 
(”Sydslavien”), men sedan landet splittrades för 20 år 
sedan möter vi nu istället beteckningarna serbiska, 
kroatiska och bosniska och dessa divergerar genom 
att man framhåller skillnaderna mellan dem och för 
att avlägsna sig från den gångna tiden tar upp lokala 

med båt från Nuuk till utgrävningen 16.7 1977 på 
min fästmös 30-årsdag och blev därför bjudna på 
kaffe av arkeologerna, varefter vi började min första 
Grönlandsvandring (i NOS nr 1 1986). 
 
Kristnandet av befolkningen är en förvirrande och 
motsägelsefull historia. Erik den Rödes saga berättar 
att Eriks son Leif förde kristendomen till Brattahliđ 
och Grönland på uppdrag av den norske kungen 
Olav Tryggvason, efter att ha besökt kungen i Nida-
ros (Trondheim) omkring år 1000. På Brattahliđ om-
vänder sig Eriks hustru, Leifs mor, Þjóðhildur och 
låter bygga en liten kyrka. I den något äldre Grönlän-
ningasagan omtalas inte alls hennes kyrka, och dess-
utom sägs att Erik dog innan kristendomen infördes. 
I en tredje källa, Historia Norvegiæ, också den äldre 
än Erik den Rödes saga, står att kung Olav införde 
kristendomen i många länder, men att till Grönland 
infördes den från Island. Sagaframställningarna är 
schematiska, vilket minskar deras värde som historis-
ka källor. Det gällde oftast att skriva förskönande om 
en mäktig uppdragsgivare. 

                                                             Kjell Linnér 

Kjells  artikel fortsätter i nästa nummer, men den  
ingår i sin helhet i  rapporten från Grönlandsresan, 
som är tillgänglig på FNSiNs hemsida.  

 
 

Foto: Gerd Nyström 

Grannspråk i Norden 

 

Tyrone Blidstrand  
1939-2010 

 

Ett annorlunda människoliv är till ända. 
Tyrone Blidstrand hette han, svensken som kom till 
Grönland första gången 1973, tältade, fann en grön-
ländsk fru och så småningom blev bofast i Igaliku. 
Intresset för Grönland hade han sedan tolvårsåldern. 
Vi som besökte Grönland på föreningsresan 2008 
fick den stora förmånen att titta in i hans värld. Tills 
han blev pensionerad var han byggnadsarbetare och 
arbetade bland annat med att installera toalettrum på 
flygplatsen i Narsarssuaq. Det var år 2000 som han 
började bygga sin egen verkstad, där knappast något 
slags verktyg verkade fattas. Med allt, från ett 120-
kilos städ till svarvar och dator med kringutrustning 
– för att inte tala om hans egen yrkeskunskap och 
påhittighet - tycktes han kunna uträtta vad som helst 
åt familjen och grannskapet.  Solfångaren på taket 
gav värme under sommaren.  Tyrone visade stolt 
omkring i sina tre hus – en liten stuga, ett större hus 
med verkstad, kontor och gästrum, samt en bod.  
På stugans väggar bland personliga fotografier av 
barnen och andra anhöriga fanns också ett av Carl 
XVI Gustaf som var på besök året före oss.  

Tyrone var med rätta stolt över sin odling. 300 kg 
potatis per år kunde han skörda. Kvanne odlade han 
för de ätliga fröna och stjälkarna. Kålrötter finns 
också i odlingen. Likaså kirskål.  Nässlor har han 
infört – och det var inte så lätt som man kanske skul-
le kunna tro.  
Att få träffa en så rejäl människa som Tyrone var ett 
minne för livet.  
   

                      Anders Schærström och Maj-Britt Imnander 
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ord till standard. En parallell är Gustaf Vasas över-
sättning av Bibeln till svenska där danska ordformer 
gärna ersattes av uppsvenska, för att fjärma sig från 
den splittrade Kalmarunionen. Även tjeckiska och 
slovakiska ligger nära varandra, och medan Tjeckien 
och Slovakien var förenade före 1993 växlade man 
de båda språken i nationella radio- och TV-
sändningar med ena språket varannan dag och det 
andra varannan. Detta gjordes för att råda bot på 
den ”asymmetriska relationen” mellan språken: tjeck-
iska hade högre status än slovakiska, väl bottnande i 
att den gamla tjeckiska riksdelen (tillhörig Österrike i 
dubbelmonarkin t o m första världskriget) var mer 
utvecklad än den slovakiska (tillhörig Ungern). Mot-
svarande gällde f ö även för Slovenien (österrikiskt) 
respektive Vojvodina, Kroatien och Bosnien 
(ungerska), och det var också det mera välmående 
Slovenien som först bröt sig ur Jugoslavien. 
 

