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Nu fyller FNSiN femtio år och det ska vi fira hela året. Att en     
förening blir 50 år betyder att föreningen fyller ett behov i sam-
hället. Men vad är det som gör FNSiN så speciell att den fort-
sätter med sin verksamhet år efter år? Det vi direkt kan peka på 
är en av de första paragraferna i föreningens stadgar, §2 Främjan-
deparagrafen. Där beskrivs vad vi skall göra i föreningen. Så här 
lyder den: 

Ändamål och verksamhet 

§2 Föreningen skall samla intresserade av natur och samhälle i 
Norden till allsidiga studier därav. 

Genom studieverksamhet, föreläsningar, exkursioner och publi-
kationer skall Föreningen sprida kunskap om natur och samhälle 
med huvudinriktning på Norden. Föreningen är en religiöst och 
partipolitiskt obunden ideell förening. 

Det finns många som är intresserade av natur och samhälle i    
Norden. Vår uppgift är att erbjuda möjlighet för dessa att få för-
djupade kunskaper inom dessa områden. Vilket vi fortfarande 
gör 50 år efter föreningens start. Vi ser inte detta jubileumsår 
som    juvelen i föreningens verksamhet utan som det första året 
på väg mot ett nytt jubileum om 50 år. Vi tänker som vanligt 
ordna många programpunkter under detta år, varav några kom-
mer att ges en speciell stämpel som jubileumsaktiviteter. Vi i    
styrelsen hoppas att de ska kunna genomföras tillsammans med 
mycket annat under året. Vi hoppas också att många medlemmar 
vill ställa upp och förverkliga dem.  

Programmet som vi planerar inleds redan i januari med en före-
läsning av Richard Murray, ordförande i Förbundet för Eko-
parken, som FNSiN tillhört från starten en gång i tiden.  Se mer 
information längre fram i tidningen. 

I februari blir det en träff där vi tillsammans minns alla händelser 
som har inträffat på våra resor till Gotska Sandön under årens 
lopp. 

Vi fortsätter i april med en vandring i Tyresta. Picknick på Lång-
holmen i maj, och en resa till Gotska Sandön i juni. 

Vi arbetar för att få till en landskapsresa i augusti, genomföra en 
jubileumsborstning av vår runsten i september och en filmkväll 
från de tidiga Grönlandsresorna i oktober. En jubileumsmiddag i 
november och avslut med en andhämtning i december. 

Tanken är att det ska finnas något för alla smaklökar. 

Vi hoppas att vi skall få ett härligt år. Har du kontakt med någon 
tidigare medlem som du tror är intresserad av att delta så upp-
mana den personen att skicka ett e-brev till  
Jubileum50@fnsin.nu så kommer vi att skicka information om 
jubileumsfirandet. 

                                                                Eric 

Härjedalen 2017 

Cykeltur längs Göta kanal  2018 

Östergötland  2015 

Skåne 2008 

Öland 2010 

Östergötland 2015 



 

Vad är så speciellt med Christiansfeld? 

Christiansfeld grundades 1773 som en luthersk-
evangelisk koloni uppförd av Brödraförsamlingen eller 
Herrnhutarna som kom till Danmark från Holland.  

Evangeliska Brödraförsamlingen är en evangelisk-
luthersk friförsamling med samma bekännelsegrund 
som Folkekirken, den danska statskyrkan. Brödraför-
samlingen kallas också Herrnhutarna, vars ursprung går 
tillbaka till 1415. Brödraförsamlingen var ursprungligen 
organiserad i kor, där menigheten var indelad i grupper 
efter kön och äktenskapligt stånd. Det fanns kor för 
ogifta systrar, ogifta bröder, pojkar, flickor, gifta och 
änkor. Gradvis försvann korsystemet i slutet av 1800-
talet. Församlingen var och är ledd av ett äldsteråd som 
också fungerar som församlingsråd. 

Kung Christian VII och minister Johann Friedrich 
Struensee besökte brödraförsamlingsbyn Zeist och 
blev så begeistrade av stadsplaneringen, tillväxten och 
innevånarnas imponerande industri-, handels- och 
hantverksmässiga kunnande att kungen inviterade 
herrnhutarna till Sønderjylland för att skapa ekonomisk 
tillväxt i området. De gavs tillstånd att grunda en stad 
på minister Struensees egendom Tyrstrup söder om 
Kolding. Tyrstrup låg i hertigdömet Slesvig som låg 
under den danske kungen såsom varande hertig av 
Slesvig, men ej inom kungadömet Danmark. Detta ar-
rangemang minskade risken för mer omfattande påver-
kan på det religiösa livet i det egentliga Danmark. 

Vid grundandet av Christiansfeld erbjöd Christian VII 
brödraförsamlingen en rad förmåner som exempelvis 
delvis skattefrihet, tullfrihet, religionsfrihet och frihet 
från militärtjänst. De fick också ett tillskott på 10 pro-
cent till byggnaderna som uppfördes de första tio åren. 
Redan efter 15 år var Christiansfeld uppförd och orga-
niserad som en protestantisk idealby.  

Församlingen i Christiansfeld blev snabbt större och 
det samma skedde med stadens produktion. Redan 
några få år efter att staden hade anlagts drev Brödra-
församlingen handel med större delen av Danmark. 
Brödraförsamlingen blev känd för att vara flitig, or-
dentlig, nöjsam och pålitlig och en vara producerad i 
Christiansfeld var förbunden med hög kvalitet. Den 
höga kvalitén och den höga arbetsmoralen hade en av-
görande betydelse för vilka varor som producerades i 
byn. Christiansfeld hade tvålfabrik, tobaksfabrik, bryg-
geri, kakelugnsfabrik, snickeri, färgeri, ljusstöperi, 
pianofabrik, tryckeri, bokbinderi och naturligtvis lant-
bruksdrift. 

Staden byggdes upp enligt en mönsterplan för herrnhu-
tiska städer med raka lindplanterade huvudgator med 
tvärgator i rät vinkel med ett kvadratiskt parkliknande 

torg som centrum, och stadens brunn som mittpunkt 
på torget. Man har använt Hamburg-aln för att bygga 
staden. En Hamburger-aln är 57,3cm. 

 

Brödernas hus var bostad för de ogifta bröderna av 

brödraförsamlingen. Brödrahuset var också platsen för 

många verkstäder och små industrier som garveri, 

snickeri och bageri. I Systerhuset bodde ensamstående 

kvinnor och unga kvinnor. Systerhusets trädgård vilken 

är en av de få återstående originalträdgårdar i den 

gamla staden har blivit renoverad 2020 efter gamla rit-

ningar. Änkehuset var bostad för äldre ensamstående 

kvinnor och änkor. Kvinnorna i systerhuset tog hand 

om änkorna. Brödraförsamlingens hotell fungerade 

som Brödraförsamlingens gästhus. Hotellet har haft 

stor betydelse för södra Jyllands historia. Det var här 

som vapenvilan skrevs under 1864 av den danske 

överste Kauffmann och den preussiske överstelöjtnant 

Stiele. Briants hus och stadens prästbostad uppfördes 

1773 för den ena av stadens grundläggare och menig-

Den centrala punkten är Kyrkotorget, utformat som ett kors 
med brunnen med det livgivande vattnet placerat i mitten. Torget 
omges av träd och stadens mest betydelsefulla byggnader. 

