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Vä rvinter. Vilkä tänkär och kä nslor vä cker det 

ordet? Släsk, regn, blo tsno , en ä rstid som ä r 

värken det enä eller det ändrä. En tid äv fo r-

hoppningär, dä  ljuset ä tervä nder, dä  de djä rv-

äste blommornä, sno droppärnä, visär vä gen. 

Dä  ällt fler smä fä glär bo rjär o vä info r vä rens 

storä konsert. Täkdropp. Eftermiddägssol i lä  

mot en husvä gg. Sä  smä ningom ljudet frä n mä-

skinen som sopär upp gruset efter vintern. 

Känske kän du kä nnä dig no jd med vinterns 

skid- eller skridskoä kning. Känske drär du en 

lä ttnädens suck o ver ätt kylän och mo rkret vi-

ker.  

Fo r FNSiN ä r det dägs fo r ä rsmo tet, som vi käl-

lär vä rmo te, och summeringen äv ett innehä lls-

rikt 2018. Vi kän dessutom redän se tillbäkä pä  

en lyckäd vintersä song. Vi här (nä r dettä 

skrivs) häft tre utmä rktä fo redräg. Henrik Wäl-

denstro m här berä ttät om Nätionälstädspär-

kens tillkomst och äktuellä utmäningär. Chris-

ter Westerdähl här gjort oss medvetnä om drä-

mätiken lä ngs gämlä vä gär och stigär. Chärlottä 

Forss här hä llit ett mycket entusiästiskt och 

kunnigt fo redräg om ett skede i kärtogräfins 

historiä, dä  upptä cktsfä rder och näturveten-

skäp ersätte, och i viss mä n bländädes, med re-

ligio sä fo restä llningär om vä rldens beskäffen-

het. 

Vä ren ä r, pä  sä tt och vis, den ä rstid som det ä r 

lä ttäst ätt go rä progräm fo r. Utomhussä songen 

bo rjär. Det ä r bärä ätt vä ljä och vräkä bländ 

vändringsledernä. I FNSiN kän vi rä knä med 

säkkunnig fä rdledning. Det bo rjär ocksä  bli 

dägs funderä pä  sommärpläner. En del hittär 

du pä  sidornä 14 och 15 hä r i NOS. Sä  lä ngt som 

till ho sten vill vi inte tä nkä nu, men litä pä  ätt 

det finns ide er pä  läger. Näturligtvis fä r du sjä lv 

mycket gä rnä kommä med ide er och fo rsläg. 

Nu fo rso ker vi kompletterä NOS med medlems-

breven viä e-post fo r ätt ge medlemmärnä mer 

tips och nyheter inom vä rt intresseomrä de och 

vid behov informerä om fo reningsängelä gen-

heter. Om du inte redän finns pä  sä ndlistän kän 

du vä ndä dig till Evä Boländer. 

Sämärbete med nä rstä ende fo reningär här stor 

betydelse fo r oss. Det betyder ätt vi kän nä  flerä 

deltägäre, fä  fler ide er och kontäkter, fo rbä tträ 

ekonomin sämt fo rdelä ärbetet pä  flerä. Nu gä r 

vi vidäre. 

Gläd vä r! 

Redaktionen 

 

Foto: Claes Göran Ström 
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En äv de fo rstä ärtiklär jäg skrev i NOS häde 
titeln Islands natur speglad i dess språk, info rd i 
NOS nr 3 1986. Den nä s viä FNSiNs hemsidä 
(http://mediä.fnsin.nu/NOSAR/1986/
nos3_1986.pdf) fo r den som vill se nä rmäre pä  
den, men kä rnpunkten vär ätt det finns intres-
säntä skillnäder mellän en del fästä uttryck 
(”fräser”) i svenskä och islä ndskä som ä ter-
speglär de olikä näturtypernä i Sverige och pä  
Isländ. T ex motsväräs svenskäns det växer inte 
på varje träd i islä ndskän äv det växer inte på 
varje strå, Sverige ä r ju ett skogsländ och bilden 
trä d ä r mä lände fo r en svensk medän Isländ i 
stort sett säknär skogär och de 10 % äv ländets 
ytä som inte tä cks äv o knär eller jo klär till stor 
del ä r ä ngsmärker. I ett jordbrukssämhä lle ä r 
uttrycket det är tunnsått med sämmä betydelse 
lä ttfo rstä tt. 
 

Studiet äv ”fräser” (ordsprä k och ändrä fästä 
uttryck) ä r en gren i lingvistiken som källäs just 
fräseologi, och utmä rkände fo r en fräs ä r ätt 
den bestä r äv minst tvä  ord och ätt dess bety-
delse inte (no dvä ndigtvis) ä r ordägränt väd 
fräsen sä ger. Bränt barn skyr elden innebä r ju 
ätt den som här dä ligä erfärenheter äv nä got 
undviker dettä nä got ä ven om det inte ä r en 
eld. Fräser innehä ller oftä ett bildsprä k fo r ätt 
budskäpet skäll bli ä skä dligäre, som trä den 
ovän, och formuleräs ocksä  oftä med ällitterät-
ion (brä nt bärn…) eller slutrim fo r ätt värä 
verkningsfulläre. 
 

Jäg här jä mfo rt svenskä och tyskä ordsprä k fo r 
ätt se om de skulle uppvisä motsvärände skill-
näder som jäg lägt mä rkte till mellän svenskä 
och islä ndskä fräser. Utgä ngspunkten vär 
Norstedts ordsprä ksbok (utgiven 1996) som 
tär upp cä 1300 ordsprä k pä  svenskä, engelskä, 
fränskä, spänskä och tyskä under olikä temän. 
Jäg gick igenom ungefä r en tredjedel äv dem 
och sä g pä  om de änvä nde bilder, i sä  fäll om 
dessä vär hä mtäde ur näturen och i sä  fäll om 
sämmä eller olikä bilder änvä ndes i svenskä 
och tyskä. Som täbellen nedän visär vär det 
166 (äv 456) ordsprä k som änvä nde en bild 
och äv dem vär det bländ de svenskä ordsprä -
ken 115 som änvä nde ett djur (o verstä räden) 
dä r tyskän i 66 fäll änvä nde sämmä djur och i 
31 fäll ett ännät djur. I 11 fäll änvä nde bä de 
svenskän och tyskän en ännän bild ur näturen 
ä n ett djur och i 7 äv dessä fäll olikä bilder. Det 

ä r älltsä  i flertälet fäll som de bä dä sprä ken än-
vä nder sämmä symbolik, men jäg sä g nä rmäre 
pä  de 38 fällen dä r bildernä skiljer. 
 

De skillnäder som ä ndä  fänns häde inte sämmä 
tydligä koppling till olikä näturtyper eller djur-
liv som syntes i jä mfo relsen mellän svenskä 
och islä ndskä. Tyskän här en del uttryck med 
ä snä dä r svenskän här hä st (sv: män lä gger det 
tyngstä lässet pä  den villigäste hä sten; ty: der 
ju ngste Esel muß die Läst trägen / den yngstä 
ä snän mä ste bä rä lässet).  A snor ä r ko ldkä ns-
ligä och dä rfo r vänligäre i Tyskländ, och pä  
sämmä sä tt finns en del tyskä ordsprä k dä r 
män änvä nder fikon och druvor som symboler. 
Nä grä flerä exempel kommer i slutet äv ärti-
keln.  
Att skillnädernä ä r fä  beror fo rstä s pä  ätt Sve-
rige (ä tminstone de merä befolkäde delärnä) 
och Tyskländ ä r gänskä likärtäde näturmä ssigt 
vilket spelär sto rre roll ä n ätt sprä ken ä r merä 
ävlä gset slä kt ä n svenskä och islä ndskä. 
Svenskä och islä ndskä ä r ju bä dä nord-
germänskä (nordiskä) sprä k, medän tyskän till-
sämmäns med bl ä engelskä och nederlä ndskä 
ä r vä stgermänskt. Vidäre här svenskän stä tt 
under stärkt inflytände frä n bä de lä gtyskä 
(under medeltiden) och ho gtyskä (1500- och 
1600-tälen) sä  en del fräser kän hä lä näts in, 
och en del uttryck här en gemensäm grund t ex 
i Bibeln (gä ller dä  i och fo r sig ä ven islä ndskä). 
Det vore intressänt ätt jä mfo rä olikä tyskä diä-
lekter dä r män rimligen borde kunnä finnä 
skillnäder mellän formuleringärnä i t ex 
Schleswig-Holstein ä  enä sidän och älpomrä det 
ä  ändrä sidän, men en sä dän underso kning lä g 
ju lä ngt utänfo r rämen fo r min uppsäts (5 ho g-
skolepoä ng, älltsä  3-4 veckors ärbete)! 
 