   Även relationen mellan danska, norska och svens-
ka är asymmetrisk på olika sätt. Både danskar och 
svenskar anser att norska är lättast att förstå av de 
båda ”främmande” språken. Ordförrådet i norskan 
har god överensstämmelse med danskan, medan 

Hunden 
Polarutställningen 
Naturhistoriska Riksmuseet 
 

Vi som kom iväg 
till utställningen 
den 23 februari 
trots snö och 
kyla kände oss 
lyckligt lottade 
för det blev en 
mycket givande 
kväll. Intresserat 
och med många 
frågor lyssnade 
vi på Charlotte 
Eks kunniga och 
e n t u s i a s t i s k a 
utläggningar om 
polarområdenas 
djurvärld. Hon berättade hur den stora isbjörnen 
hamnade på NRM, vi fick inblick i elefantsälens 
(tidigare sjöelefantens) kärleksliv, vi fick höra om 
kejsarpingvinens fantastiska vandring, vi fick känna 
på blåvalens barder mm. Dessutom fick vi se en 
BBC-producerad film om arktisk och antarktisk djur-
värld. Som om inte detta var nog ordnade vår guide 
att vi slapp betala inträdesavgiften till museet 
(eftersom vi kom när museet stängde). Vi var många 
som kände att hit måste man bara komma tillbaka - 
med barnbarn. 
                                                          Eva Innings 

 

Hur gick det? 

norskt och svenskt uttal ligger nära varandra. Förstå-
elsen minskar dock, att döma av olika undersökning-
ar från 1950-talet och framåt. Det är inte lika lätt att 
få tag på danska och norska böcker i bokhandlarna i 
Sverige som det var för 40 eller 80 år sedan, och fil-
mer textas i långt större utsträckning. Å andra sidan 
ökar antalet internordiska företag, och jag minns från 
min tid i Skandias svensk-norsk-danska verksamhet 
hur det växte fram en stymmelse till blandspråk 
(”pidginspråk”) med lån av uttryck (notat för anteck-
ningar, tilltag för åtgärder, egenandel för självrisk). Det 
förekom ju också oavsiktliga men komiska felskriv-
ningar, ”sälgstatistik” (försäljningsstatistik) av salgs-
tatistikk som fick vän av ordning att undra om vi inte 
också skulle ha björkstatistik. När sedan Finland 
kom med i samarbetet övergick man dock till engels-
ka, och kanske eller troligen får vi se den vemodiga 
utvecklingen i det nordiska samarbetet i stort. 
 
Underlag bl a C Norrby och G Håkansson: Intro-
duktion till sociolingvistik (2010) 
                                                              Erik Elvers 

Foto: Bente af Edholm 

 

Visste ni att kontakt mellan människa och hund på-
verkar hormonnivåerna. Mest påverkas hunden och 
det verkar som om den rent fysiskt kan känna av 
människans positiva eller negativa inställning.  
 

Etologer har visat att hundar verkligen kan förstå oss 
människor, de kan även lära sig härma vad en männi-
ska gör och de är bättre på att förstå våra gester än 
chimpanser. En hund kan t.ex. titta åt just det håll 
som en hand pekar mot, men en katt tittar bara på 
den pekande handen. Hundar kan lära sig förstå flera 
hundra ord och de kan t.ex. välja fotografier på 
andra hundar på en datorskärm.  
 

De har även visat sig ha en känsla för rättvisa, t.ex. 
att bli nöjda med belöningar bara om dessa gavs i 
förhållande till vad de presterade i förhållande till 
andra hundar.  
 

Hundar har avbildats på många målningar under hi-
storiens gång och haft den symboliska betydelsen av 
trofasthet, trohet, trogen. 
'Trogen' motsvaras på italienska av 'fido'. Därav kom 
att man ofta kallade hunden för Fido.  
 

Efter tiotusentals år har vi haft gott om tid att till-
sammans utveckla våra sociala förmågor. 
 

 Inte undra på att vi trivs ihop. 
 

 - "Du och jag, Fido"..... 
 

                                                        Bente af Edholm 
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Senhöstvandring i Ekoparken 
 
Vi var fem vandrare som följde med Erik på den 
dryga mil långa turen från Djurgårdsbrunn till Uni-
versitetet. Det är en intressant del av Stockholm som 
man sällan vistas i. Området bjuder på stora kontras-
ter: det är både park och skog, exklusiva villor och 
gamla torp, beteshagar och industrimark  - och allt 
detta på cirka fem kilometers avstånd från Stureplan. 
Att staden växer och förvandlas upplevde vi när vi 
passerade gasklockorna i Hjorthagen där  markarbe-
ten påbörjats för en hel stadsdel som ska stå klar om 
några år.  
 
Promenaden blev naturligtvis även lärorik då Erik  
sakkunnigt kommenterade  det mesta vi tittade på 
eller undrade över.   
                                                          Soili Bisi-Ström 

Vi som passade på att se filmen vid universitetsvisningen i no-
vember fick då även höra professorn i miljökemi Åke Bergman 
berätta om den kemiska miljövidriga verkligheten bakom Stefan 
Jarls film. I den fullsatta aulan fick man efter filmen även möj-
lighet att ställa frågor till miljöprofessorn.  
 

