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Ordföranden har ordet 

Då har vi äntligen kunnat genomföra Vårmötet 2021. 
Vi träffades 13 personer på Pumpan och gick igen vad 
som har hänt under året och varför vår- och höstmö-
tena 2020 blev som de blev.  

Vi har, tycker jag, klarat oss ganska bra trots de be-
gränsningar som satts upp av myndigheterna. Nu hop-
pas vi att det fortsätter att lätta upp med begränsningar 
så att vi kan genomföra alla planerade aktiviteter under 
hösten.  

Vi är redan på god väg, som ni ser i detta nummer, 
med aktiviteter och mer skall det bli hoppas vi. Resan 
till Island som var planerad till augusti 2020 blir nu av i 
augusti 2021 och gruppen har bokat biljetter och bo-
ende. 

 

Redaktionen har ordet 

Vi har fått besked att Gotska Sandön inte kommer att 
öppna för besök under innevarande säsong. Ytter-
ligare något att se fram emot sommaren 2022. 

Styrelsen har planerar att genomföra fysiska styrelse-
möten under hösten efter att bara kunnat ha två möten 
under 2020. 

Låt oss nu ses på föreningens aktiviteter under hösten. 

                                                          

                                                             Eric Bolander 

 

Trots Farsoten, restriktioner och försiktighetsprinciper 
som har tvingat föreningslivet att i stort sett avstå från 
sammankomster, åtminstone inomhus, har verksam-
heten inte avstannat. Om ni har följt NOS och våra 
medlemsbrev via e-post så måste ni ha märkt att det i 
vår egen krets finns konkreta planer för resor och före-
drag, att vi har upprätthållit förbindelser med närstå-
ende föreningar samt kunnat vidarebefordra tips och 
intressanta nyheter om natur och samhälle i Norden till 
er. 

Sålunda förmedlade vi för en tid sedan ett upprop om 
planer på att bygga hus vid ingången till Bergianska 
trädgården. Dessa byggplaner är nu skrotade. Bergi-
anska trädgårdens vänner och Förbundet för Ekopar-
ken protesterade. Uppropet spreds även inom FNSiN. 
Ungefär 12 000 personer skrev på mot byggplanerna 
som nu har lagts därhän. Det finns emellertid flera 
andra byggplaner som berör grönområdet och kultur-
miljön, såsom att bygga ut Stallmästargården och att 
förändra Hasselbacken. Om detta kan man läsa på 
https://ekoparken.org/. 

Som ni vet hade vi redan för ett år sedan långt fram-
skridna planer på en resa i Estland (i första hand med 
cykel), en resa till Island samt några dagars exkursion i 
finländska Nyland. Islandsplanerna har skjutit ny fart, 
och avsikten är att genomföra resan i augusti. (Se noti-
ser i tidigare nummer av NOS.) För övrigt behöver vi 
avvakta hur restriktionerna utvecklas. Planer på en na-
tur- och kulturresa i södra Jylland (på ömse sidor om 

den dansk-tyska gränsen som förra året uppnådde 100 
år) har börjat gro, men kan knappast bli verklighet för-
rän nästa år. Däremot kan temat komma att synas i 
programmet eller NOS. Åtskilliga medlemmar har an-
mält intresse för dessa resor.  

Det händer mer bakom kulisserna i föreningen. FNSiN 
hade tidigare en del böcker, ett bibliotek, först inrymt i 
den egna föreningslokalen i en källare vid Upplandsga-
tan och sedan mitten av 90-talet hos Föreningen Nor-
den. De flesta var inskaffade på 1970- och 80-talen och 
redan vid flytten till F. Norden var många föråldrade 
och gallrades ut. Några har sparats men kan nu inte 
sägas vara särskilt användbara för t ex planering av re-
sor. En lista har nyligen publicerats i ett medlemsbrev. 
(Intresserade må kontakta Erik Elvers,  
e.elvers@ bredband.net; 0738-526 399).  
 

Återstående böcker kommer att finnas på höstmötet 
och envar får där ta vad hen vill ha. De som ingen vill 
ha skänks till Bergshamrabibliotekets Vänner. 
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Adèle Schreiber (1922—2021) 

Som vi har berättat i medlemsbrev har Adèle Schreiber 
avlidit. Hon var föreningens äldsta medlem (98 år). 
Hon blev medlem i FNSiN för ungefär tolv år sedan 
men under dessa år gjorde hon sig känd och uppskat-
tad genom att hålla föredrag och vägleda oss på utfär-
der, då hon gärna delade med sig av sina kunskaper om 
konst och mytologi.  

Adèle var en känd och betydelsefull person i flera sam-
manhang, förutom i den akademiska världen även i den 
judiska församlingen, Svenska Orientsällskapet och i 
vår egen FNSiN.  

Hon höll föredrag för oss om enhörningar. Hon ledde 
en exkursion till kyrkor i Uppland, där hon pekade ut 
enhörningar i takmålningar från 1500-talet och förkla-
rade deras symboliska och mytologiska betydelse. Hon 
guidade oss vid Drottningholm och i Gamla stan där 
hon riktade vår uppmärksamhet på statyer och konst-
närlig utsmyckning. 
 

Adèle föddes den 20 augusti 1922 i Satu Mare, ru-
mänska Transsylvanien. Som ung blev hon 1944 trans-
porterad till Auschwitz av nazisterna och sedan till Ber-
gen Belsen. Till Sverige kom hon med de vita bussarna 
och här blev hon kvar. Till att börja med jobbade hon 
som hembiträde, men då hon inte lärt sig laga mat i sin 
ungdom, men däremot lärt sig flera språk, sökte hon 
arbete i en bokhandel. Därefter utbildade hon sig till 
språklärare och arbetade som gymnasielärare i tyska 
och engelska fram till pension. Sedan ägnade hon flera 
år åt studier i konstvetenskap, vilket resulterade i fyra 
kritikerrosade böcker: Enhörningen, Den hinduiska guda-
världen i indisk konst och litteratur, Judiskt liv i Indien samt 
Den gröne mannen.  

tonåring - men alltid full av liv och energi!  

En naturupplevelse som Adèle var mycket förtjust i var 
att plocka ramslök med oss. Hur kan det ha känts för 
den som vid drygt 20 års ålder varit nära döden i ett 
förintelseläger att få strosa omkring i en vårlig skog?  

Hon var en av de förintelseöverlevare som framträdde 
i en utställning på Historiska muséet för ett par år se-
dan och finns med i en bok av Bernt Hermele 
(Överlevarna, Adlibris förlag).  

Adèle har själv berättat om sina minnen i intervjuer 
som går att hitta på Nätet, däribland en timslång radio-
intervju där hon berättar om sina minnen som läger-
fånge: (https://play.acast.com/s/overlevarna/avsnitt-

34-adele-schreiber och Speaking memories: (https://
www.vbm.se/speaking-memories-lyssna/adele-
schreiber/) 

                                                   Anders Schaerström 

                                                    Sara Mariasdotter 

I den spröda kroppen fanns in i det sista en stark vilja 
att vara med, att delta, att medverka. De grymheter hon 
upplevt i ungdomen verkade inte gjort henne bitter 
eller misantropisk. Hon framstod som en sökande, ny-
fiken, humoristisk (och ibland även envis och trotsig) 

Adéle och Elisabet 
på ramslöksstället. 

 

Foto: 

Sara Mariasdotter 

Adéle berättar om teaterhistoria.                  Foto: Bente af Edholm 

Adéle i böck-

ernas värld. 

 

Foto:  Sara 

Mariasdotter 
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Det är märkligt att sitta i utkanten av Stockholm i den 
strålande grönskan och på skärmen se vulkanen på 
Reykjaneshalvön spruta med oregelbunden puls. Elden 
går högt upp i luften, upp till 300 m, och i den flyger 
svarta så kallade lavabomber som fortfarande är heta 
när de landar. Röken väller upp i olika färger. Mos-
sorna brinner. Den största kratern har byggts upp och 
ses från Reykjavik med blotta ögat, en ny kägla. I den 
ena av de två webbkameror som RÚV, riksradio och 
TV, satt upp, ser man den som en krage där glödande 
massa väller fram.  
 