Nä grä exempel pä  skillnäder i uttryck mellän 
svenskä och tyskä: 
 
 

sv: Korpen blir äldrig vitäre, hur oftä hän ä n 
tvä ttär sig / Krä kän blir inte vitäre, fo r ätt hon 
bädär. 
ty: Einen Mohren känn män nimmer weiß 
wäschen (en mor känn män äldrig tvä ttä vit) 
Bortsett frä n ätt det tyskä uttrycket nu fä r be-
träktäs som politiskt inkorrekt ä r det klärt ätt 
tyskärnä häft merä kontäkt med Spänien ä n 
väd svenskärnä häde. 
 
 

 

Naturskillnader återspeglade i språk 
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sv: Vär fä gel sjunger efter sin nä bb  
ty: Ein Kuckuck und ein Zeis’ singen nicht eine 
Weis’ (en go k och en siskä sjunger inte pä  
sämmä vis) 
 

Tyskän ge precisä exempel pä  fä glär, och vä -
sentligä ord här fo rkortäts fo r ätt fä  till ett rim 
(siskä heter Zeisig, vis (sä tt) heter Weise) 
 
sv: Sovände rä v tär ingen ho nä / Sovände ulv 
biter ingä fä r  
ty: Schläfen bringt kein Brot ins Häus (ätt sovä 
ger inget bro d i huset) / Wer schlä ft, fä ngt ke-
ine Fische (den som sover fä ngär ingä fiskär). 
Bro dkulturen stä r ho gt i Tyskländ. 
 

sv: Villig oxe skäll män inte drivä  
ty: Willig Pferd soll män nicht spornen (villig 
hä st skäll män inte sporrä) 
 

sv: Att processä och byggä go r äv en oxe en 
myggä 
ty: Wer einen Prozeß gewonnen, hät eine Kuh 
gegen eine Henne getäuscht (den som vunnit 
en process här bytt en ko mot en ho nä) 
 

se: Krokigt trä d kän inte bä rä god frukt  
ty: Män liest nicht Feigen vom Dornsträuch 

(män sko rdär inte fikon frä n to rnbuskär) 
 

sv: Ett ruttet ä pple go r mä ngä 
(finländssvenskä: en kletsopp fo rsto r en 
svämpkorg) 
ty: Ein fäules Ei verdirbt den gänzen Brei (ett 
dä ligt ä gg fo rdä rvär helä moset; med rim) 
 
 

Kontentän äv studien vär älltsä  ätt skillnädernä 
mellän uttrycken i svenskä och tyskä vär smä  
och känske kän beskriväs med uttrycket berget 
fo dde en rä ttä / Berge kreißen, doch eine Mäus 
wird geboren (berg krystär, ä ndä  fo ds en mus). 
Men med tänke pä  ätt näturskillnädernä mel-
län Sverige och Tyskländ som sägt ä r mä ttligä 
kän resultätet ses som ett sto d fo r tänken i min 
gämlä NOS-ärtikel, ätt bildernä i ett sprä k ä ter-
speglär den omgivning dä r det täläs.  
 

Erik Elvers 
 

Källor: 
Norstedts ordsprä ksbok, Stockholm 1996 
Erik Elvers: „Käufen wir die Kätze oder däs 
Schwein im Säck?“ (B-uppsäts i tyskä, Sth Univ, 
2017)  

  Tysk bild jämfört med svensk 

Svenska Samma 
djur 

Annat 
djur 

Annan 
natur, 
samma 

Annan 
natur, 
annan 

Annat, 
samma 

Annat, 
annat 

Summa 

djur 66 31   3   15 115 

natur, ej 
djur 

  4 11 7     22 

annat   15   5 3 6 29 

Summa 66 50 11 15 3 21 166 

Medlemsfo reningärnä i fo rbundet fo r Eko-
pärken vär inbjudnä till en konferens pä  
Kungligä Djurgä rdens fo rvältning den 24 no-
vember. Soili Bisi-Stro m och jäg deltog som 
representänter fo r FNSiN.  

Fo rst fo relä ste Cläs Tollin om Kungligä nät-
ionälstädspärkens medeltidä historiä. Hän 
här skrivit en bok med titeln Stockholm, 
Klärä kloster och Kungslädugä rden”. Omrä -
det ä r enligt honom unikt historiskt och bio-
logiskt fo r ätt liggä sä  centrält. Det här bevä-
räts täck väre ätt det vär en kunglig jäktpärk. 

Hän fo rkläräde ocksä  olikä teorier kring väd 

Stockholm egentligen betyder. Enligt honom 
syftär nämnet pä  en stä ng (stock) som mär-
kerär ländskäpsgrä nsen pä  holmen som nu ä r 
Gämlä Stän.  

Efter fo redräget fo ljde en diskussion kring 
Stockholms städs pläner pä  byggnätion lä ngs 
Bergiusvä gen. Fo rsläg presenterädes om ätt 
fo rbundet skä värä mer proäktivt och kommä 
med egnä fo rsläg som gynnär nä rodling. Män 
skulle kunnä visä pä  hur män kän gynnä polli-
nering och bedrivä odling i utbildningssyfte.  

Nina Bohigas 

Föreningskonferens i  Förbundet för Ekoparken 
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tivt egyptiskt eller frä n Frä mre Asien. O n ä r ju 
fortfärände rund som en väcker, konformisk 
vulkän skä värä, om män lä gger till de bort-
sprä ngdä delärnä i mitten och i vä ster. Vid de 
nyä, sämstä mmigä däteringärnä äv äskän frä n 
eruptionen fänn män ett bevärät trä d som dä-
teräts till sämmä tid, mo jligen nä grä fä  ä r se-
näre. 

Nämnet visär ätt den vär rund innän eruption-
en. Vulkänen här under ä rtusenden värit o ns 
o de, och ä r det fortfärände. Tio mindre utbrott 
ä r registreräde mellän ä r 197 f.Kr. och 1950 
nutid. Utbrott redän ä ren 31 och 726 e.Kr. ä r 
till och med kä ndä till dätumet. 

Flerä gä nger fo re kätästrofen, innän o desdä-
gen, värnädes invä närnä äv jordskälv. Skälven 
blev ällt kräftigäre sämtidigt som trycket frä n 
den vä ldigä, underjordiskä mägmäkämmären 
o ppnäde sprickor dä r hävsvättnet forsäde in. 
Det glo dände berget, mägmän, bländäs äldrig 
med vätten och vulkänen exploderäde dä rfo r. 
Nä r Kräkätäu, en betydligt mindre vulkän, ex-
ploderäde, ho rdes dettä mä ngä tusen kilome-
ter. Enligt vulkänologer motsväräde Stroggi-
lis/Theräs explosion 600 megäton trotyl, eller 
40 000 Hiroshimäbomber (ä r det mo jligt?) 
Allä mä nniskor i nä rheten fick sinä trumhin-
nor sprä cktä. Lävä, äskä och pimpsten spru-
täde ut ur den ursprungligä krätern tills mäg-
mäkämmären to mdes. Dä  räsäde vulkänens 
vä ggär och mittpärti ner i den nybildäde cäl-
derän (cälderä ä r en so ndersprä ngd kräter). 
Mäteriälet sjo nk ner cä 400 m under den ny-
bildäde hävslägunens ytä. Cälderän blev, och 
ä r (efter min kärtmä tning) cä 12x7,5 km(N-S). 
Enligt feläktigä kä llor ä r den vä rldens sto rstä 
cälderä. Tobä pä  Sumäträ ä r mycket sto rre, 
men bildär en sjo , om det go r nä gon skillnäd. 
Helä Theräs yttermä tt ä r cä 18,5 x 16,5 km 
(NNV-SSO ). Cälderäns vä ggär ä r cä 100–330 m 
ho gä, bränt stupände ner mot mitten. O ns ur-
sprungligä yttre begrä nsning ä r troligen in-
täkt, jä mnt sluttände ner i det omgivände hä-
vet. Ytmä ssigt i hävsnivä  fo rsvänn dock nä stän 
hälvä o n, men en ä nnu sto rre volym fo rsvänn , 
eftersom mittpärtiet upp till krätern änses hä 
värit minst 1000 m ho gt.  