Stefan Jarl menar att hans mission är att rädda mänskligheten, 
därför gör han denna attack på giftsamhället. Filmen heter 
"Underkastelsen" och han undrar hur långt vi är beredda att 
underkasta oss hundratusentals oberäkneliga kemikalier utan att 
tänka på följderna.  
 

Detta är en helt ny situation eftersom kemikalierna vi utsätts för 
är ämnen som aldrig tidigare funnits. Det kommer nya kemika-
lier hela tiden, 500 miljoner ton per år. De påverkar våra krop-
par bl.a. de hormonstörande kemikalierna som försämrar repro-
duktionsförmågan för både människor och djur. Detta kan 
drabba mänskligheten snabbare än klimatförändringen.  
 

Åke Bergman har ägnat mycket av sin forskning åt bromerade 
flamskyddsmedel, vilka t.ex. påvisats i bröstmjölk, och han har 
tagit initiativ till IPCP, International Panel on Chemistry Pollu-
tion,  en ny plattform oberoende av industrin och andra intres-
sen. Professor Bergmans mål är att föra ut kunskapen till sam-
hället och beslutsfattarna inom industri och politik.  
 

En kuslig slutsats man kan erfara av denna film är att: Jämför 
man effekterna från kemikaliernas påverkan på människan med 
effekterna från klimatförändringarnas påverkan på människan, 
så kommer klimatförändringarna att tvinga många människor  
att flytta bort geografiskt, men kemikaliernas påverkan leder till 
att människan kan dö ut som art!  
 

Åke Bergman professor i miljökemi vid Stock-
holms universitet.  
 
                      Text och foto: Bente af Edholm 

Underkastelsen - dokumentärfilmen av Stefan Jarl  

 

Har du besökt FNSiN på Internet? 
 

www.fnsin.nu Hjorthagen                               Foto: Claes Göran Ström 
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Samerna 
 

Den 17 januari hade vi förmånen att gästas av tre 
framstående experter på samisk religions- och kultur-
historia, Louise Bäckman, Anna Westman Kuhmu-
nen samt Maths Bertell.  
Lokalen "Café Baltzar" blev naturligtvis fullsatt och i 
väntan på, att alla extrastolar plockats fram, så serve-
rades bryggkaffe och smörgåsar med temainspirerat 
pålägg; Renskavs-o-svampröra m rårörda lingon; 
Polarkakor m getmesost; Rensteksklämmor.  
 
Åhörarna var mycket förtjusta över kvällens andliga 
och lekamliga spisning. Vi fick höra om björnmyten 
som ursprungsmyt, nåjden, användning av trumman, 
tolkning av trumbildernas betydelser, gudinnorna, 
betydelsen av solens återkomst, uttryck i konsten, 
samernas förhållande till kyrkan och kristendomen, 
samt mycket annat intressant.  

Karneval i Gimo 
 
Vilken upplevelse! En karneval i snö och kyla men 
med sydländska färger och feststämmning. 
Är det resultatet av mötet mellan vallonerna och 
svenskarna vid bruket? 
Kommer det att bli årets häftigaste upplevelse för 
oss som var där? 

 
Sju FriaVet:are i två bilar tog sig på Knut-dagen till 
bruksorten Gimo som ligger vid vägen mellan Upp-
sala och Östhammar. 
Under vägen visade biltermometern på -15 C men 
hade stigit någon grad när det var dags för karneva-
len. 
 
Knutmasso är förvisso en karneval för alla. Både en 
familjefest för alla åldrar och de som jobbar dagen 
efter, samt en fest-fest för dem som redan på efter-
middagen dukar upp med mat och stärkande ener-
gidrycker. Sedan fortsätter man firandet hela kväl-
len med karnevalen på Bruksgatan och påföljande 
dans vid Idrottsgården. Dagen efter lär det vara 
semesterdag för många på orten.  
Vi som var tillfälliga gäster i Gimo kunde fika och 
värma oss i den gemytliga bruksserveringen i den 
stora magasinsbyggnaden där även ett Karnevals-
museum är beläget. Där förvaras mängder av tidiga-
re års karnevalsdockor och ekipage, väl värt ett be-
sök. Öppettiderna i magasinshuset är mycket gene-
rösa under karnevalen.  

                                   Bente af Edholm, text  och foto 

Bl.a. så fick vi höra en historia som finns spridd 
över hela det samiska området: "Det var på 1600-
talet, som en familj kom till kyrkan för att döpa sitt 
barn, vilket var viktigt på den tiden. Pappan ville att 
sonen skulle heta Jesus, eftersom prästen sagt att 
alla var guds barn och pappan ville att sonen skulle 
heta som sin bror. Men det tyckte inte den pro-
testantiske prästen var så bra, (hade nog inte varit 
något problem om det varit en katolsk kyrka), så 
han föreslog namnet Nathan stället. Ja, sade pappan 
som var lite lomhörd, Satan går också bra - det är ju 
också en ängel."  
 
