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Det gångna året har förvisso mest varit en besvikelse på många sätt, också 
för oss i FNSiN, liksom för andra föreningar som tvingats att inställa eller 
uppskjuta programpunkter på obestämd tid. I FNSiN har vi, såväl funkt-
ionärer som andra medlemmar, gjort så gott vi har kunnat sedan Farsoten 
slagit till. Vi hade mycket ambitiösa planer för resor och föredrag som vi 
måste lägga i malpåse. Vi har lyckats genomföra flera vandringar och andra 
utomhusaktiviteter, låt vara att säkert många dragit sig för att delta på 
grund av den allmänna smittrisken. Och när programmen i hög grad fått 
anstå har vi försökt kompensera genom lästips och annat i medlemsbrev 
och NOS. 

Vi hade, som sagt, planerat flera resor och vi tänker så snart läget förbätt-
ras återuppta planeringen. Likaså ämnar vi, så snart det bara blir möjligt, 
börja med föredrag igen. Vi har planer för åtminstone två föredrag med 
anknytning till Grönland och författarmötet om Drottning Blanka som vi 
måste avlysa i våras.   

Vi har redan planerat in flera utomhusaktiviteter framåt våren. Innan dess 
ska nästa nummer av NOS ha hunnit ut. Hur det blir med vinterkvartalet – 
då vi brukar lägga in föredrag – kan vi i skrivande stund inte avgöra. Blir 
det möjligt att t ex lägga in föredrag redan då återkommer vi med inform-
ation genom våra medlemsbrev. De som vi saknar e-postadress till ska bli 
informerade på annat sätt. 

Verksamhetsåret 2020 började i dur under de första månaderna men sedan 
kom Covid och drabbade inte bara Sverige utan hela världen. Pandemin 
lade sig som en våt filt över all vår verksamhet. Aktiviteter och planerade 
resor fick ställas in. Trots det har vi, jämfört med många andra föreningar, 
lyckats hålla igång verksamheten under året. 

Vi hoppas att komma igång med verksamheten under det nya året men 
tror inte att vi kan vara i full fart förrän till hösten. Vi planerar för att ge-
nomföra ett ”riktigt” Vårmöte. Boka in fredagen den 19 mars för detta 
möte. Tid och plats återkommer vi med så fort som vi vet hur allt utveck-
lar sig och när vi vet om vi kan hitta en lämplig lokal för mötet.    

Till Vårmötet 2020 som genomfördes postalt/digitalt, inkom det 26 svar 
från medlemmarna och samtliga punkter var med ja besvarade. Inga kom-
mentarer eller frågor fanns bifogade så vi kan lägga verksamhetsåret 2019 
till handlingarna. 

Höstmötet, som vi fick genomföra på samma sätt som vårmötet, inbring-
ade 19 svar.   

Vid höstmötet avgick Henrik Hanson som styrelseledamot och valbered-
ningen lyckades inte hitta någon ersättare. 

Styrelsen består nu av följande personer: ordförande Eric Bolander, vice 
ordförande Soili Bisi Ström, sekreterare Camilla Berg, kassör Eva Bolan-
der. Övriga ledamöter: Lars-Olov Wallin, Nina Bohigas, Helena Laitanen, 
Mikael Johansson, Bente af Edholm. 

Katarina Wicksell och Anders Tunevi valdes till revisorer och Eva Petters-
son och Eva Innings som revisorsuppleanter. Camilla Berg valdes till val-
beredare. 

                                                                                         Eric Bolander 

Ordföranden har ordet 

Om programplanering för 2021 

Bilder från vandringen runt Edsviken 
den 24 oktober. Den översta bilden är 
tagen av Kent Hult , de övriga av Claes 
Göran Ström. 
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Unika gravar och fångstboplatser på kalfjället 

Det första landet, åtminstone i Europa, som började registrera forn-
lämningar var Sverige, under 1600-talets stormaktstid, då Riksantik-
varieämbetet (Raä) kom till. Anledningen var mer politisk än antik-
varisk. Man ville visa att vårt land  var civilisationens vagga  och 
reste runt och beskrev imponerande objekt som befolkningen 
kände till. Inventering i  modern mening började 1938, först på 
Gotland, då ekonomisk karta skulle  utges i hela landet. Efter 1996 
var den beslutade inventeringen färdig, alltså efter nästan 60 år. 
Samtidigt gjordes delvis en revidering med början år 1974, vilken 
jag deltog i från 1978 med början på Ornö. Jag hade först deltagit    
i arkeologiska utgrävningar i Sverige, Åland och Norge. 

När man tar del av nyheter om arkeologi i massmedier, handlar det 
alltid om utgrävningar, men aldrig om inventeringar i landskapet. 
Ändå påträffas procentuellt sett nästan alla fornlämningar vid forn-
minnesinventering, och bara få vid arkeologiska undersökningar. 
När jag slutat inventera 1996 hade jag kartlagt 48 socknar i 11 land-
skap, något av ett rekord. Då fanns i landets fornminnesregister 
drygt 380 000 fornlämningslokaler med ett till många objekt på 
varje plats, beskrivna i ca 8000 fältanteckningsböcker och marke-
rade på ca 13 500 ekonomiska kartor  i skala    1:10 000, i norra   
Sverige vanligen i skala 1: 20 000. Det är inte Raä som bestämmer 
vilka områden som karteras, det är Lantmäteriverket. 

Stora delar av inre Norrland är inte inventerade, men vissa områden 
fortsätter att karteras. Jag fick alltså uppleva att förstagångsinventera 
sådana områden åren 1986, 1989 och 1996, vilket denna artikel   
redovisar. 

Ett pionjäruppdrag 

Sommarsäsongerna 1986 och 1989 var jag arbetsledare för Riksan-
tikvarieämbetets fornminnesinventering i våra sydliga fjälltrakter, till 
stor del på kalfjäll i Dalarna, Härjedalen, och en mindre del av södra 
Jämtland i norra kanten, vilken visade sig innehålla den viktigaste 
platsen, Vålåsjön.  

Kartbladen är 10 x 10 km och i skala 1:20 000. Det var den första 
s.k. ny-inventeringen. På 1970-talet hade ett fåtal platser besökts 
efter lokala uppgifter, för topografiska kartan. 

Resultatet av inventeringen blev mycket omfattande i alla avseen-
den, oväntat för mina chefer Klas-Göran Selinge och Åke Hy-
enstrand. Hundratals fångstgropar och boplatser av stenålderskarak-
tär registrerades samt ett antal gravar. En typ av aldrig tidigare ob-
serverade små, runda hyddbottnar  påträffades, först vid Vålåsjön i 
norr år 1986, sedan även i Idre socken i söder 1989, både på kalfjäll 
och i skog, alla bara 3 m i diameter. 

På fångstboplatserna hittades många föremål och avslag av ett stort 
antal bergarter, många från avlägsna trakter. 1986 insamlades ett 
representativt urval av boplatsmaterial i alla områden, 1989 betydligt 
mindre. 

Jag arbetade ensam i det stora norra området, där jag vistats många 
somrar från barndomen och har en liten stuga sedan tonåren i 
Skärkdalen. Min trebetygsuppsats på 1970-talet handlade dessutom 
om det vendeltida Härjedalen. Förutom granskning av kollegorna 
inventerade jag mycket själv i främst Idre socken 1986, då jag var 

ute ända tills snön kom i september. De 
övriga tre kollegorna arbetade endast 
några veckor.  

1989 fick jag sällskap av en yngre kollega 
från Härjedalen, Lars-Inge Lööv, som jag 
känt i många år. Han har lyckats hitta 
flera hällmålningar i Härjedalen. Nu var 
vi två i totalt väglöst land. Vi flög in eller 
vandrade. Långa dagar till fots och i 
roddbåt. Vi arbetade ensamma på dagar-
na men sov tillsammans i tält eller i nå-
gon liten stuga. Som säkerhet hade vi 
walkie-talkies. 

Båda årens inventeringar har jag utförligt 
analyserat och beskrivit i Riksantikvarie-
ämbetets årsböcker Arkeologi i Sverige 
för 1986 och 1989. Den senare är omfat-
tande och behandlar delvis de båda åren
(11 och 41 sidor). 1997 gavs båda artik-
larna oväntat ut en gång till i sin helhet 
av professor Åke Hyenstrand i skriftse-
rien ”Det södra fångstlandet”, nr 5, dock 
utan fotografier. 

Arbetsområdena  1986 och 1989 (1989 markerat 
med streck) Vålåsjön markerad med ett kryss. 

