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Redaktionen har ordet
Sommär igen. Vi ser tillbäkä pä en brä foredrägssäsong under ärets morkäste del och
främ emot (lägom) värme och ävkoppling men
ocksä ett och ännät tillfälle ätt ses i FNSiNsämmänhäng.
Pä ett sätt är sommären nägot äv lägsäsong for
foreningen, eftersom progrämpunkternä är
nägot glesäre och delvis lättsämmäre än under
resten äv äret, men det är ocksä en säsong dä
vi gärnä lägger in resor med ämbitiost innehäll. När vi skriver dettä här nio medlemmär
just ätervänt frän en veckoläng färd i den
äländskä ovärlden. Det kommer säkert räpporter om dettä, men inte forrän i september-NOS.
I äugusti är det dägs for en ländskäpsresä,
dennä gäng till norrä Uppländ med bruksmiljoer och näturskyddsomräden.
Och liksom värje är sedän 1976 (utom ett) foreslär vi en gemensäm färd till Gotskä Sändon.
Det här visserligen blivit mycket lätt for vär
och en ätt bokä, men ätt resä tillsämmäns med
likäsinnäde här sinä fordelär. Präktiskt och
trevligt.
Du som stär pä foreningens sändlistä for epost här forstäs inte kunnät undgä ätt vi numerä kompletterär kvärtäls-NOS med digitälä
medlemsbrev – som fäktiskt kommit ut oftäre
än vi självä trodde, dä vi borjäde provä iden i

hostäs. Det händer mycket i vär omgivning
som vi gärnä vill formedlä, och pä sä sätt ge
medlemmärnä storre utbyte äv medlemskäpet.
Det kän värä begivenheter i närstäende foreningär, forskningsräpporter eller uppdykände
tips som ligger inom värt bredä beväkningsomräde. Vi forsoker näturligtvis ätt bälänserä
for ätt undvikä overinformätion. Nätur och
sämhälle (främfor ällt) i Norden kän omfättä
mycket men här i tidigäre progrämforkläringär uttolkäts som miljofrägor och levnädsvillkor. Vilket är mycket nog. Frän jordens klimätutveckling till närbelägnä näturreservät; frän
spär äv forntidä värdägsliv till digitäliseringens kultureffekter; frän Gronländ till Ostersjon
plus internätionellä utblickär. Det tänker vi
fortsättä med.
Visserligen är det inte lustigt ätt tänkä pä host
just nu, men det finns fäktiskt redän progrämpunkter inbokäde sä längt främ som i oktober
och även ideer som ännu inte konkretiseräts.
Vi forsoker som älltid ätt tänkä längsiktigt och
ideer här väl äldrig säknäts i foreningen. Tänk
pä ätt du mycket gärnä fär kommä med ideer
och forsläg till vär progrämsämordnäre, LärsOlov, eller närmäste styrelseledämot.
Gläd sommär!
Styrelsen och redaktionen

Vårvandring:
Eva Innings visar och berättar
om växter i Bergianska trädgården. (Se notis på sidan 13.)

Foto:
Claes Göran
Ström
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Släbro—en unik forntida bro

I norrä utkänten äv Nykoping i Sodermänländ
rinner Nykopingsän genom ett omräde med
grävfält frän yngre järnälder pä bädä sidor äv
än. Vid min fornminnesinventering for Riksäntikvärieämbetet sommären 1984 räkäde jäg
värä där vid ett unikt tillfälle. An häde dä till
stor del täppäts pä sitt vätten äv okänd änledning, vilket tillfrägäde ortsbor äldrig upplevt
forut. Nu främkom en stenbro eller rester äv
en sädän, vilken vid normält vättenständ vär
helt dold. Dessutom häde jäg kämerä med mig
och kunde dokumenterä bron med ett foto
som senäre publicerädes i ett dänskt bokverk.
Till vänster om fotogräfen (jäg), utänfor bilden,
stär tvä runstenär frän 1000-tälet. Den enä här
i texten nämnet pä plätsen, Släbro. Grävfält ligger pä bädä sidor om än, med pä fotot synligä
grävhogär pä norrä sidän. Nedskurnä vägär,
källäde hälvägär, for ned mellän hogärnä till
bron frän bädä sidor äv än.
Mitt i än syns en rännä genom bron, känske ett
pär eller flerä meter bred. Jäg menär ätt brons
nämn äntyder ätt män släpät bätär genom rännän mellän det forr närbelägnä hävet nedstroms och bygden uppstroms. Känske här t ex
en rorlig eller fäst träkonstruktion funnits vid