Mäteriälet som to mdes ur vulkänen, cä 65 
km3, här nyligen visät sig utgo rä det mä ktig-

 

Thera 

Efter de bä dä tidigäre ävsnitten om Kretä 
och det minoiskä Akrotiri pä  Therä händlär 
ärtikeln om vulkäno n Therä, älltsä  det verk-
ligä Atläntis och ändrä vulkäner.. 

Therä ä r en äv sju äktivä vulkäner i eller vid 
Medelhävet. Fyrä ä r belä gnä i Itälien. Dessä 
ä r Etnä pä  Sicilien, den ho gstä men gänskä 
ofärligä, eftersom den endäst brukär ge 
ifrä n sig tro gflytände lävä. Den endä vulkä-
nen pä  en liten o  ä r den stä ndigt äktivä 
Stromboli.  Ett stort omrä de med idäg 
mä ngä smä  kräträr intill och till och med 
under storstäden Neäpel källäs de Flegre-
iskä fä lten. De ä r nu under uppväknände. 
Mägmäkämmären under städen ä r stor och 
mycket färlig. Under forntiden inträ ffäde i 
omrä det mä ngä eruptioner, den vä rstä fo r 
39 000 ä r sedän, ett supervulkänutbrott, 
mycket o desdigräre ä n Therä. Under flerä 
ä r do dädes troligen nä stän helä befolkning-
en i sydo strä Europä, äv bä dä ärternä, vi 
och neändertälärnä. De sistä äv de senäre 
o verlevde endäst  i so drä Spänien, sä kerlig-
en beroende pä  vindriktning, utäv vulkän-
vinter, medfo rände kylä, svä lt och äsktä cke. 
Vä r ärt fänns ju redän spridd och i skydd pä  
ändrä kontinenter. Den fjä rde vulkänen ä r 
fo rstä s den nä rä Neäpel belä gnä Vesuvius, 
en färlig äskvulkän, som ällä historieintres-
seräde kä nner till. 

De tre äktivä vulkänernä i Grekländ ligger i 
Egeiskä hävet med Therä i mitten, den endä 
som häft en sto rre eruption pä  mä ngä tu-
sentäls ä r. Vä ster om Therä ligger Melos och 
o ster om Therä Nisiros. Pä  dessä bä dä finns 
det värmä kä llor och gäser som sipprär ut. 
Nä r vä r plänet i stort sett intägit sin nuvä-
rände kontinentälform fo r mä ngä miljoner 
ä r sedän vär Egeiskä hävet med dess o är 
fäst länd och sätt ihop med Grekländ och 
Turkiet. Dä refter ho jdes Medelhävet sä  ätt 
endäst bergstoppärnä stäck upp, nutidens 
o är. Dessä sju vulkäner ä r de endä äktivä i 
helä Europä undäntäget o är i Atlänten. 

Theräs ä ldstä kä ndä nämn ä r Stroggili (eller 
Stroggyle, Strogyle, Strongyle, Stronghyle), 
ett pässände nämn som betyder ”den 
rundä”. Nämnet ä r ä ldre ä n eruptionen cä 
1613 f.Kr., och bo r värä minoiskt, älternä-
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Kustbild från Thera: tjockt lager av aska. 

äste kä ndä lägret äv frä mst äskä äv Jordens ällä 
vulkäner, men inte äv lävä som oftä uppges, 
t.ex. inom turistbränschen. Lägren äv äskä och 
pimpsten värierär mellän 20 och 80 m med 
nä grä fä  undäntäg. Pä  delär äv det ho gstä bergs-
omrä det, 567 eller 584 m ho gt, pä  o ns so drä 
del, ä r det ursprungligä berget blottät, ä ldre ä n 
vulkänen. Den pyroklästiskä äsklävinen vär 
uppskättningsvis 700 gräder het och vä llde 
främ cä 300 km i timmen, enligt vetenskäpligä 
uppgifter. Storä underso kningär ä r 2006 visär 
ätt äsklägret ovä ntät ligger likä tjockt (20 – 80 
m) pä  hävsbotten ä ndä till cä 30 km frä n o n, ä t 
olikä hä ll. Män här genom läborätoriefo rso k 
sett ätt den hetä äskän rinner flytände pä  hävs-
ytän i sämmä hästighet som pä  länd, tills den 
sjunker. Askän ä r ä ven noteräd i isen pä  Gro n-
länd. Askän frä n Vesuvius nä dde 6 km. 

De enormä tsunämivä gornä vär nä rmäst o n 
känske 200 m ho gä. Nä r de nä r lä ngt ut frä n ur-
sprunget sjunker de ihop och energin flyttär 
ner under ytän sä  lä nge de fo rflyttäs pä  djupt 
vätten, helä tiden i ho g hästighet. Lä ngt frä n 
länd kän de värä nä stän osynligä. Men nä r de 
kommer in pä  grunt vätten suger de upp ällt 
vätten nä rä länd och blottlä gger hävsbottnen. 
Sämtidigt reser de sig som en vä gg, i Kretäs fäll 
till känske 20 – 70 m. Dettä hä nde ä ven vid 
Athen, cä 230 km frä n Therä, enligt Pläton. Nyä 
borrningär under hävsbottnen utänfo r strän-
den i Isräel, 1000 km frä n Therä, visär pä  en 
vä ldig tsunämi cä ä r 1620 f.Kr. 

Den endä kä ndä kräftigäre eruptionen ä n Therä 
de senäste 10 000 ä ren vär den storä vulkänen 
Tämborä pä  o n Sumbäwä i Indonesien, som ex-

ploderäde sä  sent som ä r 1815. O n ä r stor sä  
vulkänen sjo nk inte i hävet. Ungefä r 100 km3 
mäteriäl hämnäde i ätmosfä ren och strätosfä -
ren. A ret 1816 källädes i Europä ä ret utän 
sommär, med missvä xt, svä lt och sno  mitt i 
sommären. Dettä vä ldigä utbrott ä r mä rkligt 
litet omtälät. Det hä nde ju älldeles nyss, geo-
logiskt sett. Känske fä  koloniältjä nstemä n 
fänns pä  pläts. Sä  vär inte fället nä r vulkäno n 
Kräkätäu i Sundäsundet mellän Jävä och Su-
mäträ exploderäde ä r 1883. Mässor äv euro-
pe er vär nä rvärände. Endäst 18 km3 mäteriäl 
lä mnäde dä  vulkänens inre. Alldeles innän 
dettä hä nde häde den elektriskä telegräfen 
invigts, sä  män fick i Europä ho rä om hä ndel-
sen efter bärä ett pär timmär. 

I den ändrä, nordvä strä delen äv Sumäträ in-
trä ffäde fo r cä 74 000 ä r sedän det vä rstä ut-
brottet i vä r ärts historiä, dä  vi ho ll pä  ätt ut-
vändrä frä n Afrikä och befolkä pläneten. Vul-
känen heter Tobä och här jordens sto rstä 
synligä cälderä, cä 105 x 40 km, nu med en 
djup sjo  i. Den ä r äktiv och ä r jä mte vulkän-
omrä det i Yellowstone vä rldens mest fruk-
täde vulkän. Jäg upptä ckte ätt den ligger äll-
deles ovänfo r plätsen i Aceh dä r tsunämin ä r 
2004 fo ddes, vilken drä nkte 250 000 mä nni-
skor, menär män. Tobä häde den ho gstä styr-
kän pä  skälän äv vulkänutbrott, nr 8, nä stän 
9, som inträ ffär tvä  gä nger per miljon ä r i ge-
nomsnitt. Utslä ppet i luften här berä knäts 
värit minst 2800 km3, och män bedo mer ätt 
nä stän ällä mä nniskor pä  Jorden dog ut. 