Karta: Kjell Linnér 

x  
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Foto: CG 

Strömfrån 

Anledningen till att jag skriver denna artikel är främst 
de unika fynd som jag gjorde efter inventeringarna 
åren 1986 och 1989, vilket många påpekat att jag 
borde göra. 1990 upptäckte jag Sveriges högst belägna 
forntida gravar på kalfjället vid Vålåsjön under en pri-
vat fjällvandring, och vid min sista inventeringssäsong 
(nr 18) för Raä 1996 upptäckte jag Lapplands högst 
belägna forntida gravar, likaså på kalfjället, Kabla nära 
Kvikkjokk och Sarek, 52 mil norr om Vålåsjön, veterli-
gen de enda kända på kalfjället i Lappland. Gravarna 
blev aldrig publicerade, förrän nu, äntligen! 

Vid inventeringen 1996 skulle endast den södra  hälf-
ten av Vålåsjön inventeras. Landskapsgränsen (Ö-V) 
mellan Jämtland i norr och Härjedalen i söder skär 
sjöns sydspets och Dunsjöåns mynningsdelta. Ån 
kommer från Sveriges officiellt högst belägna sjö 
(alltså ej tjärn) 4-5 km högre upp i söder, 1120 m över 
havet. En spjutspets av järn från tidig vikingatid har 
hittats i detta ”månlandskap”. 

Vålåsjön ligger 947 m över havet, och här registrerade 
jag nu 23 fångstboplatser. Alla vid sjön ligger på små 
eroderade förhöjningar ett par meter ovanför sjöns  
nivå och några meter från stranden, alltså ej på strand-
planet. Detta läge är med få undantag typiskt för alla 
sjöar och tjärnar i båda årens arbetsområden. Några av 
boplatserna ligger intill 800 m upp längs ån, ca 980 
möh. De är de högst belägna fyndförande boplatserna 
i Sverige. 

Vid och på två av boplatserna vid åns delta upptäckte 
jag två runda stencirklar, 3 m i diameter, vilka pga flera 
identiska i Idre-området visade sig vara hyddlämningar 
från samma tid som boplatserna. Den ena ligger intill 
kanten av en forntida, nu gräsbeväxt, huvudfåra av ån. 
Jag återkommer till boplatsfynden. 

Vid arbetet med alla boplatser insåg jag att hela sjön 
torde vara omgiven  av strandboplatser. Jag upptäckte 
att på min enda karta över sjön, den topografiska, att 
två spetsiga uddar på varsin sida om utloppet 5 km 
mot norr, nästan möttes från väst och öst. Min intuit-
ion och erfarenhet av 17 års inventering sade mig, att 
detta nere i skogslandet var ett inte ovanligt läge för 
gravar, då från järnålder. Men Vålåsjön ligger ju högt 
uppe på kalfjället. 

Efter fyra år, 30 juli 1990, gjorde jag och min sambo 
Inga-Britt en 18-timmars vandring upp till utloppet av 
sjön. Vi passerade på vägen 13 ”nya” fångstboplatser, 
vilka jag hjälpligt markerade på min topografiska karta, 
inte lätt. Det tog många timmar, så det var ganska 
mörkt när vi kom fram till slutmålet. 
 

Samiska spår? 

Nästan längst ute på den östra udden ligger två välbe-
varade, vackra stensättningar. Vilken känsla! De högst 
belägna förhistoriska (?) gravarna i Sverige, troligen 
från järnåldern, trots alla omgivande boplatser, som är 
äldre. En liten möjlighet är att de är samiska.            

Gravar vid Vålåsjön. I bakgrunden Helagsfjället med Sveriges  
 sydligaste  glaciär.          Foto: Riksantikvarieämbetet juli 1998. 

De ligger ca 5 m över sjön, alltså 952 möh och högt 
över (nuvarande) trädgräns. De beskrevs med nr 249 i 
Raäs fornminnesregister för Undersåkers socken.  De 
ligger 1,5 m från varandra, är runda, 2,5—3 m i dia-
meter och 0,3 m höga. De har fyllning av vanligen 
0,2—0,4 m stora stenar. Den yttre på udden har del-
vis synlig kantkedja. Öster om de två tydliga gravarna 
är två mindre stenansamlingar, av vilka den ena regi-
strerades som grav vid ordinarie fornminnesinvente-
ring i området 1998. Hela udden är en fångstboplats 
av stenålderskaraktär, med avslag mellan och runt gra-
varna, vilka liknar skogslandets s.k. insjögravar från 
järnålder. 

Frågan om samernas tidiga historia har varit kontro-
versiell, men den senaste DNA-forskningen (Nature 
vecka 23, 2019) med professor Eske Willerslev i Kö-
penhamn i spetsen, visar att samerna började invandra 
från norra Finland till svenska Lappland mellan 500 
f.Kr. och 500 e.Kr., vilken slutsats fått stöd från 
finska sameparlamentet. Samernas status som urfolk 
kvarstår givetvis. Frågan om de tusenåriga fångstfol-
kens ursprung är fortfarande obesvarad. 

 Vid inventeringen 1998 registrerades vid Vålåsjöns 
nordliga del ytterligare 11 boplatser. Tillsammans med 
”mina” vid södra delen, är nu 47 boplatser kända vid 
denna märkliga sjö. Ingen annan av de ca 40 sjöarna 
åren 1986 och 1989  kommer i närheten, ej heller de 
många sjöarna vid inventeringarna 1997-2000, som 
täckte in de större delarna av de oinventerade, återstå-
ende västra fjällen mellan Ånnsjön och Rogen, där 
1989 års område tog vid. 
 

De omnämnda gravarna 52 mil norr om Vålåsjön, i 
norra Lappland, ligger på kalfjället Kabla, 11 km 
nordöst om Kvikkjokk, och är de enda kända på kal-
fjäll i det största av våra landskap. De ligger på Jokk-
mokks kronoöverloppsmark, belägna ca 830 möh. De 
ligger på krönet av en liten, markant moränrygg i 
måttlig sydvästsluttning, ca 50 m norr om den översta 
björkdungen och 38 m nordväst om en kallkälla som 
utgör början på en bäck. 
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Redan vid inventeringen 1986 registrerades efter tips 
en stensättning på kalfjället Gruvvålen högt ovanför 
Ramundbergets by, ca 925 möh, den första graven i 
fjällen av denna typ och på så  hög nivå, utan kontakt 
med vatten. Den är belägen på det mindre arbetsom-
rådet i norr (Raä 368, Tännäs socken). Den är rund,  
5 m i diameter och 0,3 m hög, med fyllning av 0,2—
0,5 m stora stenar, helt utan övertorving. Den har del-
vis synlig kantkedja. I mitten plundringsgrop ner till 
ursprunglig markyta.  Graven tangerar nivån för områ-
dets högst belägna högar med kantränna.   
 

Uppgiftslämnaren Gösta Ljungberg, Bruksvallarna, 
hittade dessutom en liten hög med kantränna högre 
upp längs själva Ljusnan än någon annan hög, men i 
skogsmark. 

De fyra säsongerna 1997– 2000 inventerades som 
nämnts större delen av fjällen i västra Härjedalen och i 
sydvästra Jämtland. Redan 1997 hittades nordöst om 
och nära den lilla Norra Bunnersjön en liten rund sten-
sättning, 2 m i diameter och 0,3 m hög, med fyllning av 
0,2—0,5 m stora stenar (Raä 308, Unders-åkers sock-
en). Den anges ligga 970 möh , alltså 18 m högre än 
gravarna vid Vålåsjön, och ligger ca 24 km nordväst om 
dessa. Gravtypen, sjöläget och nivån tyder på ett kultu-
rellt samband mellan de båda gravplatserna. Något 
oväntat hittades inga fler gravar vid någon annan sjö 
under de fyra åren. Däremot hittades de enda tre 
boplatssjöarna ovanför Skärkdalen. 
 

Mycket kvar att göra 

Stora fjällområden i norra Jämtland och särskilt i Lapp-
land återstår att inventera. De södra fjällen är nu nå-
gorlunda väldokumenterade. Men bl a de i Sverige helt 
unika ”Dörrfjällen” omedelbart öster om  Vålåsjön  är 
inte inventerade. Till skillnad från det flacka passet med 
Vålåsjön ligger här fem djupa, smala och intill 15-20 
km långa, parallella glaciärportar (nord-syd), alla över 
trädgränsen, ca 800—1200 m över havet, mellan intill 
1500 m höga bergsryggar. Endast Lunndörren längst i 
öster har rösad led. En liten plundrad stensättning där 
innehöll vikingatida fynd. I Gråsjödörren närmast Vålå-
sjön finns den enda sjön.  