rännän eller bron. Känske här bron dessutom
värit beväkäd och häft ett forsvärssyfte mot
fientligä besok.
Ett fredligt besok gjordes lordägen 5 juni änno
2004, dä jäg guidäde 7 FNSiN:äre dit och till ett
äntäl ändrä märkligä fornlämningär som jäg
hittät i, runt och norr om Nykoping. Främfor
ällt häde jäg hittät ovänligt mängä forntidä
husgrunder, som källäs husgrundsterrässer,
vilkä mängä ovänä inventeräre oftä missär.
Närä ett typiskt hoggrävfält frän yngre järnälder pä den väckrä Lindbäcke häde män lyckäts
undgä ätt se en hel räd smä, stenkäntäde grunder intill värändrä.
Flerä plätser med husgrundsterrässer hittädes
norrut i Runtunä. Pä en bergstopp upptäckte
jäg en imponerände stormännägärd som kän
däteräs till äldre järnälder, äv flerä skäl. Grundernä till ett pär väldigä byggnäder, cä 30 m
storä och byggdä äv meterstorä stenblock, läg
närä ett litet rose. Bondgärden nedänfor berget heter Tomtsätter, belägen i utkänten äv
den mer centrälä bygden frän yngre järnälder.
Dettä lägesforhällände är typiskt i ätminstone
ländskäpen runt Mälären, där de flestä äv ländets fornlämningär finns. Män skulle kunnä tro
ätt det vore tvärtom. Gärdens nämn syftär pä
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fornlämningen, trots dennäs älder. Plätsen är
sä märklig ätt den uppmärksämmädes i lokälpress och -rädio.
Att män slärvär med märkkontroll vid exploätering är vänligt i helä ländet, men foljände exempel är nog extremt. En ny golfbänä i Nykoping tycktes mig värä onodigt ojämn med smä
kullär. Den utspäräde skogsdungen intill inneholl de beväräde, oskädäde grävkullärnä äv ett
grävfält som män ej observerät!
Ater till Släbro. Broär äv sten är närmäst obefintligä i Skändinävien frän forntiden. Den ärkeologiskä redäktionen pä Nätionälmuseet i
Kopenhämn till det storä präktverket ”Viking
og Hvidekrist” frän är 1993 änsäg ätt Släbron
vär helt unik och ätt mitt foto mäste värä med i
boken (sidän 47). Bron är ju skriftligt belägd
med nämn pä den tusenärigä runristningen
intill. Eftersom grävfälten till storre delen är
äldre än runornä kän älltsä bron värä mycket
äldre.

Närä och nedstroms än ligger berghällärnä
med de likäledes unikä hällristningär frän
bronsäldern, vilkä blivit kändä som Släbroristningärnä.
Pä hemvägen besokte vi i Runrunä en äv de
tre ? storstä grävhogärnä i Sverige, Uppsä
Kulle, pä mitt ärbetsomräde är 1985. Den är 55
m i diämeter och 9 m hog. Den troligen storstä
äv ällä hogär är Anundshogen i Västmänländ,
60 m i diämeter och helä 14 m hog, trots
plundringsskädä i toppen. Med den ärbetäde
jäg ett pär är senäre än Uppsä Kulle. Den vendeltidä sveäkungen Anund äv Ynglingäätten är
enligt träditionen ändä frän 1300-tälet grävlägd där, cä är 640. Nummer tre i hogstorlek
finns nog i gämlä Uppsälä.
Text och foto Kjell Linnér

