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och utföra vetenskapligt arbete. När det var planerat 
att hämta dem i slutet av oktober 1902 var isförhål-
landena svåra. Larsen blev nödd att sätta i land  
Andersson, Duse och besättningsmannen Grunden 
vid Bay of Hope för att gå till Snow Hill, medan 
fartyget på nytt försökte nå fram till Nordenskjöld. 
De tre männen klarade inte hela vägen och blev 
tvungna att återvända till Bay of Hope. De byggde 
en liten stuga av sten och dödade pingviner för att 
överleva vintern vid Hope Bay. Nordenskjölds 
grupp blev orolig över att inte komma ut i tid och 
planerade för ytterligare en vinter. Från den 10 janu-
ari var fartyget Antarctic fast och blev allt mer  
skadat av isen. Larsen försökte nå fram till Paulet    
Island, som han kände till från sin expedition med 
Jason 1894, men Antarctic skruvades ned av isen den 
12 februari.  
Nu var tre grupper åtskilda, ovetande om varandras 
belägenhet, och måste överleva en vinter utan kon-
takt. Larsen lyckades med en besättning om 21 man 
samla ihop nödvändig utrustning i livbåtar på ett 
isflak. Under extrema svårigheter från det ena isfla-
ket till det andra under 16 dagar lyckades de med att 
ro de tre lastade båtarna fram till Paulet Island den 
28 februari. De byggde stenhyddor med tak av  
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I december 2016 hölls för femte gången Roald Amundsen 
Memorial Lectures på FRAM-museet i Oslo. Åtskilliga 
medlemmar av The Explorers Club deltog. I samband med 
föredragen invigdes en utställning om den norske pionjärkap-
tenen Carl Anton Larsen, ofta känd som CA (1860 – 
1924). Sex nya böcker om CA Larsens expeditioner och liv 
har publicerats av FRAM-museet. 

***  

CA Larsen är välkänd utanför Skandinavien för sina 
expeditioner med Jason 1892 - 93 och 1893 - 94 och 
för upptäckterna av nytt land och namn i Antarktis. 
Jason var ett sälfångstfartyg byggt 1881 som 
Fridtjof Nansen använde 1888 för en expedition till 
Grönland. Efter att jakten på flasknosdelfiner mins-
kat i Arktis såg Larsen sig om efter nya områden 
och blev skickad till Antarktis för att jaga valar och 
sälar. Han var ivrig att uppleva den här delen av 
världen men frustrerad över att det inte fanns tid 
för vetenskaplig utforskning. Larsen blev den förste 
som skidade i Antarktis och med fartyget Jason blev 
han den förste att passera den antarktiska bredd-
graden vid 68°10’S i Weddellhavet. Han fann de 
första fossiler som någonsin påträffats i Antarktis. 
När han presenterade fossilen av förstenat trä från 
Seymour Island för Royal Geographical Society i Lon-
don 1895 blev det upptakten till den heroiska peri-
oden i den sydliga oceanen. 

Dr Otto Nordenskjöld ville utnyttja Larsens färdig-
heter i navigation och bad honom att föra befälet 
över Antarctic under hans expedition till Antarktis 
1901 - 03 (Antarctic ägdes tidigare av den norske 
skeppsredaren Sven Foyn och därefter av Alfred 
Nathorst, svensk polarforskare, botaniker och geo-
log). Detta blev en av de mest anmärkningsvärda 
och heroiska expeditionerna vad överlevnad beträf-
far. I expeditionen deltog bland andra Johan Gun-
nar Andersson och Samuel Duse. Andersson var 
arkeolog, paleontolog och geolog. Han  blev inter-
nationellt känd främst för sina banbrytande arkeo-
logiska upptäckter i Kina och som grundare av  
Östasiatiska museet i Stockholm. Samuel Duse var 
militär men också författare och konstnär. Han 
medverkade i den första svenska Antarktisex-
peditionen med Antarctic (1901–1903) under Otto 
Nordenskjöld som kartograf, hydrograf och meteo-
rolog.  
Nordenskjölds lag om sex man stannade kvar vid 
Snow Hill Island i januari 1902 för att övervintra 

  Antarktis-pionjären kapten CA Larsen   

                             (1860 - 1924) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kina_(kulturellt_omr%C3%A5de)
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stasiatiska_museet
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsta_svenska_Antarktisexpeditionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsta_svenska_Antarktisexpeditionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antarctic_(fartyg)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Otto_Nordenskj%C3%B6ld
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kartograf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hydrograf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Meteorolog
https://sv.wikipedia.org/wiki/Meteorolog
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segelduk. Det var sent på säsongen och för att 
komma över mat och olja till bränsle måste de döda 
några sälar och 1600 pingviner innan fåglarna läm-
nade området. Den 31 oktober, efter åtta månader, 
kände Larsen att de måste göra ännu ett försök att 
nå de andra. Tillsammans med fem besättningsmed-
lemmar rodde han i de isiga vattnen till Hope Bay, 
där han den 4 november fann att de tre männen 
hade gett sig iväg den 28 september för att göra ett 
andra försök att nå fram till Snow Hill, vilket de 
gjorde den 16 oktober. Larsen och hans mannar 
fortsatte att ro och manövrera sig fram under förfär-
liga väderförhållanden bland isflak och krossad is. 
Efter att de gjort fast båten på isen och efter en 
vandring på två och en halv mil nådde de fram till 
Snow Hill den 8 november 1903 klockan halv tio på 
kvällen. Argentinska Corbeta Uruguay hade anlänt 
samma dags morgon för att undsätta Nordenskjölds 
grupp och förberedde sig att omedelbart ge sig av 
för att söka efter Larsen och hans besättning. Det 
var historisk timing för en räddning och nu kunde 
de hämta besättningen på Paulet Island! 

Den här informationen blev användbar för Shackle-
ton, när hans Endurance sjönk 1916, inte långt från 
den plats där Antarctic gick förlorad. CA Larsen rå-
kade vara i Buenos Aires vid det tillfället och erbjöd 
sig att gratis undsätta Shackletons grupp på       
Elephant Island, men Shackleton avböjde erbjudan-
det.  

Larsen grundade 1904 den första valfångststationen 
Grytviken på Sydgeorgien. Han skapade 1908 en 
stiftelse för änkor och invalidiserade i valfångarfa-
miljer. Han blev mycket betydelsefull för den eko-
nomiska tillväxten i Norge, men 1910 blev han brit-
tisk medborgare (Kanske var han besviken över 
bristen på stöd och investeringar?) År 1911 införde 
CA och hans bror Lauritz tio renar från Valdres i 
Norge till Sydgeorgien. De blev så småningom ett 

hot mot den inhemska faunan och floran och så sent 
som 2017 dödades den sista av de 6750 renarna. Lar-
sen finansierade 1913 till större delen världens sydlig-
aste lutheranska kyrka i Grytviken, som nu används 
av turister. Han införde en särskild valuta för besätt-
ningen för att spara pengar och som kunde växlas 
vid avresan från Sydgeorgien. Han önskade, men fick 
inte, köpa fiskeriföretaget Compania De Pesca de Argen-
tina, som han själv tagit initiativ till. och som före-
ståndare lämnade han Grytviken 1914. 

Med ett nytt bolag blev han 1923 den förste som  
satte igång pelagisk valfångst i Ross Sea. Hans andra 
resa i det svåra isiga Ross Sea blev framgångsrik men 
han dog den 8 december 1924 ombord på Sir James 
Clark Ross. 

I Antarktis finns 11 platser som är uppkallade efter 
CA. En av dessa är Larsen Ice Shelf som nu håller på 
att brytas loss i Weddelhavet. 

Jag har haft glädjen att stödja FRAM-utställningen 

och de nya böcker med foton och arkivmaterial som 

rör min oldefar  [farmors far] CA Larsen.   

                                                  Eva Marie Widmark  

  

Eva Marie Widmark är medlem 2016 i den svenska avdel-
ningen av The Explorers Club)  Eva Marie Widmark har 
gått i sin oldefars spår som upptäckare och vägvisare. Med 
examen i geologi, zoologi och botanik har hon arbetat som 
turistvärd och guide på Svalbard och Grönland samt i Tanza-
nia. Hon har haft fotoutställningar i Sverige, Norge, 
Carrousel du Louvre/Paris, Monaco, London, New York 
och Tanzania.  Tre gånger har hon hållit föredrag hos 
FNSiN – om Svalbard, Grönland och Sydgeorgien. Hon har 
medverkat i NOS en gång tidigare med en artikel om Ilulis-
sat. (www.emwidmark.com).  