Två parallella gator löper igenom staden i östvästlig riktning 
och torget mellan sig. Båda är lindalléer. 
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hetens första föreståndare, Jonathan Briant. Bageriet 

blev uppfört 1782. Här startade Emil Achtnincht ho-

nungskakbageriet omkring år 1800. 

Torget är omgivet av träd och stadens mest betydelse-
fulla byggnader, som bönehus, brödrahus, systerhus, 
änkehus, hotell, flickskola, pojkskola och apotek.  Kyr-
kan mot väst, systerhuset mot norr, prästboningen mot 
syd och den tidigare brandstationen och det första hu-
set mor öst. Husen uppfördes i gult tegel och med röda 
tegeltak i en enhetlig arkitektur. 

Brödraförsamlingens egen kyrkogård, Gudsageren, är 
anlagd i korsform med breda vinkelräta gångar inra-
made av lindträd. Här vilar de döda på samma sätt som 
menigheten sitter i kyrkan, systrarna till höger och brö-
derna till vänster. Det finns ingen familjegrav och 
samtliga gravstenar är lika som symbol på att alla är lika 
efter döden. Samtliga gravar är bibehållna och numre-
rade. På kyrkogården finns dessutom en minnessten 
över stupade i första världskriget och en över dem som 
stupade i slaget vid Kolding den 23 april 1849. 

Lindegade var den första gatan som blev anlagd. På 
Lindegade ligger Brödrahuset. Hit flyttade byns unga 
män in då de hade blivit konfirmerade. De unga syst-
rarna flyttade in i Systerhuset på den andra sidan av 
Kyrkotorget. Bröderna söder om kyrkotorget och    
systrarna norr om, precis som de satt i kyrkan. Bröder-
na söder om mittgången och systrarna norr om. Av-
skilda men samtidigt likställda i mycket högre grad än i 
andra trossamfund.  I Brödraförsamlingen kunde kvin-
nor t ex bli ledare.  

På kyrkotorget ligger den stora kyrkobyggnaden som 
rymmer Danmarks största kyrkosal utan bärande pe-
lare. Det liknar inte en kyrka, mer som en föreläsnings-
sal. Det finns inte någon dopfunt eller altarring. Allt är 
mycket enkelt, asketiskt och vitt. Den enda utsmyck-
ningen är de 118 ljusstakarna på väggarna som är 
smyckade med en Lutherros. Här samlas de ca 150 
medlemmarna av Brödraförsamlingen i Christiansfeld, 
och andra, till gudstjänst, begravningar m.m.  

Vid begravningar tar man inte in kistan i kyrkan. Den 
står ute i kapellet medan prästen läster upp den avlid-
nas personliga historia. Denna levnadsbeskrivning är 
skriven av den avlidna själv. Efter den kyrkliga ceremo-
nin går menighetens orkester före efterföljd av prästen 

Över ingången står det ” Det såes i Forkraenklighed” vilket 
hänvisar till det jordiska liv som vi ska mista och på nordsidan 
”Den opreises i Uforkraenklighed” som hänvisar till det eviga 
livet i paradiset. 

Kyrkogården omges av lindar och är indelad av gångar.  
Bröderna begravdes mot väst och systrarna mot öst. 

Kyrksalen är Danmarks största kyrkorum utan bärande pelare. 
Rummet är målat i vitt och saknar dekorationer. Enda belys-
ningen är levande ljus. 

Bönehusets altare / predikstol. 

5 



6 

   

Miljöproblem i barn- och ungdomslitteratur under 90 år 

Därför kallas Christiansfeld också för Honungska-
kestaden. Kakorna nämns första gången 1783, då ba-
garen Christian Rasch inrättade ett bageri på Lindega-
de 21. Det sägs att produktionen gick dåligt då det var 
brist på honung. Ett par år senare kom perukmakaren 
Immanuel Martin Achtnicht till Christiansfeld. Peru-
kerna började gå ur modet och hans rörelse gick inte 
så bra som förväntat. Achtnicht hade kunskap om ba-
geriyrket genom sin onkel, och hans hustru hade ett 
framgångsrikt recept på honungskakor som Achtnicht 
satte i produktion. Efter Raschs död övertog  Acht-
nicht bageriet och började leverera kakor såväl till Sö-
der-jylland som till Danmark. 1797 flyttade han bage-
riet till Lindegatan 36.  

Christiansfeld är inte ett bymuseum utan ett levande 
samfund där brödraförsamlingens 150 medlemmar 
ständigt är aktiva vilket var avgörande för att staden 
skulle få status som världsarv. Sedan 1773 har brödra-
församlingen existerat som luthersk- evangelisk friför-
samling i Christiansfeld. I världen finns 1,3 miljoner 
medlemmar i Brödraförsamlingen. Staden är en av de 
bäst bevarade brödraförsamlingsbyarna i världen. 

                         Text och foton: Eva och Eric Bolander 

 

Bakgrunden till denna uppsats är att jag under början 
av hösten 2022 följde en kurs på Stockholms Universi-
tet om barn- och ungdomslitteratur de senaste ca 100 
åren med den fyndiga underrubriken ”Från Tomtebo 
till Rinkeby” – ämnesvalen och miljöerna har föränd-
rats under den tiden! – med inriktning på relationen 
mellan människa, natur och samhälle. Artikeln är en 
bearbetning av en del av kursens avslutande hemtenta-
men.  

Hoten mot miljön förändras, och det återspeglas i   
litteraturen.  Jag jämför här tre verk från i stort sett en 
hundraårsperiod, nämligen   
                                                                                     

Elsa Beskow: När stora blåbärsberget kom till stan (1919)    
Annika Elmqvist: Sprätten satt på toaletten (1970) 
 Stefan Casta: Den gröna cirkeln (2010) 
 

I När stora blåbärsberget kom till stan är miljöproblemen 
lokala. Berättelsen är skriven ca 10 år efter Natur-
skyddsföreningens grundande och inrättandet av de 
första svenska nationalparkerna, och bakom båda dessa 
händelser låg en önskan om skydd för arter och land-
skapstyper. Hoten mot blåbärsberget när det flyttat till 
staden är också, förutom att de vuxna skräpar ned på 
det, barns ohämmade plockande av blommor och nö-
jesjakt på småfåglar och från myndigheternas sida för-
parkande av naturen.  

klädd i svart rock, hög svart hatt och vita handskar. 
Därefter kommer likvagnen och följet, alla går till kyr-
kogården. 