Det finns mycket mera att berätta om samer     
och samisk kultur, så vi hoppas få vara med  
om en sådan här fantastisk kväll igen 
 
                              Text och foto: Bente af Edholm 
Louise Bäckman,  
Anna Westman Kuhmunen  
Maths Bertell  
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Den gröne mannen  
Kirtimukha - The Green Man - Den gröne 
mannen - Bladmannen  
 

Konsthistoriker AdèleSchreiber, som vid förra höst-
mötet höll ett bejublat föredrag om Enhörningen, 
kom vid höstmötet denna gång att berätta om Gröne 
mannen/ the Green Man/ Bladmannen. Denne för 
de flesta av oss okände figur kan man finna i många 
kyrkor bland annat i Adelsö kyrka och Munsö kyrka. 
Men den stiligaste Gröne mannen finner vi i Linkö-
pings domkyrka (se bilden).  
  
Bladmannens historia härstammar från Indien, där 
den har funnits i över 2000 år.  
Motivet kom förmodligen med romerska skulptörer 
och stenhuggare till Europa under första århundra-
det e Kr. Biskop Niketius i Tyskland introducerade 
på 500-talet bladmannen i katedralen i Trier (som 
varit en romersk provins) och med tiden blev blad-
mannen ett vanligt medeltida motiv i hela Europa.  
Till Sveriges kyrkor kom den förmodligen med eng-
elska och tyska byggnadsarbetare som medverkade 
vid kyrkobyggen. Ansiktenas utseenden varierar 
mycket och hittas på kapitäl, pelarbaser, korskrank, 
dopfuntar, gravar etc. Motivet förekommer även i 
glasmåleri, gobelänger och inom litteraturen.  

 
TACK ANDERS!  
 

Sedan långt över tjugo år har Anders varit en hängiven 
medlem i FNSiN och varit mycket engagerad i arbetet 
med FNSiN's styrelse, framförallt som mångårig ordfö-
rande.  
Anders har som en sann geograf arbetat både kortsiktigt 
och långsiktigt med de olika föreningsaktiviteterna, Från 
lämpliga evenemang för säsongen till projekt med flera års 
framförhållning. Han har t.ex arrangerat intressanta före-
drag, utvecklat samarbete med andra föreningar, deltagit i 
och ordnat med exkursioner,  resor, samt produktion av 
publikationer.  
För sitt arbete i föreningen har Anders redan förärats he-
dersmedlemskap enligt FNSiN föreningsstadga §6c: 
"...p.g.a sina synnerligen värdefulla insatser för Förening-
en".   
Anders har hållit föreningens fana högt i alla lägen - så vi 
kan vara stolta över vår förening, som än i dag har ett 
mycket gott anseende.  
Som tur är kommer Anders inte att lämna oss helt fram-
över. Han fortsätter att vara ansvarig utgivare för NOS, så 
han kommer t.ex att vara delaktig i att fortsätta producera 
vår medlemstidning. 
 
                                    Bente af Edholm, nuvarande ordförande  

Vid höstmötet blev avgående styrelseledamoten An-
ders Schaerström avtackad med blomma och paket.  

Höstmötet  
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Närvarande: Adèle Schreiber, Lars Bergelv, Marie-
Louise Reinius, Camilla Berg, Anders Schærström, 
Gunilla Nordenskjöld, Kåre Strömberg, Anders Tu-
nevi, Anita Larsson, Bengt Nilsson, Bente Edholm, 
Birgitta Fransson Gidlöf, Birgitta Traxel, Gunnel 
Wallén, Elisabet Römert, Erik Elvers, Eva Innings, 
Gun Jacobsson, Harald Eneroth, Kaj Valtersson,  
Lars Innings, Margareta Thorsson, Unn Hellsten, 
Owe Lundin, Soili Bisi Ström, Örjan Ericsson, Mo-
nica Ajne 
 

1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två juste-

rare Bente Edholm förklarade mötet öppnat. Till ord-
förande för mötet föreslogs Owe Lundin, till sekrete-
rare Monica Ajne och till justerare Margareta Thors-
son och Lars Bergelv. Mötet beslöt i enlighet med 
förslaget. 

2. Fastställande av röstlängd Röstlängden bestående av 

listan över närvarande medlemmar fastställdes. 

3. Mötets behöriga utlysande Kallelse till höstmötet var 
införd i NOS nr4/2010 som sändes till medlemmar-
na i början av oktober. Enligt stadgarna ska kallelsen 
ha nått alla medlemmar senast 14 dagar före mötet. 
Höstmötet ansågs behörigt utlyst. 

4. Fastställande av dagordningen Punkterna  12 och 13  
föreslogs byta plats, dvs  ”Information om samarbe-
te med andra organisationer” behandlas före 
”Motioner”. Dagordningen fastställdes med den 
ändringen. 