Vi har frågat the Govern-
ment of South Georgia om 
lov att publicera bilderna 
av frimärkena men inte 
fått något svar. /Red. 
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Samisk kunskap förändrade livet på Grönland 

”Expeditionen har tack vare lapparnas 
skidfärd för första gången trängt fram till 
själva hjärtat av Grönlands ofantliga land-
massa, och att man där för första gången 
fått veta hur det inre av en inlandsis ser 
ut”. Han skriver att man för första 
gången har använt ett gammalt fort-
skaffningsmedel, nämligen skidor, 
för att tränga fram till platser som det 
annars är svårt att nå fram till, ”ett 
fortskaffningsmedel vars bruk den vane 
nordbon nästan har ensamrätt på”. 

Nordenskiölds beröm för sina sa-
miska medföljare hade sina särskilda 
orsaker. Med början den 4 juli för-

sökte Nordenskiöld ta sig över inlandsisen för att få 
kännedom om Grönlands inre med nio man och 
slädar. På 17 dagar kom expeditionen efter stor 
möda inte längre än 110 kilometer inåt land. Nor-
denskiöld bad då Pava Lars Nilsson Tuorda och 
Anders Rassa att ensamma tränga ytterligare något 
österut. De startade på skidor den 27 juli 1883 och 
återkom två och ett halvt dygn senare och kunde då 
rapportera att ingen isfri del hade upptäckts. De ge-
nomförde den 470 kilometer långa skidturen på 57 
timmar med endast ett par timmars uppehåll i en 
grop för att skydda sig mot en storm. Glädjen var 
stor när de utmattade samerna kom tillbaka och där-
efter återvände expeditionen till kusten och seglade 
hem till Sverige. 
 

De båda samernas prestation gav upphov till Nor-
denskiöldsloppet som med sina 22 mil är världens 
längsta långlopp på skidor. Mer om det här intill. 

Nordenskiölds prestationer inspirerade en ung zoo-
logistuderande vid universitetet i Oslo, nämligen 
Fridtjof Nansen. Under en period arbetade han som 
konservator och fick möjlighet att följa med på en 

Originalartikel av Henrik Warburg; 
Översatt från danska och bearbetad av 
Börje Åhgren 

Tidiga kontakter mellan skandi-
naviska samer och inuiter fick av-
görande betydelse för livet på Grön-
land. Inuiterna insåg skidåkningens 
fördelar och samerna införde renar. 
En stor inspiratör var Knud 
Rasmussen som vi presenterade i 
föregående nummer av NOS. 

Men låt oss ta det från början:  
Redan innan Knud Rasmussen föd-
des 1879 stod det klart att samernas 
förmåga att ta sig fram och överleva under bistra 
förhållanden var viktiga kunskaper att ta med sig vid 
skandinavernas tidiga expeditioner till polartrakter-
na. Samernas kunskap som jägare och deras förmåga 
att färdas med renar och släde var till stor nytta för 
Adolf Erik Nordenskiöld vid hans expedition till 
Svalbard vintern 1872 – 73. 
Vid sin senare expedition till Grönland och ”dess 
inre isöken och ostkust” valde Nordenskiöld att ta 
med två samer, Pava Lars Nilsson Tourda och  
Anders Pavasson Rossa. 
Målet var att undersöka 
Grönlands inre. Norden-
skiöld skriver i förordet 
till sin rapport från 1883: 
”Det land som Erik Röde 
för inemot ett tusen år sedan 
upptäckte och kallade Grön-
land, ’emedan ett godt namn 
skulle locka folk dit’ utgör 
det först kända, det nästan 
pittoreska, det för histori-
kern, naturforskaren och 
etnografen mest intressanta 
av alla polarländer”  

Nordenskiöld hade stor nytta av sina samiska res-
kamrater men han menade också att landets egen 
befolkning inte var till någon nytta när det gällde 
strapatsrika färder över inlandsisen: 

”Eskimåerna har man ingen som helst nytta av, ty de hyser 
som vi vet en övernaturlig fruktan för inlandsisen och menar 
att den är hemvist för onda andar. De vågar sig därför  
nästan aldrig in över isens ytterkant”. 
Senare skriver Nordenskiöld en rapport till den 
svenske adels- och affärsmannen Oskar Dickson 
som var huvudsponsor för Nordenskiölds expedit-
ioner: 
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sälfångstresa till Grönland där han fick sina första 
trevande erfarenheter av Arktis. En tanke började ta 
form, att korsa Grönlands inlandsis på skidor,  

Nordenskiöld rådde Fridtjof Nansen att låta några 
samer ingå i den kommande expeditionen på grund 
av deras färdigheter och skicklighet på skidor, samt 
allmänna kompetens i överlevnad i polarområdena. 
Nansen valde att ta med Ole N. Ravna och Samuel 
J. Balto, på sin expedition för att korsa Grönlands 
inlandsis 1888. 

Expeditionen lyckades och ryktet spred sig med 
vindens hastighet över hela Grönlands västkust. 
Knud Rasmussen var då endast nio år gammal. 
”Fridtjof Nansen hade gått på skidor över hela Grönland! 
Vi grönländska pojkar fick kalla kårar längs ryggraden. 
Vi kände till de karga och otillgängliga arktiska fjälltop-
parna och inlandsisen med ändlösa massor av is och snö, vi 
kunde inte förstå att en sådan skidfärd var möjlig”  

Knud Rasmussen berättade i sitt minnestal vid 
Fridtjof Nansens begravning om hur Nansen blev 
de unga pojkarnas hjälte och förebild: ”Honom ville vi 
likna, som han ville vi vara, när vi en dag hade vuxit upp, 
alla ville vi utmärka oss och den som överglänste de andra 
skulle ha rätt och belöning – att bli kallad Fridtjof Nan-
sen.” 

Skidor existerade dessförinnan inte i Jakobshavn 
och ”i all vår fritid från morgon till kväll gav vi oss ut för 
att utöva en helt ny och fantastisk idrott. Skidorna var 
kanske inte reglementsenliga, men skidor var det och de till-
verkades av allt från enkla furuplankor till brädor från trä-
tunnor. Jag kan lova att dessa infall gav kamplust. Och var 
förvissad om att den grabb som fick hedersnamnet sträckte 
på ryggen och rodnade hett om kinderna när han blev kallad 
sitt nya namn.” 

Knud Rasmussen och Fridtjof Nansen utvecklade 
en sällsynt tät vänskap när det gällde livet som po-
larforskare. Fridtjof Nansen besvarade Knud 
Rasmussens entusiasm och på motsvarande sätt 
behöll Knud Rasmussen sin beundran för sin läro-
mästare.  

På sin resa till Lappland 1901 upplevde Knud 
Rasmussen förnorskningspolitikens sanna väsen 
och han blev upprörd: ”Men att lapparna behandlas 
som boskap, som kan säljas och bytas ut, är ställt bortom 
allt tvivel.” Han förutspådde att samerna och deras 
kultur hade en osäker framtid, han var rasande på 
dåtidens norska syn på den samiska urbefolkningen. 

På denna resa fick Knud Rasmussen kontakt med 
samernas kultur och ett litet frö började gro 
huruvida om det skulle gå att införa tama renar på 
Grönland och på så sätt skapa en bättre källa till 
försörjning. Från renen kan man få kött och även 
skinn till kläder, fotbeklädnader, sovsäckar och se-

nor till sytråd med mera. Den unge Knud Rasmus-
sen förstod vikten av att använda sådana bruksvaror 
på sina egna expeditioner senare. Fridtjof Nansen 
och Knud Rasmussen samtalade troligen flera 
gånger om möjligheterna att kunna säkra en fram-
tida självförsörjning av kött till Grönlands befolk-
ning. 

Arton år efter Nansens inlandsisexpedition reste 
Knud Rasmussen och samerna Isak Klemmentsen 
och Ole N. Ravna på en expedition som sträckte sig 
från Godthåb till Egedesminde. Syftet var att peka 
ut lämpliga betesområden för en eventuell inplante-
ring av tamren. Ole N. Ravna, som hade varit med 
på Nansens inlandsexpedition, var förtjust över 
Godthåbsområdet. ”Här ligger landet klart för tamrenen, 
bättre betesmark finns inte på denna jord (…) och så saknas 
renens värsta fiender: vargen och rentjuven (…) Grönland är 
ett lyckligt land, det är bara renen som saknas”. 