En gång i tiden fann män och kvinnor varandra med 
hjälp av lotter, eller rättare sagt med hjälp av Gud, ef-
tersom det var hans vilja som avgjorde hur lotterna 
skulle falla. Det fanns ett skrin med tre lotter i byn.  
När en man i Brödrahuset ville gifta sig gick har först  
till sin själasörjare som skulle avgöra om den giftaslyst-
ne var giftasmogen. Om så var fallet kunde den  giftas-
mogne gå över kyrkotorget och knacka på dörren till 
systerhuset för att hitta den kvinna han skulle giftas sig 
med. Föreståndarinnan för systerhuset kallade fram de 
giftasmogna systrarna och så togs skrinet med lotterna 
fram. Äldsterådet i byn kastade lotterna med ja, nej och 
ingenting. När ja-lotten föll vid en av systrarna blev 
hon frågad om hon också ville gifta sig med mannen. 
Som regel var svaret ja, för det var ju Guds vilja. Så 
gick det till fram till 1819. Det blivande brudparet gick 
därefter till prästen för att få offentliggöra bröllopet. 
Han tog ett honungshjärta och bröt i två bitar och gav 
paret var sin halva för att stadsfästa att mannen och 
kvinnan skulle bli ett par, de skulle dela allt i hjärtlig 
förening.  

Många av bröderna från Brödrahuset sattes i lära hos 
hantverkare. En mästare var skyldig att uppföra sig väl 
mot sina anställda. Han skulle vara som en far för dem. 
Bröderna skulle också varje år ta 14 dagars tjänst i t ex 
bageriet, liksom systrarna skulle ta tjänst som sjukskö-
terskor. Alla i Brödramenigheten skulle hjälpa varand-
ra. På bakgården till Brödrahuset låg det många olika 
hantverk, t ex tvålkokeri, där det gjordes stearinljus till 
Koldinghus. Det var väldigt viktigt att allt man tillver-
kade blev av hög kvalitet då man gjorde det för Gud. 
Det finns ett uttryck som är ”Det är så bra som om det 
skulle vara tillverkat i Christiansfeld”.  

I mer än 200 år har de högt älskade honungskakorna 
bakats i Christiansfeld och distribuerats till hela landet. 



Vad som setts som de stora hoten är det som legat i 
tiden, på 1800-talet industrialiseringen, efter andra 
världskriget en kärnvapenkatastrof, nu miljö- och kli-
matkatastrofer. Det är värt att notera att de moderna 
katastroferna, alltså från 1800-talet och framåt, väsent-
ligen är människoskapade och inte följder t ex av att 
en meteoroid slår ner på Jorden (hände 1908, dock 
utan allvarligare följder) eller av vulkanutbrott som 
orsakar omfattande missväxt genom stoft i atmosfären 
(hände 1816). Dock kan här nämnas R C Sheriffs 
dystopi Hopkinsmanuskriptet (1939) i vilken månen fall-
ler ner i Atlanten vilket visserligen inte orsakar någon 
tsunami men däremot omfattande strider då den visar 
sig vara rik på dyrbara mineraler. 

Till skillnad från de båda ovan behandlade böckerna 
slutar inte Den gröna cirkeln med att missförhållandena 
undanröjs. Allmänt ersätts de tidigare gängse lyckliga 
sluten i berättelser för barn och ungdomar allt mer av 
dystopiska drag. Det är naturligt i klimatfiktion, det är 
sannolikare att man kan komma till rätta med ett lokalt 
problem som nedskräpning eller ett regionalt som ut-
släpp än med en global omfattande klimatförändring, 
men boken visar ändå på ett möjligt fortsatt liv genom 
att ungdomarna lyckas lämna, med huvudberättaren 
Judits ord, det dödens land där de befinner sig. I en föl-
jande bok når de också fram till en plats där naturen 
något återhämtat sig.  

Kanske ligger det en symbolik i namnet Judit. I Judits 
bok i Gamla Testamentet, en av apokryferna, räddar 
Judit genom list folket i sin stad från undergång, även 
om nog få av de läsare boken vänder sig till gör den 
kopplingen.  

Berättelsen tar inte sin början i ett paradis som för-
störs, utan en del förändringar har redan skett: de grå-
sparvar som den nu trettonåriga katten Puff jagade i 
sin barndom är borta, tomater är sällsynta. När sedan 
katastrofen i form av storm och skyfall kommer – det 
sägs inte hur länge den pågår, men kanske fyrtio dagar 
och fyrtio nätter – och därefter klarar sig de fyra ung-
domarna genom samarbete, utan att någon gör sig till 
härskare över de andra. De är dock inte de enda över-
levarna, de möter fientliga armborstbeväpnade män 
som i stället valt strategin att överleva genom att an-
vända våld. Dessa kan ses som kvarlevor från det sam-
hälle som gått under till följd av överkonsumtion. Ka-
tastrofen drivs fram av de ekonomiska intressen som 
motsatt sig ansträngningar att leva hållbart, men mera 
diffust utpekade än i Sprätten satt på toaletten. Ungdo-
marna träffar också en grupp yngre barn som de tar sig 
an. De båda motpolerna samarbete och konkurrens 
ställs mot varandra, i konfrontationen mellan dem in-
griper fadern i den döda familjen på ungdomarnas – 
samarbetets – sida. 

                                                                Erik Elvers 

De vuxnas nedskräpning kan kopplas till den ökande 
turismen. Visserligen var det 20 år tills den lagstadgade 
semestern skulle komma, men allt fler grupper hade 
fått ledighet och möjligheteter att ge sig ut i naturen 
(Svenska Turistföreningen hade bildats redan 1885), 
och alla som gjorde det behandlade den inte försiktigt. 
Anna Lindhagen hade år 1917 motionerat i Stockholms 
stadsfullmäktige om ”skärpta föreskrifter om renhåll-
ningen inom stadens landtegendomar, skogs- och hag-
mark under erinran om det allmänna nedskräpandet 
för hvars olämplighet befolkningen ännu inte fått ögo-
nen öppna”. 

På samma sätt har stadens önskade ”iordning-
ställande” av blåbärsberget paralleller i verkligheten. 
Nära till hands att tänka på ligger Stora Sjöfallets nat-
ionalpark som inrättats 1910 för att skydda det be-
römda vattenfallet och dess källsjöar. Redan år 1919, 
dvs samma år som Elsa Beskows saga kom, bröt dock 
riksdagen ut hela sjösystemet ovanför fallet för vatten-
kraftexploatering och fallet förlorade sin storhet. 