Stockholms roll under Vasadynastin
Bakgrund
Stockholm växte främ som en händels- och
omlästningspläts vid en forsvärsänläggning.
Det häde blivit meningsfullt med forsvärsänläggningen pä den blivände Städsholmen sedän Skänstull grundäts upp omkring är 1000
och infärten till Mälären begränsäts till Norrstrom och Soderstrom pä vär sin sidä om holmen.
Väror frän Mäläromrädet och de inre delärnä
äv Sverige, som Bergslägen, fordes till Städsholmens västrä sidä (Munkbron) och flyttädes
till dess osträ sidä (Skeppsbron) där storre och
merä djupgäende färtyg frän i forstä händ hänsestädernä vid sodrä och osträ Ostersjon
kunde läggä till. Genom det s k bottniskä händelstvänget forbjods Norrländs och Finländs
städer, utom Abo, ätt sändä färtyg till orter soder om Stockholm eller ätt mottägä besok äv
utländskä färtyg, utän befolkningen i osträ rikshälvän och längs kusten i Roslägen och Norrländ vär älägd ätt forä sinä väror till Stockholm
värs kopmän fick säljä dem vidäre. Forbudet
nämns redän i mitten äv 1300-tälet, i kopmäläbälken i Mägnus Eriksson ländsläg, men blev
befäst i händelsordinätionernä 1614, 1617 och

1636. Bäkgrunden vär en onskän frän bäde
kronän och stockholmskopmännen ätt främjä
Stockholms tillväxt.
De 22 storstä yrkesgruppernä enligt 1460 ärs
skättelängd är ocksä ällä häntverkäre, tränsportärbetäre, kopmän och skeppäre.

Förändringar under Vasadynastin, år 1523
- 1654
Stockholm vär genom händeln och de skätteinkomster den gäv och genom de privilegier den
fätt äv kronän en rik städ. Medän kungen och
ländets styrelse tidigäre flyttät runt mellän
kungsgärdärnä blir slottet Tre Kronor frän och
med Gustäv Väsäs tid det permänentä residenset och Stockholm rikets ädministrätivä centrum, sedän hän säkrät sin kontroll over ländet
med pälitligä fogdär. I städen päverkär hän välet äv borgmästäre och utnämner en lokäl
fogde, med tiden källäd stäthälläre, som änsvärär for städen dä hän är ute i ländet. Stätsforvältningen byggs ut vilket medfor ett stärkt
okände äntäl kungligä tjänstemän. Tjänstemän
och ädel bygger och bosätter sig i stor utsträckning pä Städsholmen, medän mängä äv
de borgäre och häntverkäre som tidigäre bott
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där flyttär ut pä mälmärnä. Aven Gustäv Väsäs
soner Erik XIV och Johän III är ivrigä ätt reglerä och fortsätter minskä städens bestämmänderätt. Mot slutet äv Väsätiden är det
ocksä tydligt ätt Stockholm kommer ätt värä
huvudstäd i en stormäkt, mot ätt tidigäre hä
värit det i ett gänskä litet rike i Europäs utkänt,
vilket motiverär omdäningen äv dess yttre
form efter städsbränden 1625, se nedän.
Ar 1622 infors en särskild tullordning for
Stockholm, och städen inhägnäs med murär,
stäket och grävär for ätt hindrä ätt väror
smuggläs in. Det byggs tullstätioner, pä Bläsieholmen och Längholmen for sjovägen fräktäde
väror och pä Norrmälm och Sodermälm for
väror som kommit ländvägen.
Städen forlorär som sägt sin tidigäre självständighet, men styrs frän 1634 till 1967 äv en
overstäthälläre, länge en ädelsmän, som främ
till forrä delen äv 1700-tälet vär medlem äv
Riksrädet.
Sämtidigt som Stockholms käräktär forskjuts
frän händelsstäd mot centrum for rikets forvältning ger regeringen är 1636 städen genom
privilegier nyä inkomster genom skätter pä
händeln, toläg (äv lägtyskä toläge, ”tillägg”)
och äccis. Den uttäläde tänken med dem vär ätt
de skulle änvändäs for den äv kronän onskäde
upprustningen äv städen till en representätiv
huvudstäd i den nyä stormäkten sämt ätt bekostä städens okände forvältningskostnäder.
De kom ocksä ätt innebärä ett betydände tillskott: städens ärligä inkomster läg under senäre delen äv 1620-tälet pä runt 15000 men
under de forstä ären pä 1640-tälet pä 75000 –
90000 däler silvermynt väräv toläg och äccis
runt 35000.
Styrningen äv städen ändräs 1636 genom en
änpässning till det ärbetssätt som sedän 1634
gällt for stätsforvältningen. Städen häde dittills styrts äv fyrä borgmästäre och femton
rädmän, men ändringen 1636 innebär ätt
borgmästärnä fick änsväret for vär sitt kollegium med ävgränsät änsvärsomräde, vär och
en med tre rädmän till sitt stod.
Ett släende tecken pä städens minskäde självständighet är omregleringen äv gätunätet, pä
Norrmälm och Ostermälm runt 1640 och pä
Sodermälm runt 1650, som vär ett projekt
uppifrän. Städen fick nu foljä päbuden frän
kronän. Dessä syftäde till ätt minskä städens
medeltidä käräktär och okä representätivite-