Gravar på fjället Kabla.  Grav nr 2 i förgrunden, nr 1 i bakgrunden  
med synlig träpåle.   Foto Lena Lagerstam, Raä, 11.9  1996 

Grav på fjället Gruvvålen. I bakgrunden Mittåkläppen              

Foto Kjell Linnér 1986 

                                                                               
Min beskrivning med Raä nr 2331 för de båda gravar-
na är: 
1. Röse 4,5 m i diameter och 0,75 m högt. Stenarna, 
främst i form av hällar, är vanligen 0,3—0,5 m stora. 
Till större delen kantränna, 0,7 m bred och 0,2 m djup, 
avbruten av tre bryggor, 0,3—0,7 m breda, vilka bildar 
fyra åtskilda segment av kantrännan, 1 m långa. Kant-
rännan saknas i sydväst pga tangering av brantare slänt 
där.  
3 m väster om nr 1 är 
2. Stensättning (eller röse), rest av, oval, 4 x 2,5m 
(nordväst-sydöst) och intill 0,2 m hög. Delvis gles, 
ojämn fyllning av vanligen 0,4—0,7 m stora stenar, 
många i form av hällar. I mitten är en grop, 1 m stor 
och 0,2 m djup, igenväxt med dvärgbjörk. Gravformen 
är säkerligen sekundär pga utkastade hällar från mitt-
partiet. 

Gravarna är delvis beväxta med rallarros och kråkbär. 
De upptäcktes 14.8 1996 i väntan på helikoptertrans-
port, vid en promenad utanför mitt arbetsområde. 

Läget på kalfjället är unikt i sig, men forngravar med 
s.k. kantränna och bryggor  som regel, finns bara i 
nordvästra Härjedalen och upp till södra stranden av 
Ånnsjön i Jämtland, och dit är det 49 mil från Kabla. 
De är vanligen högar, ibland runda stensättningar, all-
tid med kantränna, och alltid övertorvade, till skillnad 
från Kablagraven. De flesta finns vid översta Ljusnan 
och Ljungan med bifloder, alltid i två lägen, antingen 
nere i dalgångarna eller uppe i trädgränszonen, ofta i 
fäbodlägen. Nästan alla har plundringsgrop i mitten, 
från äldre tider. Många föremål antas komma från 
dessa gravar, främst från vikingatiden, men även från 
vendeltiden. De utgör en norsk kulturföreteelse.  

Gravarna vid Vålåsjön är vackra, men utsikten från 
Kablagravarna är svårslagen. De ligger tre kilometer 
västsydväst om fjällets topp på 1200 m. I dalen fem 
kilometer mot nordväst går gränsen till Sareks natio-
nalpark (grundad 1909) med 2000 m–toppen Pårte i 
fonden i samma riktning. I väster utanför parken, syns 
toppen på Tarrekaise, 1828 m hög.                           
Det är den första toppen norr om Helagsfjället (1796 
m) i Härjedalen, som är högre. Det är 52 mil mellan de 
båda.  
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Överraskande bergarter 

Skrapor är de vanligaste föremålen på norrländska 
boplatser, men inte vid Vålåsjön, där fem skrapor 
identifierades, varav två av kvartsit och två av flinta. 
Den femte är helt unik, då den är gjord  av grå obsi-
dian (Raä 245, Undersåkers socken).  

På fem boplatser noterades sk mikrospån, vilka ofta 
indikerar mesolitikum (äldre stenålder). De är av 
kvartsit, brecciekvarts, asktuff och röd jaspis.   

Några fragment av bearbetad flinta, skiffer och röd 
kvartsitisk sandsten påträffades, ibland med motstå-
ende slipytor. Flintan är säkerligen från en yxa, 1,5 cm 
tjock. 

Berggrunden i de södra fjällen lär vara den mest varie-
rade i Sverige, även om fjällen till större delen är upp-
byggda av kvartsit. Det märks i fyndmaterialet. Efter 
säsongen 1986 tog jag med alla stenar till Mauritz 
Lindström, professor i geologi vid Stockholms univer-
sitet. Det blev succé för oss båda. Han var inte van vid 
att  någon arkeolog kom i detta syfte. Mina kollegor 
hade haft varierande gissningar  om mina stenar. Han 
fick nu  se bergarter som inte borde finnas där de fak-
tiskt fanns, tex skrapan av obsidian. 

Jag är själv mycket intresserad av bergarter efter att ha 
arbetat i guldgruvor och grävt efter opaler i Australien. 
I Amazonas vaskade jag guld och upptäckte i området 
små grottor där just obsidian, till synes bearbetad, lig-
ger på marken utanför mynningarna. Obsidian är vul-
kaniskt glas och stelnad lava, vanligen svart och glan-
sig. Vid Cholula, under  Tiahuanaco-kulturen i centrala 
Mexico, bröts grön obsidian för 1500 år sedan. Obsi-
dian motsvarar i Amerika vår flinta, använd sedan 
stenåldern. 

Kvartsiten i fjällen är hård nog att bearbeta med  
samma teknik som flinta, och dominerar i fynden , 
oftast ljus. Vid Vålåsjön var enstaka bitar genomskin-
liga, som bergkristall.  

Vit kvarts finns mera sparsamt. Även vacker  rosen-
kvarts förekommer sparsamt. 

Även i tät skog längs inventeringens boplatsrikaste 
bäck, Öretjärnbäcken, ligger på en liten sandplatå en 
hyddbotten, rund och, som vanligt, 3 m i diameter. 
(Raä 410 nivå 760 m). Den har en yttre begränsning av 
8 stenar, den ena tydligt kantställd. I mitten en sandig 
förhöjning med härdstenar, kol-och sotlager 5-10 cm 
ner. Platsen upptäcktes pga en uppspringande källa 
alldeles intill, säkerligen boplatsbestämmande. 

Väster om Idre by har senare hittats en liknande (?)
hyddbotten, enligt Maria Lannerbro– Norell på Dalar-
nas museum. Arkeologiska undersökningar på högfjäll 
i Norge, tex på Hardangervidda, har visat boplatser 
från bronsålder med kvartsit som dominerande sten-
material och flathuggna pilspetsar. På flera av dessa 
boplatser fanns små hyddbottnar med kulturlager och i 
mitten härd eller brandgrop. 

Som enskild boplats var Raä 322 i Idre år 1989 den 
märkligaste, men de flesta bevarade föremålen hittades 
vid Vålåsjön  1986. De vanligaste där är 19 pilspetsar 
från 7 boplatser, nästan alla som hittades de båda åren. 
Nästan alla är tillverkade av ljus kvartsit och i sk flat-
huggningsteknik, fint bearbetade på båda sidorna. Ty-
pen brukar oftast tillföras bronsålder, men kan ibland 
vara både från senneolitikum eller järnålder. 

Vid Falkvålstjärnarna i södra delen hittades ett välbe-
varat vikingatida svärd. I Storådörren hittades på 1970-
talet stenåldersföremål, ovanför trädgränsen för första 
gången, ca 100 m lägre än Vålåsjön. 

De omnämnda hyddbottnarna i Dunsjöåns delta vid 
Vålåsjön var till typen dittills  okända, men sambandet 
med de fyndrika boplatserna var påtagligt.  Om det 
finns någon terräng och miljö i landet där man ännu 
kan se spår av små hyddor från forntidens fångstfolk, 
borde det vara i den karga fjällmiljön. Ett fossilt kul-
turlandskap trots den nutida vildmarksprägeln, utan 
skymmande vegetation. 

Vid inventeringen tre år senare (1989) hittade jag flera 
hyddbottnar i Idre, varav två av samma typ och (lilla) 
storlek.  Den tydligaste, utan skymmande vegetation, 
ligger på en boplats på kalfjället vid Storrödtjärn (Raä 
298, nivå 870m).  Den har en öppning i vallen mot 
den lilla sjön. Inom synhåll är STF:s fjällstuga. 

Förhistorisk hyddbotten, Storrödtjärn.    Foto: Kjell Linnér 

Pilspetsar, främst från Vålåsjön 1986. 

Foto: G.Hildebrand, Raä. 
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Flinta, ljusgrå till svart, finns på fler än hälften av alla 
boplatser vid Vålåsjön, på vissa rikligt, märkligt nog. 
Den kommer säkerligen från kusten i Tröndelag och 
är mindre vanlig nere i Idre. 

Asktuff  (tuffit) hittades på flera av Vålåsjöns boplat-
ser, och även i Idre. Den kallas ofta hälleflinta av arke-
ologer. Det är en sk vulkanit, en hård, finkorning, 
flintlik och vulkanisk bergart, vanligen grå. 