Femtio år senare, när Sprätten satt på toaletten kom ut, 
har perspektivet vidgats från det rent lokala och pro-
blem som förorening av vatten och luft är nu ofta reg-
ionala. Boken kom relativt snart efter Rachel Carsons 
ögonöppnare Tyst vår (1962), och ett par år efter Plund-
ring, svält, förgiftning av Hans Palmstierna, pionjär inom 
svensk miljövårdsdebatt.  

Böckerna från 1970-talet problematiserade ofta männi-
skans förhållande till naturen och miljön i samband 
med ökad centralisering, bebyggelse och bilism, och i 
boken förstör Sprättens fabrik badviken tills han 
tvingas att bygga reningsverk så att, avslutningsvis, 
människorna kan fortsätta fiska och bada. Det är här 
entydigt vem som orsakar miljöproblemen medan det i 
Blåbärsberget var framför allt ett par grupper, nedskrä-
pande vuxna och fågelskjutande och blomplockande 
barn. 

Att det ligger femtio år mellan Blåbärsberget och 
Sprätten märks förstås inte bara på skalan på miljöpro-
blemen, utan när planerna för Blåbärsberget skall pre-
senteras sker det bakom en häck av poliser så att inga 
obehöriga skall tränga sig fram och det vimlar av fina 
människor i granna uniformer. På berget, sedan det 
förvandlats till park, skall vakter i uniformer med sil-
verränder se till att ingen kliver upp i gräsmattorna. I 
Sprätten däremot, skriven kort efter det mytomspunna 
året 1968, återspeglas tidsandan i budskapet att ”om 
bara en bestämmer går allt på sned, det allra bästa är 
när alla får va med”. 

I Den gröna cirkeln, slutligen, har problemen blivit glo-
bala. Uppmärksamheten riktas mot  klimatförändring-
arna som är resultatet av människors handlingar och 
ingrepp i naturen. Det skrämmande är fängslande och 
apokalyptiska berättelser finns redan i de bibliska my-
terna, men genren utvecklades främst under 1800-talet. 
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Böcker 

Conny Palmkvist: Sundets röda nejlikor.              
Forum (2020). Bokuspris: pocket 75 kr.              In-
bunden 210 kr. 
 

Andra världskriget, dess bakgrund och följder, är en 
outsinlig källa för forskning och annat grävande – inte 
enbart efter de stora militära och politiska skeendena, 
utan också oräkneliga enskilda människors erfarenheter 
och öden. Goda, och ibland onda, insatser av ganska 
vanliga människor. 

Att Sverige har blivit fredsskadat och uppträdde und-
fallande under krigsåren har påpekats, inte minst av 
Bengt Lindroth (”Vi som inte var med i kriget”). Men 
hjälpinsatser förekom.  

Journalisten Conny Palmkvist har under fem år utfört 
ett Sisyfosarbete genom att dokumentera hur en liten 
grupp danskar i Helsingör och en liten grupp svenskar i 
Helsingborg upprättade personliga förbindelser och 
lyckades rädda judar och motståndare undan den na-
zistiska ockupationsmakten. Danskarna gick under 
täcknamnet Helsingörs syklubb. I gruppen fanns bok-
bindaren som, utan någon som helst sjövana, utsågs att 
bli den som i nattmörker förde den lilla båten över 
sundet. Där fanns polisen som blev skjuten i buken 
med en dumdumkula. Läkaren som gav barn bedöv-
ning så att de inte skulle bli rädda, skrika och röja flyk-
ten. Restaurangägaren och privatpersoner, som gömde 
flyktingar tills det var dags att ta båten. Somliga fram-
träder med egna namn, medan andra skyddas av finge-
rade namn.  

Avståndet mellan Helsingör och Helsingborg är 3,5 
kilometer, en sträcka som med färja tar mindre än en 

Tim Marshall: Geografins makt 
Bokförlaget Volante, 2018 (ca 340 sidor). 
Översättning: Pär Svensson. 
 
Författaren är reporter med inriktning på utrikespolitik 
och har rapporterat från trettio länder och bevakat 
många konflikter. Boken tar upp tio områden och be-
skriver hur deras utveckling berott av bland annat geo-
grafiska faktorer. Det område som ligger mest i fokus 
för FNSiN är Arktis (som behandlas på ca 15 sidor) 
och därnäst Västeuropa och Ryssland (båda ca 30 si-
dor), men hela boken är mycket intressant och läsvärd. 
Den utkom 2015, och har på några punkter komplette-
rats 2018. 

Bokens tema är hur geografiska faktorer påverkar ut-
vecklingen i olika regioner, t ex hur Afrika hämmats av 
brist på goda hamnar och att floderna som börjar i 
höglänta områden har vattenfall som är magnifika tu-
ristattraktioner men gör dem till föga värde som trans-
portleder. 

Irans bergiga terräng är ett skydd mot invasioner, men 
gör det också svårt att skapa en sammanhållen eko-
nomi. Brasilien består till stor del av en högplatå, stä-
derna vid kusten ligger inte på en kustslätt utan omges 
av höga berg och vägar mellan dem måste dras på och 
över bergen vilket bidrar till att det är svårt ena landet 
politiskt. Om Koreahalvön konstateras att dess geo-
grafi är rätt okomplicerad och en påminnelse om hur 
konstlad uppdelningen i nord och syd är – floden Imjin
-gang i den demilitariserade zonen har aldrig varit en 
barriär utan en vanlig flod i ett enhetligt område. 

Rysslands oro över den Stora europeiska slätten som 
en öppen väg i landet förklarar det ryska intresset för 
Ukraina (boken är som sagt skriven och reviderad långt 
före 2022) vilket analyseras på flera sidor. 

Konflikten mellan Etiopien (”Afrikas vattentorn”) och 
Egypten om vattnet i Blå Nilen, och den egyptiska 
oron över den stora damm som ger regeringen i Addis 
Abeba möjlighet att lagra ett års nederbörd påpekas. 

Boken har många bitande formuleringar, som att Bang-
ladeshs problem inte är att det saknar tillgång till havet 
utan att havet har alltför stor tillgång till Bangladesh. 

Om Arktis konstaterar författaren att det är en plats 
som är förutbestämd att bli föremål för diplomatiska 
bataljer under det här århundradet när små och stora 
länder slåss om en plats närmast startlinjen. Skälet är 
den globala uppvärmningen vars effekter syns mer än 
nånsin, isarna smälter vilket gör regionen mer tillgäng-
lig och alltmer lättutvunna energireserver har upp-
täckts. 

Bokens originaltitel är Prisoners of geography med under-
rubriken Ten maps that explain everything about the world. 
Bara geografin förklarar dock inte allting, kapitlet om 
Mellanöstern tar förstås också upp religiösa motsätt-
ningar och intolerans, t ex ”det bittra inbördeskriget” 
mellan sunni och shia. 