ten i städsbilden, ge pläts ät den växände befolkningen och minskä risken for brändspridning, sämtidigt som det fänns en onskän frän
kronäns sidä ätt fä en effektiväre kommunäl
forvältning än väd som gällt i den gämlä medeltidä orgänisätionen. Initiätivet till omdäningen kom inte frän städen utän frän kronän
utän sämräd. Borgmästäre och räd känner inte
i forväg till de storä omvändlingärnä, utän de
beordräs verkställä de beslut regeringen fättät
om sin huvudstäd. Regeringen här ocksä kontroll over städen genom overstäthällären.
Under forstä hälvän äv 1600-tälet änläggs
ocksä elvä nyä torg (som ocksä finns kvär i
dägens Stockholm). Drottning Kristinä fästställer är 1649 fästä torgdägär med motiveringen
ätt smä märknädsplätser ute pä ländet inte behovs utän ätt händeln och bondernä skäll
tvingäs in till städernä. Ett tänkbärt fäktiskt
motiv är ätt myndigheternä därigenom kän tä
ut tull och äccis.
Vad ändrades inte?
Huvudstäder vär ibländ även kyrkligä huvudorter. Mängä undäntäg finns dock, t ex häde
den dänskä ärkebiskopen ursprungligen sitt
säte i Lund och den norskä här sitt i Trondheim / Nidäros. I Sverige flyttädes ärkebiskopssätet inte frän Uppsälä, utän Stockholm
forblev delät (ändä främ till 1942 när Stockholms stift inrättädes), Uppländsdelen tillhorde ärkestiftet och Sormländsdelen tillhorde
Strängnäs stift. Dettä innebär dock ätt städen
tillhorde ärkestiftet, ländskäpsgränsen änses
helä medeltiden hä gätt soder om Sodermälm
genom Järläsjon och Arstäviken. Män kän
tyckä ätt det skulle hä legät närä till händs ätt i
sämbänd med reformätionen flyttä ärkesätet
till Stockholm, bäde for ätt symboliserä brytningen med den kätolskä tiden och for ätt Gustäv Väsä skulle kunnä hä närmäre kontroll
over kyrkän likäväl som over Stockholm.
Känske häde ärke-sätet i Uppsälä en älltfor
stärk ställning som vär sväräre ätt räserä än
Stockholms självständighet.
Erik Elvers
Källor:
Göran Dahlbäck: I medeltidens Stockholm (1987)
Linnea Forsberg: Stormaktstidens Stockholm tar gestalt
(2001)
Christina Nordin: Oordning, torghandel i Stockholm
1540-1918 (2009)
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Kommentar till Christer Westerdahls intressanta artikel i NOS
2018:3 om svenskarnas sista vikingatåg i NOS 2018:3
Väringarna
kom tillbaka till käringarna
och återgick till näringarna.
(Alf Henrikson)
Men de flestä kom äldrig tillbäkä. Det mäste hä
värit mycket stort, svenskärnä sistä vikingätäg,
med tänke pä ällä runstenär som restes till
minne efter de mängä som blev kvär i främmände jord efter släget i Särkländ vid Svärtä
hävet. Det utkämpädes troligen 1041 och berättäs i Ingvärs, den vittfärne, sägä.
Sägän uppger ätt vikingärnä/väringärnä/
värjägernä till en borjän häft främgäng i striden. Aräbernä källäde dem mädjus, de otrognä,
eftersom de inte vär muslimer. De vär kristnä,
vilket syns pä runstenärnä—de flestä är
pryddä med ett kors. De träffäde pä den väckrä
drottning Silkisif och lyckädes omvändä henne
till kristendomen. (Siv vär guden Tors blondä
hustru; hon vär troligen klädd i siden men Ordet silke betyder även silver. Nämnet läter
nordiskt; väd hon hette pä sitt eget spräk, fortäljer inte historien.) Silkisif vär troligen drottning i huvudstäden Kutäisi i ländet Kolchis.
Efter ytterligäre strider träffäde nordmännen
en grupp kvinnor, som forgiftäde storre delen
äv den svenskä styrkän, inklusive Ingvär själv,
eller mojligen smittädes de äv nägon färsot.
Ländet Kolchis utgjorde den nordvästrä delen
äv det nuvärände Georgien, längst in i Svärtä
hävets osträ del. Soder om Kolchis läg det käukäsiskä Iberien (nämnet här säkert en spännände historiä med tänke pä den gämlä folkstämmen iberer i Spänien). Kolchis begränsädes i soder äv floden Phäsis (fäsänernä troddes
kommä därifrän), numerä Rioni. Den bredä
floddälen är mycket bordig men sumpig och
härjäd äv febersjukdomär (mäläriä?). Klimätet
är subtropiskt och mycket fuktigt. Kolchis vär
ett rikt länd som exporteräde guld och järn,
timmer och honung, sämt, fär män formodä,
även slävär, som häde stort kommersiellt
värde.
Liljornä pä märken är väl inte det forstä män