Min favoritbergart i fjällen är jaspis, även den bildad 
vid vulkaniska processer.  Den är sällsynt och finns i få 
och små förekomster. Två boplatser med röd jaspis 
påträffades vid södra Vålåsjön, varav den ena uppe vid 
tillflödet Dunsjöån. - Det är märkligt att de forntida 
jägarna kände till dessa  och andra sällsynta bergarts-
förekomster vilka ligger långt från Vålåsjön och andra 
boplatsområden.  (Se faktaruta) 
 

Unika fynd 

Mängden av boplatser med fynd från olika tider, ofta 
på en och samma boplats, antyder att Vålåsjön har 
haft en särskild betydelse, och besökts under en stor 
del av forntiden. Hit har fångstfolket återvänt regel-
bundet, troligen säsongsvis. Sjön ligger mitt i det 
flacka, men högt belägna passet mellan den översta 
delen av Ljungan  i söder och med utlopp i norr ned 
mot Indalsälven. 

Boplatserna vid Dunsjön på nivån 980 m visar kanske 
skogsgränsen vid ett visst tillfälle. Med förändringar i 
klimatet har skogen vandrat upp och ner. På kalfjället 
vid samma nivå som sjön har i myrar hittats stammar 
och stubbar av tall, och i sjöar och tjärnar kan man 
ibland se trädstammar. Några lämningar av gran finns 
inte, för den  kom in från Finland till norra Sverige för 
ca 5000 år sedan och mycket senare till våra södra fjäll. 

Klimatet var redan under inlandsisens avsmältnings-
skede så milt att tallskog växte högt uppe i de södra 
fjällen ca 6700 år f.Kr. I en myr vid Grötvallsjön i 
1989 års Idreområde har man i det övre skogslandet 
på nivån 900 m hittat 7—8000 år gamla tallstubbar. 
Där finns också två skärvstensförekomster, kanske lika 
gamla.   

Av alla kalfjällssjöar vid inventeringarna 1997—2000 
var endast tre boplatssjöar. Alla tre ligger på rad i en 
båge väster om och ovanför Skärkdalen, alltså relativt 
nära Vålåsjön. Nivån är 891 – 941 m. Inga boplatser 
har påträffats nedströms i det övre skogslandet, men 
kan finnas dolda under vegetationen där. Alla sjöar 
inom arbetsområdena 1886 och 1989 har ursprungliga 
stränder utan dämningsskador. 

Kombinationen av det stora antalet boplatser i några 
begränsade områden, den höga höjden de ligger på, 
den petrografiska sammansättningen av, och den stora 
kronologiska variationen på fyndmaterialet, samt före-
komsten av förhistoriska hyddlämningar, gör boplats-
beståndet som dokumenterats somrarna 1986 och 

FAKTARUTA: JASPIS 

Jaspis är mycket finkornig och slät. Den är vanligen 
röd, men I Idre-området hittades även grön och grå, 
och även gula och bruna varianter finns.   

Jaspis hittas mest på mesolitiska boplatser, alltså från 
äldre stenålder. En stor fyndighet ligger på norska si-
dan av Fulufjället, med röd jaspis.  Samtidigt som in-
venteringen hittade en amatörgeolog väster om Idre by 
en märklig fyndighet av flerfärgad jaspis i 3 cm breda 
band, vilken typ jag hittat på en boplats vid Grövel-
sjön. 

1989 hittills unikt i Sverige. Kalfjällsgravarna i de tre 
landskapen ej att förglömma. 

 

                                                       Kjell Linnér 2020 

Kartan över det stora, södra arbetsområdet, som ej beskrivs här får 
tala för sig själv. Nyfynden där är fler än i de beskrivna områdena, 
men är väl beskrivna i nämnda böcker. Nyfynden där nere omfattar 
123 fångstboplatser, 266 fångstgropar, två gravar (i skog) och flera 
bostadslämningar.  

Stor svart punkt:  Boplats . Liten svart punkt: fångstgrop: Ofylld 
triangel : skärvstensförekomst. Runtecken: grav. Kryss: fyndplats 
(vendeltida).                  

Karta: Kjell Linnér 



 

 

Knud Rasmussen kartlade inuiterna längs Kana-
das norra kust 

När han stod på toppen av det branta berget East 
Cape, Sibiriens östligaste punkt kunde han se två 
världsdelar mötas. I ett fjärran dis skymtade Lilla Dio-
medes borta i Alaska. 

Danmarks store polarforskare Knud Rasmussen (1879 
-1933) har vi beskrivit i tidigare nummer av NOS. Den 
största bedriften var färden med hundsläde från Thule-
basen på nordligaste Grönland ända till Alaska och Si-
biriens östra ände. En resa på mer än 3.000 mil med 
hundsläde tog mer än tre år att genomföra under åren 
1921 – 1924. 

Knud Rasmussen var född och uppvuxen på Grön-
land. Han talade det grönländska språket och var en 
duktig förare av hundsläde Tillsammans med Peter 
Freuchen grundade han handelsstationen Thule. Däri-
från utgick ett flertal expeditioner, varav den femte 
blev den längsta och mest epokgörande.  

Syftet med resan var att besöka så många inuitstammar 
som möjligt längs vägen och kartlägga deras seder och 
bruk.  

Hudson Bay och Barren Grounds 

Expeditionen avseglade från Köpenhamn den 17 juni 
1921. Efter att ha bunkrat proviant och utrustning och 
hämtat grönländska medarbetare vid Thulebasen fort-
satte färden till Hudson Bay. Där byggde de ett över-
vintringshus, som fick namnet ”Blåsbälgen”.  

I november lade sig isen och det blev möjligt att färdas 
med hundsläde. Det första mötet med främmande 
människor visade sig bli till ett mönster. Knud Rasmus-
sen visade att han var obeväpnad och han ropade på 
sin grönländska dialekt. Det visade sig att de främ-
mande inuiterna förstod allt han sade.  
 

Knud Rasmussens syfte var att teckna ned så många 
myter och sägner som han förmådde och han inledde 
direkt med att intervjua ett äldre par. En svårighet upp-
trädde direkt när paret förstod att Knud Rasmussen 
kände till historierna från sig egen barndom på Grön-
land och de utbrast i ett allmänt fnitter och fniss. 

Under de fortsatta besöken till nya bosättningar blev 
det ofta ”andebesvärjaren”, shamanen, som fick stå för 
berättandet av de traditionella berättelserna. Hela tiden 
fungerade den grönländska dialekt som Knud Rasmus-

 

Den långa färden med hundsläde 
sen talade, även om uttal, en del ord och betoning 
kunde vara annorlunda. 

Andebesvärjaren tycks ha varit en ledargestalt i sam-
hällena. Det var han som hade kontakt med den stora 
Anden som styrde över människorna. Denna tycks ofta 
ha varit av honkön, och hon bestämde om jakten skulle 
bli god och bytesdjur skulle komma i riklig mängd eller 
om de skulle utebli med svält som följd. Hon kunde 
sitta på havets botten och därifrån kika upp på männi-
skorna genom ett rör. Endast Andebesvärjaren hade 
kontakt och kunde blidka henne. 

Själavandring verkar ha varit vanlig i inuitisk folktro. 
Ett liv kunde inte utsläckas, utan en god människa åter-
föddes till en god människa medan en ond människa 
blev ett djur. 

Såväl inuiter vid kusten som inlandsboende inuiter fick 
besök. De senare kunde ha varit i långvariga, brutala 
strider med både indianer och andra inuitstammar,, 
men en hälsningsfras som fungerade var Ilorrainik tiki-
tunga!, fritt översatt: Jag kommer från den rätta sidan!  

De fientliga indianerna hade fått öknamnet ”Itqigdlit”, 
”lusäggs-föda”, ett öknamn som också var känt på 
Grönland. Dessa inuiter levde på jakt av vildren och 
ibland kunde de komma med överraskande frågor: 
”Har även sälar horn?”  

Norr om Amerika 

Efter drygt ett år i Hudson Bay och Barren Grounds, 
nordöstra Kanada, blev det bestämt att färden skulle gå 
västerut, längs Kanadas norra kust och till Alaska. 
Knud Rasmussen bestämde att endast två medhjälpare 
skulle följa med på färden: Qâvigarssuaq Miteq, 
”Ejderfågeln” var en ung, 22-årig, orädd och uthållig 
man från Thule och Arnarulunguaq, ”Den lilla kvinno-
människan”. Hon var 28 år gammal och också från 
Thule. Knud Rasmussen berättar att hon inte bara 
skulle slita som en man om dagarna, utan även laga mat 
och sköta om deras kläder, en roll som hon fann helt 
självklar. 

Färden blev strapatsrik med långa avstånd och tempe-
raturen kröp stundtals ner under 50 minusgrader. In-
samlat material transporterades med hundsläde till han-
delsstationer som kunde ligga 60 mil bort. De långa 
och krävande färderna fick sin belöning när expedition-
en kom till en ny plats, där det blev stor glädje över det 
främmande besöket av en vit man. Knud Rasmussen 
kunde teckna ned sägner och byta till sig amuletter. En 
episod blev noggrant beskriven. 