Reykjanes 
Island finns i min bakgrund och en son bor där med 
familj. När jag om morgonen öppnar min dator brukar 
jag se på vädret och samtidigt kasta ett öga på de sen-
aste jordbävningarna. De redovisas grafiskt några mi-
nuter efter det att de inträffat på meteorologernas 
hemsida. Skalvens mittpunkter brukar ligga på sprickan 
mellan de kontinentala plattorna som sträcker sig från 
sydväst mot nordost. Den vidgas och landet växer på 
längden, några mm om året. Revan går under Reyk-
janeshalvön, med flygplatsen Keflavik i väster, Reyk-
javík i öster på norra sidan och Grindavík på sydsidan.  
I fjor var det länge mycket oroligt just kring badstället 
Blå lagunen, kraftvärmeverket Svartsengi och berget 
Þorbjörn norr om Grindavík, den näst största fiske-
hamnen. Särskilt illa mådde de omkring 500 inflyttade 
från Polen som inte är vana vid att hus av betong är 
fulla av armeringsjärn för att klara jordskalv.  
 
Jordskalv 
Så började oron igen 24 februari 2021 och skalven var 
ofta så kraftiga att varor föll ner från butikshyllorna i 
Grindavík och rutor skallrade i Reykjavík. Allt blev för-
klarat med spänningar i den stora sprickan och fors-
kare menade i början på mars att magma från jordens 
inre närmade sig ytan i en linje, en gång, mellan Fagra-
dalsfjall och Keilir, ett kägelformat fjäll som syns från 
huvudstaden. Seismologerna hade registrerat en serie 
om 18 000 jordbävningar. Forskarna noterade en 
óróapúls, en pulserande oro, under jordskorpan. Anting-
en blir det ett utbrott eller inte...  
 
Almannavarnir 
Det finns ett samarbete inför olyckor och naturkata-
strofer kallat Almannavarnir, "Allas värn" och där ingår 
ledande tjänstemän, polis, brandkår, Röda korset, de 
frivilliga räddningskårerna och inkallade specialister. 
Almannavarnardeild Ríkislögreglustjóra med rikspolische-
fen Víðir Reynisson som representant för justitiemi-
nistern. Han försökte 3 mars både skildra ett möjligt 
förlopp och lugna folk. Han hade länge framträtt i TV, 
vid samma pulpet, tillsammans med statsepidemiolo-

gen Þórólfur Guðnason om farsoten två gånger i veck-
an. "Vad skall vi göra?" "Fortsätta leva som vanligt och 
tala med barnen så att de inte bara hör nyheter från 
medierna." En mogen geolog, Páll Einarsson, visade på 
kartor hur en rörelse på ett ställe kan starta aktivitet på 
andra. Det är nog så allvarliga tankar eftersom det kan 
beröra Reykjavík och störa hela samhället. "Nu skräm-
mer vi folk," sade reportern i programmet Kastljós. 
"Det fixar Þórólfur," svarade geologen. 
 

I svenska medier omtalas Island som glesbygdsområde, 
vilket är korrekt, men i verkligheten bor två tredjedelar 
av 360 000 i huvudstadsområdet. Akureyri i norr, den 
näst största staden, har mindre än 20 000 invånare.  
 

Grindavík, med 3 500 invånare,  har sedan i fjor en 
plan för hur samhället kan utrymmas och den frivilliga 
räddningstjänsten Þorbjörn meddelade att den var be-
redd. Borgmästaren i Reykjavík sade lugnt att det är 
intet som säger att vi får någon eruption, men jordbäv-
ningarna kan bli ännu större. De många vulkaner som 
ligger 30-40 km från centrum har ännu aldrig sänt lava 
dit. Ett utbrott i någon av dem skulle kunna tänkas be-
röra någon stadsdel. Det finns en plan för hur folk 
skulle kunna flyttas mellan olika områden, men det 

 

Jordeld på Reykjaneshalvön våren 2021 

 Foto: Áslaug Jónsdóttir,  
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vore omöjligt om alla försökte köra ut ur 
stan. Det finns det ingen plats som skulle 
kunna ta emot alla.  
Olika grupper diskuterade flyget, kraftver-
ken, vägarna, och sårbara ledningar både för 
kallt och hett vatten, el och internet och 
arbetet med en större plan med förebyg-
gande åtgärder påbörjades. Bland annat 
gjordes en inventering av traktens stora 
grävmaskiner. Det arbetas fortsatt med pla-
nen. 
 

Jordeld 
Så plötsligt 19 mars öppnade sig marken på 
ett mycket lämpligt ställe, över den gång av 
magma som forskare räknat med. Området 
vid Fagradalsfjall tillhör gården Hraun vid 
Grindavík och formades på 1200-talet. Det 
gamla nordiska ordet rön, som i Rönö, be-
tydde stenig mark och det användes av ny-
byggarna när de kom för lavamark som de 
inte sett tidgare, hraun. Folk i trakten levde 
av fiske och hade inte många djur, men har 
haft får på bete. Fram i ljuset drogs ortnamn 
inte många hört förr. Ett berg heter Lítli 
Hrútur, lille baggen, dalarna blev kända, 
Geldingadalir, de kastrerade baggarnas dal, 
Merardalur, stonas dal, Nátthagi, där de 
mjölkande tackorna stängslades inför nat-
ten, och Nafnlausi dalurinn, Namnlösa 
dalen. När utbrottet kom  andades folk i 
Grindavík ut, nu borde spänningen som 
utlöst jordskalven lätta. Så skedde. 
 

Besökare 
Folk strömmade genast till för att se den 
lilla vulkanen och räddningstjänsten i 
Grindavík ryckte ut för att hjälpa till så att 
inte folk förolyckades på den några km 
långa vandringen till eller vid jordelden. Se-
dan dess har räddningstjänsten med statligt 
stöd arbetat med att röja stigar uppför back-
arna, skylta och ordna parkering. En rädd-
ningsförening säljer kaffe i en container. 
Polis har också funnits på plats och har be-
hövt för att kontrollera att utländska besö-
kare varit i karantän. Turer erbjöds med två 
helikoptrar som ger inblickar i jordens in-
nandöme. Det går att beställa plats, men 
väntetiden är nu fem veckor. Området har i 
stort sett varit öppet för allmänheten från 
mitt på dagen till midnatt. Ibland har det 
varit stängt pga av gasbildning eller dåligt 
väder. 
Det är intressant att se spektaklet på i bild, 
men något helt annat att komma nära, höra 
den svalnande lavans ljud medan den rör 
sig, känna hettan och naturens urkraft.  
Det började med en krater vars kanter sakta 

byggdes upp medan den glödande lavan strömmade ut.  
 

Forskare 
Vulkanologer, geofysiker och forskare av olika slag har uttryckt 
stor glädje över att se landet omformas på så nära håll och kunna 
få utnyttja olika nutida mätinstrument. Två gånger i veckan pas-
serar en satellit och från den kommer resultat från olika mätning-
ar. Om det berättade den som basar för metereologernas kata-
strofgrupp och som ofta framträtt tillsammans med rikspolische-
fen. Islands universitet har ett Nordiskt vulkanologiskt center, 
Nordvulk, med landet som ett naturligt laboratorium och det in-
går i internationellt samarbete. Utländska forskare strömmade till 
och fotograferna blev många. 
 

En rad kratrar 
Den 10 april öppnade sig plötsligt, utan någon förvarning, jorden 
på ett ställe där marken sjunkit lite, nära räddningstjänstens tält. 
Det blev så en rad om nio kratrar, några av dem aktiva men med 
ett rätt jämnt flöde. 
Så en kväll, 2 maj, när alla besökare gått sin väg satte en av de 
äldsta kratrarna i gång på ett helt nytt sätt. En kvinna i Grindavík 
som varit uppe vid vulkanen sex gånger råkade bara gå ut för att 
kolla läget och fotograferade förundrad. En eldkvast stod rakt 
upp i luften, upp till 300 m, stora heta stenar slungades upp och 
mängden av gas och rök ökade. Kratern vilar emellan utbrotten, 
precis som en gejser. Kraften och mängden av magma som 

 Foto: Áslaug Jónsdóttir,  
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strömmade fördubblades och de omgivande dalarna 
höll på att fyllas.  
 