Detta tilltalade Knud Rasmussen, då kustförhållan-
dena i norska Lappmarken på många sätt liknar na-
turförhållandena på Grönland. Här skulle han få 
inspiration och djupare kunskap i hur man håller 
renar och om de ekonomiska förutsättningarna för 
detta. Knud Rasmussen reste senare till Lappland, 
dit Ole N. Ravna bjudit in honom för att bland an-
nat få se hans närmare 3.000 renar. Dock dog Ole 
N. Ravna en kort tid efter Knud Rasmussens besök.  

Försöken att realisera drömmen och plantera in 
tamren på Grönland lyckades inte förrän långt se-
nare. Nästan två decennier efter Knud Rasmussens 
bortgång, 1933, gick den första renen i land i 
Godthåbsområdet: ”Det var en oförglömlig syn att se det 
ena djuret efter det andra skutta uppför klipporna med högt 
hållna huvuden och svansarna i vädret” noterade ett 
ögonvittne den 25 september 1952.  

Nordenskiöldsloppet – Världens längsta 
långlopp på skidor  

Efter återkomsten var det många som tvivlade på de 
båda samernas prestation. Folk i allmänhet trodde 
inte det var möjligt att ta sig så långt på skidor på så 
kort tid. Adolf Erik Nordenskiöld svarade då med 
att arrangera ett skidlopp mellan Jokkmokk och 
Kvikkjokk, en sträcka på 220 km. Det första  
Nordenskiöldsloppet genomfördes den 3 april 1884. 
Pava Lars Nilsson Tourda vann tävlingen på tiden 
21 timmar och 22 minuter med endast en seger-
mariginal på endast fem sekunder till tvåan Per Olof 
Ländta. 
 

Efter tävlingen hyllades de tio som fullföljt loppet 
med middag dagen efter i Jokkmokks rådhus. Det 
hölls tal, delades ut priser, åts och skålades, och för 
första gången i Jokkmokks historia sköts det fyrver-
keri. Därefter skidade de flesta hem till sig, skidturer 
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Foto: CG Ström 

Stockholms militära roll under medeltiden och  
tidigmodern tid 

Före medeltiden 

Birka och Sigtuna var viktiga platser innan Stock-
holm växte fram. Eftersom vattenståndet var högre 
och Mälaren ännu en havsvik var det lätt att ta sig 
in till dem, även för fiender, och det fanns forn-
borgar (farledsborgar) från vilka man kunde över-
vaka vattenvägarna, t ex Gåseborg (vid Görväln) 
och Runsaborgen (söder om Sigtuna).  

När Skanstull grundades upp omkring år 1000 in-
skränktes infarten till Mälaren till Norrström och 
Söderström förbi den blivande Stadsholmen, och 
det blev då meningsfullt med en försvarsanläggning 
på denna. 

Medeltiden 

Vid försvarsanläggningen, och i skydd av den, växte 
det fram en handelsplats som utvecklades till Stock-
holm. Det blev då viktigt att skydda även den, icke 
blott platserna längre in i Mälardalen. Det anses att 
det snart efter stadens tillkomst byggdes en ring-
formad stadsmur längs höjdplatåns kanter, även om 
det inte hittats några arkeologiska spår av den. I 
den fanns ett torn i norr och ett i söder (Dahlbäck, 
s. 38). Det norra tornet som är säkrast belagt blev 
kärntornet i den gamla borgen Tre Kronor. Slottet 
var i övrigt, av försvarsskäl, omgivet av en obe-
byggd yta. 

 

Eftersom staden och dess befolkning växte måste 
muren förnyas och flyttas utåt från själva högplatån 
när de mera låglänta delarna utanför denna, inbe-
gripet det land som uppkom genom utfyllnader i 
vattnet, bebyggdes. Den nya muren byggdes till 
vartefter, men blev aldrig fullständigt samman-
hängande. Arbetet med den skedde främst under 
orostider och då på de sträckor där man befarade 
anfall, mot Strömmen när dansk invasion från sjö-
sidan väntades och vid portarna i norr och söder 
vid interna svenska hot (Dahlbäck s. 42-43).  
Eftersom Stockholm var rikets största och rikaste 
stad hade den en stor roll i maktstriderna före och 
under Kalmar-unionen på 1300-och 1400-talen, 
och hade egen militär makt fram till omkring år 
1500. Staden hade därför försvarskostnader som 
alltid utgjorde en betydande del – i tider med inva-
sionshot mellan 50 och 75 % – av dess utgifter 
(Dahlbäck, s. 69). 
 

De nämnda befästningarna skyddade bebyggelsen 
på Stadsholmen, medan förstäderna som börjat 
växa upp på Norrmalm och Södermalm ej omfat-
tades av sådana försvarsanläggningar. Tvärtom 
hade kronan, åtminstone under senmedeltiden, rätt 
att bränna förstadsbebyggelsen för att hindra  
fiender från att förskansa där, en rätt som också 
några gånger utnyttjades (Dahlbäck, s. 49). 

på 5-6 mil och mer därtill, någon lär ha haft 10 mil 
på skidor för att komma hem. Allt i opreparerade 
spår på skidor som var upp till tre meter långa och 
vägde ett par kilo. 
 

Nordenskiöldsloppet är idag en 220 kilometer lång 
skidtävling.  

I september 2014 väcktes tanken att åter ta upp 
Nordenskiöldsloppet. Jokkmokks kommun kom 
med i planeringen och tanken var att det första lop-
pet skulle köras 2017. Intresset var dock så stort att 
första start skedde redan 2016. Det första loppet 
vanns efter en spurtstrid av norrmannen John Kris-
tian Dahl. Han och ytterligare två norrmän gick i 
mål inom loppet av en sekund efter 220 km skidåk-
ning. Vinnartiden var 8 timmar och 37 minuter.  

Loppet, som är världens längsta och hårdaste skid-
lopp har genomförts varje år sedan dess i klassisk 
stil på preparerade spår med 200 – 300 deltagare. I 
år hade loppet samlat 460 anmälda deltagare, men 
det fick ställas in på grund av Coronan. Tanken är 

att det ska köras nästa år igen. Hittills har ingen 
svensk man stått överst på prispallen i den moderna 
upplagan, medan damklassen varje år vunnits av en 
svensk kvinna. Kanske är det dags för en svensk 
segerherre nästa år? 

Som jämförelse kan nämnas att dagens mandoms-
prov, det klassiska Vasaloppet är 90 km och vinnar-
tiden ligger på 4 – 5 timmar.   

                                                       Börje Åhgren 

Fotnot: Trots att det inte är politiskt korrekt har jag 
valt att behålla uttrycken ”eskimå” och ”lapp” för 
att inte göra våld på direkta citat. 

Källor:   

Nordenskioldsloppet.se   Wikipedia. 

Den ursprungliga artikeln är hämtad från ”Slædeesporet” nr 
45, som utges av Knud Rasmussen-selskabet. 
 

Bilder från Nordenskiöldsexpeditionen. 
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För att försvåra anfall från sjösidan byggde man 
också s k pålkransar i vattnet. Dessa var en mot-
svarighet till murarna på land och bestod av pål 
rader som förbands med längs- och tvärgående 
stockar. Liksom det fanns portar i murarna fanns 
det öppningar i pålkransarna, men dessa kunde 
stängas till med bommar vid fara. Hamnarna, som 
var försvarsmässigt svaga punkter, kunde också 
skyddas med olika former av försvarsverk 
(Dahlbäck, s. 44). 
 

Hamnarna hade som sagt under medeltiden skyd-
dats med pålkransar och vissa försvarsverk. Gustaf 
Vasas förstärkning av försvaret i Stockholm med 
närmsta omgivningar gällde landförsvaret, men  
under hans tid flyttades sjöförsvaret länge ut från  
staden, till Vaxholm där kastellet stod klart på 1560-
talet. Dels var läget där strategiskt i förhållande till 
segellederna för traditionella djupgående örlogs-
skepp, dels kom staden utom skotthåll från dåtidens 
kanoner om fiender kunde stoppas där. Under det 
Stora nordiska kriget 1700-1721 visade det sig dock 
att de grundgående ryska roddargalärerna lätt kunde 
ta sig omkring i skärgården och 1719 var de nära att 
nå Stockholm via en annan, sydligare väg och hejda-
des först vid Baggensstäket. Riksrådet hade några år 
tidigare beslutat att inrätta galärflotta och placera 
den på Skeppsholmen, varifrån den senare flyttades 
till Djurgården (Statens Fastighetsverk). 
Kastellholmen hade inte någon större försvars-
mässig betydelse för Stockholm, t ex var avsikten 
med det kanonbatteri som fanns där att besvara  
salut från passerande fartyg. 
 

