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Ordföranden  har ordet 

Hur föreningen startade  

Ur Islandsrapporten -72: 

”Det började i början av augusti 1970 vid stranden av 
Mavasjaur inte långt från Norska gränsen. Björn 
(Albino), Anders och jag (Christer Westerdahl) kollade 
kalkstråk och skulle nu över sjön mot Mavaslandet. Vi 
sökte sedan någon halvtimma efter båt. I avvaktan på 
den tog vi oss ett dopp. Plötsligt bröt vansinnet ut. Nå-
gon, dock inte jag, tyckte det var kallt i vattnet. Det är 
betydligt varmare i heta källor. O.K. vi far till Island 
om två år! ( En annan version talar om Ikis vid 
Ikisjaur)…… 

Av Christer Westerdahl. 

Så inleddes en artikel i NOS 1 – 84. En artikel som 
sammanfattar lite av jubileumsåret 1983, då föreningen 
firade tio år.  

Längre fram i artikeln står det 

Ur upprop för föreningen okt -73: 

”Vi har nu i oktober 1973 bildat en interimsstyrelse för 
en förening som vi kallar Föreningen Nordisk Natur 
(FFN). Tidigare har vi arbetat mer informellt som initi-
ativtagare till diverse expeditioner och utflykter för att 
kolla natur, kultur och sociala förhållanden i de nor-
diska och subarktiska länderna. Förutom till Skandina-
viens landsbygd, skogsmarker och fjäll, har vi t ex or-
ganiserat gruppresor till Island (25 pers 1972, Grön-
land (22 pers 1973) och mindre expeditioner till Färö-
arna. Vi planerar allt framgent, inom föreningen, flera 
sådana…… 

 Välkomna! 

Christer Westerdahl Eva Rudberg 

Bosse Riddarström Bosse Geite 

Ronnie Jensen, Kristina Drake”  

Nytt namn ”Föreningen Natur och Samhälle i Nor-
den” och stadgar togs vid ett konstituerande årsmöte 
17/11 -73, med efterföljande grönlandsbilder. 

Artikeln skriven av Harald 
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Och nu blir det 2023 

Sedan dess har mycket vatten runnit under broarna, 
många expeditioner genomförts. Föreningen står nu 
inför att fira sin 50-åriga tillvaro under nästkommande 
år. Styrelsen arbetar med stor frenesi för att skapa ett 
trevligt och minnesvärt jubileumsår. På höstmötet 
kommer vi att presentera vårt förslag till aktiviteter 
under året. Vi kommer också att berätta om resan till 
södra Jylland som föreningen gjorde under sommaren. 

Som vi sagt tidigare, har du kontakt med tidigare med-
lemmar så informera dem om vad som är på gång. Har 
de en e-postadress så kan de anmäla den till oss så in-
formerar vi om vad som händer under jubileumsåret. 

Fundera nu inte bara på vad du kan få ut av jubileet 

utan på vad du kan göra för jubileet.  

Skicka ett e-brev till  Jubileum50@fnisin.nu och be-
rätta att du vill hjälpa till. 
                                                                       Eric  

Gotska Sandön—nostalgikväll 

Planerna för jubileumsåret 2023 börjar få en viss 
struktur och kommer att presenteras, och diskuteras, 
på höstmötet 

Redan i februari planerar vi för en helkväll med tema 
Gotska Sandön. Hur var det när vi kom dit för första 
gången, vilka flytetyg har används under åren för att 
komma dit, vem har upptäckt vad på ön? Det finns 
mycket att berätta om och att minnas, alla tillsam-
mans.  

Vi behöver några som åtar sig jobbet att samordna 
och organisera denna kväll. Vill ni vara med och 
jobba i denna grupp så hör av er till  
jubileum50@fnsin.nu  
Vi kommer att kontakta många av er för att få hjälp 
med att genomföra alla aktiviteter som vi planerar 
under det kommande jubileums året. 

      Styrelsen 



 

Södra Jylland— natur och samhälle 

Att vi valde att resa till södra Jylland nu var ingen till-
fällighet. Nåja, egentligen var det en aning försenat, 
men det som i alla fall fick mig att föreslå resan var att 
den gällande gränsen mellan Danmark och Tyskland 
2020 fyllde 100 år. (Se artikel i NOS 4/2020) Jag har 
sett mycket av Danmark, men just det här hörnet hade 
jag länge önskat att komma till. 

Intresset för att resa var stort, mycket stort faktiskt, 
men det visade sig svårt att hitta en tid som passade så 
många som möjligt. Lusten att resa hade blivit mycket 
stor när buren öppnades efter två år med Farsoten. 
Många hade redan bokat annat. Till slut fann vi att 
första veckan i augusti passade ganska många, om än 
långt ifrån alla. Eftersom FNSiN-medlemmarna har 
många olika intressen så gick vi knappast alls i flock. 
Vi spred ut oss för det mesta och har säkert skiftande 
och kompletterande intryck att berätta om. Efter tre 
dagar tillsammans i Ribe fortsatte de flesta av oss till 
Tønder. Därefter valde fyra av oss att ta tåget över 
gränsen till Schleswig för att besöka Danevirke och 
Hedeby, medan andra ville se Christiansfeld eller träffa 
anhöriga. Alla ville vi försökte upptäcka södra Jyllands 
natur, landskap, historia och samhälle av idag. 
 

Landskapet 

Vår första dag i Ribe ägnar vi åt vi en dagstur till 
den lilla ön Mandø i Vadehavet. Vi har förbokat 
platser på traktorbussen, en transport med öppen 
dubbeldäckad släpvagn, som vid ebb dras av en 
traktor över den tillfälligt torrlagda havsbottnen. 
Innan vi stiger ombord på flaken förbereder vi oss 
genom att noga gå igenom Vadehavscentrets in-
formation om marsklandet, fåglar, fiskar och skal-
djur. Nästa dag far de flesta av oss till den större 
ön Fanø, där vi vandrar genom byn Sønderho, be-
undrar gamla kaptensvillor, tittar in hos bärn-
stenssnidaren, begrundar skeppsmodellerna i kyr-
kan, fyndar på en loppmarknad, innan regnet – 
det enda under vår resa – tvingar oss att avbryta 
upptäcktsfärden. 

Vi reser genom ett mycket öppet landskap. Man 
kan se långt. Hav och havsbotten som växlar med 
ebb och flod. Åkrar, betesmarker, vindkraftverk 
vart man vänder sig, stora anläggningar av solcell-
ler – och ljungen blommar. Jag kommer att tänka 
på Lis Sørensens vemodiga visa om sommarens 
sista dag – Lyngen er lilla. Men ännu är det hög-
sommar. 
 

Under den senaste istiden nådde glaciären inte fram till 
sydvästra Jylland. Därför går det en viktig topografisk 
gräns genom Jylland. Den kallas Hovedstillestandslinien 
eller Hovedopholdslinjen, alltså den linje där nedisningen 
gjorde halt. Norr och öster om den linjen är landskap-

et präglat av nedisningen, av ändmoräner, åsar, dödis-
gropar, liksom i Sverige. I sydvästra Jylland, däremot, 
dominerar höjdpartier, som kallas bakkeøer, bildade 
under den föregående istiden, och mellan dessa utbre-
der sig hedesletter, där smältvatten från senaste glaciä-
ren sköljde ut sand och grus, samt markslandet, där 
tidvattnet (enligt Vadehavscentret) förflyttar en miljard 
m3 vatten och 7 miljoner ton sediment hit och dit två 
gånger per dygn. Som skydd för bebyggelse har man 
byggt vallar och værfter, konstgjorda höjder, där det 
går att bygga hus någorlunda säkert över vattennivån.  
 

Udkantsdanmark 

Danmark är visserligen – utan konkurrens – Nordens 
mest tättbefolkade land, men genomsnitt kan vara 
missvisande. Befolkningen är mycket ojämnt fördelad. 
Under senare år har man börjat tala om Udkantsdan-
mark – Danmarks utkanter. Utan att gå in på definit-
ioner och siffror kan man beteckna hela Jyllands väst-
kust och sydligaste nejder med undantag för Esbjerg 
som utkantsområde, periferi. Det var alltså ett 
”utkantsområde” vi rörde oss i. Små städer men här 
finns ändå något av Danmarks kärna.    
Här finns tre världsarv: Vadehavet, Christiansfeld och 
Dannevirke med Hedeby (på den tyska sidan om grän-
sen). Strax norr om vår färdväg finns också de världs-
arvsförklarade runstenarna i Jelling med den äldsta 
dokumentationen av namnet Danmark. Här ligger 
Ribe, som anses vara Danmarks äldsta stad, med spår 
från tidigt 700-tal.  
 