I ett försök att bromsa lavan för att den inte skulle 
rinna ner i dalen Nátthagi och därifrån ner mot havet, 
över kustvägen och en fiberledning, byggdes två vallar, 
6 och 8 m höga i Namnlösa dalen. Det var märkligt att 
på bilderna se två, till synes små, grävmaskiner dra ihop 
material helt nära den annalkande glödande lavan. Val-
len bröts 22 maj och en brinnande bäck rusade 
fräsande med stor fart ner mot i Nátthagi. Det fånga-
des på bild. 
Kustvägen, några km söder om Nátthagi, är en flyktväg 
för Grindavík och risken är att den bryts av lavan som 
rinner mot havet. Vid vägen ligger också en fiber för 
internet. Ett försök med att gräva ner en fiberkabel, 70 
cm djupt, framför lavan visar efter en vecka att den 
fungerar också under ett varmt lavatäcke om 4 m. Det 
växer med 50-100 cm om dagen. 
 

Vulkantyp 
Med drönare går det att få bilder tagna över kratern, 
där antas dammen med den flytande magman vara mer 
än 30 m djup. Den stora hettan kommer nerifrån, 
kanske från 15-20 km. Geofysikern, Þorvaldur Þórðar-
son, sade häromdagen att detta utbrott inte är av någon 
vanlig typ, den liknar ett dyngjugos. Det bildar en så kal-
lad sköldvulkan efter det fjället Skjaldbreiður vid Þing-
vellir som har svagt lutande sidor. Något ny sådan har 
landet inte fått sedan istiden. I dyngjugos brukar lavan 
strömma ganska tunt och jämnt samtidigt som ett ut-
brott kan hålla på i 50-100 år. 
 
Annonser 
Det sägs att flygbolaget Icelandair lät visa vulkanaktivi-

tet på en vägg vid Times Square i London för att locka 
resenärer. Turismen var ju landets största inkomstkälla 
2019 och den föll ihop med restriktionerna på grund 
av farsoten. Island har lyckats bli grönt på smittkartan, 
medan Sverige lyser rött. Nu finns förhoppningar inom 
turismnäringen. 
De marker som tillhör gården Hraun bjöds nyligen ut 
till hågade spekulanter. De tjugo ägarna hade länge ve-
lat sälja, men inte hittat köpare till den obrukbara mar-
ken. Genast slogs det fast att någon inträdesavgift till 
området skulle aldrig kunna komma på tal. Säkert finns 
det folk som funderar vad som krävs för att ta emot 
gäster vid ett rörligt, hett och osande besöksmål.   
Hur det än blir med utbrottet så är det helt säkert att 
fortsättning följer. Det är bara att hoppas att den inte 
blir alltför häftig eller förödande. 
 
Webbkamerorna visar jordelden på: 

https://www.ruv.is/frett/2021/03/18/eldgosid-i-
geldingadolum-i-beinni-utsendingu 

 

                                      Nanna Stefania Hermansson 

 
PS:  Min man och jag hoppas resa till Island i juni.  
       Det trettonåriga barnbarnet, som grillat korv  
       (með öllu) i lavan, vill visa oss vulkanen.   
 

Varmt tack till Áslaug Jónsdóttir och Sigríður Haraldsdóttir 
Elínardóttir för bilderna.                                

 

Foto:  Sigríður Haraldsdóttir Elínardóttir 



 

Zorns gammelgård 
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Den främste av tidiga kännare och räddare av Sveriges 
äldsta och märkligaste knuttimrade byggnader är An-
ders Zorn (1860-1920). Från 21 års ålder följde många 
års resor över hela Europa, där han porträtterade adels-
män och andra rika. Han reste sju gånger till USA, där 
han målade presidenter. Zorn lyckades undvika Titanic, 
men han blev mycket sjuk i tyfoid i Sydösteuropa. 
Hade han dött så hade inte Sveriges märkligaste hem-
bygdsgård existerat, Zorns gammelgård på hans egen 
mark hemma i Mora. 

Jag menar att gammelgården har ett samband med 
hans konstnärskap. Hans genuina intuition gjorde att 
han kunde bedöma vilka hus som var äldst, skickligast 
gjorda och därför bäst bevarade. Det finns 11 byggna-
der på Zorns anläggning, söder om centrala Mora. Fem 
av dessa är från tidig medeltid, den största existerande 
samlingen så gammal. De står tätt i en kvadratisk, ty-
piskt nordsvensk gårdsform, tillsammans med sex hus 
från 1500-talet. Det äldsta är ett eldhus, nyligen daterat 
till år 1237, Sveriges äldsta allmogehus, från Noret inne 
i Mora. En trösklada från Bergkarlås utanför Mora är 
från 1308, med ett fantastiskt låsbeslag i vikingastil.  

 

Från 1308 är även ett härbre från Nusnäs nära Mora. 
Från 1319 är en trösklada från Östnor i Mora, och slut-
ligen ett ståtligt dubbelhärbre från 1338 från Kråkberg 
inne i norra Mora, med ett av de tre brantaste taken på 
ett härbre i landet. Det kom 1914 ensamt på plats, öv-
riga tio hus kom mellan 1916 och 1920, då Zorn avled. 

De 6 husen från 1500-talet är två härbren från Mora, 
två bodar från Mora, en källarbod från Axi och en 
stuga/fähus från Fåsås. Axi är en isolerad fäbod tre mil 
från Mora, mitt i skogen. Källarboden är från 1554, 
men i Axi finns även ett härbre från 1358. 

I Dalarna finns förutom eldhuset 1237 sju byggnader 
från åren 1285– 1299 och 28 hus fram till Diger-
döden. Två eldhus från Fåsås (ibland anges Färnäs) 
räddades till eftervärlden av Zorn, båda nu i Mora, 
varav ett från 1288 endast består av en vägg med vikin-
gatidslik ornamentik utskuren runt väggens dörr, upp-
satt bland Zorns målningar i Zornmuseet.  Utanför 
museet står eldhuset från 1290 som konstnären an-
vände till ateljé. Även denna byggnad har liknande or-
nering runt ett fönster. Likaså har det lilla eldhuset från 

1237 mer begränsad ornering runt dörren. I övrigt har 
dubbelhärbret från Älvdalen fantastisk ornering av 
samma slag runt båda dörrarna, från 1285, och slutlig-
en har ett härbre i Rättvik från 1338 ovanför dörren en 
ornering i både vikingatida och romansk stil.  

Ytterligare tre byggnader, alla härbren, är kända från 
Dalarnas 1200-tal. Ett från 1291 ska finnas i Övre 
Gärdsjö, Perols, enligt Raihle, men ingen tycks känna 
till det nu. Ett från 1298 finns i Färnäs och ett från 
1299 i Oxberg. 

Eldhuset från 1237 på Zorns gammelgård visade sig 
länge vara omöjligt att datera. Det kommer från Noret 
i centrala Mora. Ordet Nor är fornnordiska för en kort 
älv eller ett trångt sund. Det avser här platsen där Ös-
terdalälven rinner ut i Oreälven från Orsasjön, som 
ligger bara en meter högre än Siljan på 161m ö h. 
Noret kallas även området öster om älven och bron, 
och där har många forngravar odlats bort. Norr om 
Noret i Mora centrum ligger Kråkberg, där många för-
störda gravar bland husen har grävts ut, med rika fynd 
från främst vikingatid. Det andra rika gravfältet i Dalar-
na finns på den närbelägna Sollerön, Dalarnas största ö 
i den största sjön. På ön har flera praktfulla svärd från 
1000-talet hittats i gravarna. Många gravar har i Dalar-
na legat på odlingsbar sedimentmark, och därför odlats 
bort. 

