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Ordföranden har ordet
Äntligen kan vi genomföra ett riktigt höstmöte. Den
12 november kl 18:00 på Pumpan, Färgargårdstorget 1
på Södermalm träffas vi för att fika och behandla allt
vad som har hänt samt planera för framtiden.
Vid höstmötet skall vi välja styrelse, revisorer och valberedning för det kommande året. Hur detta skall göras regleras av våra stadgar. Stadgar är kanske det viktigaste som finns i en förening men något som det väldigt sällan pratas om. Stadgarna är själva skelettet som
bär upp muskler och senor som är verksamheten i föreningen. Så länge alla är glada och nöjda så behövs det
egentligen inga stadgar utan alla gör som vi brukar göra
och är alla överens om att göra det på ett annat sätt så
går det också bra. Men den dagen som man blir oense
då är det viktigt att det finns bra och fungerande stadgar som talar om hur vi skall handla i olika situationer.
I FNSiN har vi stadgar som skiljer sig lite på några
punkter från vad man kan kalla normalstadgar.
Vanligtvis har föreningar ett årsmöte, i mars/april, där
man hanterar det gångna verksamhetsåret och ger styrelsen ansvarsfrihet. Samtidigt väljer man styrelse och
funktionärer för det nya året. Det innebär att den avgående styrelsen får ansvarsfrihet fram till den 31 december. Det innebär också att föreningen byter styrelse
någon gång i mars/april när mycket av årets verksamhet redan är planerad och startad utan att den tillträdande styrelsen har haft någon möjlighet att påverka
verksamheten.
Hos oss väljer vi styrelsen och funktionärer på höstmötet, som skall tillträda den 1 januari. Fördelen med
detta är att de nya styrelseledamöterna kan adjungeras
till styrelsemötena fram till årsskiftet och på så sätt vara
med och påverka verksamheten för det kommande året
och att de tillträder direkt den 1 januari.

När det gäller revisorerna, som väljs på höstmötet, börjar de arbeta vid årsskiftet för att granska verksamheten
i föreningen. De ”gamla” revisorerna fortsätter att arbeta med föregående års verksamhet, fram till årsmötet
då de lämnar sin revisionsrapport för föregående år.
Detta ger en mycket bra arbetsordning när revisorerna
fortlöpande kan granska verksamheten utan något
glapp i tidslinjen. Nyvalda revisorer kan bjudas in till
revisionsmötena för att få en inblick i hur arbetet har
fungerat tidigare i föreningen vilket underlättar arbetet
vid byte av revisorer.
Det innebär att den styrelsen som väljs på årets höstmöte träder till den 1 januari 2022 och är ansvarig för
verksamheten fram till den 31 december 2022. Efter
det så är den styrelsen fortfarande ansvarig för att dokumentera vad den har gjort under året i form av verksamhetsberättelsen

som skall hanteras på årsmötet 2023. På samma sätt
börjar de revisorerna som väljs på höstmötet 2021
granska verksamheten 1 januari 2022 och fram till den
31 december 2022. Efter det så fortsätter de med
granskning av verksamhetsberättelse och bokslut för
att kunna skriva sin revisionsrapport till årsmötet 2023.
Detta regleras i stadgarnas §12 som lyder som följer:
§12 Vid allmänt möte skall förekomma:
Vid höstmöte skall förekomma:
Val av styrelse för följande år;
Val av revisorer för följande år;
Val av valberedning för följande år;
Fastställande av årsavgift för följande år.
Eric
HÖSTMÖTE
Medlemmarna i Föreningen Natur och Samhälle i Norden
kallas härmed till ordinarie höstmöte den 12 november kl
18.00 på Pumpan, Färgargårdstorget 1.
Dagordning

1 Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare
2 Fastställande av röstlängd
3 Mötets
behöriga utlysande
Foto:
CG Ström
4. Fastställande av dagordningen
5. Protokoll från föregående allmänna möte
6. Val av styrelse för 2022
7. Val av revisor och revisorssuppleant för 2022
8. Val av valberedning
9. Fastställande av årsavgift för 2022
10. Förslag till budget 2022
11. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast en månad
före höstmötet)
12. Aktuell information om samarbete med andra organisationer etc.
13. Övriga ärenden
Efter mötesförhandlingarna bilder och berättelser från
sommarens föreningsresa till Island.
Föreningen bjuder på kaffe/thé med smörgås och TÅRTA.
Låt oss fira att vi kan ses igen.
VÄLKOMNA!
Hitta hit: Buss nr 76 från Kungsträdgården, Slussen eller
Medborgarplatsen till Ljusterögatan. Eller promenad, drygt
800 m, från T-bana Skanstull.
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Fläskgraven på Läckö i Västergötland.
djupaste delen av brunnen då Ärland Noreen dokumenterade den 1929 och har sedan rekonstruerats.
Det framgår att Fläskgraven först under 1600-talets
slut kom att hamna under tak i slottets köksdel, medan den under slutet av medeltiden låg mer eller
Brunnen Fläskgraven i fasta berget på Läckö är en impone- mindre öppen, närmast den norra slottsmuren. En
rande skapelse. Detta oavsett tillkomstsätt. Den är totalt 27 intressant omständighet är att det ännu finns en
m djup och omkring 2 m i diameter. Dess-utom har den en brunn med flödande vatten, tydligen med artesiskt
16 m lång, sprängd gång ut till Vänern, genom vilken finns tryck, under rum 50 i det centrala slottet. Fläskgraven måste ha sprängts ut för ett utökat behov.
den enda möjligheten att inifrån uppfatta storleken. Man
anar den genom att se ned i schaktet ovanifrån inne i köks- Kanske hade man tänkt särskilt på Vänern som en
extra resurs för det nya slottet och dess verksamhet.
borgen. Pumpanläggningen är också imponerande. Den
Brunnen var å andra sidan sprängd ned till drygt 11
konstruerades ursprungligen av en namngiven vattenmäsm under dess normala nivå och till och med med en
tare Niclas Steen år 1680 under Magnus Gabriel de La
liten tarm längst ned åt sjön. Kan man också ha reGardies sista tid på slottet. Delarna låg nedsjunkna i den
flekterat över en möjlighet till flykt från slottet vid
en belägring? Slottet var ju även en försvarsanläggning som sannolikt redan hade fått känna på danska
härjningar. Det är inte omöjligt att också den omfattande utsprängda ”vallgraven” framför slottet tillkom vid samma tidpunkt som Fläskgraven.
Namnet Fläskgraven och uppgiften att att den faktiskt är sprängd med fläsk förtjänar kommentarer.
Den förste som skriver om den är Olaus Magnus.
Han presenterar den då inför hela Europa i sin
Historia om de nordiska folken (Historia de gentibus
septentrionalibus), utgiven i Rom 1555. Det sker i ett
avsnitt om Vänern, bok 2:19:
En mycket underbetonad sevärdhet vid Läckö slott är den
s.k. Fläskgraven. Det kan vara av intresse att se lite närmare på denna unika brunn. Samtidigt ger den aspekter på
forntida tekniker för att arbeta i gruvor.

Läckö slott. Fläskgravens öppning finns i kökslängan, den lägre
byggnaden mot Vänern vid en mindre borggård.
Foto: C.W.