Tämborä och Therä här nr 7 pä  skälän. Nr 7 
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 Nea Kaimeni . Bilderna visar två av de  små aktiva  
kratrarna. 

Fotot visar alla de fem öarna, i förgrunden Thera, 
bakom kryssaren i tur och ordning Nea Kaimeni, där 
bakom Palea Kaimeni otydligt och den lilla Aspro-
nisi, samt i bildens högra kant Terassia. 

och 8 (ibländ bärä nr 8) källäs supervulkäner. 
Kräkätäu här nr 6 och Vesuvius bärä 5. Dennä 
skälä innebä r ätt Vesuvius slä ppte ut 1- 10 
km3 äskä ä r 79, Kräkätäu 10 – 100 km3. 
Therä änses älltid som nr 7 trots ätt den 
slä ppte ut mindre ä n 100 km3, medän Täm-
borä nä dde 100 km3, om män berä knät rä tt. 
Kräften i Tämborä, Therä och Kräkätäu 
mä rks ju äv ätt de exploderäde, medän krä-
tern pä  Vesuvius ä r intäkt. 

Allä svenskär här nog ho rt täls om vikingärs 
”Fimbulvinter” och ”Rägnäro k”, som äntyder 
Jordens undergä ng. Som vänligt menäde vä rä 
historiker ätt bäkgrunden vär en sägä, som de 
brukär go rä om sä dänt som ej finns nedskri-
vet. Nu fo rstä r män ätt det händlär om tvä  
eller tre vulkänutbrott, som ä gde rum pä  530-
tälet nä gonstäns i Asien och Centrälämerikä. 
Konsekvensen blev ätt en stor del äv folket i 
bl ä dägens Sverige svält och fro s ihjä l. Dessä 
hä ndelser syns i den nä rmäst obefintligä till-
vä xten äv ä rsringär i trä d, och byär o vergivnä 
dessä ä r. Alltsä  här det fo rekommit storä 
oupptä cktä vulkänutbrott som vi ä nnu ej re-
gistrerät. Sämtidigt drog den justiniänskä 
pesten främ i Europä. 

Therä bestä r fo r 
tillfä llet äv fem o är, 
tre normälä med 
fäst märk och tvä  
äktivä smä  vulkä-
no är äv lävä och 
äskä intill värändrä 
mitt i cälderän, 
vilkä ä r toppen pä  
den egentligä vul-
känen. De ä r bränt 
omringäde äv 400 
m djupt häv ned till 

”skälet” pä  den nyä mägmäkämmären. Mellän 
ä ren 2011 och 2012 vä xte mägmän med 10–
20 miljoner m3, och jordytän ho jdes dä  8 – 14 
cm. Fo rhoppningsvis ä r dettä en normäl fluk-
tuätion? (min tänke).  

Nio äv de 10 smä  (mer eller mindre) tidigäre 
nä mndä utbrotten ä gde rum i de tvä  nuvä-
rände centrälo ärnä, vilkä här kommit och 
sjunkit i omgä ngär, en till tre o är, just nu 
älltsä  tvä . Den hetäste och sto rstä heter Neä 
Käimeni, som kän beso käs lä ngs märkeräde 
stigär. Värfo r män bo r hä skor med rejä lä su-
lor, och gä rnä dricksvätten, beho ver vä l inte 
fo rkläräs. Gäser och ä ngä pyser stä llvis upp. 

Den mindre o n heter Päleä Käimeni. En endä äv 
de nä mndä 10 eruptionernä ä gde rum pä  en 
ännän pläts, dä  en o ppning NO  om huvudo n 
slä ppte ut mägmä under hävsytän i drygt tvä  
mä näder ä r 1650. Vulkänologer uppger ätt 
mägmä nyligen lä ckt ut pä  sämmä pläts. Jord-
bä vningär ä terkommer dä  och dä  sedän ä rtu-
senden. Den vä rstä pä  1900-tälet inträ ffäde ä r 
1956, dä  huvudorten Fhirä nä stän jä mnädes 
med märken. Dä  lä mnäde mä ngä invä näre o n 
fo r älltid. 

De tre o vrigä o ärnäs yttre visär den rundäde 
formen pä  den gämlä vulkänen. Den storä o n i 
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Det Antika Thera, den äldsta och den enda staden 
före fyndet av Akrotiri.  

Teatern ligger på kanten av ett 350– 400 m högt, 
brant  stup ner i havet.  

o ster heter Therä (till nyligen ä ven Säntorini), 
med en ytä pä  cä 76 km2. Den här känske 
10 000 invä näre (olikä uppgifter i litteräturen). 
Den ändrä o n, i vä ster, heter Terässiä (olikä 
stävningär), med bärä cä 300 invä näre. Mitt i 
SV inloppet i cälderän ligger den lillä Aspronisi, 
den minstä och obeboddä äv de tre o ärnä. Te-
rässiä ä r cä 9 km2. Eftersom helä o gruppen 
ocksä  heter Therä (eller Säntorini) tycks det 
värä omo jligt ätt fä  vetä om den här en ytä äv 
76 eller 85 km2. Enligt minä kärtmä tningär ä r 
huvudo n cä 18,5 km lä ng (N-S) och 2-5 km 
bred. Terässiä ä r bärä 4,5 x 2,5 km (N-S). 

Flerä äv de sto rre orternä pä  huvudo n ligger 
lä ngs kro nkänten äv stupet ner i cälderän. 
Fhirä ä r dä rfo r cä 2 x 0,5 km (N-S), tä täst be-
byggd med trä ngä, bilfriä grä nder pä  sjä lvä 
känten, med cä 250 m ner till vättnet. Husen ä r 
vitä med enstäkä blä  kupoler  och oftä blä  sim-
bässä nger, hä ngände ovän fritt fäll ner i äv-
grunden. Cälderäns käntnivä  o ver hävet ä r 
lä gst nere i o ns sydvä strä del, cä 100 m, men 
stiger snäbbt till 200 m, nä r norr om Fhirä 300, 
i norr 330 m och sjunker igen vid Oiä. Pä  lillä 
Terässiä nä r cälderäkänten i o ster ä ndä till 300 
m ho gt. Hä r finns ingä storä orter. 

Det fo rekommer diffusä uppgifter om mä nsk-
ligä spä r pä  Therä lä ngt ner i stenä ldern, men 
sä krä däteringär äv ospecificeräde fynd bo rjär i 
sen neolitisk tid pä  4000-tälet f.Kr., troligen 
grävfynd. Frä n tidig kyklädisk tid   (ä ldre ä n 
2000 f.Kr., troligen 3000) finns grävfynd nä rä 
Fhirä och Archängelos. Sistnä mndä ort ä r ej 
märkeräd pä  kärtor. Idoler (ävgudäfigurer) äv 
märmor och kerämik här hittäts dä r. Som 
nä mnts tidigäre finns vä rldens bä stä märmor 
pä  Kyklädernä, och Therä ä r ju en ursprunglig-
en kyklädisk o . 

Allä ä ldre fynd ä r frä n huvudo n, utom ett. A r 
1866 hä mtädes enormä mä ngder äskä och 
pimpsten nä gonstäns pä  Terässiä, till kon-
struktionen äv Suez-känälen. Exäkt vär pä  o n 
vet män inte, men plo tsligt sto tte män pä  bygg-
nädslä mningär pä  fo r mig okä nt djup. Storärtät 
nog tä ckte män o ver plätsen, men trä kigt nog 
märkeräde ingen lä get, och dettä glo mdes bort. 

Om nä grä fynd äv fo remä l gjordes ä r obekänt. 
Sä kerligen togs äskän frä n de lä gre och ä nnu 
obebyggdä delärnä i syd eller vä ster. Jäg här 
lä st om dettä i tvä  kä llor, men inte i minä ärke-
ologiskä huvudbo cker. Fitton nä mner dock ätt 
det finns flerä fyndplätser frä n fo re eruptionen 
cä 1613 f.Kr., utän detäljer. Hon sä ger bärä ätt 

Akrotiri vär det endä sto rre sämhä llet pä  Therä. 
Det ä r ju bärä en gissning, men troligen riktig. 
Sämhä llet pä  Terässiä upptä cktes älltsä  101 ä r 
innän Märinätos upptä ckt äv Akrotiri. Om hän 
kä nde till eller underso kte den mindre(?) bo-
sä ttningen här jäg ingä uppgifter om. 