Jag har noterat att 31 av Dalarnas 87 medeltida hus 
finns eller fanns i Mora, varav 16 från äldre medeltid, 
före 1350. I Rättvik, med Gärdsjö, finns 13, varav 7 
äldre än 1350, och i Älvdalen 8 – 5. Man kan se att 
Leksand har fem hus, men inga före 1350. I södra och 
sydöstra delarna av landskapet finns få eller inga me-
deltida hus, och de flesta befintliga är från medeltidens 
senare del. Märkligt nog finns både äldre och yngre 
medeltidshus längs Västerdalälven ända upp till Lima, 
med utsikt mot Transtrandsfjällen. Det sk Hedninghu-
set är en dubbelbod från 1324, född i Malung, men 
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emigrerad till Skansen i Stockholm. Sevärd! I alla byar 
finns det någon som känner till vilket som är byns 
äldsta hus, vilket logiskt kallas ”hedninghuset”. Det 
visste Anders Zorn. En enda gång har jag hittat en 
uppgift om årsringar som anger trädålder vid avverk-
ning. Det var en härbrestock som var 161 år. Om vi 
tänker att eldhuset från 1237 byggdes med 161 år gam-
malt virke skulle trädet ha fötts år 1076. 

Eldhusen 

Den sista byn i Sverige före gränsen till Norge före år 
1644 var Åsen (Åhsarna 1734), där Dalarnas nordväst-
ligaste och sista byggnad före digerdöden ännu står 
kvar, ett härbre från 1345. Där tog vägen slut och blev 
en stig i 6 mil genom skogen till Särna. Det fanns dock 
gårdar i skogen, eftersom Linné på gårdarna ser en 
”hustyp, som vi vet hör samman med folkvandringsti-
den, eldhuset. Där sover man hela natten på bänkar 
runt elden”.   

Under medeltiden försköts den ekonomiska vikten i 
Dalarna ner till området runt sjön Runn, där de flesta 
kyrkorna i landskapet från den tiden byggdes, alltså 
före Siljans kyrkor. Det var ju där Falu koppargruva 
låg. Det fanns även mängder med hyttor för järnfram-
ställning som ökade rikedomarna. De pampigaste stor-
mansgårdarna där finns kvar, som Ornäsloftet från 
1503, och tröskladan ”Kungsladan” vid Rankhyttan, 
med enorma knuttimrade stockar, byggd 1492, samt 
norr om sjön Runn i Svärdsjö ännu en trösklada, 
”Kungsladan”, från 1483. Alla tre förknippade med 
den blivande kungen Gustav Vasas äventyr 1520.  

 

Eldhuset är den äldsta ännu bevarade typen av timmer-
hus i Sverige, vikingens bostad, ett förhistoriskt ”kort 
långhus”. Ingång i ena gaveln, där taket och väggarna 
skjuter fram och bildar ett öppet rum utomhus. Jord-
golv, där man vanligen lade t ex granris. Eldstad i mit-
ten på en fyrkantig eldpall av stenar, från vilken röken 
sökte sig ut genom ett hål i taket, som kunde stängas 
vid behov. 

Längs långväggarna och gaveln mittemot ingången 
fanns breda, väggfasta bänkar, vilka var liggplatser, 
bord och sittbänkar.  Dessa var dock för smala för att 
man skulle kunna ligga på tvären. Arrangemanget med 
den stora grytan över elden varierade. Eldhuset stod 
direkt på marken eller bara på låga stenar. Det borde 
väl innebära fuktskador? 

Det finns alltså endast tre kända eldhus i Dalarna från 
1200-talet och inga fler från resten av medeltiden. Alla 
tre är räddade åt eftervärlden av Anders Zorn. Det från 
1288 består endast av en rikt ornerad vägg, som Zorn 
fick kännedom om redan 1888 (och väggen är daterad 
till 1288!) En bonde i Fäsås fäbodar kom och frågade 
honom: ”Har du sett väggen som hedningarna har kru-
sat?” Väggen hittades inbyggd i ett 1600-talsstall. 

Vid inventeringen hittades tre eldhus i nedre Gärdsjö 
från 1540-talet, på olika gårdar, och ett från 1557 i Lek-
sand. Därefter har inga fler hittats i Dalarna utom se-
nare i fäbodmiljö, och inte lika gamla. Enligt en kart-
broschyr med sevärda byggnadsmiljöer i Siljansbygden 
anses Ärteråsens fäbodar norr om Furudal ha landets 
största samling av eldhus. Det är svårt att veta om in-
venterarna har varit där, då det bara finns en daterad 
byggnad nere i Ore, en trösklada från 1498. Troligen 
hör eldhusen till fäbodkulturen från tiden efter år 1600. 

Det finns två fäbodar med medeltida hus (Axi och Rib-
båsen), men de två är härbren och en ”Hedning-lada”, 
men inget eldhus. Eldhusen på fäbodarna i nutid an-
vänds som tillfälliga bostäder, kokhus och ibland som 
våffelstugor för turister. 

Emellertid finns en annan typ av eldhus med helt an-
nan funktion långt fram på 1900-talet, där män vistades 
till skillnad från fäbodarnas kvinnor. Det är förstås 
skogsarbetarkojor, vilka utvecklats från eldhus. Vanlig-
en ingick en kvinna i arbetslaget som ett slags hushål-
lerska, vilken man sällan nämner, trots att hon hade det 
största ansvaret. Lavarna längs väggarna var breda, så 
att männen låg på tvären med  fötterna mot den vär-
mande elden. Man var ofta många. En som visste var 
Dan Andersson (1888 - 1920). Läs ”I timmerkojan på 
Sami” i Kolvaktarens visor, 1915. 

Härbrena 

De helt dominerande husen från medeltiden i Raihles 
lista 2004 är härbren, 51 av alla 88 husen. 22 är äldre än 
år 1350 och 29 är yngre än 1350, alltså till 1520. Det 
framgår då att ungefär dubbelt så många härbren är 
bevarade före pesten som efter denna, räknat per år. 
Märkligt! 

De ståtligaste härbrena är de tre bevarade dubbel-
härbrena, och troligen det sk parhärbret. Alla tillhör 
den äldsta tiden. Äldst är det sk stora kyrkhärbret utan-
för Älvdalens stenkyrka, från år 1285, med ett extra tak 
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på framsidan, ovanför de båda dörrarna. Väggen vid 
sidorna av och ovanför dörrarna är rikt ornerade med 
snidade mönster i vikingastil. Denna konst är tyvärr på 
väg att försvinna av luftföroreningar och betydligt svå-
rare att se än vid dokumentation för hundra år sedan. 
Härbret är en av de fem tidigmedeltida byggnaderna i 
Dalarna med vikingastil-ornering. Intill det stora härb-
ret står det lilla kyrkhärbret från 1448, ett normalt och 
mindre härbre med en dörr. Båda härbren står på stol-
par högt över marken. 

Dubbelhärbret på Zorns gammelgård, från Kråkberg i 
Mora by, är näst äldst, från 1328. Det antas fordom ha 
varit tiondehärbre, vilket troligen gäller även Älvdalens 
stora kyrkhärbre. Tiondet var böndernas skatt av jord-
bruksprodukter till kyrkan och prästerna 1164 – 1862. 
Byggnaden har två våningar med två rum i varje. I 
nedre våningen förvarades livsmedel, i den övre tex-
tilier mm, och där finns några sovplatser. 

Ett dubbelhärbre från Färnäs är daterat 1352, alltså 
byggt i efterdyningarna av pesten. Parhärbret från 1332 
finns i den lilla byn Born nordöst om Gärdsjö. Om det 
är av samma hustyp som dubbelhärbrena är oklart. 
Born ligger vid den ganska stora sjön Ljugaren, och där 
finns ett båthus(!) från 1508. 

Härbret var gårdens viktigaste förvaringshus, men de 
flesta var enkla envåningshärbren, och fanns av mäng-
den att döma på de flesta gårdar. Det fanns två varian-
ter, långsideshärbret med ingång på långsidan, placerat 
i gårdsfyrkanten, och gavelhärbret, alltså med ingång på 
gaveln, placerat utanför innergården. Till skillnad från 
eldhusen stod härbret vanligen på stolpunderreden, 
eller åtminstone på stora stenar, som skydd mot fukt 
och möss. Stolpunderreden anges bara ha funnits från 
Dalarna och norrut.  