”I denna sjö och dess närmaste omgifning finnas
många präktiga adelsslott, af hvilka det förnämsta är
Leckö slott, beläget på en hög klippa och uppfördt
genom Skara-biskoparnas försorg. Där finnes en
brunn, uthuggen i den hårda klippan, med ett djup af
mer än 200 fot (60 m). Men denna urhålkning har
utförts ej ensamt med redskap af järn, utan äfven med
eld, som underhållits med trehundra de fetaste fläsksidor,
hvarvid man dag för dag omväxlande anbragt elden och borttagit den. Ty bland dessa folk har man gjort den erfarenheten, att ingenting hastigare genomtränger den
hårda stenen än späck eller svinister.”
Detta betyder att Fläskgraven fanns redan i början
av 1500-talet. Även om det har tagit lång tid bör
upphovsmannen ha varit den kraftfulle biskop Brynolf III Gerlachsson, som innehade ämbetet från
1478 till sin död 1505. Denna tid har uppmärksammats på ett förtjänstfullt sätt i boken om Brynolf III,
med titeln Hielp Maria från 2005. Boktiteln finner vi i
en inmurad text-sten med biskopens vapen just på
Läckö. Olaus reste uppenbarligen en hel del i Västergötland, där han besökte sin bror Johannes som studerade här.
Enligt egen uppgift av den senare hade han under
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sin tid vid katedralskolan i Skara också ofta farit till
Gudhems kloster, som dock inte nämns av brodern i
hans historieverk. Detta trots att han förutom Läckö
ganska ingående beskrev Kinnekulle, Källby haller
(runstenar) och Aranäs. Olaus resor i landskapet måste
ha skett före 1511, då han var 21 år. Kanske han även
kan ha umgåtts med biskopen själv. På den tiden var
Vincentius (Vincent) biskop i Skara. Han var den
förste som 1521 avrättades under Stockholms blodbad.
Carl von Linné nämner den vidare kortfattat och utan
kommentar till namnet i Västgötaresan, utförd 1746,
och publicerad 1747): ”På yttersta sidan af Slottsmuren war en hög och trång grotta, Fläskegrafwen kallad,
utsprängd i sjelfwa hälleberget til 20 alnars längd och 5
alnars högd, hwilken hade et kalt källewatten, som där
kunde pumpas in i Slottet.” Det är alltså inte Vänerns
vatten som åsyftas, vilket vore möjligt eftersom
gången finns.
Vid det här laget har vi förstått att någon form av tillmakning har använts i Fläskgraven. Tillmakning, efter
gammal lågtyska tomaken, innebär ju att man eldar på
berget. Resultatet märks redan på ställen där folk tänt
eldar för nöjes skull. Berget blir uppsprucket, pulvriseras och sönderdelas ibland i flak. Förmodligen blir
effekten alltid större om man begjuter den heta hällen
med vatten. Men vad har fläsket haft för funktion?
Det har då och då sagts att fläsksidorna skulle ha
samma roll som vattnet. De skulle ha kylt klippan.
Detta är helt fel. Inte minst om man tänker sig fläsk
som svinkött i allmänhet. I stället är det den feta
svålen som är aktuell. Och enbart svinfettet. Detta
är nämligen en form av vad vi skulle kalla riktad sprängverkan.
Metoden beskrivs inte i samtida skrifter. Exempelvis
finns en enkel illustration av eldning vid tillmakning i
den tyske bergmästaren Georgius Agricolas De re metallica, 1556. Inom parentes har den faktiskt översatts
från latinet till engelska 1912 av USA:s förre president
Herbert C. Hoover. Detta sagt som en viss kontrast
mot en viss senare presidents bildningsnivå. Här får vi
dock klart för oss vad rökutveckling och inflöde av
vatten kan åstadkomma i trånga utrymmen.
Däremot har den mångsidige Mårten Triewald (16911747) i en särskild föreläsning vid Riddarhuset år 1728,
kallad ”Stensprängning til hvad figur som åstundas”
visat på vad jag ovan kallade riktad sprängverkan. Vid
stenens (hällens) söndersprickning efteråt blir den
sprucken ”jämt efter de linjer man ritat med fettet.”
Det är alltså så att fläsksvålen anbragts på berget, samtidigt som man med mindre ved startat elden. Fettet
har utövat den starkaste hettan, gärna i utsedda svaghetszoner i hällarna. Men alla typer av fett, som svinsvålar, tjära, tran, valspäck och talg kunde ha fungerat.
I gammalt gruvspråk i Bergslagen kallas tänd- eller
småveden faktiskt fläsk. Ibland kan man undra om här
inverkat någon form av ordlek: fläsk är i sig besläktat

med flis, och betyder i grunden `något avskuret.´ Har
betydelsen i ortnamn och folktradition förväxlats eller
ändrats i efterhand?
Hur denna fläsksprängning gått till i övrigt kan vi bara
föreställa oss. Fläskgravens konturer ger en spiralformad struktur, som en korv hela vägen neröver. Har
man applicerat fettet i perfekt cirkelform hela vägen
och fått utseendet ”jämt efter de linjer man ritat med fettet?”
En annan fråga gäller berget självt. Geologin är nämligen speciell. Läckö ligger i en geologisk skarv, den s.k.
mylonitzonen som följer en av de tydligaste förkastningsbranterna i södra Sverige, som går tvärs över
Vänern och fortsätter både norrut och söderut. Kan
detta ha bidragit till framgången med Fläskgraven?

Ingången från sjön.
Foto: C.W.

Den sprängda gången in till
brunnen från Vänern. Äldre
foto efter Ä. Noreen 1929.

Men den tidens bergmästare visste säkert vad de gjorde
utifrån sin långa erfarenhet. Då kan man fråga sig om
inte metoden användes fortsatt i senare tid. Men det
blev ju självklart en dyrbar metod att utnyttja hundratals fläsksidor, i varje fall i gruvor. Man nöjde sig länge
med den enklare tillmakningen, med ved och vatten.
Och i stället kom så småningom krutet. Då måste man
föreställa sig att produktionen av krut först måste ha
överstigit det militära behovet. Krut var en strategisk
produkt. Den framställdes av 75 % salpeter, 15 % träkol och 10 % svavel. Salpeter fick mödosamt framställas av kreatursurin här hemma (del I, kap.65), träkol
hade man nog inom landet, men den närmaste tillgången till svavel fanns på Island där danskt handelsmonopol var ett besvärligt hinder. Nästa möjlighet
var Medelhavet, särskilt Sicilien, en lång och också dyr
transport. Ändå fungerade sammanskottet och krutet
kunde ta över i gruvorna. Det var också en nödvändighet att så skedde. Utan koppar och järn fungerade inte
det dåtida Sverige.
Just det att fläsksidorna var dyrbara var nog en faktor.
Man kunde visa sin makt och rikedom. Var det ett
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inslag i arbetet på Läckö? Det sägs om bergmästaren
och storbonden Måns Nilsson (Svinhufvud) i Aspeboda, Dalarna, att han sprängde ut sin ”Fläskekällare”
omkring 1530 på detta sätt för att visa de rikas överflöd.
Tra-ditionen uppger att detta gjordes med svinfett.
Källaren låg under hans gård som omsider fick sitt
namn efter Fläskekällaren. Senare forskning hävdar att
detta nog var ett tidigt gruvförsök.
Intressant är att det nog kan finnas möjligheter till förväxling av funktionen. En källare för att förvara saltat
fläsk i? Grottan Fläskeboa i Hallebergs diabas uppges ha
använts för detta i krigstider. Eller är det som om man
velat antyda en sprängmetod som i Fläskgraven på
Läckö? Något liknande har även sagts om Balsbergsgrottan i Skåne, som dock delvis är en naturlig kalkstensgrotta med droppstenar.
Några andra uppteckningar där fett nämns ingå i processen finns här och var. Till exempel kan det det gälla
sprängningen på 1700-talet av ett nytt avlopp för
Kvarnsjön i Tuna-ån, Vimmerby, i Småland. Om Fläskestenen vid sjön Såkens utlopp i Sexdrega i södra Västergötland berättades att den liksom Fläskgraven hade
sprängts med 300 fläsksidor. Det senare må vara en
reminiscens av Olaus Magnus och Läckö, men att den
sprängts med konst och betydande omkostnader av
godset Gälareds ägare bekräftas vid ett tvistemål 1626.
Anledningen hade varit att ge vattenkraft åt Gälareds
kvarn. På en minnestavla i Hillareds kyrka över Gyrid
Gunnarsdotter Gylte från 1685 uppges att hennes far
Gunnar Gylta låtit göra sprängningen. En så benämnd
adelsman är känd åtminstone 1416. Han och hans dotter Gyrid är alltså utan tvivel historiska personligheter.
Gyrid själv bör tillhöra 1400-talets slut. I detta fall
skulle den uppgivna fläsksprängningen kunna tillhöra
mitten av 1400-talet och således vara betydligt tidigare
än Fläskgraven, förutsatt att det verkligen var biskop
Brynolf II Gerlachsson som lät utföra den senare. Om
Fläskestenen och dess bakgrund berättar Fridolf Wildte
i Folkminnen och Folktankar 1933.