Stormflodssøjlen – pelaren på Mandø , där extrema vattenni-
våer är markerade. 
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Vi följer nattvakten som varje kväll guidar en 
grupp och berättar Ribes historia. Vi klättrar upp i 
domkyrkotornet och ser ut över landskapet. Vi be-
söker det upplysande vikingamuseet. Några går 
till häxmuseet, några till museet över den berömde 
fotografen Jacob A. Riis från Ribe.  

I Tønder hyr några av oss cyklar. Andra vandrar. 
På den hyrda cykeln beger jag mig först till 
Møgeltønder, därefter till Højer, där jag blickar ut 
över det till synes oändliga marsklandet, sedan till 
Rudbøl och så över den tyska gränsen vid Videå 
till Nolde-museet. 
 

Møgeltønder är inte enbart en pittoresk liten by och 
som sådan väl värd ett besök. Här finns historiska av-
tryck, stora och små. Två stenar, ristade av privatperso-
ner, erinrar om återföreningen 1920. Här finns det ståt-
liga Schackenborg Slot, byggt på 1600-talet. I slottspar-
ken står en minnessten över Hans Schack (1609 – 
1676). Han hade titeln rigsfeltherre och var alltså en högt 
rankad militär. Enligt minnestexten var det i hög grad 
tack vare honom som Danmark inte blev helt utplånat i 
kriget mot Sverige på 1650-talet.  

Strax intill Møgeltønder ligger Slotfelt, en iögonfallande 
byggnad. En förfallen lada med stråtak från 1870-talet 
har restaurerats till museum och kulturcentrum, där 
man bl. a. ska berätta historien om de berömda Galle-
hushornen av guld från järnåldern, som hittades i trak-
ten. 
 

Slotfelt, den restaurerade ladan som nu blivit kulturcentrum.  

Gränslandet 

Benämningarna på landsdelarna i södra Jylland är en 
invecklad historia som avspeglar dramatiska och bittra 
historiska skeenden. Genom en kommun- och struk-
turreform 2007 avskaffades indelningen i amt, och 
Danmark består nu av fem regioner. Södra Jylland kom 
tillsammans med Fyn att bilda Region Syddanmark. 
Begreppet Sønderjylland används nu inofficiellt om de 
landsdelar som återgick till Danmark 1920 efter att ha 
legat under tyskt styre sedan kriget mot Preussen-
Österrike och nederlaget 1864, men sedan medeltiden 
avsåg det hela området söderut till floden Ejderen/
Eider, gränsflod mellan Schleswig och Holstein.  

Några av oss far ca 1300 år tillbaka till Hedeby, där 
vi kan strosa omkring i den rekonstruerade viking-
abyn och se hur invånarna håller på med sina 
hantverk. Sedan åker vi till Danevirke-museet och 
blir imponerade av de omfattande gränsvallarna.  

Danevirke har en mycket framträdande plats både i 
landskapet och i det danska medvetandet.  Detta sy-
stem av gränsvallar sträcker sig sammanlagt 30 kilome-
ter och omsluter även den vikingatida handelsplatsen 
Hedeby. Historien om hur Danevirke kom till har till 
stor del varit höljd i dunkel och myter. Det är nog fort-
farande så, men ganska ny forskning har gjort bilden 
tydligare, och pågående arkeologiska utgrävningar kan 
komma att avslöja mer.  

Danevirke markerade i alla fall gränsen mellan danerna 
och folken på kontinenten från omkring år 650 till 
1460. Stormännen i Holstein och Schleswig valde då 
den danska kungen till gemensamt överhuvud och där-
med blev Elbe gräns fram till kriget 1864. Då drogs 
gränsen vid Kongeåen, strax söder om Kolding och 
norr om Ribe. Sedan 1920 går gränsen alltså vid 
Videåen och Skelbæk. Okontroversiell har den inte va-
rit, då den skär igenom språkgrupperna, men 1995 be-
kräftade företrädare för de dansk- och tyskspråkiga 
grupperna att gränsen ska ligga där den ligger. 

***   

Jag vet. Det finns oerhört mycket mer att upptäcka i 
dessa trakter – natur och historia. Jag känner mig inte 
färdig med det här landskapet. 

 

                                   Text och foto: Anders Schærström 

 

PS Vid Danevirke börjar Hærvejen, en urgammal trans-
portled. Den löper som en ryggrad genom Jylland från 
Danevirke till Viborg vid Limfjorden. Idag är den en 
cykel- och vandringsled. Det skulle kunna vara något 
för FNSiNs hängivna cyklare och vandrare. 

 
 
Minnessten över  
rigsfeldherren  
Hans Schack 
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På hyrcykel, mestadels på cykelvägar, ställde jag kosan 
mot de populära turistmålen Møgeltønder och slottet 
Schackenborg. 

Møgeløtnder ( Mykli=stor), dvs ”Stortønder”, var stad 
och nuvarande Tønder var den stadens hamn en gång 
i tiden. Hamn? Svårt att tänka sig. Men arean på 
marsklandet, slättlandet, (marskland=lågt beläget om-
råde) hade ökat sedan långt före vikingarnas tid både 
pga vad stormfloderna lämnat efter sig, marktäckande 
växtlighet och utdikningar. Städer och byar har hamnat 
allt länge från havet. 

Møgeltønder är idag ett samhälle med ca 800 invånare. 
Slotsgaden är kantad av ”fredade”*,  oerhört välhållna 
vackra, i mina ögon, pittoreska hus med stråtak och 
med långsidorna mot gatan. Gatan är täckt av kuller-
stenar i olika storlekar, lagda längs med trottoarerna. 
Utmed gatan ligger också Slotskroen. 

Det var alltså i Møgeltønder slottet Schackenborg 
byggdes på 1660-talet. Kungen  hade förlänat Hans 
Schack borgen Møgeltønderhus för hans bedrifter som 
krigsstrateg och fältherre. Schack blev upphöjd till 
greve och fältmarskalk, ja även riksråd. Borgen var 
förfallen. På platsen byggde Schack slottet Schacken-
borg i barockstil till sig och sin familj. 

Idag ägs och drivs slottet av en fond, instiftad 2014 av 
prins Joakim som tillsammans med prinsessan Marie 
är beskyddare. De och övriga kungafamiljen har till-
gång till en del av slottet som ”feriebostad”. 
 

Slottet är öppet för visning vissa tider. Allmänheten 
ska kunna njuta av omgivningarna. I den ljuvliga 
slottsträdgården kan man promenera eller njuta av nå-

 

Tønder - Møgeltønder - Schackenborg - Tønder  

got från restaurangens  ”frokostmeny”. Om man vill 
äta inomhus sitter man i nyinredda  ”Herskabsstalden”. 
Stolarna och borden är designade av den världsbe-
römde möbelsnickaren Hans Jørgensen Wegner, född 
och uppvuxen i Tønder.  

Det var en lärorik cykeltur i soligt och varmt väder. På 
återfärden fick jag tips om en gång- och cykelväg över 
fälten. En genväg skulle det visa sig. Härligt! Samman-
lagt blev det  en ca10 km lång färd i det platta land-
skapet.  

Det är lätt att cykla men svårt att följa de olikfärgade 
lederna på kartorna för vandrare och cyklister. Men, 
det är bara att fråga. 

Yvonne Einarsdotter 

* mängder av hus i Danmark är ”fredade”, dvs de ska 
bevaras som de är, men de ska underhållas. Det är 
strängt reglerat hur nya hus ska byggas för att passa in i 
gatubilderna. 
 

Schackenborgs slott.                     Foto: Yvonne Einarsdotter 
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Första dagen på resan åkte vi med en abonnerad buss 
till Vadehavscentret där vi tittade på utställningar om 
djurlivet i Vadehavet. Där fanns också fiskar i en 
damm och akvarier. Vi fick lära oss att Mandø är känt 
för sina många fågelarter.  