Trösklador är till skillnad från vanliga lador påkostade 
byggnader, vilka stod i anknytning till gården. Sex 
stycken är registrerade redan från åren 1303 - 1328, 
och sju åren 1354-1501. Om man tar tåget på inlands-
banan norrut en mil från Orsa heter första hållplatsen 
Tallhed, en liten by med en sevärd byggnad, nämligen 

Sveriges äldsta trösklada, från 1303. De två därefter 
äldsta står båda på Zorns gammelgård, från 1308 och 
1319. Den från 1308 har ett vackert låsbeslag på dör-
ren. De båda kändaste är som tidigare nämnts förknip-
pade med Gustav Vasas äventyr år 1520, 
”Kungsladorna” i Svärdsjö (1483) och Vika (1492). 

 I inventeringsförteckningen nämns endast fyra loft-
bodar och två loft. Det är oklart om det finns någon 
skillnad mellan de båda beteckningarna. Det var Sveri-
ges första timrade bostad med mer än en våning och 
var främst ett hus för storbonden och andra välbe-
ställda, främst bergsmän. De flesta finns sålunda i 
Bergslagen, från Filipstadstrakten till Hedemora och 
Sala. Störst och kändast är det redan nämnda Ornäs-
loftet från 1503, som t o m markeras som en borg på 
speciella kartor. 

Det enda loftet från äldre medeltid, äldst i Dalarna och 
i hela Sverige, från 1341, står i Järna. Märkligt är att 
både detta och alla övriga ej nämnda fyra står längs 
Västerdalälven, varav tre ända uppe i Lima, från 1483, 
1503 och 1506, och ett i Malung, också från 1506. Ett 
samband måste finnas.  I Norge finns flera storslagna 
loftbodar från 1200- och 1300-talen. 

Som nämnts fanns och finns ännu fäbodar från medel-
tiden. Vid Axi fäbod finns ett härbre från 1358, och vid 
Ribbåsens fäbod finns också ett härbre från 1498 med 
en dörr daterad till 1346, samt dessutom den sk Hed-
ningsladan från 1448. Det var dock ca år 1600 som 
fäbodsväsendet började en stark utveckling, som kul-
minerade ca 1900, då fäbodsgränsen passerade Dal-
älven in i nordvästra Uppland, och följde Dalarnas 
södra gräns in i norra hälften av Värmland. De senaste 
nyanlagda fäbodarna anlades i Klövsjö i Jämtland på 
1960-talet. 

Längst bort från bebyggda trakter anlades små över-
nattningskojor, för myrslåtter, kallade slogbodar, 
skärmskydd, gapskjul mm. Slog betyder slåtter- eller 
skogsäng. Kojan var låg, knuttimrad, med tre väggar, 
öppen i ena sidan mot en utvändig härd för matlag-
ning, värme och skydd mot mygg. 

Ödesbölen 

I främst Jämtland och Härjedalen finns sk 
”ödesbölen”, gårdar övergivna vid digerdöden, natur-
ligtvis nu utan hus men väl med andra fasta spår. Jag 
upptäckte på kartan i skogen en mil öster om Orsa en 
liten by med det märkliga namnet Dödbyn. Sedan såg 
jag att det fanns ett odaterat men äldre härbre där, tro-
ligen från 1500-talet. Det kan vara en återuppodlad 
”digerdödad” by. Detta är vanligt på många platser i 
Sverige, eftersom marken redan är stenröjd. 

Däremot har jag hittat flera platser, även med bevarade 
bebyggelselämningar i sydöstra Dalarnas ”finnskogar”. 
Invandring från Finland ägde rum ca 1570 - 1660, 
främst i höglänt ödemark längs landskapsgränserna. 

Dubbelhärbret från 1328 på Zorns gammelgård. 



 

Dialekter i de nordiska språken 

Denna artikel bygger på en uppsats jag skrev hösten 
2020 inom en kurs i historisk sociolingvistik. Den har 
framför allt kortats ner, men några tillägg har gjorts 
utifrån material från finska radion Yles hemsida vårvin-
tern 2021. 

Hur man talar är en del av både ens självbild och av 
den bild av sig man vill ge andra. Det är ett sätt att visa 
samhörighet med en grupp socialt (som sociolekt, yr-
kesjargong) eller geografiskt (dialekt). Man behåller sin 
dialekt så länge som man identifierar sig med den bygd 
där den talas. Språk är svåra att lära perfekt i vuxen 
ålder och fungerar väl som gruppmarkör, men en in-
flyttad som tillägnar sig en dialekt kan lättare accepteras 
i sin nya hembygd.  

Gränsen mellan språk och dialekt är flytande, ”ett språk 
är en dialekt med en armé och en flotta” för att citera 
en formulering som ofta tillskrivs lingvisten Max Wein-
reich. För de flesta svenskar är norska språket lättare 
att förstå än de svenska dialekterna älvdalska eller    
sudergutniska. 

Dialekterna utvecklas genom t ex lexikala, grammatiska 
eller fonetiska förändringar som kan ske via en träd-
struktur eller sprida sig i vågor från ett innovations-

centrum och leda till divergens och ökande skillnader 
Åt andra hållet verkar kontakter mellan talare i närlig-
gande områden, och på Åland har man sett att ökande 
kontakter mellan öarna utjämnat lokala dialektskillna-
der. Dialekterna utvecklas också i tiden genom att de 
barn som växer upp med dem bryter mot olika normer 
i dem. Sådana ändringar kan vara oavsiktliga och t ex 
bero på att det är något sällsynt undantag från en hu-
vudregel som barnen inte stött på medan de var små 
och hörde äldre talare, eller att ett medvetet inslag i ett 
ungdomsspråk för att skilja ut sig från den äldre gene-
rationen får fäste. 

Det klassiska dialektstudiet var inriktat på kartläggning 
av förekomsten av t ex olika fonetiska och lexikala sär-
drag och hur dessa uppkommit, medan intresset inom 
sociolingvistiken ligger på varför de uppkommit, alltså 
vad som utlöst dem. 

Det finns intressanta skillnader mellan de nordiska 
språken i fråga om dialekters förekomst, ställning och 
livskraft. 

På Island är dialektskillnaderna små, även om särdrag i 
olika landsdelar noterades redan på 1700-talet av hand-
skriftssamlaren Árni Magnússon. Ett skäl är att befolk-
ning från stora delar av landet återkommande träffades 

Dalarnas museum och många andra har hittills för-
gäves försökt få Riksantikvarieämbetet att byggnads-
minnesförklara vissa eller alla medeltida timmerhus. 
Nu är ca 10 enskilda hus skyddade, tex Älvdalens kyrk-
härbre och Blånnesladan. Dessutom har hembygdsgår-
dar ett visst skydd. Mycket har hänt sedan jag var verk-
sam. Nu har en sentida torpgrund mer än 150 år gam-
mal fått fornlämningsstatus. Samtidigt tror man att det 
i Dalarna kan finnas en tredjedel av de medeltida husen 
oupptäckta. Flera har sålts, flyttats, byggts om eller ri-
vits. Några finns t ex i Stockholms skärgård.  

På 1930-talet kompletterades Zorns anlagda gammel-
gård under ledning av professor Gerda Boëthius med 
fäbod, båthus och andra byggnader från senare sekler, i 
slänten ned mot Siljan. Hon berömmer Zorns livsin-
sats, att han har skapat något alldeles enastående i  
världen, med gammelgårdens världsledande ställning 
som friluftsmuseum och att ”denna världssensation 
hör hemma i gränsmarkerna mot sagans land”. Vilket 
uttryck! 
Zorn dog 1920 i blodförgiftning, 60 år gammal. 

Efter ett långt uppehåll har främst runt Siljan åter knut-
timring blivit populärt, och ca 700 hus byggs årligen. 
Men det är i Finland man bygger flest knuttimrade hus 
idag. 

Slutord av Raihle: Riv aldrig ett gammalt timmerhus 
utan att först kontakta länsmuseet. Byggnaden kan vara 
äldre än digerdöden. 

  

                                                       Kjell Linnér, 2021 
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i fiskelägena, och rörligheten var så stor att de nätverk 
som då uppkom nådde en stor del av den fåtaliga be-
folkningen. Ännu på 1960-talet sades det att i stort sett 
alla äldre islänningar någon gång träffat varje landsman. 
Vidare fanns inte några egentliga byar där en egen dia-
lekt kunde utveckla sig. En annan förklaring till isländs-
kans måttliga förändring de senaste 700 åren är den 
sociala strukturen med starka nätverk av släkter och 
vänskapsgrupper. Även läsningen av den gamla littera-
turen bör ha bidragit till stabiliteten.  