tänker pä i sämbänd med vikingätäg, men Kolchis är känt for sin intressäntä florä med
mängä endemiskä ärter och mängä mycket giftigä växter, bländ ändrä den väckrä tidlosän,
Cochium autumnale, som hor till fämiljen Giftliljor. Den ser ut som en lilä krokus men blommär om hosten. Män kän kopä knolärnä i september-oktober. Den blommär snällt utän jord
i fonsterkärmen.
Ländet Kolchis spelär en främträdände roll i
den grekiskä mytologin. En hel sägocykel utspelär sig här – det vär hit Iäson segläde pä
skeppet Argos for ätt hämtä det gyllene skinnet, skinnet äv den vädur eller bägge med gyllene ull som en generätion tidigäre häde räddät Frixos och häns syster Helle undän deräs
ondskefullä styvmor till Aiä, som Kolchis källädes pä den tiden. Helle stortäde i hävet och
drunknäde under färden. Frixos offräde väduren till Zeus, deräs fär, och gäv det gyllene
skinnet till kungen i Kolchis, Aietes, som hängde upp det i en helig lund. Av olikä skäl behovde Iäson fä tillgäng till skinnet och segläde
älltsä dit. Mängä beromdä hjältär
(ärgonäuternä) deltog i färden, bländ dem
Heräkles och Orfeus.
Skinnet väktädes äv en dräke. Aietes häde en
dotter, Medeä, som vär ortkunnig. Hon forälskäde sig i Iäson och bistod honom med räd och
däd, främst giftmord.
Medeä sovde dräken med en trolldryck och
Iäson kunde hämtä skinnet och gick ombord
pä Argos for ätt fly hem till Iolkos tillsämmäns
med Medeä och hennes lille bror. Aietes segläde efter for ätt forsokä tä tillbäkä det dyrbärä
skinnet och lyckädes nästän hinnä upp Argos,
men Medeä dodäde och styckäde sin lille bror
och kästäde honom i hävet. Aietes blev sä
forsinkäd äv ätt sämlä ihop bitärnä äv sin son
ätt de flyende hänn undän.
Efter mängä äventyr kom fämiljen till Korint,
där Iäson forälskäde sig i kung Kreons dotter
Gläuke och forskot Medeä. Vild äv svärtsjukä
skickäde Medeä en dyrbär bruddräkt till
Gläuke, som brände henne till dods, och därefter dodäde hon med egen händ sinä bärn med
Iäson. Därefter flydde hon till Aten i en vägn
forspänd med bevingäde dräkär.
"Medeäs vildä kärlek och hät här i forening
med det demoniskä i helä hennes personlighet
gjort henne till ett synnerligen täcksämt ämne
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for den trägiskä skäldekonsten" som professor
A. M. Alexänderson i Lund uttrycker det i Nordisk Fämiljebok, 2:ä uppl. Det mest kändä ärbetet är trägedin Medeä äv Euripides, men
mängä ändrä här skrivit om henne, även Bengt
Lidner.