En lokäl trädition go r gä llände ätt o ärnä lä g o de 
till cä 1200 f.Kr., dä  en liten hämn änlädes äv 
fenicier med en koloni pä  okä nd pläts, enligt en 
fo rmodän pä  Terässiä. Dessä häde redän ett 
skriftsprä k och gäv plätsen det nä st ä ldstä 
kä ndä nämnet, Källisti, ett pässände nämn som 
betyder ”den väckräste”. Den ä ldstä och endä 
kä ndä äntikä plätsen fo re ä r 1967 ä r den mest 
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Huvudorten Fhira är den enda egentliga staden på Thera . 
I bakgrunden syns öns högsta berg, Profitis Elias  (nästan 
600 m högt). 

Bilden visar de djupa lagren aska, med byn Oia i 
fonden, med den vita bebyggelse som  alla öarnas 
byar har. 

spektäkulä rä jäg sett i omrä det äv Medelhävet. 
Den grundädes nä gon gä ng mellän 1000 och 
750 f.Kr. äv dorer. En äv grundärnäs nämn här 
nu lä särnä sett mä ngä gä nger, älltsä  Therä, en 
”mytisk” kung. Plätsen ä r kä nd som ”Antikä 
Therä”. 

Den lillä städen, cä 800 x 200 m (NV-SO ) ä r 
belä gen pä  kro net äv en smäl bergsrygg, Mesä 
Vouno, cä 366 (396) m ho g som skjuter ut mot 
SO  och stupet ner i hävet, mellän o ns bä dä 
kä ndäste bädorter, Kämäri i norr och Perissä i 
so der. Den ligger nedänfo r, och som en fo r-
lä ngning äv o ns ho gstä berg, Profitis Eliäs, 567 
(584) m ho gt, i so drä delen äv huvudo n Therä. 
De flestä byggnädernä, äv mä ngä släg, ä r frä n 
hellenistisk tid (200-tälet e.Kr.). Mä rkligt ä r 
ätt äntikä uppbyggdä vättencisterner inne 
bländ ruinernä ä nnu idäg innehä ller uppsäm-
lät regnvätten, trots ätt de ligger ho gst uppe 
pä  en bergsrygg, utän tillrinningsomrä den. 
Män kän sittä bländ ruinernä intill känten äv 
stupet ovän hävet och se ner pä  ländände flyg-
plän. 

Män prä gläde t o m egnä mynt hä r pä  500-
tälet f.Kr. och främä t, med tvä  delfiner pä . Un-
der romersk tid (67 f.Kr. – 395 e.Kr.) fo rloräde 
städen sin betydelse och o vergävs sedän helt. 
Tvä  grävfä lt finns ocksä  vid städen. Den tyske 
ärkeologen Hiller von Gä rtringen grä vde ut 
städen pä  1890-tälet. Vid entre n stä r ä nnu en 
liten, mer ä n 1000 ä r (?) gämmäl kyrkä. Män 
kän ä kä pä  en bilvä g i sicksäck ä ndä upp frä n 
Kämäri, plätsens hämn under forntiden (ingä 
lä mningär synligä). Om män vä ljer ätt gä  ner 
pä  en liten stig i den färligt bräntä sluttningen, 
pässerär män fo rbi det minstä käpell  jäg sett, 
inbyggt i sluttningen vid en stor grottmyn-
ning. Hä r finns Theräs endä riktigä källkä llä, 
med utmä rkt dricksvätten. 

Efter kykläder, minoer, dorer och hellener, 

info rdes kristendomen pä  300-tälet under ro-
mersk tid. A r 395 blev Therä o stromerskt, 
älltsä  bysäntiskt till ä r 825, dä  äräber styrde 
till 961. Sedän kom mäkten under Genuä, 
Venedig och Itälien i 400 ä r. Sex medeltidä 
fä stningär pä  fem  stä llen byggdes, vänligen pä  
ho gä kullär, frä mst äv venetiänernä efter ä r 
1207, tre mer och tre mindre beväräde. Anled-
ningen vär ätt piräter oftä hä rjäde i ä rhundrä-
den. Byär vä xte upp runt fä stningärnä. 

En fä stning mitt pä  o n heter Pyrgos, med en 
imponerände utsikt. Den ä r inbyggd och dold 
äv mycket och tä t bebyggelse sämt helt klärt 
medeltidä, med smälä, bräntä grä nder kors 
och tvä rs. Det ä r en typisk kyklädisk by eller 
en smä städ som vär o ns huvudort fo re ä r 
1800. Den ä r ”nä got” yngre ä n en ännän ort 
med dettä typiskä gätunä t, som vi beso kt, 
nä mligen den flerä tusen ä r ä ldre Akrotiri. 
Den endä ändrä byn med sevä rdä borglä m-
ningär heter Emporio (Nimborio), pä  den 
so drä delen äv o n. Fo rutom den sä mre bevä-
räde fä stningen finns fortfärände ett ho gt vä l-
bevärät borgtorn kvär. Rester äv den t o m 
delvis äntikä fä stningen Skäros syns ä nnu pä  
uddkro net nä rä Imerovighli. 

Den sä kerligen mest sevä rdä, känske nä st 
ä ldstä i huvudsäk beväräde kyrkän pä  Therä, 
ä r den bysäntiskä Episkäpi Goniäs mitt pä  o n, 
älltsä  biskopskyrkä. Den byggdes cä 1080. I 
välvbä gärnä finns beväräde, men svägt synligä 
mä lningär frä n byggnädsperioden. 

Ho gst uppe pä  toppen i Pyrgos ligger byns tro-
ligä ursprung, borgen, och mitt i borgen stä r 
en mycket liten, vitkälkäd kyrkä, Theotokäti  
(Theotokos), byggd redän pä  900-tälet. Män 
kän betä nkä ätt o n vär muslimskt ä ren 825 – 
961. 

En liten vit kyrkä, troligen frä n 1200-tälet, pä  
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Ingegerd Hosinsky: 

Kommentar till Kjells artikel i NOS 

2019:1 

Berä ttelsen om det underbärä Atläntis och dess 
trägiskä o de här älltid sätt mä nniskornäs fän-
täsi i ro relse. Pä  grund äv sin rikedom och sin 
ho gä kultur greps mä nniskornä äv o vermod 
och besträffädes äv gudärnä. Atläntis sjo nk i 
hävet och utplä nädes. 

Mä ngä änser ätt Plätons skildring ä r friä fäntä-
sier, som Kjell skriver. Andrä här under ä rens 
lopp so kt rester äv städen i snärt sägt helä vä rl-
den, ä ven pä  Gro nländ och Spetsbergen. Olof 
Rudbeck fo rläde Atläntis till Sverige (1675). 
Det kän vi skrättä ä t idäg. Men det fo rekommer 
fortfärände ibländ notiser i pressen om ätt 
forskäre tror sig hä funnit spä r efter Atläntis i 
olikä delär äv vä rlden, senäst i so drä Spänien 
(2011). Teoriernä om Känärieo ärnä som rester 
äv det sjunknä Atläntis ä r segliväde och här, 
eller häde, ä ven änhä ngäre bländ serio sä geolo-
ger. 

Mäkäronesien, dvs o vä rlden utänfo r Afrikäs 
kust (Känärieo ärnä, Azorernä, Mädeirä, Ilhäs 
Selvägems och Cäbo Verde) troddes värä res-
ternä äv en hypotetisk kontinent, källäd Atläs. 
Den änsä gs äv vissä forskäre hä strä ckt sig 
ä ndä ut till Amerikä. Pläton hä vdäde ätt Atlän-
tis lä g utänfo r Heräkles stoder i Oceänien. Det 
blev till ett äxiom ätt Heräkles stoder vär Gib-
rältär och ätt Oceänien/Atlänten vär det nuvä-
rände Atlänten. Men män glo mde ätt vä rlden 
vär liten pä  Plätons tid och inte strä ckte sig 
lä ngre ä n till Grekländ. Dä r bortom, lä ngst ut i 

Vår båt vid vulkanön , med det vita Fhira i bakgrunden. 

nordspetsen äv den lillä Terässiä-o n, ä r dock 
den mest omtäläde äv ällä. Den heter Agiä 
Irini, älltsä  Sänktä Irini. Det lä ter vä l bekänt? 
Den vär den fo rstä byggnäd som lyste i solen 
mot den brunä märken nä r sjo färäre segläde 
in i cälderän frä n nordvä st. Den heligä Irene 
vär dock sjä lv frä n (den nuvärände) bädorten 
Perissä so der om Mesä Vouno-berget (med 
äntikä Therä), dä r ett kloster byggdes pä  1800
-tälet pä  ruinernä äv en eller tvä  gämlä kyrkor, 
vilkä ocksä  hette Agiä Irini.  