Tidigmodern tid 

Flottan hade trots detta en betydande del i Stock-
holms militära roll. Skeppsbyggnad, låt vara även av 

civila fartyg, var 1650 – 1750 en av de största  
grenarna i Stockholms diversifierade arbetsmarknad 
(Sofia Ling). Kronans skeppsgård (örlogsvarvet) 
som legat nedanför Tre Kronor mot Norrström 
flyttades på 1550-talet till Blasieholmen. T ex regal-
skeppet Vasa byggdes där. Vid omdaningen av stats-
förvaltningen 1634 bildades Amiralitetskollegiet och 
marinstaben förlades då till den närbelägna Skepps-
holmen som blev Stockholms örlogsbas. Under 
drottning Christinas tid flyttades varvet bort från 
blickfånget från Tre Kronor till Skeppsholmen samt 
Beckholmen och Galärvarvet vid respektive på 
Södra Djurgården. Delar av örlogsvarvet förlades till 
Karlskrona i samband med Skånska kriget i slutet av 
1670-talet, och i slutet av 1960-talet överfördes de 
delar som varit kvar i Stockholm till Muskö i södra 
skärgården varmed den synliga marina delen i Stock-
holms militära roll avslutades. 
Officersutbildningen genomförs från 1792 på Karl-
bergs Slott, först för både armén och flottan men i 
slutet av 1860-talet flyttades sjöofficersutbildningen 
till flottans centrum på Skeppsholmen. 

Militärer utgjorde en betydande del av stadens be-
folkning. Ännu år 1800 var andelen drygt 15 % av 
denna för att efter första världskriget ha sjunkit till i 
stort sett 0 (Mats Berglund). 

Ladugårdsgärde användes åtminstone sedan början 
1700-talet och fram till Karl XIV Johans tid som 
militärt övningsfält (Lundin-Strindberg, s. 165). 

 

Erik Elvers 

 

Texten är inspirerad av en kurs som återkommande 
ges på Stockholms Universitet, Inst för Historia: 
Stockholms historia VT 2019, delkurs 1 Det gamla 
Stockholm 

 

Källor: 

Mats Berglund: föreläsning 7 mars 2019, bild 23 

Göran Dahlbäck: I medeltidens Stockholm (1987) 

Linnea Forsberg: Stormaktstidens Stockholm tar gestalt 
(2001) 

Sofia Ling: föreläsning 28 febr 2019 

Claes Lundin & August Strindberg: Gamla Stockholm 
(återutgåva 1974) 

Statens Fastighetsverk: Skeppsholmen och Kastellholmen, 
Förvaltningsprogram, Del 3 Historik (2007), från https://
web.archive.org/web/20131203064103/http://
www.sfv.se/Documents/Fastigheter/Skeppsholmen_och 
Kastellholmen/del_3_historik.pdf (hämtat 15 mars 2019) 

 
 

Waxholms fästning.  Illustration från  Erik Dahlbergs 

Suecia antiqua et  hodierna.   



 

Resan till Uppland 
 

Några märkliga fartygskatastrofer  
 

För 25 år sedan, 28.9.1994, förliste passagerarfartyget 
Estonia (Estland på svenska) i oväder på vårt innan-
hav under resa från hemmahamnen Tallinn till 
Stockholm. Hur kan detta hända i vår moderna del 
av världen och i vår tid? 852 människor omkom, de 
flesta svenskar. Endast 137 överlevde. Av 552  
svenskar dog 501. Det är bl a pga fartygets namn jag 
skriver denna artikel. Anledningen förklaras vid den 
sista beskrivna katastrofen. 
 

Den värsta kända fartygskatastrofen räknat i svenska 
liv inträffade i sjöslag utanför SÖ Öland 1.6.1676, då 
regalskeppet Kronan exploderade pga kanoneld från 
fiendefartyg. Det nämns ofta att ca 800 unga svenska 
sjömän dog när ammunitionsförrådet sprängdes och 
skeppet sjönk. Öland var inom synhåll, men simkun-
nigheten var minimal och havet ännu kallt.    

Vid närmare forskning visar det sig att katastrofen 
för svensk del var betydligt värre. Bara på Kronan 
befann sig 850 man, varav 150 räddades på olika 
sätt, främst tillfångatogs de av fienden, som var 
danska och holländska fartyg. Alltså omkom ”bara” 
ca 700. Men det stora svenska skeppet, Svärdet, med 
650 man sattes i brand och 600 dog. Ca 50 över-
levande togs till fånga och fördes till Danmark.  
Totalt ett dussin svenska fartyg sänktes eller gick på 
grund eller erövrades. Ca 2000 man dog, sårades el-
ler tillfångatogs. Bara på de stora fartygen dog alltså 
1300 man. Hade den svenska flottan bara otur eller 
var den underlägsen?  - Populärarkeologi 5, 2019:  
”För 39e året i rad grävdes regalskeppet ut utanför sydöstra 
Ölands kust. Det är inofficiellt världsrekord för en marin-
arkeologisk undersökning.” 
Från min egen hemmahamn Nynäshamn har länge 
passagerarbåtar gått till Visby. En sådan hette Hansa 
och körde sträckan i 45 år, från 1899 till 1944. Det 
var världskrig, men Sverige var neutralt och fredligt. 
Men det hjälpte nu inte. Den 23.11 1944 kl 23.30 
avgick Hansa från Nynäshamn med 86 personer om-
bord, och skulle vara i Visby 07.30 nästa morgon. 
Det var inte långt kvar när den sovjetiska ubåten L-
21 avlossade en torped kl 05.57 som klöv Hansa i två 
delar . Endast två överlevde, varav en, eller möjligen 
båda, var besättningsmän. Alltså dog 84 personer 

Jag vet inte hur ubåtsbesättningen resonerade, men 
det var troligen inget misstag, vilket det som hände 
längre söderut i Östersjön visar. Hansa var nog ett 
träningsobjekt för dessa monster. En obekräftad 
uppgift antyder att Hansa smugglade krigsmateriel, 
vilket ryssarna i så fall kände till. 

Kriget förde med sig en enorm flyktingström från 
området vid SÖ Östersjön, nuvarande Kaliningrad 
och Polen och nu började världshistoriens ojäm-
förligt värsta massmord till sjöss, tror jag. Den  
30.1.1945 slogs nog ett världsrekord, då en sovje-
tisk ubåt sänkte ett mot V flyende skepp, Wilhelm 
Gustloff med 10582 (!) flyktingar. Redan efter några  
dagar, 9.2, sänktes skeppet General von Steuben med 
”bara” ca 4300 människor. Kanske andra fartyg 
lyckades undvika att sänkas eftersom nästa kända 
katastrof dröjde till 16.4, då Goya sänktes med ca 
7000 olyckliga. Alltså dränktes nästan 22000 o-
skyldiga flyktingar på tre fartyg. Ingen räddning 
fanns. Många civila handelsfartyg sänktes även  
utanför Västeuropa, av ubåtar från olika nationer.  
 

Det största militära sjöslaget i historien ägde rum i 
Bohuslän under första världskriget år 1916, då 
tyska och brittiska flottorna drabbade samman . 
Fler än 9000 män omkom. 

Vår europeiska civilisation kan alltså förutom två 
världskrig på land bjuda på ett oöverträffad barbari 
till sjöss, och allt under loppet av det tidiga 1900-
talet. 