Metoden kan även förekomma i korta uppteckningar
av samma art kring mindre gruvor i södra Sverige. Men
den mest intressanta gäller Ångermanland vid Lidforsen
eller Nämforsen i Ådalsliden, med den nuvarande tätorten Näsåker. Där hade båda bröderna Olaus och Johannes Magnus också varit, var för sig. Men Olaus
nämner inte denna märkvärdighet. Han bör ha passerat
platsen år 1518. Hans skildring talar visserligen om de
berömda hällristningarna men i så dunkla ordalag att
han knappast kan ha sett dem. Min gissning är att han
båtledes for nedför älven och gick över det vanliga edet
väster eller söder om älven. Båda attraktionerna ligger i
huvudsak på den andra sidan, som är betydligt mera
svårforcerad vid en passage.
Det rör sig om en drygt 150 m lång kanal för att leda
laxen förbi forsarna som ännu kallas Laxbäcken eller
Prästbäcken. För att få den till stånd måste en stenbar-

riär sprängas. Säkerligen innehöll den också hällristningar. Detta skedde under lågvatten under vintern.
När älvens vatten kom över tröskeln på våren skapade
den sig delvis egna vägar, men även dessa leddes nedöver av sprängda partier i berget. I kanalen fanns flera
fångstanordningar för lax, som sedermera har restaurerats. Dessa beskrivs av John Granlund i Fataburen 1950.
År 1752 nämns anläggningen av Nils Gisler i hans bok
om Norrlands laxfisken. Den folkliga sägnen sade då
att en person vid namn Sem sprängde kanalen med tran
och fläsk. Han var nämligen begiven på den läckra
laxen. Namnet Prästbäcken visar på Sems yrke. Herr
Sem var nämligen kyrkoherde i Resele 1503-1509. Han
omnämns som en aktiv präst som även upparbetat
prästgårdens ekonomi. Som synes är han delvis samtida med biskop Brynolf III Gerlachsson i Skara, som
dog 1505. Det kan betyda att sprängmetoden tillämpades denna tid men inte mycket senare.

Laxbäcken vid Nämforsen, den sprängda kanalen vid sidan av
fallet, med nutidens rekonstruerade fiskfällor. Foto: C.W.
Om man så vill kan man kanske se Norrland som en
annan periferi än Västergötland i förhållande till den
gigantiska verksamheten i Bergslagen. Gruvor var i
samtiden både i Syd- och Nordsverige sällsynta. Observera att de norrbottniska järnmalmsförekomsterna då
ännu inte kunde utnyttjas. Vägförhållanden var för
eländiga. Malmen för de norrländska järnbruken togs
från Utö i Södermanlands skärgård, i någon mån även
från Bergslagen och Uppland. Alla sprängningar av
berg måste i folktraditionen i södra Sverige ha
betraktats som något ovanligt och minnesvärt. Inte
minst sådana som gjordes med tillhjälp av det dyrbara
fläsket.
Men trots allt måste konstateras: Fläskgraven på Läckö
är unik i sin storlek och i sin svårighetsgrad. Slottets
”vallgrav” är mäktig men inte alls av samma dignitet.
Dessutom finns inga minnen av eller uppgifter om
någon extraordinär tillmakning.
Christer Westerdahl
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Drottning Blanka - en doldis i nordisk historia
Blanche från Namur, är mest känd som Blanka i barnvisan rida, rida ranka, hästen heter Blanka. Hon kom
från en mycket framstående och välbärgad familj i det
rika Flandern och Namur och gifte sig 1335 med Magnus Eriksson, som var kung över Sverige, Norge och
Skåne. Blanches farfar var greve av Flandern och markis av Namur, fadern var kusin till tysk-romerske kejsaren och modern ättling i rakt nedstigande led till en
fransk kung. Blanches morbroder fick en nyckelroll i
de händelser som ledde till utbrottet av de krig som
kom att kallas 100-års krigen. Kan äktenskapet mellan
Blanche och Magnus ha utgjort ett inslag i maktspelet
mellan England, Flandern och Frankrike?

Norge spelar en central roll i berättelsen om Blanche.
Medeltida källor i Namur beskriver Magnus som kung
av Norge (och inte Norge och Sverige) och Blanches
yngre son blev kung av Norge och giftes bort med den
danska prinsessa Margareta som så småningom blev
den berömda unionsdrottningen Margareta, regent
över Danmark, Norge och Sverige.
Blanches historia handlar om stora framgångar och
mycken olycka. Äldste sonen gjorde uppror mot föräldrarna. Döda barn, nederlag i korståget mot Novgorod, digerdöd och en hatisk heliga Birgitta förmörkade
Blanches sista år.
Per Malmberg
Per Malmberg har fördjupat sig i Blankas/Blanches personliga öde
och de historiska omständigheterna under hennes levnad. Den 24
november kommer han att berätta mer om henne. Se programmet.

Drottnings Blankas sigill finns på ett minnesmonument invid
Varbergs fästning. Minnesmärket restes 1993 då det var 650
år sedan kungavalet och fredsfördraget på Varbergs slott.
Det är gjort av den finske skulptören Harry Kivijärvi och visar
bland annat kungliga sigill, stadsvapnet, Heliga Birgitta och
Digerdöden.
(https://www.visitvarberg.se/arkiv/uppleva/gakonstrundan.html)

Foto: Birgitta Lennermo

Inte mycket är känt om Blanka, men maken, kung Magnus
Eriksson, lär ha hållit hov på Varbergs fästning då och då.
Därför har hon blivit förknippad med Varberg. I staden finns
en skola som heter Drottning Blankas Gymnasieskola. Och så
är ett mindre grönområde uppkallat efter henne.
Foto: Anders Schaerström
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Uti vår hage - Vackra blommor med hemligt budskap?
Uti vår hage där växa blå bär. Kom hjärtans fröjd!
Vill du mig något, så träffas vi där.
Kom liljor och aquileja. Kom rosor och saliveja!
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!
Fagra små blommor där bjuda till dans. Kom hjärtans fröjd!
Vill du, så binder jag åt dig en krans.
Kom liljor och aquileja. Kom rosor och saliveja!
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!
Kransen den sätter jag sen i ditt hår. Kom hjärtans fröjd!
Solen den dalar men hoppet uppgår.
Kom liljor och aquileja. Kom rosor och saliveja!
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!
Uti vår hage finns blommor och bär. Kom hjärtans fröjd!
Men utav alla du kärast mig är.
Kom liljor och aquileja. Kom rosor och saliveja!
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!
Uti vår hage är en polska av okänt ursprung och ålder
och är i den meningen en folkvisa. Den är oerhört populär, en av de mest kända folkvisorna, och sjungs beständigt av alla körer, oftast i Hugo Alfvens körsättning (1923) och med hans tillägg av codan i F-dur.
Den är inspelad ett otal gånger. En tidig inspelning är
från 1916 och den har blivit översatt till engelska, ”Out
in the garden”. Den spelas till och med av rock- och
popgrupper och den förekommer i flera filmer.
”Ljuv som en folkvisa” skriver Jan Mårtenson om en
ung kvinna i en av sina romaner – det måste ha varit
Uti vår hage han tänkte på. De flesta ”äkta” folkvisorna (ofta medeltids-ballader) handlar om överfall,
våldtäkt och ond, bråd död, sällan eller aldrig om lycklig kärlek och ännu mindre om naturen i sig utan enbart som kuliss. Uti vår hage ger intryck av en litterär
produkt eller i varje fall litterär bearbetning.
Den nedtecknades på Gotland på 1880-talet, under
nationalromantikens höjdpunkt, av Hugo Lutteman,
vilket inte nödvändigtvis betyder att den är från Gotland men kanske ändå är det.
Emellertid finns inga uppteckningar om melodin. Folkminnesupptecknarna var ofta inte heller notkunniga.
Men den här melodin ger inte intryck av levande tradition utan verkar mera vara ”i folkton”.
Den gotländske geologen Thorbern Fegraeus nedtecknade två strofer vid samma tid men på dialekt:
Äuti mors hage, där vaksar blabär.
Kum hjärtansfrögd
U vilst däu mi nåke, så träffes vör där.
Kum liljar u pullilaje Kum rosar u salivie
Kum krusande mynte Kum hjärtans frögd.