Efter besöket på Vadehavscentret bar det iväg på 
traktorbussen som tog oss ut till Mandø. Det finns en 
upphöjd väg ut till ön som man bara kan åka på när 
det är lågvatten. Resan ut till ön är ca sex kilometer. På 
båda sidor av vägen kunde man se många små gräsbe-
vuxna öar. Vattnet är grunt hela vägen ut till Mandø. 
När vi åkte dit vid tolv var det inget vatten på vägen, 
men när vi åkte tillbaka vid fyratiden täcktes vägen av 
några decimeter vatten. Traktorbussen klarar mer än 
så, men en del får sina bilar förstörda av tidvattnet. 
Skillnaden mellan ebb och flod är i genomsnitt ca 1,75 meter. 

När vi kom fram till Mandø gick vi åt lite olika håll. 
Trots det stötte vi ihop flera gånger eftersom ön bara 
är ca sju kvadratkilometer stor. Några gick först till 
kyrkan som byggdes på sextonhundratalet men fick 
sitt nuvarande utseende 1727. Den har inget torn, utan 
en klockstapel. Några gick till den blöta stranden som 
är havsbotten vid högvatten. Ovanför stranden finns 
en påle som visar olika årtal för stormar och hur högt 
vattnet nådde. Man byggde vallar på 1800-talet och 
1900-talet för att skydda ön mot flodvågor där det inte 
fanns klitter. 

Några av oss åt en god fisktallrik eller smörgås med 
mandölamm på Café Mandøpigen. Det finns ett mu-
seum på ön i ett hus från 1830-talet, som ursprunglig-
en var en skeppares hem, där man kan se hur ett hem 
såg ut på den tiden. Väderkvarnen har blivit restaure-
rad till att se ut som när den byggdes 1830. 

                                                               Nina Bohigas 

 

              MandØ  



 

Marskstien 

Efter samvaron i Ribe lämnar vi två reskamraterna och 
tar ett tidigt tåg till Tønder för att i två dagar vandra 
längs Marskstien i Tønder marsken   

Väl i Tønder måste vi besöka turistinformationen för 
att få vandringskartan i pappersform. Vi får en  bra 
och detaljerad karta som även innehåller intressanta 
fakta och historia över området. Marskstien öppnades 
som vandringsled 2019 och är ett resultat av ett ambi-
tiöst projekt: Tøndermarsk Initiativet, som startade 
2018 och har som mål att utveckla marskområdet och 
samhällena där, skapa nya upplevelser och service för 
både lokalbefolkningen och turister.   

Vi ser att den 54 km långa leden binder samman de 
större orterna Tønder , Rudbøl, Højer och Møgel-
tønder och leder runt i princip hela marskområdet.  

Det är lätt att hitta leden som till att börja med följer 
Vidån som ser ut att mynna ut i en större sjö. Vi ser att 
det finns en promenadslinga runt sjön och vi väljer att 
ta den istället för att följa själva Marskstien som följer 
järnvägen till den tyska gränsen.  Nu blir det inte nå-
gon vacker strandpromenad: det finns knappt något 
vatten i sjön. Landskapet är helt öppet, det är bara 
himmel och markens grönska, vattenfyllda diken och 
kanaler och här och där lite buskar och träddungar 
som vi ser. Väldigt ödsligt och enahanda, men också 
vackert på ett säreget sätt. Och absolut nya vyer för 
oss. 

Vi traskar vidare och snart får vi syn på en större bygg-
nad, en pumpstation. Skönt att ha ett bestämt mål i 
sikte. Vi läser på kartan att det finns 4 pumpstationer 
som tillsammans med slussarna reglerar vattennivån i 
området och tror oss att förstå att ”sjön” som vi går 
längs fylls på vid höga vattennivåer.  

Väl framme vid pumpstationen är vi tillbaka till Marsk-
stien.  Vi blir varse att träddungarna  ofta döljer en 
gård, ett bostadshus eller till och med en hel by. Dessa 
är byggda på kullar, værfter, ca 2,5m höga. Det finns ett 
60-tal sådana i området och tillsammans med alla val-
larna vittnar de om den enorma möda som människan 
lagt ner under århundranden för att utvinna marken 
från havet och göra den både beboelig och odlingsbar. 
De första bosättningarna  uppstod på 1100-talet.  Den 
stora förvandlingen kom på 1500-talet då man byggde 
skyddsvallar som separerade Tønder, Møgeltønder och 
Højer från havet. Området led dock av att åarna sväm-
made över och de sista stora dräneringsarbetena gjor-
des 1927-30 då marsken förvandlades till åker-och be-
tesmarker. 

Vi kommer till byn Rudbøl  vars historia går tillbaka 
till medeltiden då den första bosättningen byggdes på 
en sandbank vid Vidån. 1553–1556 byggdes den första 
skyddsvall där byn nu ligger. Vallen utgör idag lands-

vägen från Højer till Rudbøl och vidare till Tyskland. I 
Rudbøl finns ett vandrarhem, en kro och flera villor 
med prunkande trädgårdar. Vandrarhemmet där vi ska 
övernatta öppnar inte förrän 16 så vi går till värdshuset 
och äter goda sillmackor  och avslutar med kaffe och 
”sydjylländsk brödtårta”, en mäktig och god skapelse 
av brödsmulor, sylt och mycket grädde.   

När ryggsäckarna är placerade på rummet tar vi en 
promenad, drygt 2km, till områdets stora sevärdhet, 
konstnären Emil Noldes (1867-1956)  hem och mu-
seum som ligger i den tyska byn Seebüll. Nolde målade 
i expressionistisk stil med starka, lysande färger och 
har en framstående plats i den tyska konsthistorien. 
Han är dock en omstridd konstnär på grund av sin 
uttalade antisemitism och beundran för Hitler. Han 
var medlem i nationalsocialisterna och ville gärna höra 
till kulturetablissemanget i Tredje riket. Beundran var 
dock inte ömsesidig: regimen klassade hans konst som 
fördärvlig och han förbjöds att måla - ett förbud som 
han inte brydde sig att följa.  

Hemmet är stängt för renovering, men konstsamling-
en finns i en modern utställningshall. Utöver konsten 
finns en överdådig blomsterträdgård att beundra.    
Paret Nolde hade stort trädgårdsintresse och lade 
grunden till blomsterrabatterna som, om man kunde 
se dem uppifrån, bildar bokstäverna A och E, Anna 
och Emil.  

Lægans pumpstation  

Hus på en værft. 

7 
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Efter en riklig frukost dagen därpå vandrar vi vidare 
mot nästa by, Højer. Landskapet är den samma, vallar, 
diken, betesmarker och sädesfält så långt ögat når.  Nu 
är vi närmare havet och poldrarna här används som 
betesmarker för får.  Närmast havet ligger Margarethe 
kog, polder som skapades 1982 när man byggde den 
senaste och yttersta vallen mot havet. Området, som 
skyddas av Unesco, är nu en av Europas viktigaste    
fågellokaler och ett givet mål för fågelskådare.  

Det är massor av får som lugnt betar i det saftiga grä-
set runtomkring oss. Vi får kliva över åtskilliga staket, 
passerar en pumpstation och en större by, byggd helt 
på en værft, och kommer slutligen till HØjer, ett större 
samhälle som ligger nära havet och i utkanten av mars-
ken. Någon kilometer från byn kan man studera slus-
sar och den stora skyddsvallen. Projektet TØndermarsk 
Initiativet pågår i byn. Några gamla handelshus och en 
stor holländsk väderkvarn har restaurerats, men myck-
et mer av projektresultaten kan vi inte uppfatta, inga 
tecken på den konstnärliga verksamhet som skulle vara 
typisk för HØjer. Mittemot kyrkan står Marskhotellet 
som har en öppen servering. Vi fikar och tittar på kar-
tan. Det ser ut att vara drygt en mil till MØgeltØnder.  
Vi bestämmer oss att vandra istället för att ta bussen 
som vi hade tänkt först.  