5. Protokoll från vårmötet den 22 mars 2010 Protokollet 
från förra allmänna möte Vårmötet 2010, delades ut 
och godkändes och lades  till handlingarna. 

6. Verksamhetsberättelse för 2009 Verksamhetsberät-
telsen delades ut. Mötet beslöt att lägga verksamhets-
berättelsen 2009 till handlingarna. 

7. Val av styrelse för 2011. Valberedningen föreslog 

omval av Bente Kjellberg af Edholm, ordf., Soili Bisi
-Ström, Erik Elvers, Eva Innings, Birgitta Traxel, 
Monica Ajne, Unn Hellsten och Ulla Ersmark och 
val av två nya ledamöter Camilla Berg och Hans 
Weimer. Till ny styrelsemedlem föreslogs även Kaj 
Valterson. Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av 
åtta till tio personer. Mötet beslöt att rösta medelst 
handuppräckning för var och en av Camilla Berg, 
Hans Weimar och Kaj Valtersson. Flest röster fick 
Camilla Berg och hans Weimer. De två valdes varvid 
styrelsen består av tio personer för 2011. 

8. Val av revisorer för 2011 Valberedningen föreslog 

Örjan Ericsson och Bengt Nilsson till revisorer 

 

Protokoll fört vid FNSiN:s höstmöte  
25 november 2010 i lokal Baltzar 

Vad symboliserar Bladmannen? De lärde tvistar om 
dess symbolik.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I sin bok  "Den hinduiska gudavärlden i indisk konst 
och litteratur" berättar Adéle om Kirthimukha: 
 

" -- Guden Shiva log vänligt mot monstret och sa: 
Hädanefter ska du bli känd som "Ryktbarhetens an-
lete - Kirtimukha och vistas vid min dörr".  
 

Kirtimukha, väktaren, demonmasken, pryder tornen 
på templen i norra Indien och finns på friser runt de 
sydindiska templens trappstegsformade våningar.  
Kirtimukhamotivet har framställts i hinduisk arkitek-
tur sedan början av vår tideräkning och är känt även 
i Västerlandet. Masken kan t.ex ses i kyrkan Notre 
Dame la Grande i Poitiers i Frankrike. Den är även 
besläktad med de lejonmasker som förekommer på 
medeltida katedraler och kyrkors portaler och fasa-
der. I Engelska katedraler kallas masken The Green 
Man. I Kina har den sin motsvarighet i den välkända 
T'ao T'ie-masken.    

 
Ur Bladmannens gap i 
Linköping domkyrka 
liksom ur Kirtimukha-
figurens gap väller  
slingerrankor och blad-
ornament.  

 
Adèle Schreiber är konsthistoriker och författare till bl.a. 
böckerna ”Enhörningen: djuret som ingen skådat men många 
skildrat”, "Den hinduiska gudavärlden i indisk konst och 
litteratur" och nu senast ”Judiskt liv i Indien”.  
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Program  
(omval) och Gun M Jakobsson till revisorssuppleant 
(nyval) och dessa valdes. 

9. Val av valberedning 2011. Elisabet Römert, Kåre 

Strömberg, Marie-Louise Reinius och Kaj Valtersson 
föreslogs till omval. Dessa fyra valdes. 

10. Beslut om årsavgift 2011. Styrelsen föreslog oför-
ändrad årsavgift, 150 kr per person, familjemedlem 
50 kr. Den som blir medlem efter halva året dvs efter 
2011-07-01 erlägger halv avgift 75 kr.  Mötet beslöt 
enligt styrelsens förslag. 

11. Förslag till budget 2011. Kassören Eva Innings 
föredrog budgetförslaget för 2011. Med utgångs-
punkt från det upptryckta förslaget besvarades frå-
gor. Styrelsen har beslutat att avskriva boklagret med 
återstående 5000 kr under 2010 och låta trycka 
omslaget av ett nummer av NOS 2011 i färg. Bud-
getförslaget godkändes. 

12. Motioner Harald Eneroth har lämnat motioner i 

18 punkter. Förslagsställaren gav sina synpunkter. 
Mötet konstaterade att flertalet av punkterna be-
handlades på vårmötet 2009, med undantag för 
punkt 8-9 som togs upp under Övriga ärenden. 

13. Aktuell information om samarbete med andra föreningar 

Erik Elvers, Anders Schærström och Bente Edholm 
redogjorde för föreningens samarbete med andra 
föreningar med intressen inom FNSiN:s område och 
om värdet av  gemensamma arrangemang. Informa-
tion går ut till föreningarnas medlemmar. För 
FNSiNs  resor med övernattning, till exempel Got-
ska Sandön, gäller att varje deltagare är medlem i 
FNSiN. Anders, som nu lämnar FNSiNs styrelse, är 
tillsammans med Anders Tunevi medlem i Förening-
en Nordens Stockholmsavdelnings styrelse. 