På Färöarna finns, trots deras lilla befolkning, större 
skillnader. De är framför allt uttalsmässiga, likväl inte 
så stora att de utgjorde något problem när det färöiska 
skriftspråket skapades i mitten av 1800-talet. Med 
Hemmastyret år 1948 blev färöiska huvudspråket i stäl-
let för danska som dittills varit prestigesociolekten. Det 
var ingen särskild variant av färöiska som övertog den 
rollen utan de olika dialekterna är jämbördiga även om 
det faktum att en tredjedel av öarnas befolkning bor i 
Tórshavn gör att den dialekten ses som ”neutral”. 

I Danmark, där landsbygdsbefolkningen på herrgårds-
egendomarna var mera stationär, fanns större förutsätt-
ningar för uppkomst av divergerande dialekter. I Kö-
penhamn fanns många utlandsfödda eller inflyttade 
som satte sin prägel på språket där, endast en fjärdedel 
av dem som under 1700-talet sökte medborgarskap där 
var födda där. Under förra delen av 1800-talet stagne-
rade Köpenhamn, inflyttningen minskade och en allt 
större del av invånarna var födda där vilket var en 
grund för uppkomsten även av en utpräglad Köpen-
hamnsdialekt. Det språkliga gapet mellan landsbygd 
och städer, särskilt Köpenhamn, anses ha varit som 
störst omkring år 1800 eftersom dels tankarna om en 
nationell identitet sedan växte fram, dels vissa lands-
bygdsmässiga uttal och formuleringar kom att ses som 
vulgära, dels obligatorisk undervisning i skrivning in-
fördes 1814. I gengäld växte skillnader mellan social-
grupper fram med industrialiseringen under 1800-talet, 
men dessa konvergerade mot varandra under 1900-
talet. Det aktuella läget är att talad danska, både i olika 
delar av landet och i olika sociala grupper, närmar sig 
den moderna Köpenhamnsstandarden med många 
drag från dess (tidigare) låga dialekt vilket skall uttrycka 
modernitet och dynamik, samtidigt som domäner för-
loras till engelskan. Social tillhörighet signaleras nu inte 
genom uttal utan genom kunskap i främmande språk, 
på samma sätt som kunskap i lågtyska, högtyska eller 
franska tidigare gjort det. 

Även det svenska språkområdet har haft en ganska 
långt gången dialektuppdelning, då landsbygds-
befolkningen var utspridd över en stor yta där olika 
grupper hade föga eller ingen kontakt med varandra. 
Skriftspråket standardiserades i hög grad på 1500-talet 
genom den tryckta bibelöversättningen, och i de fall 
det behövdes ett mera enhetligt talspråk till eller mellan 
talare av olika sinsemellan svårförståeliga dialekter till-

greps ”hovspråket”. Genom sin högre status började 
det även användas i privata samtal och spred sig ner 
genom samhället. Liksom i Danmark innebar industria-
liseringen en inflyttning från landsbygden till städer 
och försvagning av dialekternas ställning. Även om de 
lokala stadsmålen var likartade med de egentliga folk-
målen var de mera utsatta för främmande påverkan 
och inflyttning från olika håll och hade därför ett mera 
utjämnat språkskick än omgivande landsbygd. I dag har 
bydialekter i allt högre grad blivit regiondialekter, bland 
annat därför att flykten från landsbygden särskilt drab-
bat områdena med de mest särpräglade dialekterna 
som Västerbotten och Dalarna, men i gengäld kan man 
se nya dialekter som ”Rinkebysvenska” bildas i in-
vandrartäta områden. 

 I radion var standardsvenska länge normen. Även 
sändningarna på svenska i Finlands radio var tidigare 
dialektfria, dvs varianter utanför Helsingforsaccenten 
som hade högst status fick inte förekomma, men nu får 
man tala sin egen dialekt i media. Bland finlandssvens-
karna sägs annars Närpesborna vara mycket stolta över 
sitt mål och ogärna tala någon annan form av svenska 
varför den också bevarats väl, och ur språkforskarnas 
synvinkel är det definitivt närpesiskan som är mest vär-
defull, eftersom den ligger närmast fornsvenskan. 

Medan Island haft små och Danmark och Sverige 
större men nu krympande dialektskillnader ligger 
Norge på andra delen av en sådan skala, dialektdöden 
har där ännu inte gått lika långt. Under medeltiden för-
svann norskan som skriftspråk genom successiva do-
mänförluster till danskan då Norge var den svagare 
parten i de nordiska unionerna. De norska dialekterna 
levde vidare i talat språk även sedan skriftspråksbytet 
var fullbordat under förra delen av 1500-talet. De hade 
dock glidit isär, troligen hade danskpåverkade redan då 
fått högre och de inhemska varianterna lägre status. 
Reformationen, när latinet upphörde att vara guds-
tjänstspråk, innebar ett bredare genomslag för danskan, 
även om det finns gott om norska spår i texterna som 
skrevs på danska, och de norska dialekternas status 
sjönk alltmer. Efter 1814 då Norge landat i en perso-
nalunion med Sverige sökte man en egen nationell 
identitet. Som en parallell till finlandssvensken Adolf 
Iwar Arwidssons konstaterande vid samma tid 
”Svenskar äro vi inte längre, ryssar vilja vi inte bli, låt 
oss alltså bli finnar” kan jag tänka mig en norsk mot-
svarighet ”Danskar äro vi inte längre, svenskar vilja vi 
inte bli, låt oss alltså bli norrmän”, men frågan var om 
de genuina dialekterna eller det danskfärgade kul-
turspråket lämpade sig bäst som litteraturspråk. Resul-
tatet blev ett både-och, varför norskan nu finns i de 
båda varianterna bokmål och nynorsk. Det, och an-
vändning av dialekter i t ex massmedia och högre 
undervisning, har gett ett formaliserat stöd för dem 
och underlättat deras fortlevnad och gjort att de har en 
starkare ställning och utjämnats i mindre grad än i 
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Böcker 

 

Anders Svensson: Nusvenska (Morfem förlag 
2020; ca 320 sidor). 

Att boken har titeln Nusvenska, och undertiteln En 
modern svensk språkhistoria i 121 ord 1900-2020, 
kanske får någon att tro att det är en rent språkveten-
skaplig bok, men den vänder sig lika mycket till intres-
serade av nutidshistoria och samhälle – och därmed till 
FNSiN-medlemmar – som till språkintresserade. De 
senare kan vara bekanta med författaren, Anders 
Svensson är chefredaktör för Språktidningen som 
också den sätter in språket i ett vidare sammanhang. 

Boken har upplägget att för varje år har ett ord plock-
ats ut som karakteriserar eller har stark koppling till 
året ifråga, som union för 1905, folkhem 1928, führer 
1933, mods 1964, friggebod 1979, bogvisir 1994 eller 
flygskam 2018. Åren är indelade i perioder, från Nus-
venskan föds 1900-13, Krigets gränsland 1914-24 osv 
till Digitalsvenska 2003-20. Boken avslutas med en epi-
log Framtidssvenska.  

Orden behöver inte vara helt nya utan t ex tsar 1918, i 
anslutning till mordet på tsarfamiljen det året, har an-
vänts länge. För Gustaf Frödings dödsår 1911 tar för-
fattaren ordet vokal, som är belagt sedan tidigt 1600-
tal, som utgångspunkt för en trevlig essä om Frödings 
mästerliga känsla för svenskans vokalljud, med bl a 
pärlan ”å i åa ä e ö” i Dumt fôlk. Nya ord finns förstås 
också, som Gunnar Ekelöfs bokstävlar 1932 (i anslut-
ning till det får vi orientering om begreppet hapax 
legomenon, ord som bara förekommer i en enda text, 
hos en enda författare eller en enda gång i ett språk) 
eller #metoo 2017. 