Från Højer går leden på en vall genom skördade sä-
desfält. Solen gassar, det finns inget som ger skugga, vi 
trampar i lös sand, jobbigt. Vi går över en liten stenbro 
och får läsa på en skylt att detta är en f.d. järnvägsbro. 
När badturismen började på allvar på 1800-talet öpp-
nades en järnvägslinje från TØnder till HØjers hamn 
där badgästerna steg ombord på ångbåt och reste    

Vadehavet på den sydligaste delen av Jyllands västkust 
i Danmark är en del av en av världens viktigaste våt-
marker, som sträcker sig från ån Varde på Jylland ner 
till Den Helder i Holland. Sedan 2014 är Vadehavet ett 
världsarv. På Vadehavscentret i Vester Vedsted, mitt 
emot lilla ön Mandø i Vadehavet, skildras hur Vadeha-
vet har uppstått, hur det påverkas av flod och ebb, och 
hur det utgör en viktig livsmiljö för djurlivet, framför 
allt för fåglar och sälar.   

I boken En linje i verden berättar 
danska författaren Dorthe Nors 
att kusten vid Vadehavet ger 
henne en känsla av hemhörighet 
och att hon har längtat dit efter 
att i många år ha levt på andra 
platser i Danmark och i olika län-
der utomlands.    

Boken, som gavs ut 2021, är ett 
samarbete mellan henne och foto 

grafen Henrik Saxgren, som bidrar med ofta drama-
tiska foton från platser längs med Vadehavskusten. 
Boken är vackert formgiven. 

Nors’ släkt kommer från västra Jylland. När ”alla” flyt-
tade till östra Danmark – för studier och arbete - – 
stannade hennes föräldrar kvar i den avfolkningsdrab-
bade bygden. Till slut måste föräldrarna överge sin 
gård, när ett stort vägprojekt drog fram över deras 
ägor. Nors utbildade sig i Århus och i Köpenhamn för 
att sedan starta sin karriär som författare. Det dröjde 
många år, innan Nors till slut bestämde sig för att 
köpa ett eget hus vid kusten. Då kunde hon inte längre 
vänta, skriver hon och berättar om sitt förhållande till 
kusten vid Vadehavet :  

”Jeg vil have stormflod---.Jeg vil have hidsig og 
hård kuling fra nordvest. Jeg vil vågne til en 
himmel, der er grå og elendig, men som på et 
sekund, når lyset går i land, skaber rum af kolos-
sale dimensioner”. 

 

Att känna sig hemma vid Vadehavet 

Fåren som betar på saltängarna  har ett välsmakande kött, 

”Danmarks bästa”, enligt  turistinformationen. 

vidare till ön Sylt. Den här trafiken gav byn ett upp-
sving, som dock blev kortvarigt: 1927 byggde tyskarna 
en väg till ön och därmed blev järnvägen olönsam. 
Några år senare upphörde persontrafiken och de sista 
åren, fram till 1962, fraktade man endast gods på tå-
gen. 

Vi går på den gamla banvallen som efter några kilo-
meter korsas av en landsväg som heter Stationsvägen. 
Den ser ut att bli något kortare väg till MØgeltØnder 
och vi tar den.  Nu är marsken borta. Vägen kantas 
bitvis av träd och snart av villor. Framme i byn tittar 
vi in i kyrkan och häpnar över den makalöst vackra 
interiören. Inte att undra på att kyrkan är en populär 
bröllopskyrka. Vi går en runda i den vackra byn, kon-
staterar att nu har vi traskat färdigt och letar rätt på en 
buss som tar oss snabbt tillbaka till TØnder och 
FNSiN-kamraterna där. 

                                            Text  Soili Bisi Ström 
                                             Foto: Claes Göran Ström 
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Vadehavet vid MandØ.                                                                                                      Foto: Claes Göran Ström 

På plats vid kusten upplever hon både stor sinnesfrid 
och starkt känslomässigt engagemang. Detta är hennes 
plats på jorden. Hon längtar dit, när hon inte är där. 
Men, undrar man som läsare, hur kan man identifiera 
sig med en så våldsam och farlig plats, som kusten ut-
med Vadehavet kan vara? 

Vad som binder Nors vid Vadehavet är landskapets 
stora dimensioner och havets dramatik. Hon berättar 
om förlisningar och olyckor till sjöss vid denna kust av 
vandrande sanddyner. Hon ser spår på stranden efter 
havets fruktansvärda framfart. Som liten flicka upplev-
de hon själv det farofyllda havet, då hon höll på att 
driva ut till havs, när en stor våg grep tag i henne. 
Mamman och hon hade gått hand i hand i strandkan-
ten och plaskat en varm sommardag, när hon var 11 
år, då plötsligt en våg kom och tog tag i henne. Mam-
man fick fatt i hennes ben och kunde rädda henne in 
till stranden. Sådana vågor, som Nors kallar Valky-
rieböljor, drar ut folk till havs.  

När man som miljöpsykolog läser om Nors’ bunden-
het till Vadehavet är det lätt att komma att tänka på 
begreppet ”platstillhörighet/place attachment”. Inom 
miljöpsykologi är ”plats” ett centralt begrepp och en 
frågeställning gäller hur det kommer sig att människor 
upplever hemhörighet på särskilda fysiska platser. Vad 
är det som gör att människor känslomässigt känner sig 
bundna till en fysisk plats och upplever att de känner 
sig hemma just där? Alla människor upplever inte lika 
starkt att de är känslomässigt beroende av en plats men 
många upplever ett sådant beroende, vilket får bety-
delse för var de väljer att bosätta sig, om de har möjlig-
het att välja. Det är ett begrepp som också kopplas till 
individens och grupper av individers identitet. Hem-
bygden är ett begrepp som är centralt i kulturella och 
sociala studier men hembygdens fysiska aspekter är 
viktiga också för identifieringen av hembygden och 
bidrar till gemensamma upplevelser av hemkänsla, 
hemhörighet och sammanhållning. 
 

 

Att känslan av platstillhörighet kan vara en stark driv-
kraft hos individen visar Nors, som återvände till sin 
barndoms plats vid Vadehavet. Det var just där och 
ingen annanstans som hon ville bo.  

En intressant teori, presenterad av Peter Morgan 
(2009), beskriver hur barn under många år under sin 
uppväxt präglas av sin fysiska omgivning – små barn 
upplever den med alla sina sinnen – och att det är i 
barnets utforskande av den fysiska omgivningen som 
känslan av hemhörighet grundläggs. Att den fysiska 
omgivningen ”laddas” känslomässigt av barnet -och 
inte bara registreras - beror, menar Morgan, på att bar-
nets utforskande av sin fysiska miljö upplevelsemässigt 
pendlar mellan nyfikenhet för det okända och barnets 
behov av trygghet. Föräldrarna och hemmet tillfreds-
ställer barnets behov av trygghet och till dem söker 
barn sig, när nyfikenheten driver dem så långt ut i det 
okända att de känner att de inte har kontroll över sina 
intryck utan blir rädda. Då söker barn sig tillbaka hem 
för tryggheten hos föräldrarna men när trygghetsbeho-
vet blivit tillfredsställt söker de sig igen ut på nya och 
allt längre upptäcktsfärder in i det okända. Morgan be-
tonar att pendlingen mellan behovet av trygghet i när-
heten till föräldrarna och behovet av att utforska sin 
omgivning pågår under många år. Genom pendlingen 
får barnet kännedom om omvärlden och utvecklar sin 
självständighet. Så småningom behöver barnet inte 
längre ”återkoppla” till föräldrarna utan klarar sig på 
egen hand men, detta är Morgans poäng, den fysiska 
plats, där denna pendling har pågått, blir en plats för 
känslan av hemhörighet. Det är här som barnet har 
varit upptaget av att klara av den svåra utvecklingsupp-
giften under den långvariga mognadsprocessen att 
skapa sitt känslomässiga oberoende, bli en trygg per-
son och självständig individ. Det är ett paradoxalt för-
hållande att individens självständighet och oberoende 
på detta sätt kan kopplas till ett beroende av och en 
koppling till bestämda fysiska platser. 



Ytterligare ett exempel på bredden i upplysningarna i 
boken: den nämner att granvirke är lätt men styvt, en 
skiva som bara är 2-3 mm tjock kan fortplanta ett 
ljud renare och intensivare än något annat träslag sär-
skilt om trädet växt långsamt. De bästa gitarrerna, 
violinerna och cellorna är därför tillverkade av lång-
samväxande alpgran, och Stradivarius’ instrument är 
tillverkade av trä från växt under ”den lilla istiden” 
som började på 1500-talet då träden fick extra tunna 
årsringar, vilket gav ett extremt styvt tonträ! 