Övriga ärenden Föreslogs a) att styrelsen tillhandahåller 
skriftlig information före mötestillfällena, i stället för 
att som brukligt är, delas ut vid  aktuellt  möte. Ord-
förande och kassör förklarade att det är svårt att till-
mötesgå. Extra utskick kostar.  b) att föregående 
protokoll från allmänt möte sänds ut inom en må-
nad. Styrelsen skall ta upp förslaget.                                                                
 
Ordföranden avslutade mötet och tackade medlem-
marna för förtroendet. 
Sekreterare:    Ordförande: 

Monica Ajne                      Owe Lundin 

Justeras: 

Margareta Thorsson                    Lars Bergelv 

Mötet inleddes med att Anders Schærström avtacka-
des för sin enastående insats för FNSiN. Därefter 
berättade Adèle Schreiber om ”Gröne Mannen”. Vi 
fick njuta av berättelsen om och se bilder på Gröne 
Mannen bland annat i kyrkor från olika länder och 
århundraden. 

BLEKINGE -  årets landskapsresa 
 

Årets landskapsresa går till Blekinge i augusti.  Hu-
vudspåret för resan är tåg till Karlskrona där vi hyr 
bilar och tar oss till något boende centralt i landska-
pet, dvs troligen i Ronneby eller Karlshamn, som blir 
bas för våra utflykter.  
 Upplysningar Erik Elvers e.elvers@bredband.net 

NATUR OCH KULTUR I  
BROMMA 
Söndagen den 1 maj kl 10.00 
 

Vi utgår från Åkeshovs T-banestation och vandrar 
därifrån till Kyrksjön, där vi förhoppningsvis bl.a. får 
se svarthakedopping. Därefter går vi vidare till 
Bromma kyrka, som är byggd på 1100-talet och är en 
av Mälardalens tre rundkyrkor. Vid Ängby slott finns 
Fatburen, som lär vara Stockholms äldsta träbyggnad 
och vid Runstensvägen i Norra Ängby tittar vi på en 
runsten. Turen går vidare förbi Råcksta träsk, som 
vanligtvis också bjuder på rikt fågelliv. Därifrån tar vi 
oss till Mälarens strand, passerar en lokal med 
pestskråp och vilar en stund i resterna av snuskung-
ens punchveranda. På väg tillbaka till tunnelbanan 
går vi också förbi Ljunglöfska slottet, snuskungens 
sommarbostad. Till sist beser vi den K-märkta tun-
nelbanestationen i Blackeberg. Medtag matsäck och 
gärna kikare. Vi träffas i biljetthallen i Åkeshovs T-
banestation. Vill du veta mer, kontakta Gunnel Wal-
lén gunnel.wallen@comhem.se   eller 08-87 81 47. 

KALATTUUT 
 

Vi tar fortfarande emot preliminär intresseanmälan 
till den grönländska dansen Kalattuut, men vi letar 
efter lämplig lokal och flyttar evenemanget till hös-
ten. Anmäl er gärna till Bente af Edholm  
bente.fnsin@gmail.com   

VANDRING PÅ HELGÖ  
Lördagen den  16 april klockan 11.15 
 

En guidad visning med  arkeolog Linda Wåhlander 
bland Helgös fornminnen. 
Buss från Brommaplan. Tag buss 176 mot Stenham-
ra kl 10.25 till Ekerö Centrum (10.42)  Byte till buss 
309, som avgår kl 10.43 och är på Fornbyvägen 
11.08. Med bil åker du förbi Ekerö centrum till 
Nyckelby (drygt 5 km) Där svänger du vänster mot 
Helgö (skylt finns). Efter bron till Helgö är det några 
hundra meter till busshållplatsen Fornbyvägen, där vi 
träffas klockan 11.15   - Medtag matsäck. 
Vill du veta mer, kontakta Eva Innings  08–774 1253     
eva.innings@telia.com 



VÅRKVÄLLSVANDRING I  
SLOTTSPARKEN 
fredag 6 maj kl 18.30 
 

Vi samlas på Bergshamra torg (t-bana till Bergshamra 
på Mörbylinjen, norra uppgången) för den traditionel-
la vårkvällsvandringen längs Brunnsviken, på Ulriks-
dalsåsen och i Ulriksdals Slottspark. En liten te/
kafferast på vägen.  
Anmälan kan men behöver ej göras till turledaren 
Erik Elvers e-mäle erik.elvers@bredband.net eller  
08-858488 (hem).  
 
 

SKÖN SÖNDAG I SANDEMAR 
Söndagen den 22 maj  
 

Nu har det blivit tradition att åka till Sandemar för att 
få se de flesta av Stockholmsområdets vårblommor i 
full prakt. Till de mest spektakulära hör kungsängslil-
jor, majvivor och mandelblommor.  
Om vädret är fint och vi vill se fler blommor fyller vi 
bilarna och kör några 100 meter mot Dalarö. Där 
finns en liten P-plats varifrån det leder en stig in i 
reservatets östligare delar. Här bör vi finna massor av 
kärrknipprot (dock i knopp), tätört och fler majvivor. 
I slutet av juni blommar här den lilla och mycket säll-
synta orkidén gulyxne. Om solen skiner intar vi vår 
matsäck på bryggan, som ligger inom reservatet. 
 