Boken innehåller minst en karta för varje kapitel. I den 
pocketutgåva, som jag hittade på mitt bibliotek, är 
dessa dock ganska dåliga. I den är de förstås små och 
som de är i svartvitt är de litet svårlästa. Gränser 
(heldragna linjer) skiljer föga från omstridda gränser 
(prickade linjer). Vän av Ordning störs av att Reykjavík 
stavas utan ’j’ på kartan över Arktis. 

Boken är ingen uppmuntrande läsning, men intressant 
och viktig och så vitt jag kan bedöma välbalanserad. 
Det väl använd tid att läsa den. 

Erik Elvers 
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Maria Molin: Fotspår i sanden. Berättelser från 
Gotska Sandön. (2021) eddy.se ab, 115 s. 

Flera veteraner i FNSiN har erfarenhet av att ta sig till 
Gotska Sandön med m/t Mireya, den ombyggda tank-
båten. Den började trafikera Ön 1976, just det år som 
FNSiN gjorde sin första resa dit, sedan dess en årlig 
tradition. 

Maria Molin är dotter till Kjell Magnusson och son-
dotter till Otto Magnusson, som båda var kaptener 

på Mireya. Första gången hon kom till Sandön var 
1977, och då var hon alldeles nyfödd. Idag är hon fri-
lansjournalist och har, som många av oss, valt att gång 
på gång återvända till Sandön. 

Fotspår i sanden är en samling berättelser om ön, för-
medlade av personer som i likhet med Maria Molin har 
starka personliga band till ön. Några är skrivna av dem 
själva, andra är intervjuer. Förutom Maria Molin själv 

halvtimme. Men en livsfarlig rutt under ockupationen. 
I Helsingborg fanns en liten grupp poliser beredda att 
hjälpa. Där fanns chefen på SJ-resebyrån Där fanns en 
förstående kustbevakning och så småningom lottor 
och rödakorsare.  

Den kronologiska framställningen är sammanfogad av 
fragment, många och utförliga citat ur publicerat 
material, intervjuer och arkivhandlingar, personliga 
dagböcker och andra anteckningar, en gång hemliga 
skrivelser och underjordiska nyhetsmedier. Tempot är 
högt. Stilen är rapp och många meningar korthuggna. 
Perspektiven hoppar mellan personerna. Ibland kan det 
vara svårt att hänga med i svängarna. Med presensfor-
men tycks den iakttagande Palmkvist vara med i skeen-
det, men ibland tar han ett steg tillbaka till nutid och 
överblickar allt material. Ofta avrundar han ett stycke 
med en korthuggen, mycket träffande och tänkvärd 
kommentar.  

Några namn dominerar skildringen. Många andra före-
kommer då och då. Ett personregister med korta bio-
grafiska data skulle ha underlättat läsningen. Språk-
granskaren i mig hittar en och annan språklig miss, 
men det är begripligt och förlåtligt med tanke på den 
press som bearbetningen av det enorma materialet 
måste ha inneburit, och inte minst med tanke på själva 
berättelsens värde. 

Minst 7200 lär ha lyckats fly från Danmark. Under 
krigsåren lär 18 200 danskar ha befunnit sig i Sverige.  

Syklubbens medlemmar utsatte sig själva för livsfara. 
Senare blev en av dem intervjuad och tillfrågad om var-
för de gjorde det. Svaret blev: ”Man gör väl det som 
måste göras. För anständighetens skull.” 

I en tid, då politiker och ledarskribenter talar om män-
niskor som ”volymer” måste den här boken bli läst. 

Anders Schærström 

får läsaren i ett dussin tämligen korta texter träffa de 
båda skepparna på Mireya men också den siste fyrmäs-
taren och senare tillsynsmannen Hans Hörlin, hans 
båda döttrar Katarina och Helén, de tidigare besöks-
värdarna Sofia Hoas och Tove Stibe (som flera av oss i 
FNSiN är väl bekanta med), deckarförfattaren Anna 
Jansson, tillsynsmannen Petter Rimfors som även är 
jurist på länsstyrelsen i Visby, fotografen Arne Carls-
son samt Leila Wigsten och Märta Fohlin. Leila Wig-
sten tillbragte sin barndom på ön, och hennes barn-
barnsbarn Märta Fohlin har skildrat just den tiden i 
boken Sandöflicka. 

Fotspår i sanden är en bok om längtan och återvän-
dande, om att klara sig själv, om natur som kan vara 
paradisisk men också vresig. Känslan av tidlöshet kan 
vi känna igen, liksom ljuset och färgerna, stillheten och 
naturens egna ljud. En del känner vi till, vi som själva 
har ett starkt förhållande till ön. Annat är nytt. Det är 
berättelser om äventyr och dramatik, om förlisningar 
och flyktingar, om möten med gengångare – förr och 
nu! 

Texternas karaktär varierar något, eftersom vissa byg-
ger på intervjuer, medan andra är skrivna ur ett eget, 
mera personligt, perspektiv. De bildar en mosaik av 
intryck. Boken känns också i hög grad som ett bild-
konstverk tack vare många och mycket vackra foton 
av Magnus Lepschi och målningar av Magnus Grön-
wall. Lepschi är tillsynsman på Ön. 

Detta är en mycket vacker bok! En bok som man 
gärna bläddrar tillbaka i när man väl har läst den en 
gång. 

Anders Schærström 

Fotspår i sand.             Foto: Anders Schærström 
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Efter att ha längtat till Island under ett par år, då Far-
soten gjorde det omöjligt att resa, kom äntligen ett till-
fälle och ett par anledningar.  

Föreningen Norden brukar varje år ordna ett huvud-
stadsmöte. Det innebär, att lokalavdelningarna i de 
fem huvudstäderna turas om att vara värdar för ett 
möte under några dagar, då deltagare – vanliga med-
lemmar – serveras ett blandat program med såväl före-
drag om nordiska aktualiteter som lokala sevärdheter. 
Föreningen Norden bildades 1919, men den isländska 
avdelningen grundades först 1922 och kunde alltså fira 
hundraårsjubileum i höstas – och tog då värdskapet 
för huvudstadsmötet. 

Programmet började med att vi deltagare bussades ut 
till Reykjavíks grannkommun Kópavogur, där vi möt-
tes av en glad grundskoleklass som viftade med de 
nordiska flaggorna. Som markering av 100-årsjubileet 
planterades nära skolan en minneslund med ett träd 
för vart och ett av de nordiska länderna och de tre 
självstyrande områdena: 

Åland – Havtorn (Hafþyrni) 

Danmark – Bok (Beyki) 

Finland – Vårtbjörk (Hengibjörk) 

Grönland – Ripvide (Rjúpnaviðir, salix glauca) 

Färöarna – Grönvide (Gulvíðir/Brekkurvíðir) 

Island – Björk (Birki/Embla) 

Norge – Gran (Rauðgreni) 

Sverige – Tall (Skógarfura) 

I Hafnarfjörður besökte vi en konstutställning med 
anknytning till Linnélärjungen Daniel Solander som 
besökte Island för jämnt 250 år sedan. Sveriges ambas-
sadör Pär Ahlberger presenterade, med stor entusiasm, 
utställningen som han själv tagit initiativ till. Eftersom 
Solander före resan till Island hade deltagit i en expe-
dition till Australien och Nya Zeeland hade konstnärer 
både därifrån och från Island bidragit med konstverk. 