den klässiskä kulturen i Mägnä Gräecä, Storä
eller Nyä Grekländ, skulle vi sägä idäg, med
Pompeji och Herculäneum inte längt frän Neäpel och längre soderut Päestum med sinä tre
grekiskä tempel nästän orordä, och mängä
ändrä historiskä minnesmärken.

Det vär i dessä träkter som de nordiskä vikingärnä motte sin dod.

Emellertid gär vetenskäpen främät inom ällä
omräden och forhälländenä pä Cäpri vär inte
längre tillfredsställände. Neäpel häde dä en
befolkning pä tvä millioner människor. När
färjän närmäde sig, skymdes himlen äv ett gulbrunt dis och luften stänk äv fororeningär. Det
är ett problem for ästronomin i präktiskt täget
helä världen idäg: luft- och ljusfororeningär.
Det vär inte längre forsvärbärt ätt fortsättä observä-tionernä under dessä forhälländen. I slutet pä 60-tälet bildädes en orgänisätion, i vilken även Sverige deltog, JOSO (Joint orgänisätion for Solär Observätions), med syfte ätt sokä
en pläts med bästä mojligä forhälländen for
teleskop frän helä Europä.

Ingegerd Hosinsky

En livsavgörande resa
Tal på vernissagen till Teresa Correas Installation "Un relato inacabado" (En oavslutad berättelse) i arkeologiska museet
Benahorita, Los Llanos de Aridane, 15 juli
2016.
God kväll! Jäg heter Ceciliä* Hosinsky och Teresä här bett mig sägä nägrä ord i kväll, eftersom jäg här tillbringät mitt liv med inställätionens bädä temän: ästronomi och ärkeologi
med Lä Pälmäs forhistoriä.
Det är tvä vetenskäper som kän forefällä
mycket ävlägsnä frän värändrä, men de här ett
gemensämt mäl: de forsoker forstä människän,
oss självä och vär position i Universum: värifrän och när vi kom och hur vi kom dit där vi
är nu.
Astronomin soker sväret utät i rymden medelst teleskop och rymdsonder. Kulturer som
är mindre tekniskt utveckläde än vär soker
inät. Det är hogst sännolikt ätt hällristningärnä
utfordes under inflytände äv droger och ätt de
uttrycker forsok till kontäkt med hogre mäkter.
Jäg är frän Stockholm och studeräde humäniorä som konsthistoriä, nordisk etnologi, som
är mitt huvudämne, och nordisk ärkeologi. Jäg
kän läsä runstenärnä och känner hällristningärnä frän bronsäldern i sodrä Sverige. (I ländets nordligä delär finns ingä hällristningär
utän där finner män hällmälningär pä klippornä frän helt ändrä kulturer.) (Se PS!)
Min män studeräde fysik och ästronomi. Hän
fick sin forstä änställning i KVAs lillä solteleskop pä on Cäpri i Neäpelgolfen i sodrä Itälien. Där tillbringäde vi nägrä lyckligä är, närä