Men det är inte bara en samling roande kuriosaartade 
upplysningar man får, utan även faktaupplysningar 
som t ex vilken den maximala höjden för träd är (120 
m som t ex det amerikanska sekvojaträdet uppnått), 
varför sockerlönnens löv får starkare höstfärger i  
Nordamerika än när den planteras i mildare klimat 
eller exempel på olika sätt för träden att sprida sina 
frön. 

Författaren ger också flera exempel på arter som le-
vat i hundratals miljoner år och nu är hotade på 
grund av människors girighet eller klimatförändring. 

Boken har som sagt ett bra register, dessutom ett par 
avsnitt med lästips både efter geografisk indelning 
och efter teman (färger, medicin…) för den som vill 
fördjupa sig. Vidare finns en uppräkning av 15-20 
användbara nätplatser och databaser. 

Det här var en bok jag läste med stort nöje! 

Erik Elvers 

Jonathan Drori: Jorden runt på 80 träd.  
Bokförlaget Max Ström 2019, ca 240 sidor.          
Översättning: Åsa Jonason och Hans-Jacob Nilsson. 

Semesterveckorna brukar ge tid att läsa böcker som 
legat på lut, eller att botanisera på olika bibliotek. I år 
snavade jag över Jorden runt på 80 träd, titeln syftar på 
att dessa beskrivs (i stort sett) motsols runt jorden så 
som Phileas Fogg reste. Boken passerar, till skillnad 
från honom, även Oceanien och Syd- och Mellaname-
rika. 

Det är en trevlig bok som alltså tar upp 80 trädarter, 
av de åtminstone 60.000 som finns på Jorden. Förfat-
taren växte upp i närheten av Kew Gardens strax utan-
för London, och återvände senare dit som styrelse-
medlem och är eller har varit engagerad i bl a Wood-
land Trust och Världsnaturfondens ambassadörsråd. 

Varje träd ägnas en till två sidor text, dessutom har 
den vackra illustrationer av Lucille Clerc. Den ger in-
tressanta och/eller lustiga upplysningar om träden, 
med koppling både till natur och samhälle. Texterna 
avslutas ofta med en hänvisning till något annat träd i 
boken som har någon parallell till det just beskrivna 
(under Kinaträdet att det ingick i kolonialmakternas 
strategiska planer liksom brödfruktträdet; under Rönn 
att rönnbäret innehåller ett konserveringsmedel och att 
dadelkärnor visat sig grobara efter 2000 år; under Kau-
riträd att dess kåda skapade en ”rush” av samma slag 
som för gummi, …). De här korshänvisningarna sak-
nas i det annars innehållsrika art- och faktaregistret. 

10 

 

Böcker 

Att denna process för Nors’ del har ägt rum vid Vade-
havet tyder hennes fortsatt starka känslomässiga an-
knytning till platsen på och liksom på att platsen inspi-
rerar henne som författare att skriva. Hennes exempel 
visar att även om denna process pågår som intensivast 
under barndomen så lämnar den spår hos oss för hela 
livet. Att återkomma till barndomens viktiga platser 
skapar hos oss – som Nors visar i sin berättelse – en 
stark livskänsla. 

Nors skriver om flera olika platser längs med Jyllands 
västkust i de 15 essäer, som utgör hennes text. De 
platser, som hon berättar om, har alla koppling till ha-
vets oftast hårda villkor. Hon berättar om hur havet 
genom historien har hotat fyrar och bebyggelse, som 
man har fått flytta allt längre in i landet för att kunna 
behålla. Hon berättar om livet bland sjöfolk, som ofta 
innebar att deras skepp förliste och många män aldrig 
återvände hem. Från Fanö, en ö i Vadehavet, som 
hade en betydande sjöfart i mitten av 1800-talet, berät-
tas exempelvis att det var kvinnorna, som hade ansvar 

inte bara för familjen utan all egendom och hade arvsrätt, 
eftersom männen ofta omkom till havs. Hon berättar 
också om dagens surfare, som lockas till kusten och som 
ibland stannar kvar och blir bofasta. Hon iakttar dessa 
nykomlingar med nyfikenhet och undrar hur deras för-
ankring kommer att utvecklas. Hennes egen hemhörighet 
är självklar och hon ger exempel på den på flera ställen i 
denna poetiska beskrivning av det stora havslandskapet 
vid Vadehavet, som är hennes ”linje i verden”. 

 

                                                            Maria Nordström 

 

Flera rapporter från resan till Jylland i nästa NOS 
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Why Cities Need Large Parks. Large parks 
in large cities.  
Richard Murray, ed. Stockholm: 
Medströms 2021, 486 s. ISBN 978-92-7329-170-5. 
 

I Karl Samuelssons artikel i Geografiska Notiser 2021: 
2-3 visas stadslandskapets betydelse för invånarnas 
och planetens välmående. På en karta över 
”upplevelsetypologier” i Stockholm visas Norra Djur-
gården, en del av den Kungliga Nationalstadsparken, 
som ”Restorative”, närmast återställande, och Samu-
elsson förvånas över styrkan i välbefinnandets kopp-
ling till naturmiljöer. Denna tes bekräftas redan i titeln 
på Murrays i dubbel mening tunga bok. Ekonomen 
Richard Murray är aktiv i Förbundet Ekoparken och 
har samlat och redigerat artiklar om stora parker i 
stora städer, skrivna av arkitekter, ekologer, planerare 
och aktivister under olika teman, illustrerad med foton 
och kartor av god kvalitet. I en belysande översikt jäm-
för Harvardprofessorn Richard T. Forman stora och 
små grönområden i storstäder och deras inverkan på 
lokalklimat (parker har en svalkande effekt), på biodi-
versiteten, förmåga att reducera översvämningar och 
föroreningar samt mottaglighet för rekreation. Dess-
utom antyds effekter på lägre dödlighet för boende 
nära parker (men risken för falska orsakssamband är 
uppenbar). Forman diskuterar även parkernas rumsliga 
sammanhang, om de förbinds med gröna korridorer, 
som i San Diego, samt hur de är lokaliserade i förhål-
lande till boende och arbetsplatser. 

Resten av boken är indelad i olika teman, belysta med 
detaljerade exempel på parker över hela den bebodda 
världen. I Visions of urban green ges historiska perspektiv 
på parker, med exempel bland annat från Teheran, St. 
Petersburg och New Yorks Central Park. I Quality of 
life diskuterar medicinaren och professorn i humanbio-
logi Peter Schantz frågan om naturens inverkan på 
hälsan med ett antal forskningsresultat från främst me-
dicin och psykologi. Jag saknar dock arbeten med en 
klarare rumslig analys, exempelvis av de tyska medicin-
geograferna Thomas  Kistemann och Sebastian Völ-
ker, som bland annat granskat gröna och blåa (dvs. 
vatten) områdens inverkan på rumslig aktivitet. Sverige 
exemplifieras av Göteborgs gröna kilar, ofta tillkomna 
efter oavsedda bakslag i urbaniseringen, men nu upp-
skattade rekreationsområden. Ecosystem services behand-
lar försöken att återskapa biodiversitet. En närmast 
poetisk artikel skildrar den stora parken i Mumbai och 
de till synes lyckade försöken att mota bort oönskade 
inkräktare som illegala bosättare, stenbrott och fabri-
ker och att återställa det vilda. I Social cohesion förenas 
anspråk på biodiversitet med kraven på samhällseffek-
ter, socialt och kulturellt. Parker kan förmedla natur-
kunskap och skapa mötesplatser för aktiviteter som 
förenar människor. Cities meet nature tar upp frågan om 

Ingvar Svanberg: Fåglar i svensk folklig 

tradition.  Dialogos 2022,  ca. 175 sidor 

Författaren är etnolog och etnobiolog och har tidigare 
givit ut böcker inom disciplinen etnobiologi. 
De 74 fåglar, som valts ut till boken, har placerats i 
bokstavsordning och inte i den i fälthandböcker gängse 
ordningen. Boken vänder sig heller inte i första hand 
till fågelskådare i fält och de vetenskapliga namnen har 
därför inte tagits med. Dessa går lätt att finna för den 
som vill, menar författaren. I dag ser de flesta av oss 
fåglarna som ett trevligt inslag i vardagen och vi njuter 
av fågelsången. Under den förindustriella tiden hade 
fåglarna en helt annan betydelse. De användes förstås 
till mat, men inte bara det. Allt på fågeln togs till vara: 
kött, ägg, fjädrar, dun, näbbar och klor. Av lomskinn 
kunde man t.ex. tillverka mössor, muffar och påsar. 
Inälvor användes till medicin och av skelett gjorde man 
leksaker. 
 