”Jag visste att det var ett känsligt område. Jag ville köpa dessa 
heliga föremål på ett sådant sätt att kraften i dem stannade hos 
säljaren och att jag därigenom inte skulle kunna belastas för 
eventuella olyckor som kunde inträffa senare”, berättade 
Knud Rasmussen i sin rapport. 

I och med att han fick Andebesvärjaren med på att det 
var ofarligt att sälja föremålen packade han upp och 
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Längs hela sträckan från Grönland 
till Stilla havet mötte vi en kultur, 
som är ett minne blott i och med den 
moderna civilisationens intåg, menade 
Knud Rasmussen. 
 
Fotograf okänd; Copyright: Arktisk 
institut, Danmark  
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lade fram de varor han erbjöd i utbyte. Det var till synes enkla varor 
i ett civiliserat samhälle, men av stort värde i ödemarken som till ex-
empel synålar, fingerborgar, knivar, tändstickor och tobak. 

Först dök en ung flicka upp med en påse i skinn. I den hade hon 
små mögliga saker, som var ruttna och luktade illa. Knud Rasmussen 
tog upp en svannäbb och undrade vad den var bra för.  

”Den ska skydda mitt första barn när jag blir så gammal”, svarade hon. 

Sedan tog hon fram ett riphuvud, en ripfot plus en del andra saker. 
Samtidigt uppfattade Knud Rasmussen hur en grupp unga män och 
kvinnor stod och hånlog utanför hyddan, men deras leende stelnade 
när de såg vad hon fick i utbyte, nämligen så många pärlor som hon 
ville ha. Dessutom fick hon två synålar och en syring. Detta satte fart 
på affärerna och innan kvällen var slut fanns inga mer varor kvar att 
byta med. 

Nästa morgon kom Andebesvärjaren och menade att det nog var 
sant att magin stannat hos säljaren, men man behövde en personlig 
pant för att vara på den säkra sidan. Panten skulle utgöras av en hår-
lock. Överenskommelsen blev att lite från Knuds päls och en skjorta 
också kunde gå bra. De mest värdefulla amuletterna betalades med 
en hårlock. Knud Rasmussen konstaterade efteråt att han säkert inte 
var presentabel med den frisyr som han hade sedan transaktionerna 
var avklarade. 

Alla insamlade amuletter packades in och skickades via närmaste 
handelsstation till Köpenhamn. Alla besök gick inte på samma sätt. 
Längre österut hade den moderna civilisationen gjort sitt intåg. Vid 
gränsen till Alaska fanns ett pris på allt satt i dollar. När Knud Ras-
mussen ville köpa amuletter dök antikhandlare upp. 

Civilisationen 

Trots detta kunde de dra intressanta 
slutsatser. Inuiterna i Alaska kände 
väl till de myter som även berättades 
på Grönland och deras färd väckte 
sådan uppmärksamhet att Knud 
Rasmussen inbjöds att hålla en före-
läsning i en skola. Han höll den på 
sin grönländska dialekt och alla för-
stod vad han sade. 

I oktober 1924 hade slädresan nått sitt mål, men det fanns fortfa-
rande inuiter att besöka – i Sibirien. Knud Rasmussen tog sig över 
Berings sund på en motorbåt. Utan pass och tillstånd blev han arre-
sterad och sänd tillbaka till Alaska, men under tiden som det tog för 
de sovjetiska kvarnarna att mala lyckades han ändå samla in en del 
uppgifter. (Så säger i alla fall myten.) 

I oktober vände Knud Rasmussen och hans följe hem till Köpen-
hamn som världsberömda hjältar. Knud Rasmussen blev korad till 

Det finns fotografier och även filmat material från 
färden, eftersom olika fotografer anslöt sig under vissa 
delar. Deras utrustning på cirka 500 kg fick också 
transporteras på hundsläde.  

Här är fotografen inte känd. Copyright: Arktisk 
Institut, Danmark 

"Skinndans", En halsbrytande lek som 
liknar moderna tiders trampoliner, men 
här användes två sammansydda valross-
skinn och människor i alla åldrar lät sig 
kastas upp i skyn. Leken kunde ofta 
sluta med en eller ett par brutna armar.  

Fotograf: Leo Hansen.  

Copyright: Arktisk Institut, Danmark 

hedersdoktor, vilket är uppseendeväck-
ande. Som beskrivits i tidigare nummer av 
NOS blev hans studentexamen godkänd 
först i tredje försöket och då med urusla 
betyg. Resultatet av denna enorma resa 
med hundsläde innebär att Danmarks Nat-
ionalmuseum i Köpenhamn har världens 
största samling av inuitföremål. De insam-
lade berättelserna publicerades i bokverket 
”Myter og sagn”. 

Underlaget till denna artikel är hämtat ur 
boken ”Den store slæderejse”, ursprungligen 
utgiven 1932. Boken lär ha varit en obliga-
torisk present vid konfirmationer i Dan-
mark. Låt oss sluta med Knud Rasmussens 
egna slutord från boken: 

”Låt detta kraftfulla budskap bli de sista orden i 
denna bok, där jag har försökt att skildra den 
inuitiska andan och fantasin. Inom inte alltför 
många år kommer denna religion att vara en saga 
och den vite mannen kommer att ha utsläckt allt 
och lagt under sig länderna, folken, deras tankar, 
deras föreställningar och deras tro. Jag känner mig 
lycklig över att det har fallit på min lott att färdas 
från boplats till boplats i en tid när det ursprung-
liga fortfarande fanns kvar i varje sinne. Därför 
upplever vi också det vidunderliga, som ligger 
bakom det faktum att vi längs hela sträckan från 
Grönland till Stilla havet, inte bara mötte ett folk 
och ett språk utan också en kultur, som i alla 
tider kommer att framstå som ett exempel på 
människans uthållighet, kraft och skönhet.” 

                                                               
Börje Åhgren 

Källa: Knud Rasmussen: Den store slæderejse; 
Ursprungligen utgiven 1932, ny upplaga från 
Broe Forlag, Danmark, 2011, ISBN 978-87-
92336-78-1. Nu utgiven av Gyldendals förlag, 
Köpenhamn. 
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Skandinaviens äldsta fyr. År 1627 byggdes en vippfyr 
som alltså efter ca 30 år blev svensk. Den släcktes först 
1796 och var den sista vippfyren i bruk i världen. Kro-
nan övertog fyransvaret från entreprenörerna 1811. 

De äldsta i Sverige byggda fyrarna är Landsort och 
Örskär, 1678 resp 1687. Örskär – som FNSiN besökt 
– var länge den nordligaste i Sverige, tills Holmögadd 
utanför Umeå tillkom 1760. Att den var det så länge 
berodde på det bottniska handelstvånget som innebar 
att norrlandsstäderna inte fick bedriva handel med ut-
landet, varför staten var föga intresserad av dyra fyr-
byggen i Bottenhavet eller Bottenviken. 

Underlag i hög grad hämtat från Fyrsällskapets inne-
hållsrika hemsida www.fyr.org.  

 
Erik Elvers 

 

Fyrar har varit av stor betydelse för sjöfarten (jag skri-
ver ”har varit” eftersom navigerandet tagit ett nytt steg 
genom GPS). Det kan vara svårt att orientera sig ute 
på vattnet, t ex smälter öar lätt ihop med bakomlig-
gande land, och landmärken och sjömärken är till ing-
en nytta när det är mörkt eller dimma. Redan tidigt 
försökte man därför underlätta för sjöfarande genom 
eldar på berg, på taket på torn eller i metallgrytor på 
vippstänger. Först på 1800-talet skedde en betydande 
utveckling av tekniken, t ex med linser i st f me-
tallspeglar och övergång från huvudsakligen rovolja till 
fotogen och sedan acetylengas och elektricitet.  

En berömd tidig fyr var den på ön Faros utanför Alex-
andria i Egypten, byggd omkring år 250 f Kr och räk-
nad som ett av antikens sju underverk. Namnet Faros 
har f ö gett ordet för fyr i många romanska språk. 

Sveriges äldsta mera betydande fyr är Nidingen i 
Kattegatt, ca 20 km (10 sjömil) söder om Kungsbacka. 
År 1624 anlades en träplattform av ek med två fyrfat 
för öppen kolfyring. Fyren brann snart ner och följdes 
av två järngrytor som stod direkt på marken, och 1635 
ersattes de av två vippfyrar. Allt detta skedde medan 
Halland var danskt, men genom freden i Brömsebro 
1645 övergick fyren till Sverige. All bildning står på 
ofri grund till slutet, blott Barbariet var en gång foster-
ländskt (Tegnér). Ön består av kullersten och bildades 
som en ändmorän av inlandsisen, vid den har det skett 
många skeppsbrott (vissa paralleller till Gotska Sand-
ön!). 