Den sista katastrofen är den enda på en annan 
plats än Östersjön och en helt osannolik händelse, 
men sann, låt vara nästan bortglömd och i Europa 
okänd. Den 24.7 år 1915 tippade fartyget SS East-
land med 2573 personer över på sidan inne i  
hamnen i Chigago och vattenfylldes snabbt. 844 
personer omkom, varav minst 39 svenskar, 20 
norrmän och 12 danskar. Alla var invandrare och 
arbetade på företaget Western Electric i Chicago. 
Många blev instängda, andra hamnade i vattnet, 
nästan ingen kunde simma.  Företaget hade bjudit 
den stora personalen på en utflykt med inte mindre 
än fem skepp denna vackra sommardag på Lake 
Michigan. Nationaliteten på många var ej registre-
rad, varför säkert fler än 39 svenskar fanns bland 
offren. Passagerarna var hela familjer, många barn. 
70% av de döda svenskarna var under 25 år, den 
yngsta en flicka på ett år, den äldsta en man på 60 
år. 2014 avled den sista bland överlevande, en 
kvinna på 102 år. 
 

The Eastland Disaster, som olyckan benämns i 
USA kom i skymundan av det samtida första 
världskriget och Titanic tre år tidigare, på vilken 
många rika och kända personer reste. På Eastland 
var alla invandrade industriarbetare. Det blev ju 
inte ens någon resa att dokumentera. 

Fartygets namn Eastland låter av en tillfällighet som 
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”Tid som flytt…..” 

Om livet på Kökar 1932-1950 genom artiklar av 
Eufemia Carberg publicerade i tidningen Åbos 
Underrättelser. Utgiven 2004 av Kökars Hembygds-
förening. 

När vi (en grupp från FNSiN) var på Kökars hem-
bygdsmuseum i höstas berättade Sylvia Sundström 
om Eufemia Carlberg (1882-1971) som arbetade 
som lärare på Kökar från 1908 fram till sin pension-
ering. Hon hade stor betydelse för kulturlivet där 
och grundade flera föreningar. Jag köpte boken 
som består av Eufemias krönikor. Man får genom 
hennes artiklar en god bild av livet på Kökar och 
dess glädjeämnen och vedermödor. Hon beskriver 
hur kökarborna reste till marknader i Stockholm, 
Åbo och Helsingfors för att sälja fisk och handla. 
Beskrivningen av befolkningen på Kökar är överlag 
positiv. De är strävsamma, påhittiga och duktiga. 
Hon berättar om olika möten, kurser, fester och 
föredrag som äger rum på Kökar. Andra världskri-
get verkar drabba Kökar främst ekonomiskt genom 
att handeln stoppas och genom ransoneringar. Hon 
upprörs över hur öborna missgynnas vad gäller ran-
soneringsregler t.ex. när tilldelningen av olja för fis-
kebåtar baseras på tidigare fångst, så de som hade 
otur med fångsten har mindre möjlighet att fort-
sätta fiska. Hennes artiklar är bitvis ironiska när hon 
beskriver byråkratin som missgynnar kökarborna 
eller andras slarv som drabbar dem, bitvis poetiska 
när hon beskriver naturen på Kökar. I artiklarna 
framgår att hon kämpade för bättre kommunikat-
ioner både vad gäller båtförbindelser, vägbyggen 
och telefonförbindelser med argument som t.ex. 
”Bort med småaktigheten och varen storsinnade 
gentemot småfolket! Det lönar sig i längden.” 

                                                      Nina Bohigas 

 

 

Böcker 

landet Estland, men har säkert inget samband. Var-
för det fick sitt namn nämns ej. Det estniska farty-
get Estonia stavas dock korrekt Estonija på estniska 
kartor. Den andra märkliga tillfälligheten är att på 
Estonia omkom 852 människor, på Eastland 844. 
Det skiljer bara åtta döda, eller en procent. 

                                              

                                                       Kjell Linnér           

Litteratur: 

Björnlund, Pia-Lena: Regalskeppet Kronan. Kalmar läns mu-

seum, 1985. 

Lars Sönnergren: Eastland: Svenskar drunknade i Chicagos 

hamn. Tidningen Kvällsstunden, vecka 3, 2016,  

Internet: eastlanddisaster.org 

Dahm, Douglas och Hamberg: Shipwreck of the Baltic . Om bl.a 

dykning på sänkta flyktingfartyg från 1945. 

Nynäshamnsposten, specialbilaga, 90-årsjubileum, 24 mars 

2015. (Om Hansa-katastrofen.) 

Marcus Rosenlund: Väder som föränd-
rade världen  
(Schildts & Söderströms, Helsingfors 2018. Ca 270 
sidor inbegripet en rikhaltig litteraturförteckning) 
 

Marcus Rosenlund har arbetat mer än 20 år vid 
Svenska Yle (Finlands radio), bl a med ett populärt 
vetenskapsprogram. Det här är hans första bok, 
som i 10 kapitel tar upp olika händelser och före- 
teelser som kan föras tillbaka till väderhändelser  
eller – oftare – klimat, dvs långsiktiga förändringar. 
Några av dem gäller Norden eller Nordens närhet, 
som stormfloden som år 1362 dränkte stora delar av 
Nordfrisland inklusive den för den tiden ganska 
stora staden Rungholt och radikalt ritar om en stor 
del av Nordsjöns kustlinje, hur Doggerland i Nord-
sjön försvann, den nordiska bosättningen på Grön-
land under tidig medeltid eller missväxten efter vul-
kanutbrottet i isländska Laki 1783. Tyfonerna som 
(möjligen) hindrade Kublai khans invasion av Japan 
under senare delen av 1200-talet ligger fjärran från 
FNSiN:s intressekärnområde, vilket inte betyder att 
det kapitlet är ointressant. 
 

Författaren har ofta anledning att dra tänkvärda  
paralleller till dagens klimatändring och den migrat-
ion den lett till och framför allt kan komma att leda 
till. En annan koppling till aktuella förhållanden ger 
han i anslutning till Immanuel Kant och upplys-
ningstidens valspråk: ”Våga veta! Vilket stridsrop! 
Det är en uppmaning som gärna fick upprepas litet 
oftare i vår egen tid då åsikter likställs med kunskap 
och religiös fundamentalism samt ”alternativa fakta” 
dominerar debatten – inte minst när det gäller kli-
matet”. 
 

Författaren är som sagt journalist, och jag störde 
mig ibland på den litet kåseriartade stilen, som när 
han i anslutning till hungersnöden 1695 skriver att 
vi kan ”kolla in” två av hans förfäder i Sjundeå i 
södra Finland, eller slarviga syftningar som när han 
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Kartornas historia  

Thomas Reinertsen Berg: Kartornas historia.  
Lind & Co, 2018. Översättning: Jan Wibom. 350 
sidor.  
Det finns tydligen två slags människor här i världen. 
Den ena är som jag – vi älskar kartor. Och så är det 
de andra ... tja. Thomas Reinertsen Berg hör till 
samma kategori som jag. Kartornas historia är ett stor-
verk, en hyllning till Kartan som uppfinning, hjälp-
medel, informationsförmedlare och konstverk.  

Man kan undra hur vikingar och andra sjöfarare, 
karavaner, pilgrimer och andra långväga resenärer 
bar sig åt för att hitta. Jovisst, de navigerade förstås 
efter sol och stjärnor, och för vissa kända leder upp-
rättades så kallade itinerarier, skrivna vägbeskriv-
ningar med skisser, men de kartor som faktiskt 
framställdes under större delen av mänsklighetens 
historia var knappast ägnade att navigera efter.  
Arkeologer har funnit upp till 40 000 år gamla häll-
ristningar och en nästan lika gammal ristning på en 
mammutbete som antas vara kartskisser. Åt-
minstone i västerlandet användes kartor länge inte 
som avbildningar av den faktiska jordytan utan sna-
rare religiöst präglade världsbilder.  
I tio kapitel tar Reinertsen Berg med läsaren genom tid 
och rum – genom kartornas och upptäcktsfärdernas 
historia från hällristningar och grottmålningar via 
Antikens tidiga rationella beräkningar, Nya tidens 
stora upptäcktsfärder och allt noggrannare mätning-
ar fram till vår tids satellitbilder, Google Earth och 
GPS som gör att vi kan hitta med hjälp av mobil-
telefonerna. 

Kartornas historia är historien om jakten på mer, 
aktuellare och mera exakt information. Det är histo-
rien om ett samspel mellan kartografer, geometriker 
och de upptäcktsresande som gjorde grovarbetet, 
ibland under livsfara, icke minst vid utforskningen 
av arktiska kuster och vatten. Kända och ganska 
okända namn träder fram. Vi får ta del av konkur-
rensen mellan två familjer i kartbranschen, Blaeu 
och Janssonius. Vi får träffa Marie Tharp, kvinnan i 
en mansdominerad miljö, som tack vare geologisk 
utbildning och tecknartalang bekräftade den neglige-
rade teorin om kontinentaldrift. Och många fler. 