Nyponros

Foto: CG Ström

U nå har je blet giftar, nå hajtar ja mor
Kum hjärtans frögd!
Nå jär ja lete betar än ja var e fjor
Kum liljar u pullilaje ...
Omkväden med örter, framför allt kryddor och medicinalväxter, vandrade och användes till olika visor, både
till ballader och ringlekar. De var allmängods och populära och förekom även i danska, tyska och engelska
ballader. Omkvädet till en svensk medeltidsballad i en
visbok från c:a 1600 (KB:s visbok 8:o nr 35):
Wungersuen snaka thill kärristen sin:
Min hiertans frödh, wille J rida J lunden Jdag,
Roser och saluier, lilijer och persilier
Krusade mynte och hiertans frödh.
Liljor, rosor, salvia, krusmynta och hjärtansfröjd – men
vad är pullilaje? Kanske ett dialektnamn på aklejan. Annars är aquilegia ett mycket gammalt namn på växten.
Claudius Galenus (Galeno), född i Grekland c.a 130
men verksam i Rom, var den obestridliga medicinska
auktoriteten under mer än 1.500 år. Hans mest berömda skrift, Ars medica, nämner ordet pullulae om
växter i allmänhet i en upplaga från 1549 - läkeväxter,
får man förmoda. Andra växter saknade intresse.
Ordet förekommer också hos D. Joannis Mabilonii
Monachi Benedictini (munk i bendiktinerorden) i Nova
editio (Ny utgåva) i Vetera Analecta sive Collectio Veteram (Äldre urval eller tidigare samling), 1723: pollielasse.
En annan tolkning av det egendomliga ordet kunde
vara poleja, loppmynta (Mentha pulegium).
Den användes till att göra en salva mot löss, människans eviga plågoris, men den växer inte i det kalla Sverige. Men kanske på Gotland?
Den versionen av visan, som vi känner idag, nämner
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hage. ”Hage, inhägnad med buskar och träd glest bevuxen betesmark” (SU), alltså inte en slåtteräng utan
mark, avsedd för bete. Men här avses med all säkerhet
en odlad trädgård. Inga av de uppräknade växterna,
utom blåbär, är vilda men alla är läkeväxter och odlades redan under medeltiden i klostren som hade hand
om sjukvården. De är alla lugnande och lindrande,
utom akleja, som är lätt giftig. Persilja nämns i den
äldsta versionen av omkvädet. I södra Italien hörde jag
på 70-talet talas om att ett starkt avkok av persilja är
abortivt. En ung kvinna hade prövat det. Hon blev
mycket sjuk men fostret stöttes inte av.
Så till de nämnda växerna. Vad vet vi om dem?
Blåbär, Vaccinium myrtillus, fam. Ericaceae
”Torra blåbär äro lindrigt adstringerande. Saften är
kylande och bra till dekokt i febrar, hvadan också Blåbär finnas på apoteken (Baccae Myrtilli Pharm.).
Vidare kan man, genom att tillsätta socker och medelst
jäsning, bereda ett godt vin af blåbär; likaså brännvin.
(Nyman 1867)
Hjärtansfröjd (Citronmeliss), Melissa officinalis, fam.
Labiatae/Lamiaceae
Baulm, Melissa, baum, hot and dry, cordial and exhilarating,
sovereign for the brain, strengthing the memory, and powerfully
chafing away melancholy. The tender leaves are us´d in composition with other herbs; and the sprigs fresh gather´d, put into wine
or other drinks, during the heat of summer, give it a marvellous
quickness: this noble plant yields an incomparable wine, made as
is that of cowslip-flowers. (John Evelyn 1699)
När Cleopatra tar ormen ur sin korg och lägger den vid
bröstet, säger hon: As sweet as balm, as soft as air, as
gentle. O Antony! och så dör hon. (Shakespeare: Antony and Cleopatra, Akt 5 scen 2)
Namnet hjärtansfröjd används ofta för citronmeliss i
äldre texter. Omkvädet från början av 1600- talet nämner hiertans frödh. Här kan kanske Kom hjärtansfröjd
tolkas som kom, mitt hjärtas fröjd, ”min käraste” och i
så fall är nog visan en friarvisa. Solen den dalar men
hoppet uppgår!
Rosor och liljor nämns i många folkvisor, ofta tillsammans med lindar och duvor. Då avses säkert de odlade
rosorna med stora röda (Rosa rubra) eller vita (Rosa alba)
blommor och den vita helgonliljan, Lilium candidum. De
odlades i klostergårdarna som medicinalväxter, rosorna
för bland annat halslidande och liljorna (utvärtes) för
bölder, samt naturligtvis för att pryda altarna.
Aquileja (akleja), Aquilegia vulgaris, fam.Ranunculaceae
Acklejans örtstånd är snarare något beskt än skarpt,
men fröen lära vara drastiska; de ha brukats mot skabb
och onda sår hos barn. ... Redan en del gamle botanister kallade denna växt Aquilegia... Bin hämta honung
ur blommornas sporrar. (Nyman)
It is ... a herb of Venus. The leaves of columbines (akleja) are

generally used in lotions with good success for sore mouths and
throuts. (Culpeper 1653)
Saliveja (salvia), Salvia officinalis, fam. Labiatae/
Lamiaceae
Salvian är bakteriedödande, inflammationshämmande
och slemlösande. Den används fortfarande, även i
skolmedicinen. It is planted in Gardens. (Culpeper)
(Mer information om salvian finns i Scarborough Fair,
NOS 2020:2)
Krusmynta, Mentha spicata, var. crispa, fam. Labiatae/
Lamiaceae
Mentha är ett stort och svårbestämt släkte och de olika
arterna korsar sig ofta med varandra.Hybriderna är
vanligtvis sterila men reproducerar sig med utlöpare
och kan bli riktiga ogräs på fuktig mark.
Namnet M. spicata avser, enligt Wikipedia, främst
pepparmyntan. Grönmyntan, som vi använder i matlagningen, kallas i vissa floror M. viridis, i andra omnämns den som hybrid M. x spicata.
Virtues. – It is good for wind and colic in the stomac, .... The
use dropped into the ears eases the pains of them, and destroys
the worms that breed therein. The juice laid on warm, helps the
king´s evil, or kernels in the throat. The decoction of distilled
water helps a stinking breath, proceeding from corruption of the
teeth; and snuffed up the nose, purges the head. It helps the scurf
or dandruff of the head used in vinegar. Culpeper
King´s Evil eller skrofler var en form av tuberkulos i
halskörtlarna. Den troddes kunna botas genom handpåläggning eller beröring av en kung (royal touch eller
king´s touch) från 1500-talet och framåt i England och
Frankrike. Behandlingen var verksam – skroflerna försvinner ofta av sig själva.) Kryddgårdsmyntan eller
trädgårdsmyntan (M. x gentilis) kallas särskilt i Småland
"Krusmynta", enligt Nyman.
Namnet Krusmynta tycks ha en viss romantisk attraktion. Norr om Visby ligger Krusmyntagården: "Kom till
vår gotländska doftande örtagård med hundratals
växter för hälsa, välbefinnande och vällukt. ... Sitt
gärna en stund på någon av bänkarna i örtagården, luta
dig tillbaka under ett klarblått himlavalv och njut av
synen och av aromerna från alla de vackra kryddväxterna ”(Wikipedia) I anslutning till örtagården finns
restaurang och butik. Och vår älskade Pippis fulla
namn var Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta
Efraimsdotter Långstrump.
Men abort?
Egendomligt nog kallas Uti vår hage ”abortvisan”.
Ryktet tycks ha uppstått på 1970-talet. Jag hörde det
första gången av en god vän som hade hört det på
Svenska för invandrare på 80-talet. Finns det fog för
ryktet?
Alla de nämnda växterna har tidigare använts i skolmedicinen och har levt kvar i folkmedicinen, men de
flesta är harmlösa och ingenstans nämns de som abort-
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medel. För det behövdes betydligt aggressivare medel
som starka avkok av främst vissa ormbunkar och
ceder, murgröna, sävenbom (”Sävenbom, sävenbom
gjorde mången jungfru from”) samt renfana
(Tanacetum) och vinruta. (Artemisia). "Tanacetum
och Artemisia kokas upp, att foetus må gå upp genom
stolam, mirifice epifer parturientibus. (beundrandsvärt
avstöts från den födande /eller gravida/. Jag såg vid
alla gårdar Tanacetum
torkas, men
ingen var, som
ville säga mig
dess bruk."
Linné: Lappländska resan,
Torneå, 15 september 173
(Ett annat,
osvikligt abortmedel var fosfor
från strykstickorna, som uppfanns 1816.
De kallas oftast
Renfana
svavelstickor.
Ofta överlevde
Vinruta
inte modern.
De förbjöds
1901.)