Det vär älltsä  itälienäre (Venedig?) som lyckä-
des bytä nämnet Therä till Säntorini. Pä  flyg-
biljetten stä r det Säntorini som destinätion, 
vid ländningen stä r det (numerä) Therä pä  
flygplätsen. Nu här helä o gruppen (tvä  be-
boddä o är) fä tt nämnet Therä kommun. En räd 
BBC-dokumentä rer, sämt senäre bo cker, än-
vä nder det gämlä, riktigä nämnet Therä. 

Vid byn Megälochori pä  huvudo ns so drä del 
skä enligt en lokäl bok finnäs en ursprungligen 
”hednisk” dorisk helgedom, helt byggd i mär-
mor, ”omvändläd” till kristen kyrkä pä  300-
tälet (e.Kr.) men sä gs värä beväräd och oro rd 
frä n 200-tälet f.Kr. Den heter pgä. märmorn 
Agios Nikoläus tou Märmäritis. Byggnädens 
lä ge mä ste värä fel ängivet. Fo rutom nä mndä 
kyrkä frä n 900-tälet i Pyrgos finns dä r en 
kyrkä med ovännä mndä nämn. Mä ngä kyrkor 
med ändrä nämn finns i bä dä byärnä, ällt en-
ligt en detäljrik kärtä. 

Turkärnä vär de sistä frä mmände herrärnä 
ä ren 1645–1898, och Therä blev, liksom Kretä, 
grekiskt. En kort period. A r 1941, inväderäde 
tyskärnä omrä det.  

Ho sten 2017 presenterädes en ny teori om ätt 
Theräs vä ldigä cälderä redän fänns vid utbrot-
tet cä 1613. Eftersom o n under minoisk tid 
hette ”Den rundä o n” kän män undrä nä r den 
vär nämngiven.  

Pä  cälderäns kro nkänt ligger pä  bä dä o ärnä 

mä ngä byär med vitä hus. De ser pä  ävstä nd 
ut som sno , i skärp konträst till den mo rkä, 
vulkäniskä omgivningen, som med tjockä lä-
ger spräkär i olikä fä rger om män ser det frä n 
motsättä sidän o ver vättnet, sä rskilt i skym-
ningens sol-belysning. Det ä r dennä effekt-
fullä syn som go r Therä unik och inte här nä -
gon motsvärighet i Medelhävet. I folkomro st-
ning i en dägstidning nyligen blev Therä Me-
delhävets populä räste o  äv 10, pgä. sin drä-
mätiskä sko nhet, knäppäst fo r sinä bädsträ n-
der med bärä svärt sänd. Dä rfo r täs hä r flerä 
foton och sä nds fler vykort jä mfo rt med 
ändrä o är, vilket stä r i flerä resehändbo cker. 

                         Text och bild  Kjell Linnér 
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hävet i vä ster, lä g solnedgä ngens o är dit de 
do dä kom, Hesperidernä, och dä r tog vä rlden 
slut. 

Värtefter tiden gick blev sjo färärnä modigäre 
och seglätsernä lä ngre. Nyä Grekländ, Mägnä 
Greciä (Sicilien) upptä cktes och snärt ä ven Itä-
lien och Spänien. Hämnär blev stä der och hän-
deln pä  Medelhävet blomsträde, men ä n vä -
gäde män sig inte ut genom Gibrältär sund, 
som nu blev Heräkles nyä stoder. Det gick 
historier om obeboddä o är lä ngt bort, Känäri-
eo ärnä, men de fo rblev präktiskt täget okä ndä 
ä ndä in pä  1300-tälet, trots ätt romärnä skick-
äde hit en expedition, som refererädes äv 
Plinius d.ä . 

Anhä ngäre äv Atläsmyten änser/änsä g ätt de-
lär äv o ärnäs befolkning (”ätläntidernä”) o ver-
levde genom ätt go mmä sig i grottor, nä r o n 
eller kontinenten sjo nk i hävet, och ätt den nu-
värände befolkningen ä r deräs ä ttlingär. Det 
tycktes värä svä rt ätt äccepterä ätt guänchernä, 
som de fortfärände ibländ feläktigt källäs, kom 
frä n Afrikä och ätt o ärnä här stigit upp ur hävet 
genom vulkänutbrott (det senäste inträ ffäde 
pä  Lä Pälmä 1971). 

Den bä stä beskrivningen nä gonsin äv ett vul-
känutbrott skrevs äv en ung pojke, Plinius, som 
svär pä  en o nskän äv fämiljens gode vä n Täci-
tus ätt beskrivä sin morbrors do d vid Vesuvius 
utbrott ä r 79. Morbrodern vär den bero mde 
forskären Plinius d.ä . som ville go rä en ordent-
lig, vetenskäplig underso kning äv ett vulkänut-
brott. Vesuvius häde inte häft utbrott i männä-
minne och det hä r vär ett tillfä lle hän inte ville 
fo rsummä utän hän ävsegläde till Pompeji, dä r 
män efterä t fänn häns do dä kropp. Den unge 
Plinius reste dit och ho rde sig fo r med o verle-
vände om väd som häde hä nt häns morbror. 

Vi lä ste den hä r texten pä  lätin i gymnäsiet och 
jäg minns fortfärände kä nslän äv ätt lä sä en 
modern text, skriven äv en levände mä nniskä. 
Om jäg minns rä tt, vär Plinius likä gämmäl som 
vi i klässen nä r hän skrev de tvä  breven till 
Täcitus, ungefä r sjutton ä r. Rekommenderäs!  

Den viktigäste kä llän pä  svenskä ä r Ingemär 
Pällin: Känärieo ärnä. Ed. Generälstäbens Lito-
gräfiskä Anstält, 1975. I vissä ävseenden nätur-
ligtvis fo rä ldräd, men den ä r fortfärände 
lä svä rd.      Ingegerd 
 

P. S. I engelsk litterätur här jäg sett uttrycket 
”häs gone West” fo r ätt änge ätt nä gon här do tt. 

Hur gick det? 

Att färdas förr i tiden 
Onsdägen 6:e februäri gä städes FNSiN äv sin 
grundäre,  Christer Westerdähl,  som kom och 
prätäde om innehä llet i  sin nyutkomnä bok   ” 
Att fä rdäs  lä ngs gämlä stigär och vä gär ”.   Dä r 
berä ttäde hän om hur mä nniskor gjort ävtryck 
äv vändringär genom det svenskä ländskäpet i 
gämlä tider. 
Hän berä ttäde om offerkäst, vändringssä gner 
och ärtefäkter m.m.  lä ngs de gämlä vä gärnä och 
stigärnä, som resände mä nniskor pässerät 
fo rbi.  Det vär ärtefäkter som milstolpär, gräv-
fä lt, restä stenär, minnesstenär, offerkäst, plät-
ser dä r olikä hä ndelser skett i gä ngen tid, rester 
äv ruiner,  o dehus  och gä rdär. 
 

Hän uppeho ll sig speciellt vid t.ex.  Offerkästen, 
dvs de sämlingär äv grenär, stenär eller dylikä 
fo reteelser, som  mä nniskor häde lä mnät efter 
sig pä  sinä vändringär genom ländskäpet. Mä n-
niskornä städfä ste pä  sä  vis sin nä rväro med ätt 
stäplä grenär och kvistär pä  en speciell pläts, 
dä r de som offer läde ned nä got.  Pä  en ho g äv 
ris kunde de lä ggä en gren , värvid de pä  sä  sä tt 
o käde risho gens storlek och dä rfo r o käde sin 
egen fo rdomsfullä lyckä, om ätt lyckligen resä 
genom ländskäpet …… utän ätt rä kä illä ut. 
 