Allvarligare inslag i mötet var föredragningarna om de 
utmaningar som Norden nu måste hantera, inte minst 
i Arktis. Arktiska rådets verksamhet ligger nu nere pga. 
Rysslands angrepp på Ukraina. 

Jag valde att lägga till några dagar för egna strövtåg. 
Ett skäl att besöka Island är att få simma i naturligt 
varmvatten och därefter krypa ner i sittbrunnarna med 
temperaturer som ligger mellan 36 och 44 grader.  

Ett annat skäl var att träffa min goda kollega Sigríður. 
Efter samtal om gemensamma intressen tog hon mig 
med på en utfärd till det alldeles nya lavafältet vid 
Meradálir. Från en höjd kunde vi se bort till sprickan 
där det ännu pyser och glöder.  

Nu längtar jag tillbaka. 

Anders Schærström 

 

Nordiska träd och glödande lava på Island 2022 

 

Nybildat lavafält.                       Foto: Anders Schærström 

Deltagarna i det nordiska huvudstadsmötet planterar. 

Eleverna tar emot oss med sång och nordiska flaggor. 

Bilderna ovan från isländska Föreningen Norden: (https://
www.norden.is/frettir/vigsla-norraens-vinalundar) 
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Mareografen på Skeppsholmen 

Så här kan det låta i Sveriges radios väderprognos 
från SMHI i P1 strax före kl. 16.00: 

”… och så till vattenståndet i havet. Kalix hade 30 
centimeter över nollnivån i RH 2000*, Ratan 24 
över, Sundsvall 20 över, Stockholm 33 över …” 

Men hur mäter man vattennivån i Stockholm?  

På Skeppsholmen finns ett åttkantigt litet gult hus, 
som är lätt att bara gå förbi, men om man stannar 
till och läser på informationsskylten strax intill hu-
set så får man veta att inuti och under huset befin-
ner sig en mareograf. Den mäter vattenståndet i 
havet, i Saltsjön i det här fallet. 

På ingen annan plats i världen har havets vatten-
stånd mätts lika länge som i Stockholm. Redan 
1774 började mätningarna, då vid Slussen. Den 
åttkantiga mareografen på Skeppsholmen är från 
1889. 

 

Text och foto: Gunnel Wallén 

  

 

. 

*RH 2000, Rikets Höjdsystem.  

Mycket mer information finns på smhi.se. 

Bilden  återges med tillstånd från SMHI 

http://smhi.se


 

Trädvandring i Humlegården 

Den tredje trädvandringen i Humlegården blev lika 
välbesökt som de två tidigare vandringarna. Cirka 
tjugo FNSiN:are – hälften ”gamla” och hälften nyare 
medlemmar vandrade Humlegården runt i över två 
timmar i härligt höstväder. Vi konstaterade att de sex 
barrträden mådde bra och att de fyra yngsta träden 
hade växt till minst sin dubbla storlek på fem år. Men 
trädgårdens sista alm (ett cirka åtta meter högt träd) 
hade tappat alla sina löv och var märkt med en röd 
prick på stammen, vilket betyder att det skall tas bort. 
Tydligen har trädet fått den fruktade almsjukan. Tra-
giskt, för det var, vad jag förstår, Humlegårdens sista 
alm. Men avenboken mådde bra och vi beundrade 
dess speciella frö, som visar att den inte alls är släkt 
med boken. Det är bladen som påminner om bokens 
blad, som gett trädet sitt namn. 

Till sist måste nämnas att vi till vår glädje även kunde 
beundra blommande tidlösa i Humlegården denna här-
liga septemberdag.  

Eva Innings 

Finland och Sverige – oskiljaktiga vänner? 

Att referera seminariet om det särskilda förhållandet 
mellan Finland och Sverige på några få rader ogörligt. 
Anne Hedén och Bengt Lindroth besitter gedigna aka-
demiskt, journalistiskt och personligt grundade erfa-
renheter och insikter som nu fick komma till uttryck.  

Anne Hedén började med att reda ut de historiska röt-
terna, inte minst i skeendet i samband med att Finland 
fick söka en ny väg efter de drygt hundra åren som 
tsarrysk lydstat, en fas då förhållandet till Sverige var 
en viktig komponent. Sveriges förhållningssätt i sam-
band med finländska tragedier som inbördeskriget och 
senare de sovjetiska angreppen är också dilemman och 
grund för självprövning.  

Oskiljaktiga vänner – tja, sade Bengt Lindroth.  

Han visade på tydliga skillnader mellan Finlands och 
Sveriges inställningar och åtgärder under efterkrigsti-
den och särskilt den postsovjetiska tiden. Det är 
många gånger vi inte gått hand i hand utan gjort olika 
bedömningar och handlat därefter!  
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Hur gick det? 

Lunchrast  unders senhöstvandringen.    Foto: Erik Elvers 

Senhöstvandring  

Vi var åtta personer som samlades vid Stieg Trenters 
torg (T-stn Farsta Strand). En passerande dam stan-
nade till och undrade vad vi skulle göra. Vi förklarade 
planen. Damen gav oss en egendomlig blick och sade 
"jaha, lycka till" vilket lät litet olycksbådande. Vi gick 
dock ner som tänkt till strandpromenaden längs Mage-
lungen och följde den fram till bron över till Mellansjö 
i Huddinge. I Mellansjö såg vi en runsten och i närhet-
en ett par jättelika amplar som hängde i varsitt träd i en 
villaträdgård. Vidare till Farstanäset med matsäcksrast 
under en ovanligt vittförgrenad ek, därefter tillbaka 
över Magelungen och upp till t-banan. Vandringen ge-
nomfördes i svalt men mycket vackert väder. 

Erik Elvers 

Vid Farstanäset.                       Foto: Sara Mariasdotter 

Jag vet inte om vandringsledaren hade offrat till gudar-
na inför dagens vandring men vädret var det bästa 
tänkbara för årstiden!  Det var en riktig varm 
”senhöstdag” med ovanlig hög temperatur – kring 
femton grader – för just i år har sommaren uppehållit 
sig i våra breddgrader ovanligt länge! 
Jag tror inte att någon åkte hem besviken! Erik hade 
nog tänkt även på dem som inte orkar med ansträng-
ande vandringar för promenaden var ovanligt lätt-
gången! 
 