Foto: CG Ström

År 1734 infördes en lag om
att äktenskap
måste ingås genom kyrklig
vigsel och bruden måste vara
kronbrud, dvs
oskuld.
(Strindberg har
skrivit en teaterpjäs om detta,
Kronbruden.)
Det absolut
värsta som en
ung ogift kvinna
kunde råka ut för var att bli gravid. Samhällets dom var
hård och skammen var ofta outhärdlig, oavsett om graviditeten orsakades av våldtäkt, ungdomligt oförstånd
eller genom den älskvärdaste av de sju dödssynderna,
som politikern och sybariten Anthelme Brillat-Savarin
uttryckte det i sin berömda Smakens fysiologi (1825).

Albert Engström valde att se situationen med humor.
Kolingen (till Bobbans broder): Tillåt mig presentera
min svärmor, fröken Karlsson! Passar galoscherna?
Lagen lättades sakta upp: 1778 kom ”Barna-

mordsplakatet” som tillät ogifta mödrar att föda sitt
barn anonymt (”Okänd moder”) och barnmorskan
fick inte fråga efter faderns namn. Barnen kallades ofta
horunge eller, med en eufemism, kärleksbarn.
Många ovälkomna barn dödades och blev till mylingar,
små spökbarn, som Astrid Lindgren nämner i Emil i
Lönneberga. Andra lämnades till kvinnor som gjorde
sig ett levebröd av att ta emot dem som fosterbarn
mot ersättning och sedan vanvårdade dem till döds.
De kallades änglamakerskor. Nils Poppe, skådespelare
och teaterchef (död år 2000) var son till en ogift mor
som lämnade honom till en änglamakerska i Malmö,
men han räddades av en snäll arbetarfamilj. Den sista
kvinnan som dömdes till döden i Sverige (1917) var
änglamakerska. Hon begick självmord i fängelset.
Den svenska preventivmedelslagen från 1910 förbjöd
information och försäljning av preventivmedel. RFSU,
Riksförbundet för sexuell upplysning, grundades 1933
av Elise Ottesen Jensen. Hon ”drömde om den dagen
då varje nyfött barn skulle vara välkommet.” Den
första abortlagen kom 1938 i avsikt att skydda kvinnornas liv.
I slutet av 50-talet utvecklades p-pillret. 1965 blev det
tillgängligt i Sverige. 1969 öppnade RFSU den första
butiken Blommor och Bin i Hötorgets tunnelbanestation. De skyltade med snygga kläder, främst t-shirts
som dittills mest hade varit underkläder, och ett helt
berg av kondomer. Så förvånade vi blev!
1869 upphävdes lagen om dödsstraff för fosterfördrivning.1974 kom lagen om fri abort i Sverige. Blommorna i visan har ingenting med abort att göra men i
och med debatten i pressen blev ämnet aktuellt. Men
hjärtans allra käraste, varför sörjer I då?
Ingegerd Hosinsky

Källor:
Culpeper s Complete Herbal, 1653
John Evelyn, Acetaria. A discours of sallets, 1699
Linné, Lappländska resan 1732
C. F. Nyman, Svenska växternas naturhistoria. 1867-68
Märta Ramsten http://hemsidor.forget.se
Svensk Uppslagsbok (SU), 2 uppl.
Diverse svenska och engelska floror
Wikipedia, artiklar med div. information
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Jordelden på Reykjaneshalvön sommaren 2021
Það kraumar vel í gígnum, &quot;Det puttrar bra i kratern&quot;, säger reportern i morgonradion glatt, torsdag 26 augusti 2021. Han talar om vulkanen vid Fagradalsfjall som kom med ett utbrott för mera än fem
månader sedan. Den har ändrat beteende flera gånger
och har haft flera öppningar, men de senaste
veckorna endast haft en enda krater. I gengäld har den
byggts upp ordentligt. Ett tag såg det ut som om
eruptionen höll på att avslutas, men så efter en paus i
juli kom det liv i vulkanen igen och ett nytt mönster.
Kratern har verkat död under dagen, men satt igång
efter 10-15 timmar, oftast under natten och hållit på
lika länge.
Flöde
Glödande, färsk magma sprutar ut och forsar rätt
jämnt ner från vulkankäglan. Hettan mättes till 1240°C.
Jag har också sett uppgiften att det handlar om 10-11
kubikmeter per sekund. Lavamarken täcker en yta över
4 kvadratkilometer. Den 17 augusti sade Þorvaldur
Þórðarson, prófessor í eldfjallafræði, vulkanologi, i TV
att gången neråt är 15-17 km och på magmans väg upp
bildar gas stora blåsor eller ballonger, 10-20 m i tvärsnitt. När de spricker sprutas materia högt upp i luften.
Lika roligt som ballongerna är att se hur alla olika sorters basaltformationer bildas som apalhraun, helluhraun, klumpahraun, skelhraun, tannkremstúpuhraun,
sade han. Det mesta har hamnat i Geldingadalir och
Meradalir, men även i Nátthaga. Den 26 augusti uppstod ett hål i kraterväggen och magman rusade nerför
backarna som i en sprudlande fors. Med drönare
fångades otroliga bilder av det. Riktningen ändras ofta
och hotet att lavan på sin väg mot havet i söder skulle
förstöra kustvägen verkar komma allt närmare.
Besökare
Räddningstjänsten har gjort stigar till utsiktsplatser och
lagt om den allt efter det att landskapet har förändrats. Terrängen är rätt oländig och dagligen måste
besökare få hjälp för att de brutit ben eller vrickat fot. I
den dimma som nu ofta legat över Reykjanes har det
varit vanligt att folk gått vilse och ringt på hjälp. Oftast
har de inte gått så långt från stigen och varit väl klädda.
Några dårar har gett sig ut på den nya, ännu varma lavan, men inga allvarliga skador har rapporterats. Ett
räkneverk har markerat nära 300 000 besökare, men de
antas ha varit mycket flera. Många turister har kommit
från andra länder.
Turism och farsot
Vulkanutbrottet har setts som en annons för resor och
i juni upphävdes nästan alla restriktioner som
farsoten tvingat fram. Flyget kom igång ordentligt.
Många var oroliga inför vad utlandsresenärer
skulle bära med sig och oron visade sig befogad. Stats-

epidemiologen var och är bekymrad. Även om befolkningen till 71% var vaccinerad tog en fjärde våg med
deltavarianten fart och restriktioner återkom. Smittan
visar sig nu också i skolorna, nu är 1 000 personer isolerade och 1 500 håller sig hemma i sóttkví, karantän.
Smittspårning pågår hela tiden. Den som kommer utifrån skall visa vaccinationsintyg och negativt resultat av
ett färskt test. Reglerna ändras hela tiden. Att turismen
tagit fart har gjort att ekonomer ser ljust på den närmaste framtiden. Om det så har att göra med riksdagsvalet 25 september vet jag inte.
PS
Televisionen, RÚV, har två kameror som visar området i realtid när vädret tillåter. Ofta har det varit
disigt medan sol strömmat ner över nordöstra Island
och värmen slagit rekord.
Nanna Stefania Hermansson 26-28.8.2021