Eftersom fåglarna var viktiga i människornas vardag så 
var det naturligt att man sinsemellan behövde benämna 
dem, och att man fann på egna lokala namn. Namnen 
anspelade på fåglarnas utseende och beteende. Man 
trodde sig därför kunna utläsa vad det skulle bli för 
väder alltefter hur fåglarna betedde sig: när det var dags 
för vårsådd, när man skulle skörda eller släppa ut fåren 
på vårbete. Man kunde lägga ut redskap för att fånga 
lekgädda när gäddfräsen (bergfinken) sjöng.   
 

Bergfinken hade många namn, i Västerbotten benämn-
des den knorrkvint. Fåglar fångades för att hållas i bur 
och förhoppningsvis kunna underhålla människor med 
sång. I vissa delar av landet hölls fritt flygande fåglar 
inomhus för att fånga flugor och andra oönskade små-
kryp. Några av de fåglar som med framgång användes 
för detta ändamål var buskskvätta och kungsfågel. 
Rödhaken däremot smet ut så fort tillfälle gavs. 
 

I boken finns många informativa teckningar, som visar 
fångstmetoder och även olika typer av fågelholkar. De 
äldsta bilderna är från 1500-talet. Boken innehåller 
också fina fågelbilder ur äldre böcker. Många kommer 
ifrån Linnélärjungen Anders Sparrmans Svensk ornito-
logi (1806). De i föreningen som var med på resan till 
Norduppland 2019 besökte Tensta kyrkas ”tiondebod” 
och såg där en utställning om Sparrman och om hans 
resor med Ostindiska kompaniet. Olof Rudbeck d.y., 
Carl von Linné och Olaus Magnus citeras i boken, men 
också många andra informanter från olika delar av lan-
det. 
 

Ett register över alla de folkliga namnen upptar sex 
sidor med vardera fyra spalter. 
Även förteckning över källor och litteratur finns. 
  
                                                              Gunnel Wallén 
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Sonen ringde från Akureyri: "Nu händer det något. 
Radion har avbrutit sändningen och är helt tyst." Det 
var onsdag 3 augusti, mitt på dagen, ett nytt utbrott. 
Under en period av många jordbävningar på Reyk-
janeshalvön hade marken inte långt från Grindavík 
höjts. Helgens skalv hade nått över 5 på Richterskalan, 
där varje hel siffra är 10 gånger starkare den tidigare. 
Geologerna hade i media beskrivit magmans rörelser 
uppåt i en kil, i närheten av fjolårets eruption i Gel-
dingardalir vid Fagradalsfjall. 

Ingen var därför förvånad över att jorden öppnat sig 
just där. Det var snarast en lättnad, när trycket minskar 
brukar jordbävningarna bli mindre kännbara. En rad 
av eldkvastar böljade högt i Meradalir, märrarnas dal, 
och den glödande lavan vällde upp ur en spricka. Den 
frivilliga räddningstjänsten ryckte ut liksom polis, fors-
kare och journalister. Sveriges ambassadör lyckades få 
in ett meddelande i svensk radio. Det gällde att varna 
folk som kanske var ute att se på den fortsatt varma 
lavan från den äldre vulkanen. Området var osäkert. 
Icelandairs, flygbolagets, aktier steg 7% över en natt 
med tanke på turismen.  

Eldarna och den strömmande, glödande lavan syntes 
hela tiden på nätet eftersom fasta sändare redan innan 
varit på plats. Räddningstjänsten arbetade med stigar-
na, beredda på att många besökare skulle vilja vandra 
dit, en krävande tur på 6 - 7 timmar. Med dånet och 
hettan är ett utbrott en otrolig och omskakande upple-
velse. Elden nådde upp till 100 m rakt upp, dess puls 
förändrades med tiden och två kratrar bildades. Lavan 
visade vara av samma typ som fjolårets och flöt också 
över den mot norr. Den nya lavan täcker bortåt 1,5 
kvadratkilometer. Gaserna, som också strömmar ut, 

stenstadens gräns mot omgivningen, ”the urban fringe” 
som ofta var en förväntningarnas zon av döende lant-
bruk, bilskrotar och husvagnar. Behovet av en långsik-
tig planering understryks i ekologen Urban Emanuels-
sons inledning, baserad på svenska exempel. I Heritage 
and identity skriver Richard Murray om Nationalstads-
parken, ett konglomerat av rester från kungliga mark-
ägor med en komplicerad tillkomsthistoria. Slutkapitlet, 
Design for all, ser framåt mot miljökrisen och dess utma-
ningar med exempel från Amagers Naturpark med hot 
från översvämningar och flygstörning och från en kine-
sisk ”stormvattenpark”.    

 
 

 

Vulkanutbrott i Meradalir i augusti 2022 

kan vara giftiga och det blev förbjudet att ta med barn 
och hundar, som ju liksom gas håller sig närmare mar-
ken.     

Vädret har varit dåligt hela sommaren, så även i au-
gusti. Ibland spärrades därför hela området av, var-
ningar sändes ut till alla mobiltelefoner. Besökare kom, 
även grupper gick vilse i den steniga marken och 
måste söka hjälp. Vid klart väder blev det trångt på 
bilvägen och på parkeringen i söder, en timmes färd 
från Reykjavik. Under flera dagar vandrade fler än 
6000 upp till Meradalir. 

Räddningstjänsten, med 350 engagerade personer, 
hade nog att göra med benbrott och smärre skador. 
Nu, tre veckor efter utbrottet, har eldarna avtagit, rök 
och hetta återstår. Vulkanologer tolkar det som att tan-
ken är tom, en tömning som började i fjor och nu är 
avslutad. Men de framhäver att det gäller att noga regi-
strera alla orostecken som om marken på åter börjar 
höjas. Efter århundraden av lugn på Reykjanesskaginn 
kan dessa eruptioner vara början på en ny period. Un-
der halvön går gränsen mellan de euroasiatiska och 
nordamerikanska kontinentalplattorna, en spricka som 
sträcker sig under mitten av Island och sakta vidgas.  
 

 

Nanna Stefania Hermansson  

Why Cities Need Large Parks är ett praktverk, en 
”kaffebordsbok” men innehåller stora mängder intres-
sant material om parkerna, deras skötsel, historia, fred-
lig lokal geopolitik och deras inverkan på natur och 
kultur. Bra exempel på geografins objekt, föreningen 
av natur och kultur i rummet.   

 

Thomas Lundén,  
emeritus professor i geografi, 

Södertörns högskola.  
E-post: thomas.lunden@sh.se 

  
Recensionen har tidigare publicerats i Geografiska Notiser 
(GN), tidskrift för Geografilärarnas Riksförening, och återges 
här med tillstånd  av Thomas Lundén och GN-redaktionen. 



 

GOTSKA SANDÖN juni 2022 

Första gången på Ön på nära tre år – turbåten gick ju 
inte under pandemiåren 2020 och 2021 och det här var 
därför första resan sedan augusti 2019. Jag hade i för-
väg undrat hur mycket som skulle ha hunnit ändras, 
särskilt om de fina vandringslederna skulle ha växt 
igen. Jag minns hur det på halvannan månad efter tu-
ristsäsongen hunnit växa upp gott om svampar på den 
annars så upptrampade vägen mellan Lägerplatsen och 
jordkällaren när jag kom till Ön mot slutet av oktober 
år 2000. 

Vi var tio personer som deltog i årets försommarresa 
söndag 12 – onsdag 15 juni. De flesta av de åtta som 
for från Nynäshamn reste dit redan på lördagen, ban-
arbeten medförde att man skulle fått ge sig av mycket 
tidigt på söndagen om man tagit pendeltåg plus buss. 
Två kom från Fårösund. 

Överresan var mycket behaglig, men en ny syn var ett 
stort fartyg från Kustbevakningen som vid 12-tiden låg 
strax utanför Las Palmas. Det gav sig av på eftermid-
dagen. 