De nästa svenska fyrarna var också egentligen danska, 
nämligen Kullen och Falsterbo som Sverige roffade 
åt sig genom freden i Roskilde 1658. 

Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna 
fyrplats med ljuset nära 80 m över havet. Förmodligen 
fanns det redan före år 1300 en eld på Kullen som var-
ning för sjöfarande, men år 1560 befallde kung Fredrik 
II att fyrpannor skulle sättas upp på Kullen, liksom på 
Anholt och Skagen, och året efter tändes en vippfyr 
där. Tycho Brahe var fyrmästare från 1577. Ljuset 
kom från talgljus fram till 1624 då man övergick till 
stenkol som kom från bl a Höganäs. Man kan ännu se 
spår av kollagring under grästuvorna på fyrplatån. Hela 
lagret eldades upp 1716 för att det inte skulle falla i 
danskarnas händer. Fyren drevs länge, i likhet med 
många andra fyrar, på entreprenad men övertogs 1826 
av Kronan. 

Falsterbofyrens historia påminner mycket om Kullen-
fyrens. Kung Valdemar II uppmanade omkring år 
1230 Lübecks borgare att bygga en ”anordning” vid 
Falsterbo som hjälp till sjöfarande och handelsmän, 
det är oklart om det gjordes men det kan ha varit  

 Sveriges (hm) äldsta fyrar 

I september 2019 besökte FNSiN Öja /Landsort med  

Kjell Linnér som guide.  Claes Göran Ström fotograferade fyren. 



Arash Sanari:  Sverigevänner 
(Volante 2019, 240 s.) 
 
Den här boken ”Sverigevänner” med undertiteln; 
”Historien om hur pappa och jag försökte bli svensk-
ast på Tjörn” - är skriven av en debutant. Han heter 
Arash Sanari och är idag läkare. Han kom till Sverige 
1986, som femåring från Iran.  
 

Boken är en underbart varm, humoristisk berättelse 
om hur svårt det kan vara att byta kultur. Texten är 
mycket lättläst och fick mig många gånger att bryta ut i 
skratt. Samtidigt är boken också seriös och inkluderar 
misslyckanden. Boken har därför även sorgliga avsnitt. 
För Arash går det mycket bra, men det gör det inte för 
hans pappa.  
 

Ursprunget för boken är dagboksanteckningar som 
både pappan och sonen skrev under flera år under 
Arashs uppväxt. Det är dessa tidsdokument som är 
ramen för boken och som nu stimulerat Arash att 
skriva. Detta bidrar till att boken känns äkta.  
 

En av många orsaker till att jag verkligen gillar 
”Sverigevänner” är att den är skriven utan pekpinnar – 
den innehåller alltså mängder av intressanta och tänk-
värda observationer, men väldigt lite värdeomdömen. 
Dessa reflektioner handlar om svenskt språk, svensk 
kultur och samhälle. Vi har onekligen en hel del egen-
heter för oss. För mig var dessa reflektioner en del av 
bokens höjdpunkter.  
 

Denna bok är en av två August-nominerade böcker i 
år som berör integration. Det tycker jag är både intres-
sant och bra, men sinsemellan är dessa böcker väldigt 
olika på många sätt. ”Sverigevänner” handlar om in-
tegrationen på 1990-talet medan boken ”Familjen”, av 
Johanna Bäckström Lerneby, mera speglar dagens pro-
blem. Båda böckerna är väl värda att läsa. 
 

Alexander Nilson                                                                      
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Böcker 

Elin Anna Labba:  
Herrarna satte oss hit: om tvångsför-
flyttningarna i Sverige 
Norstedts Förlag, 2020, 192 sidor. Finns också som 
ljudbok inläst av författaren. 

Elin Anna Labba är en författare och journalist verk-
sam i Jokkmokk, född 1980. Hon har samiska föräld-
rar och hennes far- och morföräldrar var med om att 
tvångsförflyttas. Boken fick Augustpriset för bästa 
fackbok år 2020. 

Vi börjar med en liten historielektion. År 1751 dras 
gränsen mellan Norge/Danmark och Sverige/Finland. 
Sapmi, nordkalotten från Trondheim till Kolahalvön 
betraktas som Sameland. I dokumentet Lappkodicillen 
erkänns samerna som ett eget folk med rätt till marken 
och de kan bedriva livet som man gjort i många år. År 

1905 blir det emellertid problem i samband med att 
Norge blir en självständig stat. Nu vill de ”förnorska” 
befolkningen och använda marken till odling. I stor-
tinget kan man höra följande: ”Nomadlivet är en bör-
da för landet och den fastboende befolkningen och 
stämmer lite med civiliserade samhällens intressen 
och ordning”. Det dröjer till 1919 innan Sverige och 
Norge kommer överens om en renbeteskonvention. 
Den begränsar antalet renar som får flyttas mellan 
länderna. Detta innebär i sin tur att många samer med 
sommarviste i Norge blir tvingade att flytta till Sverige 
permanent. 

Samer med sommarviste på Kvalöya utanför Tromsö 
blir tvungna att flytta till södra Norrbotten. De bor 
större delen av året i vintervistet i Sverige, men själva 
betraktar de sig som mer hörande till Norge eftersom 
det är där i sommarlandet de känner sig hemma. De 
talar inte svenska men däremot lapska, finska och 
norska. Under ett drygt decennium från 1920 och 
framåt tvingades ett par hundra personer att flytta 
från vintervisten i nordligaste Sverige till Jokkmokk 
och Arvidsjaur i södra Norrbotten. 

Överheten resonerade som så att samerna var ju no-
mader och därmed vana vid att röra på sig. Fast 
egentligen är det tvärtom – de var starkt bundna till 
den mark där de funnits i generationer. De kände till 
alla berg och dalar, stigar, älvar och bäckar. Varje plats 
hade sin egen jojk, liksom människorna de mötte. 

När de flyttades försvann alla gamla kännetecken och 
de blev helt hemlösa. De nya bergen lockade inte till 
några jojkar och det förflutnas trådar skars tvärt av. 
De kände sig hemma i sommarvistet Senja på 
Kvalöya. Vintervistet i Kangos utanför Pajala hade 
inte samma lockelse – där var det kallt och mörkt.  

Renen är ett vanedjur och det tar minst tre år för den 
att lära sig nya marker. Vid förflyttningen söderut 
måste man hålla hårt i dem – blev de fria begav de sig 
av norrut mot sina gamla trakter. På så sätt försvann 
en hel del renar. 

Boken består av många intervjuer med barn och barn-
barn till de förflyttade. Det är kärnfulla och kärva be-
rättelser som antyder att livet mer eller mindre tog slut 
för dem som utsattes för tvånget. Även barnen, och i 
någon mån barnbarnen, påverkades starkt av händel-
serna. Mellan intervjuerna finns skönlitterära avsnitt, 
som skildrar samernas umbäranden under tvångsför-
flyttningen. I boken finns även många bilder på samer 
som författaren erhållit från privatpersoner och från 
olika arkiv.  Avslutningsvis kan man säga att boken 
beskriver ett för Sverige skamligt förflutet på ett initi-
erat, livfullt och gripande sätt. Det är en läsvärd bok 
med en grundton av sorg över det inträffade.  
 

Kjell Elenius 
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Nina Burton föredrar, liksom bin, vildvuxna och 
blomrika ängar framför ensidiga gräsmattor. Gräsmat-
torna var statusmarkörer framför palats på 1700-talet, 
men i dagens USA täcker de en yta tre gånger större 
än kontinentens alla majsfält. Deras underhåll slukar 
miljarder dollar, miljontals kilo bekämpningsmedel 
och merparten av ägarnas färskvatten. 

Boken är kort sagt intressant, rolig, tankeväckande 
och välskriven. 

Erik Elvers 

Erica Bjerström:  
Klimatkrisens Sverige 
 (Norstedts, 2020; ca 220 sidor plus 5-6 sidor förteck-
ning över källor (skriftliga och muntliga)).  
 