Böcker
Sevärda öar
Leif Eriksson och Martin Svensson:
101 svenska öar du måste se innan du dör (Lind & Co,
2017), ca 210 sidor
I NOS nr 4/2016 anmälde jag boken 501 svenska platser
du måste se innan du dör av Leif Eriksson och Martin
Svensson. Jag har nyligen råkat hitta en snarlik bok av
samma författare, som ägnas öar runt och i Sverige.
Öarna presenteras landskap för landskap (alla landskap
utom Gästrikland och Härjedalen är med). Fårö,
Stockholm och Stockholms skärgård presenteras som
vore de landskap. För Gotland tas ca 30 sevärdheter
på huvudön upp, förutom Lilla och Stora Karlsö
(Furillen nämns däremot ej) och även för Öland och
Djurgården i Stockholm ges många tips så antalet platser som tas upp är runt 160. Under Stockholm tas
även t ex Skeppsholmen, Långholmen och Fjäderholmarna upp, däremot inte Stadsholmen (som det väl är
mera angeläget att ha sett innan man dör än t ex Tärnö
i Blekinge skärgård). Men som författarna konstaterar
är urvalet subjektivt, och det ger ett brett perspektiv
från små karga öar långt ute i havsbandet till lummiga
öar i floder och de stora sjöarna – det täcker både natur och samhälle.
Gotska Sandön presenteras i anslutning till Fårö, texten och bilden är samma som i boken om 501 platser
dvs med den felaktiga uppgiften att man hittar Kinesgraven ”mitt på ön”. Även texten om Hven och några
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andra öar känner jag igen från den tidigare boken.

FNSiN har besökt glädjande många av öarna och platserna på landskapsresor eller i andra sammanhang, naturligtvis Gotska Sandön men också t ex Nord- och
Sydkoster, Blå Jungfrun, Runmarö och Örskär.
Även om bokens urval av öar delvis skiljer sig från det
jag själv skulle ha gjort innebär det att boken ger nya
idéer till resmål, vilket är roligare än 101 återseenden av
bekanta platser!
Erik Elvers

Tiden rinner iväg ...
Andri Snær Magnason:
Om tiden och vattnet (Norstedts, Stockholm 2021; översättning
John Swedenmark)
Andri Snær är en isländsk författare född 1973 som
skrivit både skönlitteratur, barnböcker och sakprosa
och fått många priser. Han är utbildad fysiker och
kandiderade 2016 till posten som Islands president.
Hans senaste bok, Om tiden och vattnet, behandlar
klimatförändringen ur både en personlig, filosofisk
och fackmässig synvinkel. T ex pekar han på kortsiktigheten i mycket som sker, som bygget av en kraftverksdamm i ett värdefullt naturområde norr om
Vatnajökull med syfte att säkra elektricitet till framställning av engångsburkar (se f ö NOS nr 1/2003).
En hel del sätts i perspektiv till generationerna i hans
egen släkt och vad föräldrar och far/morföräldrar
upplevt, men det är inte en familjeskildring utan även
hans möten med Dalai lama relateras liksom jökelavsmältning både på Island och i Himalaya, intressanta paralleller mellan fornnordisk och indisk mytologi… för att nämna något.
Engagemanget för miljön är inte nytt hos Andri Snær,
han författade texten på minnestavlan vid den nu
bortsmälta jökeln Ok på västra Island, ”ett brev till
framtiden”: Ok är den första av Islands glaciärer att förlora
sin status som glaciär. Inom 200 år kommer alla Islands glaciärer att röna samma öde. Med detta minnesmärke bekräftar
vi att vi vet vad som pågår, och vad som behöver göras. Bara ni
vet om vi faktiskt gjorde det.
Det är kort sagt en mycket aktuell (både Greta Thunberg och covid-pandemin nämns!), innehållsrik och
tänkvärd bok, inte uppmuntrande men viktig. Läs den!
Erik Elvers

Det fredsskadade landet
Bengt Lindroth: Vi som inte var med i
kriget – om Sverige, Norden & Coronan, Carlssons
2021. Bokuspris 309 kr.
Tog Sverige skada av att inte bli direkt indraget i andra
världskriget? Saknar vi i Sverige de erfarenheter och

insikter som våra nordiska grannar (och naturligtvis
många andra) har? Har det skadat vår beredskap inför
katastrofer, rentav livsfarlig smittspridning?
Bengt Lindroth har lång erfarenhet som Nordenkorrespondent för Sveriges Radio men också som redaktör och krönikör i flera tidningar. Hans senaste bok
Vi som inte var med i kriget inleds med en exposé över
skeendet i respektive Danmark, Finland, Norge och
Sverige under andra världskriget Sedan går han igenom
den internationella, särskilt europeiska, politiska och
kulturella utvecklingen som kulminerade med en brytpunkt 1989 samt de ”urladdningar” som följde och
ledde till ”Det nya Europa”, där goda ambitioner ofta
spårat ur

Lindroth påpekar att alla de andra nordiska länderna,
även Island, har erfarenhet av att frigöra sig från en
främmande makt. Än i dag finns spår av en sorts avundsjuka eller avoghet mot Sverige som inte vet vad
det innebär att utsättas för krig men som ändå, i övermod, alltid anser sig veta bäst och att företräda moral
och de bästa lösningarna.
Att det i Sverige finns en sorts naiv, axiomatisk, tro på
att Sverige självklart är bäst i alla avseenden har även
många gånger stört mig. Det må handla om arbetsmarknadspolitik, utbildning, sjukvård, ishockey eller
fotboll. Lång fred och ett bättre utgångsläge efter krigsslutet 1945 kan nog ha betydelse. Dock tror jag att det
även finns andra orsaker, men dem lämnar vi därhän
just nu.
Lindroth redovisar en fullkomligt överväldigande översikt av inte enbart faktakällor utan också nordisk skönlitteratur och spelfilmer som bygger på själva krigshändelserna. Han utnyttjar också sina egna intryck från intervjuer, seminarier, konferenser och andra personliga
möten samt en och annan anekdot.
Resultatet är en vittfamnande skildring där spår tycks
leda åt flera håll och bort från det inledande påståendet
om Sveriges ”förståelsegap, utanförskapssyndrom och
erfarenhetsunderskott”, men det återkommer. Innan
jag började läsa hade jag fått intrycket att boken i hög
grad skulle handla om den aktuella farsoten, men i
själva verket utgör inslaget om denna och hur smittriskerna hanterats, en epilog, som verkar vara påhängd
efter Lindroths gedigna analys av händelser och vägval
sedan 1940-talet.
Denna klokskap måste spridas och begrundas. Det
brådskar. Men vad blir det av lärdomarna för de generationer som nu inte ens har personlig kontakt med
dem som faktiskt upplevde krigs- och beredskapsåren?
Och de invånare som inte alls har rötter i Sverige men
väl andra trauman?
Anders Schærström
Fotnot: Föreningen Norden ämnar ta initiativ till studiecirklar
med Lindroths bok som grund.
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Hur gick det?
Vandring utmed Svindersviken
Det var bara Anders Schaerström och jag som deltog i
Erik Elvers vandring den 3 juni. Utflykten började med
en båttur med SL-båt 80 från Nybroplan till Nacka
strand. Det var en fin sommardag med lagom varmt
vandringsväder. Vi gick först på kajen. Sedan fortsatte
vi på strandpromenaden längs med Ryssbergen som är
en orörd urskog. Efter en stund kom vi fram till Svindersvik som är en gård från 1700-talet med knotiga
gamla äppelträd i trädgården. Gården i rokokostil är
stängd i år, men vi kanske kan göra om utflykten nästa
år och boka en visning. Vi åt lunch på Svindersviks
brygghus. Cafét har många bord utomhus, men inte
inomhus, så det passar bäst att äta där vid fint väder.
Till sist tog vi SL-båten från Finnboda hamn tillbaka
till Nybroplan.
Nina Bohigas