Norden, och särskilt Norge, får stort utrymme. 
(Boken är utgiven med stöd av Nordiska Ministerrå-
det.) För antika geografer var Norden en stor vit 
fläck, men så småningom blev Norge ett föregångs-
land när det gäller sjökartor och karteringen av  
Arktis. 
Det ligger ett beundransvärt arbete bakom denna 
historik. Boken är generöst illustrerad med kartor av 
olika slag från olika tider, men väcker läsarens aptit 
på ännu fler kartor. Det finns omfattande referenser 
– som lockar till fördjupning – och ett personregis-
ter som täcker tre sidor. Ett sakregister skulle ha 
underlättat läsningen av ett så innehållsrikt verk.  

                                  

                                                Anders Schærström 

om det försvunna Doggerland skriver att det var 
”den brittiske arkeologen Bryony Jean Coles som 
gav området sitt (sic!) namn så sent som i början av 
1990-talet. 
 

Men det sista är randanmärkningar, boken innehål-
ler mycket intressant och tänkvärt och rekommen-
deras varmt! 
                                                           Erik Elvers 

 

Smartast bland mesar  
Anders Brodin: Smartast bland mesar (Natur & 
Kultur, Stockholm 2020) 
 

Anders Brodin är professor vid Biologiska institut-
ionen vid Lunds universitet, och har studerat  
kognition och minne hos talgoxar. Talgoxen är den 
vanligaste av de svenska mesarterna, faktiskt den van-
ligaste fågeln överhuvudtaget vid Sveriges Ornitolo-
giska Förenings årliga vinterräkning 2018. Att det är 
den vanligaste mesen beror på att den är ”generalist”, 
den trivs i de flesta av våra naturtyper medan andra 
mesar är mera specialiserade även om blåmesen nu 
håller på att breda ut sig från sitt ursprung den sydliga 
lövskogen. 
 

Bokens titel har stöd i fakta, redan i slutet av 70-talet 
jämförde en ungersk forskare hur snabbt olika mesar 
lärde sig att hitta mjölmaskar i ett gömställe när de 
såg hur en fågel som visste att sådana fanns i det fick 
fram dem. Författaren framhåller dock att forskare 
helst undviker värdeladdade ord som smart eller klok 
om djur och i stället talar om kognition när de stude-
rar t ex innovations- eller problemlösningsförmåga – 
men att få skulle köpa en bok med titeln ”Mest kog-
nitivt avancerad bland mesarna”. Jag och väl flera av 
oss minns att om man på 50-talet vid svalt väder för-
varade mjölkflaskor med foliekapsyler utomhus så 
lärde sig talgoxarna att det längst upp i flaskan fanns 
en delikat gräddkluns och hackade sönder kapsylen! 
Boken ger intressanta kunskaper om talgoxars lär-
aktighet och förmåga till problemlösning, och tar 
också upp bl a deras förmåga till inlevelse, och även 
exempel på hur man studerar dem och fallgropar 
man kan trampa i vid sådana studier. 
 

Jag tyckte att boken var innehållsrik och trevlig, och 
jag tror att även de som är kunnigare på fåglar än jag 
kan hitta mycket nytt i den. 
 

Erik Elvers 
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                 Nationalstadsparken 25 år 
 

Nationalstadsparken (Ekoparken) fyller i år 25 år. Ar-
betet för att skydda det unika området Södra och 
Norra Djurgården, Haga och Ulriksdal hade börjat 
några år tidigare tack vare Henrik Waldenström som 
arbetade på Världsnaturfonden (WWF) med ett upp-
drag från Ståthållarämbetet. Henrik kände den stora 
biologiska mångfalden i områdena och hans rapport 
blev startpunkten för en samling av flera organisation-
er som försökte stoppa omfattande exploateringar av 
främst Norra Djurgården och området runt Brunnsvi-
ken. Det fanns långt framskridna planer på olika pro-
jekt – vid Norrtull tänkte man sig en hög hotellbygg-
nad (den s k Japanskrapan), många ville ha ett sommar
-OS i Stockholm med arenor och OS-by av vilken en 
del skulle permanentas som kontor, Österleden skulle 
dras visserligen under Djurgården men med uppfarter 
på några ställen bl a vid Ladugårdsgärde, omfattande 
bebyggelse tänktes mellan Lappkärrsberget och Uni-
versitetet (därför tillkom trafikplatsen vid Bergianska) 
för att nu bara nämna några. 
 

År 1992 träffades 22 föreningar och bildade Förbun-
det för Ekoparken och FNSiN var en av dessa, så vi 
kan med viss stolthet konstatera att vi har varit med 
från början. Centerpartister, Vänsterpartister och Mil-
jöpartister motionerade i Riksdagen på initiativ från 
dessa organisationer, vilket ledde till att miljöminister 
Görel Thurdin (C) gav Stockholm och Solna i upp-
drag att göra en gemensam planering för hela området 
– från Ulriksdal till Södra Djurgården. I förlängningen 
kom så lagen om Nationalstadsparken, trots motstånd 
och illasinnade påhopp från bl a landstingspolitikern 
Ralph Lédel (M). 
 

Parkens styrka och svaghet är att den bara ligger 
några kilometer från Stockholms centrum – den 
ger därigenom den lättillgängliga tillgång till natur 
som vi så väl behöver, men närheten ökar ju 
också     exploateringsvärdet för dem som tänker i 
sådana termer. 
 

FNSiN hade redan innan samarbetet i FFE bör-
jade haft en del programpunkter i området, t ex 
den återkommande vårkvällsvandringen från 
Bergshamra till Ulriksdals Slottspark (genomförd 
senast i slutet av april i år för drygt 30:e gången!). 
Vi har även fått kunniga och uppskattade före-
drag av Henrik Waldenström och förmedlat in-
bjudningar till FFE:s innehållsrika och intressanta 
årsmöten, seminarier och båtutflykter liksom till 
andra föreningars arrangemang särskilt Mats Gull-
bergs vandringar i olika delar av Parken på Lång-
fredagen. 
 

I anslutning till jubileet har SvT visat ett program 
som gjordes redan 1992 när planerna på en Eko-
park låg i sin vagga. Det kan ses via länken 
https://www.svtplay.se/video/26784413/ake-det
-gudomligt-ett-ar-i-stockholms-ekopark (45 min).  

Programmet är mycket sevärt, och det är tänkvärt 
att påminnas om alla de exploateringshot som 
funnits. Och trots att området blivit Sveriges   
(och världens) första nationalstadspark har det 
varit och är en del naggande i den, kampen är inte 
över även om läget nu kunde ha varit mycket 
värre i detta unika område. Se gärna filmen! 

Mera material om Nationalstadsparken finns på 
FFE:s hemsida http://ekoparken.org/ . 
                                                          

                                                         Erik Elvers   

Som framgår av en HGD-notis strax intill (HGD = 
Hur Gick Det, dvs rapporteringen från genomförda 
aktiviteter) blev den planerade utfärden till Upsala av i 
början av maj. Vi var två personer som med hjälp av 
glest besatta bussar och tåg vågade oss på resan från 
Stockholm och fick en fin vandring, ledd av Barbro 
Ulén, till bl a Kungsängen. Backsipporna vid Gamla 
Upsala hade blommat över tidigare än vi räknat med 
och museet där var corona-stängt så den delen av ut-
färden ställdes in, men blomsterprakten på Kungs-
ängen några km söder om staden, vid Fyrisån, var ett 
mycket gott alternativ.  
 

Kungsängsliljan (Fritillaria meleagris) växer vild i 

 

                 Kungsängsliljorna i Uppsala 
Mellaeuropa och Kaukasus. Till Kungsängen kom den för-
modligen med avfall från botaniska trädgården 
(Linnéträdgården). Den sågs där först i början av 1740-
talet och spred sig snabbt, Linné noterar ymnig förekomst 
1755. 
 