Författarinnan är klimatkorrespondent på SVT och 
har som utrikeskorrespondent sedan 80-talet bevakat 
miljö- och klimatfrågor i flera världsdelar. Hon kan 
därmed se paralleller mellan utvecklingen i Sverige 
och vad som sker och redan skett i t ex Vietnam, Li-
beria och Australien. När hon skrivit den här boken 
har hon haft Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons under-
bara resa genom Sverige som följeslagare, men det 
innebär inte att hon upprepar Nils’ resa från Skåne till 
Lappland och tillbaka hem utan tar exempel på vad 
som händer på olika håll i Sverige, här och där med en 
jämförelse för hur landet beskrevs för drygt 100 år 
sedan. Det är alltså ett antal nedslag, vilket framgår av 
kapitelrubriker som 
   Fjällvärlden försvinner 
   Fåglar, bin och fjärilar vilse i det nya klimatet 
   Norrköping bygger om för att möta värmeböljor 
och översvämningar 
   Brunare sjöar, Östersjön stiger och brist på vatten 
   Ödesdigra vägval för jordbruket 
för att ta några. 
Boken är mycket aktuell och hinner t o m ta upp co-
vid 19-pandemin. Den har, som rubrikerna ovan vi-
sar, ett brett perspektiv som täcker både natur och 
samhälle. Boken ger konkreta exempel på vad föränd-
ringen innebär, som att klimatzonerna i Sverige rör sig 
norrut med en hastighet av 11 meter per dygn eller att 
FN bedömer att världen inom 30 år kommer att få se 
200 miljoner klimatflyktingar vilket motsvarar mer än 
130 Syrienkriser. 
Det är alltså inte en uppmuntrande bok, men en som 
man bör läsa och fundera över. 

 
Erik Elvers 

Nina Burton: Livets tunna väggar  
(Bonniers, 2020, ca 280 sidor) 
 

Nina Burton är essäist och medlem av både Samfun-
det De Nio och Kungliga Vetenskapsakademien. Hen-
nes författarskap har bland annat gällt gränslandet 
mellan naturvetenskap och humaniora. År 2016 fick 
hon Augustpriset i fackboksklassen för Gutenbergga-
laxens nova.  

Den här essäsamlingen, Livets tunna väggar, har underti-
teln En essäberättelse om ett lyhört hus och en natur full av 
språk. Den har beröringspunkter med Kerstin Ekmans 
Gubbas hage som anmäldes i NOS 1/2019. Liksom den 
är den nominerad som fackbok till Augustpriset men 
hade mycket väl kunnat vara i klassen skönlitteratur. 
Båda författarinnorna hämtar mycket av sin inspirat-
ion ur sina sommarvisten. 

Nina Burton har en nyfiken blick för vad eller vilka 
som rör sig runt och i hennes hus och presenterar en 
elegant paketerad och kärleksfull kunskap. Bokens ka-
pitel behandlar fåglar (och den ekorre som flyttat in 
under hennes tak och kastat ut isoleringen där), sur-
rande insekter (särskilt bin och humlor, utifrån dem 
som bor i hennes väggar), myror (som också dyker 
upp i huset, och vad värre är även i skrivarstugan), fis-
kar, rävar och till sist växter och bakterier. Kapitlet om 
bin och humlor tar upp både binas språk och hur 
humlorna orienterar, myrkapitlet hur myror kommuni-
cerar genom dofter. De här temana syftar alla till att 
beskriva människans plats på jorden och i världsalltet. 

Boken har inget sakregister, men däremot en fyllig 
källförteckning på drygt 10 sidor. 

Den har även associationer till idéhistorien och verk i 
litteraturen, från t ex Aristoteles och Pythagoras till 
Melvilles Moby Dick eller Kenneth Grahames fina 
Det susar i säven, som f ö är både en barnbok och en 
vuxenbok. Den ger också paralleller mellan Djungel-
boken och Nils Holgerssons underbara resa – båda 
handlar ju om ett barn som lever bland en grupp djur, 
och ledarvargen Akela motsvaras av Akka, motstånda-
ren tigern Shir Khan av Smirre räv. 

För att ge några smakprov på vad man kan inhämta, 
båda råkar ha bianknytning: 

Binas språk, dansen, tolkades av den tyske forskaren 
Karl von Frisch. Under sin forskning fick han ett brev 
som meddelade att han blivit avskedad från sin profes-
sur – han var kvartsjude. Men under det pågående kri-
get var det brist på mat i Tyskland, och en stor del av 
mänsklig föda beror av binas pollinering. Man hoppa-
des att han skulle kunna lösa problemet med ett på-
gående angrepp av inälvsparasiter i bikuporna och av-
skedandet sköts upp. Så medan krypteringsexperterna 
försökte förstå fiendens meddelanden försökte von 
Frisch förstå binas språk. 
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                            Hur gick det? 

Sensommarvandring 

Sensommarsolen värmde behagligt, när Helena Laita-
nen ledde en grupp vandrare från Bagarmossen 
till Hellasgården. Vi gick inte fågelvägen. Det blev un-
gefär en mil. Helena började med att berätta om 
bakgrunden till namnet Bagarmossen, om det välbeva-
rade 1950-talscentret och om konstverken där. 
Sedan gick vi genom behaglig parkmiljö in i Nacka-
reservatets ljusa skogspartier, bland många ekar 
och ännu förvånansvärt gott om blåbär. ”Nya syner, 
gamla minnen,” mötte dels i obekanta vinklar, 
dels på stråk där somliga av oss flera gånger skidat om 
vintrarna. 

Anders Schærström 

Vandring i Bergianska trädgården 

Vandringen i Bergianska Trädgården den 12:e septem-
ber visade sig vara en trädvandring. Trots småregn 
hela dagen var vi åtta tappra vandrare som tittade när-
mare på cirka 30 olika träd. Efter två och en halv 
timme hade vi undersökt och kommenterat alla träden 
på vår lista och då avslutade de flesta av oss vandring-
en inne i värmen i Gamla Orangeriet. 

Eva Innings 

Bromma, från bronsålder till 1950-tal 

Gunnel Wallén ledde oss på en vandring i sina 
hemtrakter, Norra Ängby, Södra Ängby och Blacke-
berg, den fjärde oktober. Vi var fjorton som deltog i 
vandringen trots duggregnet. Det var roligt att få träf-
fas igen så många på en välplanerad vandring, både i 
naturen och i villaområden. För flera deltagare var det 
den första föreningsaktiviteten på länge. Vi började 
vandringen vid Åkeshovs tunnelbana och gick först till 
Norra Ängby. Där tittade vi på ”egnahemmen” från 
1930-talet som är självbyggen. P C Jersild har skildrat 
sin uppväxt här i ”Fem hjärtan i en tändsticksask”. Vi 
gjorde en avstickare från vägen och tittade på järnål-
dersgravar och den så kallade ryssmuren. Sedan fort-
satte vi till Karsviks Stormansgård som är lämningar 
av ett platåhus från 500-talet, och Karsviks Östergård  
från 1600-talet intill. Så småningom slutade det regna 
och vi kunde konstatera att det var ganska skönt väder 
eftersom det knappt blåste.  

Vi fortsatte till Ängby slott (från 1600-talet) där vi 
också tittade på Fatburen som anses vara Stockholms 
äldsta träbyggnad . Vi tittade också på Lilla Ängby (ett 
hus från 1880) i Blackeberg och milstenen från 1778 
som står vid vägen framför huset. Sedan tittade vi på 
skålgropsstenen från bronsåldern på andra sidan vägen 
och fortsatte genom Södra Ängby med större hus än 
Norra Ängby, i funkisstil, också  från 30-talet. Där 
hade vi lunchrast på ett berg med utsikt. Vandringens 

sista bit gick genom ett område med lägenhetshus 
från 1950-talet i Blackeberg 

                                                             Nina Bohigas 

Vandring till Calles Klimp. 

Vi var sex deltagare på den andra vandringen den 
här hösten som leddes av Erik Elvers. Vandringen 
började vid Danderyds sjukhus. Det var ca tolv gra-
der varmt och blåste knappast alls, så det var en be-
haglig temperatur. Vi följde Stocksundet, som är en 
del av Edsviken, på norra sidan och hade en vacker 
utsikt över andra sidan av sundet.  

Vi kom strax fram till klipphällen som var målet för 
utflykten. Där finns en inskription i 20 cm höga 
guldbokstäver som lyder ”CALLES KLIMP”. Det 
var troligen kryddhandlaren Calle Eneroth, född 
1799, som ärades på detta sätt på sin 40- eller 50-
årsdag. Det finns ett träsnitt gjort av Karl XV från 
1864 förställande kungen med familj på utflykt där 
och även en målning på Nationalmuseum från 1865 
av Johan Christoffer Boklund med samma motiv.  

Det var ett vackert promenadstråk vi följde med 
omväxlande natur. Vi åt vår matsäck vid en pavil-
jong som låg på en udde i närheten av Danderyds 
sjukhus helikopterplats. Där hade vi utsikt över Ul-
riksdals slott och en golfbana på andra sidan sundet. 
När vi var nästan framme vid slutmålet som var 
samma plats som starten började det regna lite.  