Bogesundslandet
Fem personer gick Stora Slottsrundan (9 km) under
Anders’ goda ledning i utmärkt vandringsväder lördag
31 juli, mest genom skog men med utsikt mot gårdar
och ängar. Blåbär, hallon och några tidiga lingon fanns
utmed leden. När vi kom ner till stranden på södra sidan öppnade sig utsikten över Värtan / Askrikefjärden
mot det historiska industrilandskapet på Höggarn utanför Lidingön, och litet senare kom vi fram till en badstrand med sandbotten (som också gästades av en
grupp gräsänder som nafsade en av vandrarna i tårna).
Vandringen avslutades med lunch i Parkvillans caféträdgård.
Erik Elvers

Bagarmossen – Hellasgården
Trots (av väderskäl) sent ändrat datum för vandringen
var vi sju personer som följde Helena Laitanen genom
Nackareservatet. Efter informationen om förorten
Bagarmossen som tillkom under 1950-talet styrde vi
kosan ut i naturen. Via små gång- och cykelvägar kom
vi fram till Söderbysjön där vi hade en lunchrast vid en
gammal husgrund, och fortsatte sedan upp till fika vid
Hellasgården där halva skaran badade i Källtorpssjön.
Vandringen blev i allt knappt 10 km. Temperaturen
gick upp och ner, tursamt nog kom inget regn. En flygande häger siktades liksom bitvis rikligt med natt och
dag (lundkovall). Varmt tack till Helena för en fin tur!
Erik Elvers

Lotta Svärd- rörelsen
Erja-Riitta Salonen har gjort ett gediget arbete med att
ta vara på sin mammas efterlämnade anteckningar, foton och andra handlingar från tiden som sjukvårdare i

Lotta Svärd-rörelsen. Hon har kunnat lämna dokument till rörelsens museum och gett ut en bok som är
baserad på det materialet. Nu berättade hon ur moderns personliga perspektiv mot bakgrund av de tragiska historiska skeenden som rörelsen kom att verka
under. Boken finns än så länge enbart på finska, men
starka röster under kvällen uppmanade henne att låta
översätta den till svenska. Publiken (21 personer) visade starkt intresse för Finland, medkännande för
dess lidanden och beundran för dess styrka.
Foto: CG Ström

Anders Schærström

Sensommarpromenad kring Karlaplan den 2 september
Idag kunde vi överskrida Folkhälsomyndighetens rekommendation på åtta deltagare och vi var nio!
Majoriteten av deltagarna visste inte var flygarmonumentet, där vi samlades, ligger och bara detta visar
hur pass angelägen vår promenad var! Hade man
dessutom Lisbet Scheutz som sakkunnig ciceron
kunde det inte bli bättre. Så vi fick ta del av de historiska personerna som hade förärats att ge sitt namn
på gator och torg samt intressanta aspekter kring personerna i fråga.
Flera intressanta promenader i och kring vår vackra
huvudstad efterlyses!
Apostolos Yannoulakis

”Vi borstar i parken”
Sju personer var med och vårdade runstenen i Karlbergs Slottspark (Uppland nr 124) 6 september.
FNSiN är sedan 25 år runstensfadder för just den här
runstenen. Runologerna vid Riksantikvarieämbetet
har inte möjlighet att resa runt till landets alla runstenar och ge dem årlig tillsyn. Därför engagerar Riksantikvarieämbetet runstensfaddrar som sköter den årliga
tillsynen av de runstenar som står ute i kulturlandskapet. Fadderns uppgift är att röja bort sly och annan påträngande växtlighet vid stenen, tvätta stenen med ljummet vatten och panelborste en gång
om året och meddela Runverket vid Riksantikvarieämbetet om något akut händer med stenen.
Vi borstade stenen och tvättade nedre delen av stenen och tog bort en del växtlighet vid stenen. Erik
Elvers, som kan läsa runor, förklarade texten på stenen som lyder: Anund och Torgils de läto resa stenen
efter Åsgöt.
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Det var en fin kväll,
behaglig temperatur.
Efter skötseln av
stenen satte vi oss
vid Karlbergskanalen
och åt vår matsäck.
Skäggdoppingar pep
i närheten. Vi tackar
Erik Elvers som anordnat detta.
Kåre Strömberg
Kent Hult dokumenterade runstensvården.

Program
VANADISLUNDEN OCH
OBSERVATORIEKULLEN
Thorsdag 30 september kl 10.00
Samling vid huvudingången till Wennergren Center.
Därifrån går vi över till Vanadislunden och ser på de
gamla bostadshusen nära Sveaplan innan vi tar oss upp
över höjden till den borgliknande vattenreservoaren
(varifrån det var en stor läcka 1954).
Vi ser också på utsikten över Brunnsviken och Hagaparken innan vi så småningom drar oss vidare till
Observatoriekullen där jag hoppas att vi kan äta lunch
på restaurang Himlavalvet (hänger bl a på coronaläget,
besked lämnas till dem som anmält sig).
Ev frågor kan ställas till Erik Elvers, e-mäle
e.elvers@bredband.net eller tel. 0738-526399, som också
tar emot föranmälan senast måndag 27 september.

BALTISKA FLYKTINGBÅTAR
Måndagen den 4 oktober kl. 19.00.
Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44.
T-bana Skanstull
Mot slutet av andra världskriget sökte sig minst 30 000
människor från Baltikum över Östersjön. Många tog
sig till Sverige men alla lyckades förvisso inte. Längs
den svenska östersjökusten finns påtagliga spår av
detta tragiska skeende, som inte ska glömmas men
som också behöver beskrivas utförligare.
Mirja Arnshav är marinarkeolog, särskilt inriktad på
1900-talets maritima historia och kulturminnesvård.
Hon disputerade nyligen på ett projekt som väsentligt
ökar kunskapen om den baltiska flykten och bidrar till

vad som kan betraktas som ett kulturarv.
Inträde 50 kr inkl. fika med ostmörgås som serveras
från kl 18.30.
Föranmälan önskas till Anders Schaerström,
anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28;
Samarrangemang med Föreningen
Norden och Studieförbundet Vuxenskolan