Vid Kungsängen såg vi information om att blom-
morna räknas. Räkningen görs inte på hela Kungs-
ängen där det kanske finns en miljon kungsängs-
liljor, men i sex rutor om 10 x 10 m har antalet 
blommande kungsängsliljor räknats 1938, 1981-88 
och 2016-19. Man inbjöds att tippa årets antal, och 
resultatet finns nu på sidan https://
www.biologi.uu.se/liljor (varifrån jag hämtat en del 



 

Kungsängsliljor mm i Uppsala 
 

Onekligen kändes det en aning äventyrligt att under 
rådande undantagstillstånd bege sig till den av Erik 
initierade vårvandringen i Uppsala, men det blev en 
härlig upplevelse. Tack vare att jag bor där jag bor 
kunde jag ta SL-bussar med bara ett byte hemifrån 
ända till Uppsala och det var ingen svårighet att 
hålla påbjudet avstånd till de fåtaliga medpassagerar-
na.  
 

Barbro Ulén mötte vid ankomsten och ledde oss 
längs Fyrisåns båda sidor först till Kungsängens na-
turreservat, där tusentals kungsängsliljor stod i 
blom, varav påfallande många av den vita varianten. 
Efter besök i fågeltornet vid Övre Föret åt vi lunch i 
vårsolens glans. 
 

Vi fortsatte genom SLU-området, där Barbro är 
hemmastadd, till ”Nedre Föret” av ån. Där, på en 
kulle, granskade vi en runsten påträffad (eller sna-
rare ristad) 1990 med nästan trovärdigt formulerad 
informationstext undertecknad av Riskantikvarieäm-
betet (sic!). I närheten blommade ännu några back-
sippor. 
 

Vi vandrade tillbaka i lummig omgivning på den 
urgamla huvudvägen uppe på den smala Ultunaåsen 
förbi Ulleråker. Längs vägen noterade vi flera 
”faunadepåer” utplacerade av SLU till gagn för små-
kryp som inte lyckas finna bostad på annat sätt. 
(Faunadepåer: https://www.slu.se/institutioner/
ekologi/resurser1/faunadepa/)  

Det var en underbar vårdag, när också vitsipporna 
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blommade ymnigt och häggarna stod i begrepp att 
börja blomma. Det gjorde gott. Månne vi kan upp-
repa vandringen, när omständigheterna blivit mera 
normala. (12 km, tre deltagare)                                                 

Anders Schærström 

 

                            Hur gick det? 

Havsmiljöplanering  
Nyligen genomfördes den första programpunkten i 
FNSiNs historia med hjälp av Zoom-tekniken. 
Andrea Morf från Nordregio höll ett föredrag som 
sedan kommenterades av några särskilt inbjudna 
experter från åländskt, finländsk och danskt per-
spektiv. Det blev ett innehållsrikt program om 
svåra frågor. Hur står det till där nere i djupet och 
längs stränderna? Vem äger havet? Vem ska ta an-
svar för det och för vården av havet? Hur ska man 
balansera natur- och bruksvärden? Det pågår sam-
arbeten om de nordiska och arktiska haven i sam-
manhang som nog inte är så allmänt kända.  

Detta kunde genomföras, efter att vi tvingats in-
ställa det planerade tillfället, tack vare samarbete 
med Föreningen Nordens Stockholmsavdelning), 
samt att Norden-Stockholm som tillhandahöll tek-
nisk expertis som såg till att Zoom fungerade.  

Ifall du missade dokumentationen som gått ut via  
e-post kan du höra av dig till Anders Schaerström 
(anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28) 

 

Anders Schærström 

av denna text) där det framgår att 146 personer del-
tog i tävlingen. Man hade räknat ihop 2822 blom-
mande kungsängsliljor i rutorna (närmsta gissningen 

var 2833!), dvs uppemot 5 blommor/m2. Antalet är 
betydligt större än förra året men något mindre än 
2018. Andelen vita blommor var 3,5% (det finns 
även en skär mellanform som inte verkar ha setts i 
nämnvärd mängd i år).  

Att döma av ett par diagram på hemsidan var det 
ganska stor spridning på gissningarna, den stora 
mängden låg mellan 1500 och 4000 med en kon-
centration strax över 2000 men de mest avvikande 
värdena var 0, ca 18000 och ca 40000 (!). 

Räkningen av antal blommor görs för att utröna 
hur det förändrats över tiden allt eftersom områ-
dets skötsel har ändrats och vädret varierat. Väder-
variationen synes ha störst inverkan. Den 
fröspridda kungsängsliljan är flerårig; att trots att 
antal blommor varierar mellan åren så kan antalet 
plantor vara mer konstant.  

                                                            Erik Elvers Kungsängsliljor.                   Foto: Erik Elvers  
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Vid den här tiden, i juni, brukar vi ha ett sommar-
program framför oss med en blandning av resor, 
exkursioner och andra friluftsaktiviteter. Men vår 
förening är naturligtvis, som vi alla, var och en, 
påverkade av den pågående Farsoten och de re-
striktioner som den har medfört. 

I år hade vi kommit långt med planeringen för re-
sor, när vi tvingades att lägga planerna på is. I skri-
vande stund vet vi inte hur förutsättningarna kom-
mer att vara under sommaren. De besked som just 
kommit från Folkhälsomyndigheten innebär vis-
serligen en uppmuntran att vistas utomhus, men 
restriktioner för att resa – inom Sverige och mellan 
länder – kvarstår. Antagligen kommer riktlinjerna 
att förändras på ett eller annat sätt men vi kan inte 
ta något för givet.  

Naturligtvis påverkar detta våra möjligheter att 
göra program som helt motsvarar FNSiNs syften. 
Framåt sensommaren och förhösten har vi plane-
rat in några utomhusprogram, men se upp med att 
förutsättningarna kan förändras. Föredrag och 
andra inomhusprogram som hör den mörkare års-
tiden till måste vi återkomma till i nästa NOS. 

Vi inser mycket väl att inte bara föredragsteman 
och exkursionsmål utan själva den gemenskap som 

Försommarresa till Risön 
Vi var fem personer som i slutändan vågade oss på 
att resa till Risön på Florarna i norra Uppland. Vi 
träffades vid Örbyhus station för vidare resa med 
bil. Efter en 40 minuter lång, dammig resa så kunde 
vi inkvartera oss. En person per logement eller 
stuga.  

Efter att ha lagt lite matsäck så promenerade vi till 
kolarkojan. En vandring genom ett försommarfa-
gert skogslandskap.  Ekorrbären blommade och 
även vattenklövern. När vi kom tillbaka bäddade vi 
och lagade middag. Det kändes lite konstigt när vi 
satt utomhus, en och en vid varsitt bord och åt. Det 
är så man får lösa det så här i Coronatider.  

Lördagen kom med en strålande sol och varmt vä-
der. Vi gjorde en runda på drygt en mil, runt Stor-
mon, vandrade längs Gammelån och njöt av denna 
underbara natur. Stopp mitt på dagen vid Staffan-
holmen där vi förtärde den medhavda matsäcken. 
Det enda som vi kan klaga på från denna dag är att 
det inte fanns något ställe där det var möjligt att ta 
sig ett dopp. Längst efter spängerna såg vi blom-
mande pors, hjortron och ängsull. Alla vanliga ängs-
blommor som vi förknippar med midsommar 

Programplanering i Farsotens tid 

fanns. Humleblomster, hundkex, midsommarbloms-
ter, smörblomma för att nämna några. Liljekonval-
jerna blommade fortfarande och spred sin doft över 
skogen. Hemkomna till lägret så kunde vi duscha 
innan det var dags att på nytt äta middag ute.  Att 
sitta i den sköna grönskan och se svalor och sädesär-
lor som for fram runt oss var helt underbart. 

Söndagsmorgonen började med frukost innan vi 
städade ur våra hus. Vi for från Risön med målet 
Tobostation. Vi parkerade bilarna och vandrade nå-
gon kilometer till en lokal med Guckusko, en myck-
et fascinerande blomma. Sittande på stenar rund 
gruppen med guckusko förtärde vi vår lunch. Pro-
menad tillbaka till bilarna där vi skildes åt efter en 
underbar helg i ett försommargrön Uppland.  

Det var inte så många som kunde vara med på 
denna trevliga helg på grund av Coronan. Vi kom-
mer att försöka upprepa denna resa om något år 
eller två för att ge fler chansen att få uppleva detta. 

Att hyra hela Risön: huvudbyggnad med kök och 
matsalar, dusch- och toaletthus, två sovstugor, två 
sovsalar och ett sovloft kostar 900 kr/dygn.  