Klockan 11.00 samlas vi på naturreservatets P-plats. 
Vägbeskrivning:  Med bil väg 73 mot Nynäshamn, 
avfart mot Dalarö. Fortsätt cirka 15 km och sväng 
höger in på naturreservatets P-plats. 
Från Stockholms Central tag pendeltåg mot Nynäs-
hamn (Västerhaninge) kl 10.04. Efter 24 minuter 
(10.28) stig av vid  Handen och  byt till buss 839, som 
avgår 10 minuter senare (10.38).  Avstigning vid håll-
plats Svärdsnäsviken. 
Vill du veta mer kontakta Eva Innings  
08-774 1253 eller eva.innings@telia.com 
 

STORÄNGSUDD  
Lördag den 28 maj.  
 

Samling Beatelundsvägen klockan 11.00. 
Storängsudd i Värmdö kommun är ett av de minsta 
reservaten i Stockholms län och ligger vackert vid 
kanten av Baggensfjärden på Farstalandet. Det blev 
reservat på 1930-talet. halvöppen, hällmarksbunden 
ek/hasselskog. 
 I floran dominerar getrams, vårärt, vitsippa och gök-
ärt. På de öppna hällarna växer styvmorsviol, mandel-
blom, svartkämpar och brudbröd. Även vitsippor, 
smörblomsarter och hässleklocka förekommar, lik-
som en strandäng med agnsäv och bladvass. I maj 
blommar orkideérna Adam och Eva, tvåblad, nattviol 
och kungsängsliljan. 
Det finns ett gravfält med ett 30-tal gravar, varav en 

större hög från yngre järnåldern. Gravar och ugnar 
finns också efter tiden 1719 när ryssen försökte inta 
Stockholm och Sverige genom Baggensstäket. 
Mimmi Öberg (känd för FNSiN-medlemmar som åkt 
med henne till Tänndalen) kan berätta om flora och 
arkeologi. 
Buss (428 X eller 430 X) från Slussen till hållplats 
Beatelundsvägen. Därefter promenad på drygt 2 km. 
Vi samlas vid busshållplatsen. Räkna med en skön 
eftermiddag. Ta med picknickmat. Mindre p-plats 
vid reservatet. 
Föranmälan är inte nödvändig men kontakta gärna 
Anders Schærström 08-758 30 03;  
070-693 91 28; anders.schaerstrom@telia.com... 
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ORKIDÉUTFLYKT I SKÄRGÅRDEN 
Söndagen den 19 juni 
 

Vi återupptar den traditionella båtutflykten med 
blomsterskådning då floran är som bäst kring Run-
marö och Munkö.  
Det finns ett stort antal vilda växter inklusive flera 
orkidéer bl. a den pampigaste av dem alla guckuskon. 
Även berget är intressant här ute med sina vulkanis-
ka veckningar.       
Det blir en 2-3 timmars vandring inklusive picknick 
och med  möjlighet till sol och bad. 
Tag buss 434 mot Överby från Slussen klockan 8.48. 
Kliv av efter 44 minuter i Stavsnäs. Kaj möter med 
båt i Stavsnäs vinterhamn klockan 9.35 
 
Kostnad högst 100 kronor för bensin och båt.                                                                                                          
Hemresa med buss 433 går en gång per halvtimme 
vid 17 – 18 tiden 
 
Föranmälan senast den 17 juni till Kaj Valtersson  
08 7101892, Runmarö 08 57152222   
mobil 070 4733004 

TRÄDGÅRDSVANDRING I  
BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN 
Onsdagen den 1 juni kl 18.00 
 

Vi träffas på baksidan av Universitetets T-
baneuppgång vid det lilla koloniområdet Ekens 
grind. Roslagsbanans nya station Freskati har vi då 
framför oss. Vi går sedan över Roslagsbanan via nya 
viadukten och viker av mot höger och går den nyan-
lagda vägen utefter spåren och kommer in i Bergi-
anska Trädgårdens nya våtmarker. Som synes av ru-
briken är det Bergianskas många spännande träd 
(och buskar) vi skall koncentrera oss på, många av 
dem lär blomma, t.ex. Näsduks- och Trumpetträden. 
Rundvandringen lär ta mellan en och två timmar. 
Ingen föranmälan behövs. Vill du veta mer  kontakta 
Eva Innings 08-7741253 eller eva.innings@telia.com 