KONSTEN I SÖDERORT—BREDÄNG
Lördag 9 oktober kl 10.25
Vi hade för 5-7 år sedan ett par vandringar där vi såg
på utomhuskonsten i dels Farsta Strand, dels Årsta. Nu
är det dags med ännu en sådan vandring, denna gång i
Bredäng där det finns drygt 20 konstverk (först planerad till hösten 2020, sedan våren 2021, men av olika
skäl uppskjuten).
Samling vid spärrarna T-stn Bredäng (utgång i bakändan av tåget om man kommer från Sthlm, dvs östra
ändan). T-tåg linje 13 från T-Centralen 10.04 anländer
10.23. Sträcka omkring 5 km.
Lunchrast ute (skulle vädret verka bli ruffigt äter vi i
stället på något café, det kända Konditori Lyran ovanför Mälaren kan dock vara stängt vid denna tid.
Exakt tid och vad som gäller om lunch meddelas i förväg dem som anmält sig).
Föranmälan till Erik Elvers e-mäle e.elvers@bredband.net
eller sms 0738-526399 senast onsdag 6 oktober.
Vandringen ställs in om det är färre än 3 anmälda
och / eller coronaläget försämrats (med tanke på bussoch t-baneresor).
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GRÖNLAND, SPRÅKET OCH
GLOBALISERINGEN
Måndag den 11 oktober kl. 19.00
Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44.
T-bana Skanstull
Med samhällsförändringar följer att språket behöver
förnyas och anpassas – och för vissa språk handlar det
också om en ”kamp” med andra språk. Alla fackområden behöver tydliga termer och det är högst aktuellt
för grönländskan som nu behöver utveckla inhemska
termer för den moderna digitaliserade och globaliserade världen.
Henrik Nilsson är terminolog och språkvetare. Han
har nu några gånger besökt Grönland (senast på
Nordkurs i sommar) där han undervisat blivande
översättare och undersökt hur det grönländska språket påverkas och behöver påverkas. Han kommer att
berätta om språket och språksituationen, men också
om några andra erfarenheter av Grönland.
Henrik har lång erfarenhet som terminolog från numera nedlagda Terminologicentrum TNC. Han arbetar på C.A.G. Consoden och har flera terminologiuppdrag för svenska myndigheter, bland annat inom
hälso- och sjukvården. Han undervisar och föreläser
ofta i terminologilära och är ordförande i Europeiska
terminologiföreningen EAFT.
Inträde: 50 kr inkl fika med ostsmörgås som serveras
från kl 18.30.

DROTTNING BLANKA, ALIAS
BLANCHE FRÅN NAMUR –
DROTTNING ÖVER SVERIGE,
NORGE OCH SKÅNE 1335 – 1363
Onsdag den 24 november klockan 18.30.
Lokal: Sofiasalen, Pumpan, Färgargårdstorget 1.
Blanche från Namur, skymtar i barnvisan Rida, rida
ranka, hästen heter Blanka. Hon kom från en mycket
framstående och välbärgad familj i det rika Flandern
och gifte sig 1335 med Magnus Eriksson, som var
kung över Sverige, Norge och Skåne. (Se längre bakgrund på sidan 7)
När läkaren Per Malmberg pensionerades från professuren vid Arbetslivsinstitutet började han läsa historia på universitetet. Sedan har han fördjupat sig i Blanche från Namurs livsöde, och pusslat ihop de fragmentariska fakta som finns till en roman. Handlingens
yttre ram följer det man vet om perioden och de fiktiva elementen syftar till att illustrera samtida seder och
tankesätt. Romanen finns ännu bara i manus.
Inträde: 50 kr inkl fika med ostsmörgås som serveras
från kl 18.00.
Föranmälan önskas till Anders Schaerström,
anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28;
08 758 3003.
Samarrangemang med Studieförbundet
Vuxenskolan.

Föranmälan önskas till Anders Schaerström,
anders.schaerstrom@telia.com;
070 693 91 28; 08 758 3003.
Samarrangemang med
Studieförbundet Vuxenskolan

VANDRING ELFVIK – ROPSTEN
(eller kortare)

Söndag den 14 november
Årets senhöstvandring är en upprepning av en tur vi
gjort tidigare, fast för rätt många år sedan. Vi tar bussen ut till Elfvik på norra Lidingön och går tillbaka
mot Ropsten, så långt orken räcker. Hela sträckan kan
bli ca 15 km så vi går någorlunda raskt.
Samling vid hpl för buss 204 vid Ropsten kl 9.25
(t-bana fr Östermalmstorg 9.10 anländer Ropsten
9.15, bussen går 9.29 och kommer till Elfvik 9.49).
Vi följer nordsidan av N Lidingön på skogsstigar åtminstone till Bosön där vi utifrån väder och skoskav
bestämmer om vi skall fortsätta mot Trolldalen eller
tvära ner mot innersta delen av Kyrkviken.
Matsäck för lunch och 1-2 te/kafferaster.
Anmälan till Erik Elvers, erik.elvers@gmail.com eller sms
0738-526399 senast thorsdag 11 november.

ANDHÄMTNING I ADVENT
Fredag den 17 december klockan 18 på
Pumpan, Färgargårdstorget 1
Lite julstämning och trevlig samvaro i decembermörkret. Som vanligt vankas glögg, julgröt och annan
säsongsmässig mat och dryck. Högläsning och kanske
något annat inslag med anknytning till jul.
Vi utnyttjar tillfället för att ventilera upplevelser och
förslag till nya programpunkter.
Kostnad: 80 kronor.
Föranmälan nödvändig senast den 13 december till
Anders Schærström, anders.schaerstrom@telia.com;
070 693 91 28; 08 758 3003.
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Avsändare: Föreningen Natur och Samhälle i Norden
c/o Erik Elvers Illerstigen 28, 170 71 SOLNA

RESOR
ENGLAND

SÖDRA JYLLAND
I området där gränsen mellan Danmark och
Tyskland flyttats fram och tillbaka finns nationalparken Vadehavet, historiskt betydelsefulla platser, små idylliska städer och museer för konst och
historia.
Tolv medlemmar har hittills visat intresse för en
resa till södra Jylland och en diskussion om hur
en sådan skulle kunna läggas upp har börjat. Danmark lättar nu corona-restriktionerna, så låt oss
börja förbereda oss för en resa nästa vår eller
sommar.
Kontaktperson: Anders Schærström
anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28;
08-758 3003)

ESTLAND TREDJE GÅNGEN
GILLT?
(EST! EST! EST!)
Sommaren 2020 planerades en cykeltur i Estland,
med resrutt Tallinn – Tartu – Finska viken – Tallinn. När boenden var bokade kom coronan så
resan fick, förstås, ställas in. Jag hoppades då att
den skulle bli av i år, men risken har känts för
stor att gruppen skulle kunna hamna i karantän
eller någon insjukna ute på estniska landsbygden
så efter långt övervägande bestämde jag mig för
att ånyo skjuta på den. Men jag gör ett nytt försök
sommaren 2022 och hoppas den blir av då. Man
kan också delta per bil. Jag kommer att höra av
mig till dem som tidigare varit intresserade, men
de och andra kan också skicka en rad till mig under adress erik.elvers@gmail.com och gärna ange ev
önskemål om tidpunkt för turen.

Erik Elvers

Är det fler medlemmar än undertecknad som
skulle vara intresserad att resa runt i England
och se vad våra förfäder ställt till med under
1000-talet när begreppet Vikingar uppstod?
Finns intresse så ordnar jag en träff framöver.
Maila mig så återkommer jag.
kent.hult@gmail.com

NATURSKADOR, SAMHÄLLE OCH
FÖRSÄKRING
Naturskador är t ex stormar och översvämningar.
Det finns en risk att sådana skador i klimatändringens spår blir vanligare och större, vilket påverkar samhället både i stort och smått, den enskilde
hus- eller skogsägaren märker av stormarna, stigande havsnivåer förstärkta av stormar påverkar
också husägare och en del hävdar att Upsala kommer att vara Sveriges huvudstad om ett par hundra
år då delar av Stockholm återkommande är översvämningshotade. Det är också en fråga om de
som bor i utsatta lägen som i ådalar och kustnära
kommer att kunna försäkra sina hus. Jag har sett
litet på sådana här frågor de senaste åren och tycker de är intressanta. Är det någorlunda många som
tycker det skulle jag kunna prata om dem på något
medlemsmöte och jämföra med hur liknande problem hanteras i Norge och på Island, är ämnet alltför smalt är det onödigt att lägga tid på det.
De som evt skulle komma på en sådan presentation kan skicka en rad till mig erik.elvers@gmail.com
Det är alltså inte någon bindande anmälan utan
bara för att jag skall få ett hum om intresset.

Erik Elvers