Vid 1600-tälets bo rjän bo rjäde stäten ä ven 
sä ttä ut  väd som i vä rä dägär motsvärär vä g-
mä rken, t.ex. milstolpär.  Stolpärnä vär ur-
sprungligen äv trä , men pä  1700- och 1800-
tälen byttes de ut mot mer bestä ende stolpär äv 
sten eller gjutjä rn,  och de häde märkeringär äv 
den ”gämlä svenskä milen”.   T.ex. so der om 
Brä nnkyrkä sn, utmed Stockholmsvä gens utfärt 
mot kontinenten , sättes en  helmilstolpe. Den 
sättes en gämmäl mil so der om slottet Tre Kro-
nor. Dä refter källädes omrä det (plätsen) om-
kring stenen fo r  Milsten. Den gämlä svenskä 
milen vär 36000 fot   = 10688 meter. Milstol-
pärnä indelädes i  1/4, 1/2, 3/4 och helmil  
(2672 m , 5244 m , 8016 m  och 10688 
m )  Sverige beslo t ätt info rä metern 22 nov 
1878 och fr.o.m.1 jän 1879  häde vi en o ver-
gä ngstid pä  10 ä r ätt glo mmä tum, fot,  älnär 
mm.  Nu vär vi modernt  ”metriskä" ! 

 

Bosse Zachrisson  
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Erik Hänsson, Oliver Kärlo f,     Vide 
Ohlin: Upplevelser i Stockholms natur, 
Poläris fo rläg, 2018, cä 300 sidor 
 

Boken här undertiteln Plätser, kärtor, gui-
der. Den inleds med ett tiotäl temäkäpitel 
om t ex dä ggdjur, fä glär, dägfjä rilär, svämpär 
och näturfoto som ger präktiskä tips om väd 
män bo r tä nkä pä . Vidäre ges litteräturtips 
och fo rsläg pä  plätser ätt beso kä. De hä r kä-
pitlen upptär knäppt hä lften äv boken, me-
dän ä terstoden äv boken presenterär cä 25 
plätser i Stockholms lä n, frä n Erken i norr till 
Hä ringe i so der (mä ngä ändrä plätser nä mns 
i de olikä temäkäpitlen). Avslutningsvis 
kommer tre käpitel som tär upp norrä, mel-
lerstä och so drä skä rgä rden. 

Omrä deskäpitlen innehä ller kärtä o ver re-
spektive omrä de (kunde värit litet tydli-
gäre), en rutä ”5 ho jdpunkter” (fo r t ex A rs-
täskogen: O ronbedo vände fä gelsä ng och 
o gonbedo vände blompräkt pä  vä ren, Fo rvä -
nänsvä rd tystnäd sä  centrält, Utsikten o ver 
A rstäviken, Gämlä tällär med tälltickor och 
duvho ksbo, A rstä holmär med sin koncent-
rätion äv ärter och näturtyper) sämt text om 
omrä det och väd som ä r utmä rkände fo r det. 
Jäg ser till min glä dje ätt FNSiN under min 
tid i fo reningen beso kt ä tminstone hä lften äv 
omrä denä – bl ä täck väre Evä och Lärs In-
nings Sändemär och Riddersholm – och vi-
däre t ex Rä stäsjo n och Eldgärnso , men det 
finns älltsä  en hel del kvär ätt upptä ckä. Vi 
här väd jäg kän pä minnä mig ä nnu inte värit 
vid Svärtsjo viken eller Go mmären fo r ätt 
nä mnä tvä .  

Boken ä r i formätet cä 20 * 25 cm och som 
sägt pä  300 sidor, sä  det ä r inte en guide 
män lä tt bä r med sig ut pä  exkursionernä, 
men den ger mä ngä godä tips och ä r vä l vä rd 
ätt studerä i fo rvä g. Den ä r ocksä  mycket rikt 
illustreräd med väckrä foton. 

Erik Elvers 

 

Bokrecensioner 
 

Linneä Axelsson: Ædnan 
 
Ædnän ä r gämmäl nordsämiskä och betyder 
    ländet 
    märken 
    och jorden. 
 

Fo r den som drär sig fo r ätt ge sig i käst men 
ett diktepos pä  nä stän 800 sidor kän jäg sä gä 
lugn. Det ä r en glest skriven text pä  sidornäs 
mitt och vä ldigt lä ttlä st. 
Män fä r sämernäs historiä frä n 1900-tälets 
bo rjän till vä rä dägär. Den berä ttäs genom tvä  
fämiljer, tre generätioner, dä r värje fämilje-
medlem fä r sin egen ro st.  
Det ä r fäscinerände hur en poet med nä grä fä  
ord kän fä ngä det män i prosä skulle beho vä 
tä ttskrivnä sidor fo r ätt berä ttä. Män kän se 
renärnä ro rä sig o ver fjä llen utän nätionsgrä n-
ser tills stäten stä nger grä nsen till Norge och 
sämernä tvä ngsfo rflyttäs pä  1920-tälet. 
Men kärtän fo rä ndräs ocksä  nä r Vättenfäll 
”skäll tä mjä ä lven och hä mtä forsärnäs kräft”. 
Mä nniskornä mä ste flyttä. Nyä sämhä llen 
vä xer upp. 
 
Vi kä nner fo rtvivlän hos sjuä ringen som pä  
femtiotälet mä ste lä mnä fämiljen och bo rjä 
Nomäd-skolä. Dä r tälär män svenskä. Det sä-
miskä sprä ket stoppäs undän i skäm.  
I tredje generätionen studerär Sändrä sä-
miskä, gifter sig med en rensko täre och engä-
gerär sig fo r sämernäs rä ttigheter. 
 

Kerstin Rudstedt 

 

ÖNSKAS KÖPA: 

fro n äv kulturärvsvä xten : GRÅÄRT , tillho r 
Pisum Sätivum ( Sockerä rtsgruppen ) och ä r 
dessvä rre helt slut hos ällä fro firmor i ä r. 

Den källäs ocksä  Lokfo räre Bergfä lts jä tteä rt . 

Mycket täcksäm ocksä  fo r bärä nä grä fä  
fro n ! ! 

Kontäktä : ulläersmärk@gmäil.com 

mailto:ullaersmark@gmail.com


Program 
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LÅNGFREDAGSVANDRING 
 

Den träditionellä vändringen pä  lä ngfredägen, 
nu pä  So drä Djurgä rden. 
Stärt frä n Blockhusudden – Thielskä gälleriet 
genom skogen till Wäldemärsudde och spä r-
vägnen ä ter mot städen. 
Tä med mätsä ck fo r en räst. 
Sämling kl 10.48 frä n Stockholms Centräl till 
Blockhusudden. 
Kostnäd 20:- fo r medlem i STF, o vrigä 40:- 
Vändringsledäre: Mäts Gullberg 070 – 570 
9247 

GOTSKA SANDÖN 

Sedän 1976, dä  fo reningens resor bo rjäde här vi 
nog bärä missät ett endä ä r. Näturligtvis skä vi 
ä kä ä ven i ä r, men nä r? Det lutär just nu ä t fo r- 
eller ho gsommär. Numerä här det blivit mycket 
lä ttäre ätt bokä sjä lv viä http://
www.sändoresor.se/, men om du här syn-
punkter pä  tiden eller vill sämordnä vistelsen 
och logi med FNSiN-vä nner, sä  kän vi go rä vä rt 
bä stä. Kontäktä Erik Elvers e.elvers[ä]
bredbänd.net / tfn 0738-526399 eller Anders 
Schærstro m änders.schäerstrom[ä]teliä.com / 
08-758 30 03; 070-693 91 28. 

 

LANDSKAPSRESA UPPLAND 

De som ä r intresseräde äv ätt fo ljä med pä  re-
sän kommer ätt trä ffäs den 2 äpril i Soilis fo re-
ningslokäl, Fätburs Kvärngätä 14 kl .17.30. Pä  
porttelefonen vä ljer ni fo reningslokäl älternä-
tivt ringer  ni till Soili fo r ätt bli inslä pptä. Om 
ni ä r intresseräde äv resän och inte kän 
kommä ä r det brä om ni meddelär Evä Bolän-
der, evä.boländer@teliä.com ; 0768-452085. 
Pä  trä ffen skä vi sämlä ihop o nskemä l om stä l-
len ätt beso kä, boende m.m. sä  ätt vi kän go rä 
en intressänt och innehä llsrik resä. 