                                                     Apostolos Yannoulakis 



De 31 åhörarna var synbart och hörbart engagerade. 
Det märktes på att frågorna och kommentarerna 
knappast ville sluta efter två timmar. 

Detta är uppenbarligen ett ämne som vi får anledning 
att följa upp. 

                                                        Anders Schærström 
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Ljusfesten vid Brunnsviken 2022 
När mörkret faller en söndag i november är det mänsk-

ligt att dra sig inomhus och kura skymning med en 

varm dryck i en filt vid läslampan. Men det finns fak-

tiskt ett gott skäl att gå ut och söka levande ljus och en 

värmande gemenskap i mörkret. Ljusfesten vid Brunn-

sviken har nu genomförts i 14 år och för mig har den 

blivit en tillflykt.    

Vid Stallmästargården kan man köpa en fackla eller 

lykta och sedan gå med hundratals andra längs vattnet, 

genom parken bort till Koppartälten. Vägen är marke-

rad av marschaller och Bellevues höjder glittrar på 

andra sidan vattnet.  
 

På Pelousen dansade i år elever från Solna kulturskola. 

Kammarkören Euterpe sjöng visor av Bellman och 

Taube. I silvertältet musicerade Hagakvartetten och 

Dankos Swinging Pack med anknytning till Hagapar-

ken och hösten. På andra ställen i parken var det eld-

dans. Växthusen i Bergianska trädgården var öppna, 

liksom Carl Eldhs ateljémuseum. Serveringarna i Eko-

parken var kvällsöppna och man kunde komma över 

glögg, åtminstone om man kom i tid ...  
 

Vid det branta Grottberget ville en gång Gustav III ha 

ett vattenfall, en kaskad, och det lär ha vidtagits förbe-

redande ingrepp i berget. Nu, efter ungefär 250 år, 

finns planer på att fullfölja projektet med eldriven fjärr-

 Flottsbrokanalen                            Foto: Nina Bohigas 

Albysjön runt + Tvätterimuseet 

Vi var fem deltagare, inklusive Erik Elvers som ledde 
vandringen, som samlades vid tunnelbanan i Masmo 
den 23 oktober.  

Vädret var strålande. Vi vandrade runt Albysjön och 
fick även se Tullingesjön och Flottsbrokanalen mellan 
de två sjöarna. Först gick vi på en gångväg på plan 
mark, men efter Alby Gård, där LM Ericsson bodde, 
kom vi in i skogen på slingriga stigar. Vi rastade på en 
klippa med utsikt över Albysjön. Sen hamnade vi vid 
ett berg som vi gick uppför och sen ner på andra sidan. 
Det var svår terräng. Det fanns ingen uppmärkt vand-
ringsled, så ibland var det inte så lätt att veta var vi 
skulle gå. Vi passerade S:t Botvids kyrkogård.  

Vandringen blev längre än annonserat så vi undrade 
om vi skulle hinna fram till Hagalunds tvätterimuseum 
innan de stängde. Det gjorde vi, och fick se museiäga-
ren Olle Magnusson demonstrera de gamla tvätt-
redskapen utomhus. Vi fick också prova på att tvätta 
med dem.  

Vi hann tyvärr inte gå in i själva museibyggnaden som 
är en torklada från 1906, för vi ville hinna fika i Vårby-
Fittjas hembygdsförenings kafé i torpstugan intill mu-
seet.  

Det fanns flera tvätterier på Södertörn som tvättade åt 
stockholmarna i början av 1900-talet. På hemsidan 
tvatterimuseet.se kan man se när museet har bykdagar. 
Det är nära tunnelbanan. På den här länken kan man se 
en film från tvätterimuseet. https://
stockholmslansmuseum.se/digital-vandring-bland-
torklador/ 

                                                              Nina Bohigas 

Ljusfest i Hagaparken  den 6 november       Foto: Erik Elvers 
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Program 

 

STORA STÄDER BEHÖVER STORA 
PARKER 

Onsdag den 25 januari klockan 18.00 
Studieförbundet Vuxenskolan, Tjärhovsgatan 6 
 

Richard Murray är sedan 1993 ordförande i Förbun-
det för Ekoparken och redaktör för boken "Why Cities 
Need Large Parks: Large Parks in Large Cities" (Routledge 
2021). (Se recension i NOS 2022/4) Han är national-
ekonom och har en bakgrund i statlig förvaltning och 
politik.   

I kväll kommer han till oss med det här budskapet: 

”I en tid då människor över hela världen tvingas fun-
dera över hur vi ska leva för att ta ansvar för vår på-
verkan på jorden står städerna i centrum. Det är där en 
mycket stor del av klimat- och miljöpåverkan sker. Det 
är också där som numera mer än hälften av mänsklig-
het bor – och inom trettio år kanske så många som 70 
procent. Det är därför levnadsmiljön i städerna är så 
viktig. Parker – stora och små – bidrar både till att 
dämpa effekterna av klimatförändringarna, att minska 
påverkan på klimat och miljö och att bereda stadens 
invånare värdefulla livskvaliteter. Det boken Why Ci-
tites Need Large Parks handlar om är hur stora städer 
runt om i världen hanterar denna utmaning. Det är 
också det som jag vill berätta om.” 

Föranmälan önskas till Anders Schærström,     
070 693 91 28; anders.schaerstrom@telia.com.  

Fika serveras i vanlig ordning.  
50 kronor för det hela. 
 

Samarrangemang med Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Örtendahls fond, som verkar för ökade kunskaper 

om Island, inbjuder FNSiN till: 

SÅ BLEV ISLAND VÄRLDENS MEST 
JÄMSTÄLLDA LAND 
 

Måndag 27 februari kl. 19–21. 
Playhouse Teater, Drottninggatan 71 A, Stock-
holm 
 

Island har i tretton års tid rankats som världens mest 
jämställda land av World Economic Forum. Isländska 
kvinnor fick rösträtt 1915, men i andra avseenden kom 
jämställdhetsprocessen i gång på allvar långt senare. 
Hur gick det till? Och vad återstår att göra? Tre is-
ländska kvinnor ger perspektiv på det senaste århund-
radets utveckling. Eliza Reid är kanadensiskfödd jour-
nalist, sedan 2003 bosatt på Island, och gift med Is-
lands president. Erla Hulda Halldórdsóttir är professor 
i kvinno- och genushistoria och författare till flera 
böcker i ämnet. Kristín Ástgeirsdóttir har varit chef för 
Islands jämställdhetsmyndighet och parlamentariker 
för Kvinnolistan. 
Föredragen hålls på engelska och svenska. 
Pris 120 kronor + bokningsavgift. I priset ingår ett 
glas vin/alkoholfritt. 
 