På söndagskvällen gick vi upp till Kapellänget och såg 
på Gottbergs lada, Kapellet och flyttblocket Elefanten. 
Svärdsysslorna blommade liksom en del fältsippor, 
men änget dominerades av de överblommade fältsip-
pornas fröställningar som en i gruppen träffande jäm-
förde med punkfrisyrer. 

På måndagen gick vi via Tomtebo till Säludden, där  
35-40 sälar kunde beundras från gömslet. De flesta av 
oss återvände till Lägerplatsen därifrån men några fort-
satte genom Arnagrop (med den allt mer försvinnande 
Döda Skogen) och Bendalen och sedan längs stranden 
till Kyrkudden och därifrån till Ryska Kanonerna. 
Nära Tärnudden såg vi ett stort bestånd rödsyssla.   
Två personer gick därifrån tvärs över ön till Lägerplat-
sen, själv gick jag över Höga Land till Nymans och 
Gamla Gården och hem därifrån. Uppe på Höga Land 
blommade åtminstone en hybridsyssla. Utmed vägen 
genom skogen, norr om Höga Åsen, har man genom-
fört en naturvårdsbränning av undervegetation och det 
låg kilometervis med vattenslangar som man haft för 
att kunna hålla branden under kontroll. På kvällen var 
det fyrvisning. 

På tisdagen gick vi ut till stranden på Västra sidan. 
Vägen dit från Lägerplatsen slutar nu inte med en 
backe utan med stup, det gjorde det redan för tre år 
sedan men stupet var högre och brantare nu. Med ett 
visst hasande och kasande kom vi ner på stranden och 
följde den sedan söderut. Söder om flyttblocket Torp-
stugan såg vi en korp. Strax före området med klap-

 

Hur gick det? 

persten, och efter ett bad, tog vi oss upp på burgen 
och fortsatte på den. Där var gott om strandvial, back-
timjan och fetknopp och en del styvmorsvioler. Vi 
gick sedan in till Gamla Gården och Madam Sö-
derlunds stuga. Efter lunchrast där gick de flesta hem 
genom skogen, ett par stannade kvar och njöt av plat-
sen. Själv gick jag tvärs över ön till Säludden där det 
nu var ca 20 sälar, några av dem sjöng. 

Avresedagen, onsdag, var det som vanligt inget ge-
mensamt program men jag gick till Dynkärret (ännu 
några majvivor i blom) och ut på Bredsand på förmid-
dagen. Gott om tärnor, måsar och trutar men jag såg 
ingen strandpipare. Efter lunch vandring till Sjipka-
passet och därifrån Höga Åsen-leden till Las Palmas 
varifrån den lugna hemresan gick. 

Vandringslederna var i gott skick. Litet hade ändrats 
sedan förra besöket, butiken har flyttat från Naturum 
till Bagarstugan och bagagevagnarna står i närheten av 
den. Det finns kärror om man vill rulla upp sitt bagage 
till Lägerplatsen. Jag har tidigare mest sett strandskator 
i Källahamn, mellan Säludden och Kyrkudden, men 
nu fanns de litet varstans t ex på Bredsand. På några 
platser fanns rätt stora bestånd av den invasiva (men 
vackra) vresrosen. Den ståtliga kandelabertallen vid 
Gamla Gården, vars stam delat sig i tre delar, hade 
tappat en av de tre delarna redan vid min förra resa 
och nu hade ännu en fallit. 

Erik Elvers 

 
 
 
 
Sandön är Ön man åker till åter och åter, man ständigt 
vill vandra i sand och se’n i skog. 
Aldrig av Sandön man nånsin får nog. 
Skogen är ingen som förstör. 
Stenar i sanden är kvar och gör att det glittrar  
och lyser i den. 
Se’n lämnar man allt fint till nästa gång, 
sjunger så länge en fågelsång om Sandön  
i våra hjärtan. 
 
Tack för nya dagar här, efter nästan 20 år. 
Nykär i Ön! 
                                            Elisabet Römert 
tillsammans med ny medlem min kusin Annika Römert 
som instämmer i allt! 
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Foto: CG  Ström 

   Gotska Sandön sent i augusti 

Helt nyligen fick jag frågan om huruvida jag, som be-
sökt Gotska Sandön så många gånger, upptäcker något 
nytt varje gång. Det kan man ju undra, men ett svar är 
att vi som far dit gång på gång gör det för att söka oss 
till en plats vi tycker om – liksom ägare av fritidshus 
regelbundet söker sig till dessa. Vi söker lugnet. Ett 
annat svar är att det faktiskt går att se förändringar och 
uppleva något särskilt, ovanligt, om än inte nödvän-
digtvis spektakulärt. Bredsands utsträckning förändras 
från år till år. Erosionen är märkbar på västra sidan. 
Vågor och vindar längs stranden gör att skeppsvrak 
kan komma till synes (två i år) eller täckas över. Med 
ett par månaders förskjutning kan man se solned-
gången ur olika vinklar. Med tur kan man få se en säll-
synt insekt – i år träffade jag på den behårade tallbock-
en.  Vid sälgömslet kan man upptäcka fler eller färre 
sälar. I år bara ett fåtal på land men några simmande 
en bit ut i havet. Däremot hade 32 knölsvanar sökt lä 
vid sälarnas klippor. Senare såg jag svanarna simma i 
lång och vacker procession, lugnt och sakta, som om 
de enbart njöt av tillvaron och sällskapet.  

Bekvämligheten för oss besökare ökar. Nu går det      
t. ex. att ta en varm dusch, tack vare solceller. 
Bourgströms och Norra Fyren visades medan vi var 
där. Fyren kommer att renoveras. Den är klädd med 
eternitplattor, som håller på att spricka. 

Sensommarbaden var sköna, ca 20 grader, men vå-
gorna var kraftiga efter den blåst som just hade mojnat 
när vi lämnade Nynäshamn, så försiktighet var nöd-
vändig. Vi fick kanske uppleva årets sista riktigt vackra 
och varma sommardagar. Under återfärden mötte vi 
regn, blåst och kraftiga vågor.  

Erik sökte upp Höga Revarn. Säljägarristningarna i 
tallarna där blir alltmer svåra att urskönja.Under ett 
dygn låg en stilig tremastare utanför Västra Sidan. Det 
var skonaren Älva från Marina Läroverket i Stocksund 
som ett par dagar tidigare gett sig iväg på en treveckors 
segling till Portsmouth. 

Den här gången kom enbart Erik E och jag iväg på 
augustiresan. Fler var intresserade men förhindrade.      

Anders Schærström (med kommentarer från Erik) 

Runstensvård  

11  personer slöt upp 5 september för att delta i den 
årliga skötseln av runstenen  i Karlbergs Slottspark. 
FNSiN är sedan mer än 25 år runstensfaddrar för den 
här runstenen. Vi hjälper runologerna vid Riksantikva-
rieämbetet med att sköta stenen. Vi behövde inte röja 
bort sly utan det räckte att tvätta och borsta stenen 
försiktigt. Tandborste kom också till användning. Run-
skriften är enligt Erik fullt läsbar. Efteråt hade vi trev-
lig picknick vid Karlbergskanalen. Tack till Erik Elvers.                                 

                                                                                                                          Kåre Strömberg 

Vårvintervandringen från Vinterviken 
 till Café Lyran i mars med Erik. 

Vi var tio personer som gick från Liljeholmens T-
banestation via sjön Trekanten till Vinterviken. På 
vägen anslöt Eriks arbetskamrat Paula, som sedan gui-
dade oss. I solskenet noterade vi många vackert blom-
mande hasselbuskar. Vi passerade Vintervikens träd-
gård med biodling och fortsatte sedan mot Alfred No-
bels gamla fabriksbyggnad, som nu är restaurang och 
festvåning. Det vackra huset användes förr som lager-
lokal för dynamit. Dynamittillverkningen skedde vid 
södra stranden i små hus, som skyddades av höga val-
lar. Vallarna skulle förhindra större skador om en ex-
plosion inträffade – eller när en explosion inträffade. 
Till minne av de arbetare, som förolyckats vid Nobel-
fabriken finns ett monument i form av ett tomrum i 
berget. 