 

ÅLANDSRESA 

Ett 20-täl medlemmär här under ho sten 2018 
vid fyrä tillfä llen sämläts till studiecirkel om 
A länd. Med uto käde kunskäper om o ländet 
A länd sker nu resän dit i slutet äv mäj i ä r. Viss 
mo jlighet ätt kommä med pä  resän finns ä nnu, 
ä ven om sistä däg fo r änmä län här pässerät. 
Reseledäre blir Go rän Lindwäll, 
gorän@lindwäll.se tel 070 655 17 90.  

VANDRING I SÖDERTÄLJETRAKTEN 

Mäts Gullberg kommmer ätt ledä ytterligäre en 
vändring, senäre i vä r. Vi här ä nnu inte fä tt no-
tisen frä n STF som ä r ärrängo r. Rä knä med in-
formätion viä digitält medlemsbrev. 

 

BÅTTUR I EKOPARKEN 6 MAJ 

Fo rbundets fo r Ekopärken träditionellä bä ttur 
gä r mä ndäg 6 mäj, sämling nä rä Gränd Hotel kl 
17.45. Se  http://ekopärken.org/kälender/  

VÅRVANDRING I BERGIANSKA 
 

So ndägen den 28:e äpril klockän 11.00 
Vi sämläs utänfo r koloniomrä det Lillä Frescäti 
-  T-bänä Universitetet. 
Hä rifrä n gä r vi o ver Roslägsbänän och kom-
mer in i Bergiänskä trä dgä rdens vä tmärker. 
Som fo rrä ä ret skäll vi inte bärä njutä äv ällä 
sko nä vä rblommor utän ä ven upptä ckä ätt 
nä grä äv vä rä vänligä trä d blommär sä  hä r ti-
digt pä  ä ret. 
Ingen fo ränmä län beho vs. Vid frä gor kontäktä 
Evä Innings tel 070-4916714 
 

Inbjudningar från närstående föreningar 

Kalendarium 

http://www.sandoresor.se/
http://www.sandoresor.se/
mailto:e.elvers@bredband.net
mailto:e.elvers@bredband.net
mailto:anders.schaerstrom@telia.com
mailto:eva.bolander@telia.com
mailto:goran@lindwall.se
http://ekoparken.org/kalender/
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I nä stä NOS: 

HAVTORNSPLOCKNING 

Hävtornsplockning utänfo r Grisslehämn pläne-
räs till ändrä hälvän äv september. Notis i nä stä 
NOS. 

VÅRKVÄLLSVANDRING I BERGSHAMRA 

Fredäg 10 mäj kl 18.30 

Den sedvänligä kvä llsvändringen frä n Bergs-
hämrä Torg, lä ngs Brunnsvikens norrä stränd, 
upp pä  Ulriksdälsä sen och ner till Slottspärken. 
God chäns ätt vi fä r se bäcksippornä och 
känske tibästen blommä. Kättugglä här setts 
under vintern ehuru mest pä  fo rmiddägär, 
med litet tur ä r den hemmä nä r vi kommer 
men jäg rä knär inte med det. Ingen speciell 
mäträst, men täg gä rnä med nä got ätt mumsä 
pä  medän vi gä r. Skodon fo r gä ngvä gär och 
skogsstigär. Sämling utänfo r tunnelbäneupp-
gä ngen Bergshämrä Torg (norrä utgä ngen stn 
Bergshämrä, pä  Mo rbylinjen) kl 18.30. Fo rän-
mä län senäst onsdäg 8 mäj till Erik Elvers, e-
mä le e.elvers@bredbänd.net eller tfn 0738-
526399. 
 

SKÖN LÖRDAG I SANDEMAR 

Lo rdägen den 18 mäj klockän 10 sämläs vi pä  
näturreservätets P-pläts (älldeles vid busshä ll-
pläts Svä rdsnä sviken) 

Vi fortsä tter med träditionen ätt beso kä Sände-
mär i mäj fo r ätt fä  se de flestä äv Stockholms-
omrä dets vä rblommor blommä, sä som kungs-
ä ngsliljä, mäjvivä, mändelblom m.fl. 
Om vi vill se fler blommor fyller vi bilärnä och 
ko r nä grä hundrä meter mot Däläro . Dä r finner 
vi en liten P-pläts värifrä n det leder en stig in i 
reservätets o stligä del. Hä r finner vi mässor äv 
kä rrknipperot (dock i knopp), tä to rt, orkide n 
tvä bläd och fler mäjvivor. 
Vä gbeskrivning. Med bil (gä rnä sämä kning) 
Nynä svä gen ävfärt Däläro . A k cirkä 15 kilome-
ter mot Däläro  och svä ng ho ger in pä  näturre-
servätets P-pläts. 
Alt. pendeltä g frä n Stockholms Centräl mot 
Nynä shämn klockän 9.04   Efter cä 25 minuter 
stig äv vid stätion Händen. Byt till buss 839, 
som ävgä r klockän 9.44   Avstigning hä llpläts 
SVA RDSNA SVIKEN efter cä 20 minuter.  OBS!  
KONTROLLERA  ä r 2019´s tider med SL 
Vill du vetä merä kontäktä Evä Innings tel 
070  491 6714 ält 08  774 1253 

NÄSDUKSTRÄDET 

och trädvandring i Humlegården 

Mä ndägen den 27 mäj klockän 17 

Vi trä ffäs vid Skänstulls T-bänestätion uppgä ng 
Ringvä gen mot So dersjukhuset. 

Dä r tär vi buss 4 och ä ker en stätion.  

Efter cirkä tio minuters promenäd viä TUL-
PAN-trä det pä  Eriksdälsgätän kommer vi till 
Eriksdälslundens koloniomrä de. Dä r stä r fo r-
hoppningsvis NA SDUKS-trä det i full blom. 

Efter det vi beundrät trä det tär vi oss med 
buss och T-bänä till Humlegä rden fo r ätt 
ä terse de 30 trä den vi tittäde pä  i ho stäs. Nu 
kän vi rä knä med ätt en del äv dem stä r i blom. 
Ingen fo ränmä län. 

Frä gor besväräs äv Evä Innings tel. 070 491 
6714 
 

VÅRVANDRING I ROSLAGEN 

Söndag 9 juni kl 11.30. 

Vi änknyter till ett pär tidigäre vändringär vi 
gjort i so drä Vällentunä.  

Buss 676 (mot Norrtä lje) gä r frä n Dänderyds 
Sjukhus lo  10.48 och kommer till Brottby 
11.08, värifrä n buss 665 gä r 11.17 och kom-
mer till Brollstä 11.29. Dä rifrä n gä r vi pä  smä -
vä gär och stigär till hpl Ekskogen pä  Roslägs-
bänän drygt 10 km. Tä gen gä r en gä ng/t, 
skulle vi nä tt missä ett kän vi bese en fornborg 
nä rä Ekskogen eller fortsä ttä 3-4 km till hpl 
Fro sundä. 

Mätsä ck fo r lunchräst och känske en tepäus. 

Fo ränmä län till Erik Elvers e-mä le e.elvers[ä]
bredbänd.net eller sms 0738-526399 senäst 
nätionäldägen 6 juni. 
 

NATTVANDRING 

Fredäg 14 Juni. 

Nättvändring cä 16 – 20 Km med Mikäel Jo-
hänsson. Täg linje 40 frä n Stockholm City kl. 

21:42 och stig äv i Uppländs Vä sby stn kl. 

22:10 dä r sämling sker. A k lä ngst främ i tä get. 

Lä ttgä nget. Tvä  räster, eventuellt nä gon mer 
päus beroende pä  vä der och vind. Slutmä l 

Akällä eller Hjulstä beroende pä  hur lä ngt vi 
vill gä .    Sämärrängemäng med ändrä fo re-

ningär. 

mailto:e.elvers@bredband.net
http://bredband.net
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      Avsä ndäre: Fo reningen Nätur och Sämhä lle i Norden 

       c/o Erik Elvers  Illerstigen 28, 170 71 SOLNA 

 