 

Eric och Eva Bolander 

föreningslivet ger är viktig för oss alla. I vår prövar 
vi för första gången i samarbete med Föreningen 
Norden att genomföra ett föredrag på distans med 
Zoom-tekniken. Det är en lösning som säkert har 
fördelar, t.ex. genom att nå dem som bor för långt 
ifrån föredragslokalen, men den kan inte helt ersätta 
möten i levande livet. 

Som du vet skickar vi ut medlemsbrev via e-post 
och skulle därför kunna lägga till programpunkter 
med ganska kort varsel. Ifall du själv har ett förslag 
till sommaraktivitet, kanske ett utflyktsmål, så får 
du gärna höra av dig, åtminstone en vecka i förväg, 
så kan vi hinna skicka ut en notis i våra medlems-
brev via e-post. Du kan vända dig till Lars-Olov 
Wallin (wallin.larsolov@gmail.com; 0701714829). 

Vi vet förvisso att inte alla medlemmar har e-post. 
Ifall du känner någon medlem som inte får e-post 
från oss, så får du därför gärna berätta för dem om 
programändringar och tips som vi förmedlar på det 
sättet. Ifall du själv ändrar adress, tänk på att med-
dela FNSiN genom Eva Bolander 
(eva.bolander@telia.com). 

 

                                         Styrelsen 
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Program 

KORTVANDRING KVARNHOLMEN 
OCH SVINDERSVIK 
Fredag 28 augusti kl 9.45 
 
Vi tar buss 53 från Södermalmstorg kl 9.48 och 
kommer till Saltsjöqvarn kl 10.00. Vi ser på området 
vid Danviken och fortsätter i lugn takt till Kvarn-
holmen varifrån vi tar oss över Svindersviksbron 
och förbi Svindersvik (som dock är stängt) till buss 
vid Alphyddan. Gångvägar och smågator, tag med 
lunchmatsäck. Ca 5 km. Obs!: busstiden är den som 
gällde i våras. Om tidtabellen i slutet av augusti är 
annorlunda far vi vid ungefär denna tid, exakt 
klockslag meddelas dem som anmält sig. 
 

Föranmälan till Erik Evers 
e.elvers@bredband.net eller sms 0738-526399  
senast tisdag 25 aug. För att vandringen skall  
genomförs krävs minst tre anmälda. 
 
 

SKALDJURSKNYTIS 
Lördag 29 augusti kl 14.00 
 

Förutsättning: Att risken att smittas av corona mins-
kat åtminstone så mycket att 70+-are och andra 
riskgrupper kan färdas med kollektivtrafik. 
Plats: Kolonilott 50 Klematisvägen 7 i Skarpnäck. T 
ex buss 816 ifrån Gullmarsplan ca 10 minuter till 
Skarpnäcks koloniområde följt av en kort prome-
nad. 
Ta med skaldjur plus dryck! Vi sitter utomhus så 
kläder efter väder. 
Föranmälan senast 26.8  till Anders Tunevi                                

anders@anderstunevi.se;  tel. 070-5683513   

 
TRÄDVANDRING I HUMLEGÅRDEN 
Söndag 6 september kl 11. 
Samling utanför Kungliga biblioteket.  

I Humlegården finns det cirka 80 olika lövträd och 
6 barrträd. Omkring 30 träd finner jag extra intres-
santa och de träden skall vi titta lite närmare på. 
Vandringen tar ungefär två timmar. Vill man sedan 
förlänga samvaron kan man tillsammans välja någon 
av de många fiken eller krogarna för att få sig något 
till livs. 

Ingen föranmälan. 

Har man frågor kan de ställas till Eva Innings tel. 
070 4916714 eller maila eva.innings@telia.com 

 

VI BORSTAR I PARKEN 
Måndag 7 september kl 17.00 
 

Dags för den årliga tillsynen av runstenen i Karl-
bergs Slottspark som FNSiN är fadder för. Vi träf-
fas vid SO hörnet av Karlbergs Slott (sjösidan, 
närmast gångvägen från Birkastan) och går tillsam-
mans till stenen i parken för att se hur den mår och 
försiktigt ta bort ev lavar och mossa.  
 

Liten picknick efteråt! Ev frågor kan ställas till Erik 
Elvers, e.elvers@bredband.net eller tel. 0738-
526399.  
Obs!: Föranmälan senast fredag 4 sept, datum kan 
behöva ändras om det är föreläsning på Univ den 
tänkta tiden vilket jag inte vet förrän i slutet av juli. 
 
 

VANDRING I BERGIANSKA TRÄD-
GÅRDEN 
Lördag 12 september kl 11. Vi samlas utanför 
koloniområdet Lilla Frescati, T-banestation 
Universitetet.  Härifrån går vi över Roslagsbanan 
och kommer in i Bergianska Trädgårdens våtmar-
ker. Som förra året skall vi inte enbart titta på 
blommorna på marken utan också träd och buskar.  
 

Vandringen tar ca 2 timmar. Tag gärna med mat-
säck som med fördel kan intas vid Brunnsvikens 
strand strax norr om Japanska dammen. 
Ingen föranmälan behövs. Är något oklart, kon-
takta Eva Inning tel. 0704916714 

 

HAVTORNSPLOCKNING 

Lördag 26 september kl 09.00 
 

Utfärd till stranden utanför Grisslehamn där vi  
brukar kunna plocka havtorn. Observera att bärtill-
gången inte kan garanteras (i förfjol var det rekord-
mycket  bär, i fjol nästan inga alls!). De har dock 
mycket smak och syra så även små mängder räcker 
länge. Tillfälle till bad.  
Vi far från Bergshamra torg kl 9.00 (T-stn Bergs-
hamra norra uppgången) och stannar till i Grissle-
hamn för att köpa rökt fisk både på vägen till och 
från plockstället. Vi är tillbaka i Bergshamra ca kl 16.  
 

Föranmälan till Erik Elvers, 
e.elvers@bredband.net, 0738-526399, senast  
onsdag 23 sept.  
Säg till om du behöver eller kan erbjuda bilplats. 
Utrymmet i tillgängliga bilar är alltid avgörande för 
hur många som kan följa med. Om vi behöver hyra 
bil bör det förberedas i god tid. 
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            Avsändare: Föreningen Natur och Samhälle i Norden 

                   c/o Erik Elvers  Illerstigen 28, 170 71 SOLNA 

 

ISLANDSRESA 

En kväll i januari kom 20 medlemmar till ett inle-
dande möte för att diskutera upplägg, planer etc. Då 
bestämdes att vi skulle ha en studiecirkel några 
gånger för att utöka våra kunskaper om Island.  

En månad senare berättade Erik E, som många 
gånger besökt landet, om det isländska språket och 
om islänningasagor. Boken ”Islänningasagor hän-
delser, platser och bilder”, som tillkommit genom 
att Samfundet Sverige-Island vill ”väcka intresse för 
en litterär skatt som inte har någon motsvarighet i 
det övriga Norden”, delades ut till deltagarna vid 
detta tillfälle. Föreningen har några ex av boken till 
försäljning, de som inte deltar i cirkeln kan köpa 
den till lågt pris (kontakta Erik Elvers e.elvers(a)
bredband.net).   

Vid nästa träff pratade Nanna Hermansson, som 
bott och delvis fortfarande bor på Island, mera all-
mänt om landet och kom med en hel del tips av 
olika slag. Anders S tog samma kväll hand om geo-
login och visade bilder från sina resor. 

NYLAND  
 

Innan viruset slog till på allvar diskuterade en 
grupp medlemmar planer för en resa till Nyland – 
tid, längd och platser att besöka. Vi kom då fram 
till att lämplig tid skulle vara i början av augusti, att 
fyra dagar plus ett par nätter ombord på båten till 
och från Åbo skulle kunna vara lämplig längd. Ca 
tio personer anmälde intresse. På grund av alla 
smittrisker och restriktioner lades planerna på is. 
Det går inte att säga när resan kan bli av, men in-
tresset lever, och förr eller senare ska väl planering-
en återupptas. Ifall du är intresserad kan du vända 
dig till Camilla Berg för att bli informerad 
(camillaberg8888@gmail.com)  

Risön. Foto: Eric och Eva Bolander 

Det bestämdes att resan skulle ske i augusti. Men så 
ändrades plötsligt förutsättningarna i och med viru-
set. Som tur var hade inga bokningar av resor eller 
hotell hunnits göras. När resan kan bli verklighet 
vet ingen i skrivande stund, men en resa kan i bästa 
fall trots allt bli av på sensommaren.  