Ordet himlajorden, som vi väl alla minns från Evert 
Taubes visa Änglamark i filmen Äppelkriget, var inte 
nytt i den utan hade skapats av honom redan 1938. 
Boken nämner att ordets positiva klang fått Lidl att 
registrera det som varumärke för svenskodlade grönsa-
ker, och Coop använder Änglamark för sitt ekologiska 
sortiment – exempel på hur författaren kopplar sam-
man språk och samhälle. 

Interrobang (1962), var för mig helt nytt – det är ett 
kombinerat utrops- och frågetecken som lanserades 
det året som markering av retoriska frågor. Det togs 
med i några typsnitt och förekom t o m som tangent 
på vissa skrivmaskinsmodeller, men slog aldrig igenom. 

Författaren konstaterar att den tekniska utvecklingen 
sprungit från dem som vill markera ironi eller retoriska 
frågor med traditionella skiljetecken, utan att det nu 
görs med smilisar och emojier. Likaså hade det gått 
mig förbi att det finns/funnits ca 60 varianter av sem-
lor (i kapitlet för 1996, semmeldags med underrubriken 
kulinarisk och språklig kreativitet), och att ordet prat-
bubbla är belagt först 1960 var för mig oväntat. 

Språk befinner sig i ständig förändring. Detta tas upp 
redan i kapitlet för 1939 kring ordet språkvård, där 
Erik Wellander citeras: ”Ett språk är sålunda inte ett en 
gång för alla fastslaget teckensystem, som förblir oför-
ändrat genom tiderna. Inom språket sker oupphörliga 
ändringar, som var för sig i regel är föga märkbara men 
som alla tillsammans så småningom omdanar det”. 
Samma tema återkommer i kapitlet negerboll (1986), 
där författaren behandlar hur attityder till ord ändras 
vilket t ex lett till att Negerbyn i Mora och Negerskalle-
landet i Jokkmokks kommun försvann från kartorna 
2019. Även skiftena från lapp till same och från zige-
nare till rom tas upp där – lustigt nog fanns ju en arti-
kel runt just det i förra NOS (nr 2 2021). Ett annat 
tecken på förändring är när en ny variant för något be-
fintligt gör att den gamla behöver särskiljas från den 
nya, vilket görs genom att en retronym (år 2007) upp-
kommer. Boken nämner bl a att när mobiltelefonen 
kom till Sverige var den fasta telefonen norm och för 
den nya påpekades att den var just en mobiltelefon. 
Idag utgår de flesta från att en telefon är mobil, och 
därför sägs fast telefon om det rör sig om en icke flytt-
bar. Beteckningen tjock-tv kom när platt-tv dök upp, 
dessförinnan fanns inget behov att nämnda den gamla 
sortens otymplighet. 

Jag såg ett par små missar, i kapitlet om (verbens) en-
hetsformer (1945) har på sidan 121 den ena av Selma 
Lagerlöfs tidiga användning av singular i repliker mar-
kerats (vi blir) men inte den andra (vi kan), verbet göt 
stavas gjöt på sidan 211. Men det är verkligen petites-
ser, boken är intressant, innehållsrik och inte minst ro-
lig – läs den! Den vänder sig som sagt inte bara till 
språkintresserade, utan som författaren koncist och 
träffande avslutar sista kapitlet, coronahälsning (2020): 
Språket är samhället. Och samhället är språket. 

 

                                                           Erik Elvers 

Danmark eller Sverige även om det finns en mer eller 
mindre uttalad överregional variant med normativt in-
flytande och en utjämning av sociolekter. Det är en 
skillnad mellan officiell policy att det inte finns någon 

nationell standard för det talade språket och faktisk 
social praxis. 

 

                                                    Erik Elvers 
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                            Hur gick det? 

BACKSIPPORNA I GAMLA UPSALA 

Vi var åtta personer, alltså precis inom corona-gränsen, 
som gick till Gamla Upsala den soliga 1 maj. Eftersom 
det var Valborg inleddes vandringen med kort inform-
ation om Gluntarna och då särskilt Upsala är bäst, in-
nan vi under Barbro UIéns sakkunniga ledning vand-
rade iväg längs Fyrisån norrut till Tunåsen och Gamla 
Upsala.  

Där var mycket gott om mer eller mindre utslagna 
backsippor, och även några gullvivor som lyste upp i 
gräset.  

Efter lunch / fika på Odinsborg vände vi tillbaka till 
Upsala, i allt ca 15 km vandring i det vackra vädret. 

                                                             

                                                            Erik Elvers 

 

 

VÅRKVÄLLSVANDRING I EKOPARKEN 
 

Vi hade en sagolik tur när vi gick vårkvällspromenaden 
vid Brunnsviken och i Ulriksdal. Efter några dagars 
gråväder och regn sprack molnen, temperaturen steg, 
och det blev den vackraste vårkväll man kunde önska. 
Medan solen sänkte sig gick vi, utan någon brådska, 
under tre timmar, i den välgörande stillheten. Det ge-
mytliga sällskapet bestod av åtta deltagare, alltså precis 
vad gällande restriktioner medgav.  
 

Erik, som lett denna tradition sedan 1986, varierar rut-
ten, och den här gången började vi med att besiktiga 
den ganska nya dammanläggning som ingår i Brunnsvi-
kens reningssystem (till nyligen har dagvatten med par-
tiklar av t ex gummi och asfalt runnit rakt ut i Viken).  
 

Från början var denna traditionella vandring en uggle-
exkursion, och även den här gången fick vi syn på en 
kattuggla i dess gömsle. Att syna backsipporna på Ul-

Kirskålen (skvallerkål, kärs) anses vara ett besvärligt ogräs och är 
allmänt hatad. Så här års kommer det tips överallt om hur man 
utrotar den, nu senast i Land. Ändå är det en av de bästa ätliga vilda 
växterna, godare än spenat och gärna kokt,  kanske blandad med 
nässlor, eller rå i sallad. Den ger ett gott te. Bild, beskrivning och 
recept finns i föreningens bok De goda ogräsen. En vårlig delikatess 
som det vore synd att inte tillvarata. 
                                                                         Ingegerd Hosinsky 
 
 

riksdalsåsen hör till programmet, och vi fann beståndet 
i gott skick. Medan vi gick lyckades vi också fylla en 
mindre soppåse med skräp, och gjorde stigarna så pass 
mycket renare. 
                        
                                                      Anders Schærström 

 
 

CALLES KLIMP 
 

Den utlysta turen till  Calles Klimp den 20 maj blev en 
succé. Sex personer följde Erik Elvers, som guidade 
oss utmed Edsviken med start i Inverness (=floden 
Ness’ utlopp). 
 

Bland äppelblom och knoppande syrener kom vi strax 
ned till klippan, där kamrater till Calle Eneroth, upp-
växt under början av 1800-talet på Kevinge gård 
(numera golfbana), lät rista in och förgylla orden 
CALLES KLIMP till hans 50-års dag. Erik underhöll 
oss med sina omfattande kunskaper i språk, natur och 
historia. Sen följde en vårpromenad bland löktrav (bra 
att göra pesto på) och blommande slånbärsbuskar. 
Med kluckande vågskvalp åt vi vår matsäck med  
Ulriksdals slott framför ögonen på andra sidan sjön. Vi 

tog avsked av varandra  
nedanför Danderyds 
sjukhus oerhört nöjda. 
Tack. 

                                                                              
Peter Lamming 

 
 

  

 

   Återupprättelse av kirskålen 

 

Foto: Peter Lamming 

Foto: CG  Ström 
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Program 

Välkommen till en  

SENSOMMARPROMENAD FRÅN 
BAGARMOSSEN TILL HELLASGÅRDEN  
Söndag 15 augusti kl 11.00  
 

Det tar ca två timmar (9,5km), om vi inte stannar och 
äter matsäck. Vid börjar med att titta lite på Bagarmos-
sen.  Sedan är det dags att börja vår långa promenad. 
Framme vid Hellasgården kan man äta (ca 150,-) eller 
fika. Numera kan man inte äta sin matsäck i restau-
rangen. 
  

Den hugade kan kasta sig i Källtorpsjön och få det kallt 
om öronen. 
 

Vi träffas vid Bagarmossens tunnelbana kl 11.00. 
Det tar 20 minuter från T-centralen, tågen går var 10 
minut.   
Hör av dig till mig senast dagen innan, om du vill 
komma med: Helena Laitanen   073-3946124 
 

Inställs vid regn till en annan dag. 
 