 
Vår- eller försommarresan till Gotska Sandön är nog FNSiNs klassiker framför andra.  
I år infaller Kristi Himmelfärdsdag på torsdagen den 2 juni och nationaldagen följande måndag. Båten går  
endast på onsdagar och fredagar, inte på torsdagen. Därför har vi bokat platser på Gotska Sandön fredag 3 – 
måndag 6 juni. Utresa från Nynäshamn på fredag morgon, hemresa på måndag kväll. Den som så vill kan emel-
lertid förlänga vistelsen på den sköna ön genom att åka redan på onsdagen. 
Gotska Sandön behöver knappast någon presentation för föreningsmedlemmar vid det här laget –men nya 
medresenärer är alltid lika välkomna. Långa stränder, tallskog, behagliga stigar, orkidéer, spännande skrönor och 
dramatisk historia.  
Vi gör gemensamma vandringar för deltagare som vill gå tillsammans.  Eftersom det blir en relativt sen resa 
denna vår finns det god chans för rödsyssla. All mat och dryck (utom vatten) måste medföras.    
Inkvartering i eget tält, hyrtält med sängar, trebäddsrum eller fyrabäddsrum.  
Kostnad per person för resa och övernattning vid fyllt rum / hyrtält. Om t ex 2 personer delar på ett 3-
bäddsrum blir kostnaden högre eftersom vi betalar för hela rummet, kontakta Erik Elvers för prisuppgift . 
Vi har bokat platser med utresa fredag. Den som hellre vill åka på onsdagen bör höra av sig till Erik Elvers. 
Inför resan ordnar vi ett förmöte, där vi går igenom alla praktiska detaljer. 
Antalet platser är begränsat, så dröj inte för länge med att anmäla dig, om du är intresserad. 
 
Anmälningar mottages av Erik Elvers e.elvers@bredband.net.; 08-85 84 88. Frågor besvaras också av Erik samt 
av Anders Schaerström, anders.schaerstrom@telia.com; 08-758 30 03 
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N O S  t i p s a r  

GUIDAD BÅTTUR i KUNGLIGA  

NATIONALSTADSPARKEN  (FFE) 

torsdag 28 april  
Ett populärt årligt evenemang är FFEs traditionella 
och populära båttur i Kungliga nationalstadsparken. 
Rutten är den vanliga upp till Ulriksdal och Edsviken 
med guidning på natur&kultur 
och diverse hot mot Kungliga nationalstadsparken. 
Huvudguide är Henrik Waldenström med inspel från 
andra främst FFEs ordf Richard Murray. 
Anmälan till Birgitta Bergquist tel: 08-15 43 42, ange 
namn, förening, telefon samt ev beställning av matig 
smörgås+dryck á 50 kr. 
Även möjlighet att mejla:  
birgitta.bergquist@naturvetaren.se 
Start/slut:  kl 18.00-20.30 
Plats:       ToR  Nybroviken kajplats 12 
Pris:         120 kr betalas ombord.  

LÅNGFREDAGSVANDRING (STF)  
PÅ SÖDRA DJURGÅRDEN 
fredag 22 april  
Samling kl 10.30 vid  Spårvagn 7, ändhållplatsen vid 
Sergels torg, för färd till Waldemarsudde där vand-
ringen börjar. Kostnad : 20 kr  
Anmälan till Mats Gullberg, tel 070-570 92 47 
Vandringen går längs stigar och skogsvägar utmed 
och nära Garnsviken. Lätt kuperad terräng. Vandring 
ca 15 km. Utrustning:  Klädsel efter väderlek och 
underlag. Matsäck för tre raster. 
Vandringsledare:  Mats Gullberg, 070-570 92 47 och 
Bengt Dahlbeck, 070-491 23 44 

VANDRING I SKURUPARKEN (STF) 
lördag 7 maj  
Samling vid Skurustugan kl. 11.00. Buss 409, 413, 
414, 422 och 471 från Slussen till hållplats Skurustu-
gan. Restid ca 15 min. 
Kostnad : 20 kr  
Utrustning: Medtag matsäck. 
Ledare Mats Gullberg 070-570 92 47. 
 
VANDRING I SÖDRA ROSLAGEN (STF) 
tillsammans med Össeby Hembygdsförening 
lördag 21 maj  
Samling för alla kl 10.15 vid Kvarnstugan, Brottby.  
Bilburna åker Norrtäljevägen E3, sväng höger vid 
Brottby  trafikplats och sen höger igen efter ca 50 m, 
in på en stor parkeringsplats.  Vi andra samlas vid 
Tekniska högskolan buss 676 kl 9.30 för färd till 
Brottby trafikplats. Ledare Mats Gullberg    
070-570 92 47 och Bengt Dahlbeck 070 491 23 44 
 
NATTVANDRING (STF) 
fredag 10 juni  
Starttid: 20.30. Sluttid: lördag morgon. 
Samlingsplats och tid: Stockholms central kl 20.30, 
Pendeltåg mot Södertälje, sista vagnen. Avstigning 
vid Huddinge station för byte till 
buss 709 kl 21.05, till hållplats Ådran. 
Utrustning: Klädsel efter väderlek och underlag. Sta-
diga skor rekommenderas. Matsäck för minst tre 

raster.  
Ledare Mats Gullberg   070-570 92 47. 

GOTSKA SANDÖN 
 3-6 juni 