Boka biljett på biljettkiosken.se/island 

Upplysningar: Eva Bergström, eva@ebme.se 

Utförligare information (till FNSiN-medlemmar) kom-

mer i medlemsbrev per e-mäle. 

styrning. Här hade man i år installerat en ljusslinga för 

att markera det tänkta vattenfallet. 
 

Haga-Brunnsvikens Vänner åstadkommer detta i sam-

arbete med många andra föreningar, universitetet, läns-

styrelsen m.fl.  Tusentals söker sig dit. Enligt initiativta-

garen Märtha Angert Lilliestråhle kan rekordet ha varit 

uppemot 8 000 besökare. 
 

Ljusfesten är välgörande. Den behövs. Missa den inte 

nästa gång! Den är i bokstavligaste mening ett ljus i det 

tilltagande senhöstmörkret.  

Anders Schærström 

 

Andhämtning i advent 

Trevlig samvaro med glögg, tomtegröt och fika i jul-
stämning. Nina läste högt Tove Janssons  berättelse 
om familjens julfirande och vi lärde oss ett nytt ord 
för snaps: ”pim”.  Anders läste traditionsenligt berät-
telsen Granen ur Tove Janssons bok Det ensamma 
barnet.  20 deltagare sedan flera tyvärr blivit sjuka. 

                                                         Soili Bisi-Ström 
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”TRÄDEN OCH VI”  

Torsdagen den 9 mars klockan 18. 

Lokal: Sverigefinska Riksförbundet,                        
Bellmansgatan 15 nb (T-stn Mariatorget)  

Den finländska forstmästaren och författaren Kåre 
Pihlström kommer på besök i Stockholm. Vi vill 
passa på att träffa honom.  
 

Nyligen kom en omarbetad utgåva av hans bok 
”Träden och vi”, där har skildrar ett tjugotal trädslag, 
inte enbart ur biologisk och materiell synvinkel utan 
även medicinsk, kulturell och känslomässig. Boken tar 
upp trädens landskapsvärden och deras användning 
samt roll i folktro, litteratur och konst.  
 

En gång var han arg på allt forstmästeri. Nu är han 
själv forstmästare och på sin gård i Skarpkulla by nära 
Ekenäs bedriver han sedan 1990-talet ett småskaligt 
skogsbruk där man kan ”påta”. Han börjande med att 
hugga små kalytor, anpassade till terrängen, som han 
sedan planterade med varierande och nya träslag. 

Föranmälan till Anders Schærström,  
anders.schaerstrom@telia.com; tel 070 693 91 28. 
50 kronor för föredrag och fika. 

Samarrangemang med Sverigefinska    
Riksförbundet och Studieförbundet    
Vuxenskolan  

     

        
 

 

GOTSKA SANDÖN – NOSTALGIKVÄLL 

Föreningen har under många år besökt Gotska San-
dön. Har du varit på Ön - kom och dela med dig av 
dina minnen, har du ännu inte varit det - kom och hör 
om Ön och vad man kan vara med om på den. Vi 
kommer att få berättelser från Erik Elvers, Anders 
Schaerström, Eva Innings med flera. Det kommer att 
finnas dator, projektor och duk för bildvisning. Vill du 
berätta en längre historia med bildvisning så meddela 
oss det i samband med anmälan. Kortare anekdoter 
och enstaka bilder kan få slinka med utanför program-
punkterna. 

Vi träffas på Baltzar von Platens gata 9 tisdag den 
14 februari kl. 18:00 

Kaffe, te och smörgås för 20kr. 

Anmälan till  Nina Bohigas tel.070 454 77 24 
eller e-post: Nina_bohigas@hotmail.com  

 

                           VÅRMÖTE 

17 mars kl. 18.00  

Lokal: Föreningslokalen, Fatburs Kvarngata 14. För att 

komma in ring till Föreningslokalen från porttelefo-

nen. Du kan även ringa till Soili tel 072 992 16 69 

 

                          Dagordning                

1.Val av mötesordförande, sekreterare och två juste-

rare.  

2. Fastställande av röstlängd.  

3. Mötets behöriga utlysande.  

4. Fastställande av dagordningen.  

5. Protokoll från höstmötet.  

6. Verksamhetsberättelse för 2022.  

7. Resultat- och balansräkning för 2022.  

8. Revisionsberättelse  

9. Fastställande av balansräkning för 2022.  

10. Fråga om ansvarsfrihet för 2022 styrelse.  

11. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast tre 

veckor före vårmötet)  

12. Fyllnadsval till funktionärsposter.  

13. Information om samarbete med andra föreningar.  

14. Övriga frågor  

Föreningen bjuder på kaffe/thé och smörgås.  

                        VÄLKOMNA! 

 

 

 

                 Bild från Ön? 

 

Strandkonst på Gotska Sandön. Foto: Anders Schærström 

FNSiN 50 årsjubileum 



16 

 

 

 

 

 

 
            

               

 

         

 

                                   
 

 

 Avsändare: Föreningen Natur och Samhälle i Norden 

           c/o Erik Elvers  Illerstigen 28, 170 71 SOLNA 

 

GOTSKA SANDÖN— FÖRSOMMARRESA 

Vi räknar med en resa med två - tre nätter på Ön i juni, 
före midsommar. Fältsipporna och sannolikt de första 
orkidéerna blommar. Ett flertal vandringar görs till olika 
intressanta platser.  

Om du är sugen på att se eller återse Sandön, hör av dig 
till Erik Elvers erik.elvers@gmail.com och meddela ev 
önskemål om tid och boende (se www.sandoresor.se för 
info om vilka alternativ som erbjuds) så får du info när 
planerna utkristalliserats. Envar bokar resa och boende 
men vi kan försöka hjälpa till att pussla ihop om så tar-
vas. Kom gärna på nostalgimötet 14 febr! 

ESTLANDSCYKLING 2023 

Den sedan ett par år planerade Estlandscyklingen 
(hittills tänkt resrutt Tallinn - Tartu - Finska Viken - Tal-
linn) har uppskjutits, bl a p g a pandemin. Det har även 
funnits intresse att delta med bil, om någorlunda många 
personer är med på det. 

Det ser mera lovande ut sommaren 2023. Jag hoppas 
dock på besök av goda vänner från England då, och det 
och tid för det beror på ett läkarbesked till dem i januari, 
och jag kan alltså dessförinnan inte peka ut en viss 
vecka. Jag kommer att höra av mig till dem som tidigare 
varit intresserade, men alla som tycker det låter lockande 
får gärna meddela mig det och ev önskemål om tid, li-
kaså om ni skulle föredra t ex Östersjökusten.  

Skriv till erik.elvers@gmail.com.                                                                                                                      

Erik Elvers 

Vid Gamla Gården på G Sandön fanns en trestammig         
s k kandelabertall. Vid mitt sista besök före pandemin 
hade en av stammarna fallit av, och 2022 ännu en.   
 

Foto: Erik Elvers 