Sedan följde vi Mälarstranden och snart kunde vi se 
Brommalandet och så småningom även Stora Essing-
en med sitt fristående kyrktorn. Vi passerade småbåts-
hamnar och kom så småningom till  en fin bergsudde, 
Eolshäll, där vi intog vår matsäck. Det ovanliga nam-
net på berget kommer av vindguden Eol. Efter rasten 
fortsatte vi förbi Klubbensborg och lyxiga gamla villor 
och så kom vi upp till Pettersbergsvägen via branta 
trappor. Där beundrade vi de tjusiga villorna av alla 
möjliga årgångar. Från nämnda väg ledde en mindre 
väg rakt norrut. En isigare och mer svårforcerad väg 
får man leta efter. Trots halkan lyckades vi alla ta oss 
uppför vägen och snart var vi framme vid målet – 
Café Lyran. Till vår förvåning var det lång kö till ser-
veringen och det var mycket folk överallt. Förklaring-
en var en stor, ja, mycket stor parkeringsplats. Den 
fanns inte när vi var vid Café Lyran för ca tio år sedan.  
Trots att vi inte anlitade serveringen fick vi ta oss upp i 
Lyrans torn, varifrån man hade en fantastisk utsikt 
mot både Stockholm och Brommalandet. 

Tack Erik för en fantastisk vårvintervandring. 
 

Eva och Lars Innings 

Sommarcykling 2 augusti 

Vi var fyra personer som trampade iväg tillsammans 
från Liljeholmen. Turen gick ner genom de sydvästra 
förorterna, med kort stopp vid Cafe Lyran i Bredäng 
där vi gick upp i tornet och beundrade utsikten. Sedan 
vidare till Slagsta och färjan som går över till Jungfru-
sund på Ekerö. Matsäcksrast i en tallbacke med litet 
Sandö-känsla, och sedan med en avstickare in i Drott-
ningholms Slottspark vidare till Brommaplan där vi 
skildes åt. På Ekerö var det rätt mycket uppgrävt för 
den blivande Västerleden (med vilseledande marknads-
föring kallad "Förbifart Stockholm"). Gemensam cyk-
ling ca 35 km. Utmärkt cykelväder med ca 20 gr, mått-
lig vind, lagom soligt.  

                                            Erik Elvers  
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Program 

ALBYSJÖN RUNT + TVÄTTERI-
MUSEET 

Söndag 23 oktober kl 9.35 

Vi träffas på perrongen på stn Masmo, tåg från          
T-Centralen kl 8.47 kommer till stn Masmo (linje 13 
mot Norsborg) kl 9.33. Vi går sedan runt Albysjön, ca 
9 km, som jag räknar med tar ca 3 timmar plus mat-
säcksrast ca 30 min nära Flottsbro och att vi alltså är 
tillbaka runt kl 13. Vi har då tillfälle att se tvätteri-
museet (se www.tvatterimuseet.se), inträde 40 kr, där 
det denna dag  mellan kl 12 och 14 demonstreras hur 
tvätt gick till i gamla tider ("höstbyken"). 

T-banetiderna är hämtade i början av augusti och gäl-
ler åtm i september, oktober ej tillgängligt. 

Anmälan senast thorsdag 20 oktober till             
Erik Elvers sms 073 852 63 99 eller e -mäle 
erik.elvers@gmail.com. Ev ändring i tidtabellen med-
delas då. 

SENHÖSTVANDRING VID  

MAGELUNGEN 
Söndag 13 november kl 10.30 

Vi samlas vid spärrarna på t-banestn Farsta Strand 
(ändhållplats linje 18, res i slutet av tåget). Man kan 
även ta sig dit med pendeltåg till dess station Farsta 
Strand plus kort promenad, T-tåg från T-Centralen 
10.05 anländer kl 10.29. 

Vi letar oss sedan ner till sjön Magelungen och går 
bron till Huddinge-sidan och sedan genom villakvarter 
till Farstanäset som på 30-talet var tältplats för         
semesterfirare och bostadslösa. Vi har lunchrast på 
Näset innan vi återvänder till Farsta Gård via en annan 
bro och går sedan upp till T-stationen vid Farsta Cent-
rum vilket invigdes 1960. 

Total längd ca 8 km, lugn takt. 

Det här är ju långt fram på hösten, skulle vädret vara 
helraspigt skjuts vandringen till våren (meddelas i så 
fall senast lördag 12 nov).  

Anmälan senast fredag 11 november                     
till Erik Elvers, e-mäle erik.elvers@gmail.com eller 
sms 073 852 63 99. 

FINLAND OCH SVERIGE –  

OSKILJAKTIGA VÄNNER? 

Tisdag den 8 november kl. 18.00 hos Sverigefinska 
Riksförbundet, Bellmansgatan 15 NB (nedre bot-
ten). (T-stn Mariatorget) 

Vänskapen mellan Finland och Sverige framstår som 
självklar. Århundraden som ett gemensamt rike. Efter 
drygt 75 år av neutralitetspolitik förändras säkerhetslä-
get. Plötsligt väljer både Finlandoch Sverige att söka 
Nato-medlemskap. Men i samråd med varandra. Hand 
i hand. Vänskapen lever. Finland och Sverige framstår 
som oskiljaktiga vänner trots helt olika språk, trots 
olika erfarenheter. 

Anne Hedén är universitetslektor i historia med Fin-
lands moderna historia som ett av sina specialområden 
och har nyligen arbetat med ett projekt om Sverige och 
det finska inbördeskriget. Bengt Lindroth har en ge-
digen erfarenhet som Norden-korrespondent, är för-
fattare till boken Vi som inte var med i kriget, nyligen 

TRÄDVANDRING I HUMLEGÅRDEN 

Lördag  24 september klockan 11 

Vi samlas utanför Kungliga biblioteket och går runt i 
parken i cirka två timmar. Under den tiden tittar vi när-
mare på 27 av de 92 trädslagen, som finns i parken en-
ligt den senast utgivna foldern. Efter vandringen kan 
de som önskar ta en fika i caféet i parken. 

Ingen föranmälan. 

Vid frågor kontakta Eva Innings tel 070 491 67 14 

också till artikeln Finland – från lillebror till föredöme 
(Fokus 2022-08-24). 

Samtalsledare Anders Ljunggren 

Föranmälan senast den 6 november till Anders 
Schærström, 070 693 91 28; 

anders.schaerstrom@telia.com 
 

Avgift (inklusive fika): 50 kronor 

Samarrangemang för FNSiN, Föreningen Norden, 
Sverigefinska Riksförbundet och  Studieförbundet 
Vuxenskolan. 
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 Avsändare: Föreningen Natur och Samhälle i Norden 

           c/o Erik Elvers  Illerstigen 28, 170 71 SOLNA 

 

                    HÖSTMÖTE 

Medlemmarna i Föreningen Natur och Samhälle i 

Norden kallas härmed till ordinarie höstmöte den 

25 november kl 18.00 i lokalen Göken, Baltzar von 

Platens gata 9  

Dagordning  

1 Val av mötesordförande, mötessekreterare och två 
justeringsmän. 

2 Fastställande av röstlängd 

3 Mötets behöriga utlysande  

4. Fastställande av dagordningen  

5. Protokoll från föregående allmänna möte  

6. Val av styrelse för 2023  

7. Val av revisor och revisorssuppleant för 2023  

8. Val av valberedning  

9. Fastställande av årsavgift för 2023  

10. Förslag till budget 2023  

11. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast en 
månad före höstmötet)  

12. Aktuell information om samarbete med andra or-
ganisationer etc.  

13. 50-års jubileum. 

14. Övriga ärenden 

Efter mötesförhandlingarna bilder och berättelser från 

sommarens föreningsresa till Jylland.  

 Föreningen bjuder på fika med danska smaker. 

                          VÄLKOMNA! 

ANDHÄMTNING I ADVENT         

Fredag den 9 december klockan 18  

Föreningslokalen, Fatburs Kvarngata 14.  

För att komma in ring till Föreningslokalen från 

port-telefonen.  Du kan även ringa till Soili           

tel 072 992 16 69. 
 

 Skön julstämning och trevlig samvaro i december-

mörkret. Som vanligt vankas glögg, smörgås, jul-

must/julöl, risgrynsgröt,  kaffe med lussekatt och 

pepparkakor, frukt och julgodis. 
 

Högläsning av julberättelser och, naturligtvis,  

om julen i Mumindalen. 
 

Kostnad: 80 kronor.  

Föranmälan nödvändig, senast den 5 decem-

ber till Anders Schærström, tel/sms 070 693 91 28;                        

eller e-post, anders.schaerstrom@telia.com  