 

LOTTA SWÄRD – 100 ÅR 

Onsdag 25 augusti kl 18:30.  Vi inleder med fika. 
Lokal: Sofiasalen, Pumpan (Åsö föreningsråd), 
Färgargårdstorget 1. 
  
I år fyller Lotta Swärd organisationen 100 år. Erja-Riitta 
Salonen vill berätta om sin bok och Äänislinna under 
kriget: 

”Under finska krigen har lottorna gjort ett stort arbete 
som sjuksköterskor, matutdelare, telegrafister osv. Min 
mamma tjänstgjorde under fortsättningskriget som te-
legrafist i luftvapnet i Äänislinna (Petroskoj) 1942 – 
44.  Hon skrev sina memoarer (ca 14 sidor) för 30 år 
sedan. Nu har jag samlat minnen till en bok.  
Det har varit mycket intressant att läsa om kriget och 
finländarna i Äänislinna. Ryssarna förbjöd rörelsen 
Lotta Swärd efter kriget och lottornas rykte förstördes. 
Nu har de blivit uppmärksammade igen.”  

VANDRING RUNT DJURGÅRDS-
BRUNNSVIKEN 
Torsdag 9 september  kl 11.00 

 

Välkomna på en vandring runt Djurgårdsbrunnsviken, 
en av Stockholms mest  älskade och natursköna om-
råden. Vi kommer att stanna till vid några olika platser 
utmed vägen, såsom Nobelparken, minnesmärket över 
fallna svenskar i FN-tjänst, bysten av Folke Berna-
dotte och den relativt nya bron över viken, den hed-
niska offerkälla som återupptäcktes av läkaren Urban 
Hjärne, Frödinghermen, statyer över Jenny Lindh, 
Gunnar Wennerberg, Fredsmonumentet med Inga 
Thorsson och Alva Myrdal. 

Vandringen är 4 km lång och är lättgången. Vi samlas 
vid Klubbhuset Strandvägen 56 kl 11.00 (ligger vid 
Djurgårdsbrons fäste vid Strandvägen). Där avslutas 
också vandringen. Medtag matsäck för en rast. Plane-
rad matrast sker vid Djurgårdsbrunnsbron. Ett 100-tal 
meter därifrån ligger ordentliga toaletter. Kostnad för 
”sittande” 5 kr ; för ”stående” gratis. Avgiften betalas 
med kort. 

Anmälan till ragnar.kristensson@gmail.com  
alternativt tel: 073- 326 74 88  senast måndagen den  
6 september. 
 
 

  

Det går att se ett kort inslag med Erja-Riitta på Uutiset 
(svensk textremsa): https://www.svt.se/nyheter/
uutiset/koko-kouluaika-oli-sotaan-valmistautumista. Se 
också: https://www.lottamuseo.fi/sve/lottamuseet/. 

50 kronor, inklusive fika.  

Föranmälan till anders.schaerstrom@telia.com; 
070 693 9128; 08 758 30 03.  
 

VI BORSTAR I PARKEN 
Måndag 30 augusti kl 17.00 
 

Dags för den årliga tillsynen av runstenen i Karlbergs 
Slottspark som FNSiN är fadder för. Vi träffas vid SO 
hörnet av Karlbergs Slott (sjösidan, närmast gångvägen 
från Birkastan) och går tillsammans till stenen i parken 
för att se hur den mår och försiktigt ta bort ev lavar 
och mossa. Liten picknick efteråt!  
 

Ev frågor kan ställas till Erik Elvers, 
e.elvers@bredband.net eller tel. 0738-526399.  
 

Obs!: Föranmälan senast fredag 27 aug, datum kan be-
höva ändras om det är föreläsning på Univ den tänkta 
tiden vilket jag inte vet förrän i slutet av juli. 

SOMMARVANDRING 
 

En av Stockholmsområdets gröna kilar är Angarn- och 
Bogesundsområdet. Där finns gott om leder för korta 
och långa vandringar, t.ex. omkring Bogesunds slott 
eller Angarnsjön. Lockar det?  

Med tanke på virus, vaccin och väder samt allmän för-
siktighet och personliga förutsättningar anger jag ingen 
viss dag eller rutt. Hör av dig om du intresserad av att 
göra en dagstur, lämpligen i senare delen av juni eller i 
juli.  

Anders Schærström, anders.schaerstrom@telia.com; 
070 693 91 28; 08 758 3003. 



16 

 

 

 

 

 

 
            

               

 

         

 

                                   

 

 
 
 

 

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 plane-
rad till hösten 2020, sedan våren 2021, men av olika 
skäl uppskjuten).  
Samling vid spärrarna T-stn Bredäng (utgång i bak- 
ändan av tåget om man kommer från Sthlm, dvs östra 
ändan). T-tåg linje 13 från T-Centralen 10.04 anländer 
10.23 enl tidtabell våren 2021. Sträcka omkring 5 km. 
 

Lunchrast ute (skulle vädret verka bli ruffigt äter vi i 
stället på något café, det kända Konditori Lyran ovan-
för Mälaren kan dock vara stängt vid denna tid.  
Exakt tid och vad som gäller om lunch meddelas i för-
väg 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 buss-
och t-baneresor). 
 

SÖDRA JYLLAND 

I området där gränsen mellan Danmark och Tyskland 
flyttats fram och tillbaka finns nationalparken Vade-
havet, historiskt betydelsefulla platser, små idylliska 
städer och konstmuseer.  
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. Visserligen har 
många restriktioner nu börjat lättas, men det är ännu 
osäkert när en resa kan bli av. 
Kontaktperson: Anders Schærström                        
anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28;  
08-758 3003)  
 
Estlandscyklingen uppskjuten till 2022 
Coronaläget är alltjämt så osäkert att jag ser det som 
oklokt att satsa på en cykeltur på den estniska lands-
bygden i slutet av sommaren. Den tänkta turen Tallinn 
– Tartu – Finska viken – Tallinn skjuts därför upp till 
nästa år, men jag hoppas verkligen att den då blir av.   
Erik Elvers  

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 vattenservoaren 
(varifrån det var en stor läcka 1954).  
Vi ser också på utsikten över Brunnsviken och Hagap-
arken innan vi så småningom drar oss vidare till Obser-
vatoriekullen där jag hoppas att vi kan äta lunch på re-
staurang Himlavalvet (hänger bl a på coronaläget, be-
sked lämnas till dem som anmält sig).  
 

Ev frågor kan ställas till Erik Elvers, 
e.elvers@bredband.net eller tel. 0738-526399, som 
också tar emot föranmälan senast måndag 27 septem-
ber.  
 

Obs!: datum kan behöva ändras om det är föreläsning 
på Univ den tänkta tiden vilket jag inte vet förrän i slu-
tet av juli. 

 

HAVTORNSPLOCKNING 
Lördag 18 september kl 09.00 
 

Om coronaläget tillåter far vi till stranden utanför 
Grisslehamn där vi brukar kunna plocka havtorn. 
Observera att bärtillgången inte kan garanteras (för 
tre år sedan var det rekordmycket bär, i förfjol nästan 
inga alls och i fjol blev det ingen tur). De har dock 
mycket smak och syra så även små mängder räcker 
länge. Platsen är vacker oavsett bärmängd. Tillfälle till 
bad. 
 

Vi far från Bergshamra torg kl 9.00 (T-stn Bergs-
hamra norra uppgången) och stannar till i Grissle-
hamn för att köpa rökt fisk både på vägen till och 
från plockstället. Vi är tillbaka i Bergshamra ca kl 16.  
 

Föranmälan till Erik Elvers, e.elvers@bredband.net, 
0738-526399, senast onsdag 15 sept. Säg till om du 
behöver eller kan erbjuda bilplats. Utrymmet i till-
gängliga bilar är alltid avgörande för hur många som 
kan följa med. Om vi behöver hyra bil bör det förbe-
redas i god tid. 

 

 Avsändare: Föreningen Natur och Samhälle i Norden 

           c/o Erik Elvers  Illerstigen 28, 170 71 SOLNA 