                                                         Nina Bohigas 
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Vandring runt Edsviken 

Eriks tvåmilavandring runt Edsviken lockade 5 delta-
gare. Vi startade från tunnelbanan i Bergshamra, gick 
genom skogen till Ulriksdals slottsområde där ugglor 
kan skådas, om man vet vilka träd ska man stanna 
vid. Det gör Erik, och vi fick se en uggla. På den 
västra sidan av viken är det en strandpromenad hela 
vägen till Edsbergs slott där viken tar slut.  Den östra 
sidan är kuperad, stränderna ibland riktigt branta och 
otillgängliga. Då får man följa gator mellan villakvar-
teren. 

Vi stannade för fika vid Ekbacksgrottan där man har 
ställt i ordning en grillplats ovanpå grottan.  Medan vi 
fikade och  umgicks flög en havsörn över oss. Själva 
grottan är inte tillgänglig för några som helst äventyr: 
ingången är stängd med ett rejält galler. 

Promenaden fortsatte sedan förbi en golfbana och en 
vacker herrgårdsbyggnad från 1700-talet, Kevinge 
gård.  Innan slutpunkten Danderyds Sjukhus, kunde 
vi också titta på några ”flytande öar”, en metod att  
förbättra vattenkvalitén i den övergödda viken 

                                             Soili Bisi-Ström 
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Program 

VANADISLUNDEN 

En medlem har föreslagit besök i Vanadislunden i 
Stockholm med dess borgliknande vattenreservoar, när 
coronaläget medger. Vi tackar för förslaget och hoppas 
att det kan genomföras under våren. Har du själv nå-
gon plats du skulle vilja besöka och kanske få litet 
”kött på benen” om? Drag dig inte för att tipsa pro-
gramsamordnaren Lars-Olov Wallin  (se sidan 2) – alla 
idéer är välkomna! 

VÅRMÖTE  

Fredag 19 mars. 

Medlemmarna i Föreningen Natur och Samhälle i Nor-
den kallas härmed till ordinarie medlemsmöte. 

Vi återkommer om klockslag och plats 

.  

Dagordning  

1.Val av mötesordförande, sekreterare och två juste-
rare.  

2. Fastställande av röstlängd.  

3. Mötets behöriga utlysande.  

4. Fastställande av dagordningen.  

5. Protokoll från höstmötet.  

6. Verksamhetsberättelse för 2020.  

7. Resultat för 2020.  

8. Revisionsberättelse  

9. Fastställande av balansräkning för 2020.  

10. Fråga om ansvarsfrihet för 2020 styrelse.  

11. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast tre 
veckor före vårmötet)  

12. Fyllnadsval till funktionärsposter.  

13. Information om samarbete med andra föreningar. 

14. ”Godkännande av styrelsen hantering av Vår- och        
Höstmöte 2020”. 

 15. Övriga frågor  

Kaffe/thé och smörgås serveras. 

Välkomna! 

Styrelsen 

VANDRING  SÄTRA - LILJEHOLMEN 

Söndag 21 mars kl 9.30 

Denna vandring var planerad till mitten av november, 
men sköts upp eftersom den för många skulle ha inne-
burit kollektivresor till startpunkten. Vi hoppas på att 
läget är bättre i mars, men självklart finns en risk att 
den ånyo måste anstå. 

Samling T-banestn Sätra (vad jag ser finns bara utgång 
i östra änden av perrongen). Vi går ner mot Mälaren, 
ca 1 km, och sedan längs eller i närheten av den hu-
vudsakligen på stigar / gångvägar upp till Vinterviken 
och därifrån till Liljeholmen. Ca 15 km, möjligheter att 
avbryta på vägen. Vi går någorlunda raskt. 

Lunch- och te/kafferaster. 

Föranmälan till Erik Elvers e-mäle 
e.elvers@bredband.net eller sms 0738-526399  senast 
thorsdag 18 mars. 

Vandringen ställs in om det är färre än 3 anmälda 
och / eller coronaläget så motiverar. 
 

VÅRKVÄLLSVANDRING VID NORRA 
BRUNNSVIKEN 

slutet av april eller början av maj 

Förhoppningsvis kan den traditionella vårkvällsvand-
ringen i Bergshamra och Ulriksdals Slottspark genom-
föras. Notis kommer i nästa NOS. 

 

KONSTEN I SÖDERORT — BREDÄNG 

någon gång i maj - juni 

En rundvandring i Bredäng hade planerats till novem-
ber men måste skjutas upp. Vi hoppas att den kan ge-
nomföras fram i vår. Notis kommer i nästa NOS.  

 

EV VANDRING UTMED SVINDERSVIKEN 

Vid vandringen på bl a Kvarnholmen i början av hös-
ten såg vi att det går en vandringsväg utmed Svinders-
viken (ett par av deltagarna gick den tillbaka till Söder), 
och evt hinner vi med en vandring där under andra 
kvartalet under den sedvanliga förutsättningen att man 
coronasäkert kan ta sig till start och slutpunkt.  

Hur som helst är huvudspåret båt Nybroplan - Nacka 
Strand (alternativt buss Slussen - Nacka Forum) och 
sedan promenad till Svindersviken och utmed den väs-
terut. Förhoppningsvis kan det bli ett cafébesök utmed 
vägen, annars matsäckslunch, innan vi kommer fram 
till Hammarby Sjöstad där man kan ta tvärbana eller 
båt.  Notis kommer i nästa NOS. 
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Se också  notis på sidan 3 om programplaneringen 
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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 (förra året) kom 20 medlemmar till ett 
inledande möte för att diskutera upplägg, planer etc.  
En studiecirkel kördes några gånger för att ge  
utökade kunskaper om landet. Någon resa har inte kun-
nat genomföras. Men i dessa corona-tider kan det vara 
bra att ha något att se fram emot.  
Hör gärna av dig till Lars-Olov Wallin  
wallin.larsolov@gmail.com, om du är intresserad. 
 

SØNDERJYLLAND? 

I förra numret av NOS var södra Jylland något av tema. 
Kanske skulle vi kunna göra en föreningsresa till de 
trakterna, någon gång när det väl blir möjligt. Tycker du 
att det är en intressant idé må du gärna höra av dig till  
Anders Schærström  
anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28 
 

GOTSKA SANDÖN  

För första gången på mycket länge blev det ingen för-
eningsresa till Gotska Sandön under 2020 – det gick ju 
överhuvudtaget inga organiserade resor dit under det 
märkliga året. Och att sitta inne i en båt med andra per-
soner drygt 3 timmar hade förstås varit oklokt och att 
insjukna på Ön riskabelt, så tråkigt men förståeligt att 
trafiken låg nere.  

Vi undrar ju hur det ser ut där nu och hur mycket de 
fina vandringslederna växt igen. Hur det blir med resor 
till sommaren vet vi  ännu inte, men vi hoppas att vi får 
återse ön då. Vill du också göra det – eller se den för 
första gången – så kan du höra av dig till oss: an-
ders.schaerstrom@telia.com eller 
e.elvers@bredband.net.  

Vi hoppas ha mera uppgifter när nästa program ställs 
samman. 

RESPLANER 

På grund av den välbekanta smittrisken pausades de 

väl utvecklade planerna på föreningsresor. Planeringen 

återupptas så snart omständigheterna medger det. 

ESTLANDSCYKLING? 

Vi planerade en cykling i Estland ca en vecka i juni 
2020, men den blev av naturliga skäl inställd. Vi hop-
pas dock att läget normaliserats till nästa sommar så 
att den kan genomföras då.  

Resrutten var färja till Tallinn, sedan ner åt SO genom 
landet till Tartu (Dorpat), därifrån upp till Finska Vi-
ken och tillbaka till Tallinn.  

Dagsetapperna som längst ca 90 km (här och där ver-
kade det vara långt mellan lämpliga boenden) men 
flera dagar med ca 60 km.  

De som är intresserade att delta i år, sannolikt i början 
eller mitten av juni, ombedes höra av sig till Erik El-
vers, e-mäle e.elvers@bredband.net. 
 

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 intres-
set lever, och förr eller senare ska väl planeringen åter-
upptas. Ifall du är intresserad kan du vända dig till Ca-
milla Berg för att bli informerad:  
camillaberg8888@gmail.com 

CALLES KLIMP 

Troligen i maj 

En av de vandringar som kunde genomföras under 
hösten gick utmed södra Edsviken från Stocksundet 
till Danderyds Sjukhus, förbi klipphällen ”Calles 
Klimp”. Alla som var intresserade hade dock inte till-
fälle att delta så den kommer att upprepas fram i vår. 

Flyttat? Bytt e-postadress? 
Ifall du flyttar eller byter e-postadress vill du väl inte tappa 
kontakten med FNSiN! Tänk på att meddela oss dina nya 
kontaktuppgifter. Skicka dem till Eva Bolander, vår kassör 
som sköter medlemsregistret. eva.bolander@telia.com;        
076-8452085. 