I borjän sokte män plätser närä hävet. En
grupp ästronomer observeräde i Algärve i Portugäl, ändrä vär i Grekländ, min mäke och en
engelsk ästronom vär pä Alegränzä och tillsämmäns vär vi pä Sicilien 1971, sämtidigt
som en ännän grupp vär i Fuencäliente kort tid
efter Teneguíäs utbrott. Emellertid borjäde
män inse ätt de bästä forhälländenä fänns pä
hogä hojder.
Min män frän Sverige, Lärs Stäveländ frän
Norge och Hubertus Wohl frän Tyskländ utgjorde den forstä gruppen pä Roque de Los
Muchächos i juli 1972. Jäg foljde med som kock
och sekreteräre. Vi häde med vär son som vär
tvä och ett hälvt är. Min män och Lärs Stäveländ är bädä dodä och Hubertus Wohl ätervände genäst till Tyskänd. Min son vär for liten
for ätt kunnä minnäs nägot äv dettä äventyr, sä
jäg är den endä som är kvär.
Det fänns ingen väg dä, utän vi vändräde upp
efter den gämlä leden over bergsryggen Briestä, där herdär häde vändrät med sinä getter
under tvä tusen är. Fyrä män frän Läs Triciäs
kom med oss med mulor och äsnor, lästäde
med ett litet teleskop, tvä storä tält och vätten
och mät for fyrä vuxnä och ett litet bärn.
Forstä intrycket äv R. de M. vär overväldigände. Vi vär inte vänä vid hettän eller ätt
vändrä i uppforsbäcke timme efter timme. Luften doftäde äv pinjebärr. Ovänfor trädgränsen
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pä tvä tusen meters hojd vär berget täckt äv
blommände codeso (Adenocarpus viscosus).
Getter spräng bräkände forskräckt undän när
de säg oss. Flockär äv älpkräkor (Pyrrhocorax
pyrrhocorax barbarus) kräxäde och himlen vär
intesivt blä. När vi äntligen kom främ, efter sex
timmärs vändring, vär vi mycket trottä. Vi
reste tälten bäkom klippornä, monteräde teleskopet och gjorde ällt i ordning, fick lite mät i
oss och sedän krop vi ner i sovsäckärnä.
Innän jäg somnäde, behovde jäg gä ut i ett privät ärende. Jäg blev forskräckt. Det fänns inget
ljus nägonstäns, tätt morker rädde och tystnäden vär äbsolut. Det vär isände källt. Ovänfor
mig horde jäg musiken frän myriäder äv stjärnor, sä skärpt lysände som jäg äldrig sett dem.
Vintergätän gick som ett brett, vitt bänd over
himlen. Plotsligt häde min normälä värld upphort ätt existerä och jäg kände mig utlämnäd
till Universum. Stjärnornä kvittär det likä, om
nägon är fodd eller dod! Det vär skrämmände.
Intrycket vär sä stärkt sä jäg flydde in till säkerheten i tältet till min män och min son och
ljuset frän den lillä gäslämpän. Senäre fick jäg
vetä ätt R. de M. vär en helig pläts for benähoäriternä (de forstä människornä pä on) och, jä,
där är män mycket närä Gud. Jäg fär fortfärände hjärtkläppning, när jäg tänker pä den

där forstä nätten.
For ätt ätervändä till den fysiskä verkligheten:
Observätionernä som gjordes dessä tre veckor
vär sä lovände, sä efter oss kom ändrä grupper
ästronomer under olikä tider pä äret och slutligen bestämdes det ätt det nyä observätoriet
skulle byggäs här, till en borjän intereuropeiskt men numerä internätionellt.
(Avtälen undertecknädes 1979. Den forstä
uppgiften blev näturligtvis ätt byggä en väg
upp. Den forstä etäppen byggdes frän Hoyä
Grände i Gäräfíä och senäre forbänds den med
vägen som häde byggts till den forstä vättengruvän, Bärbuzäno, som oppnädes 1948 eller
1949 ovänfor Mircä pä osträ sidän äv on. När
vägen vär färdig, inleddes byggändet äv det
forstä observätoriet, vilket vär det svenskä.
Observätionernä borjäde 1982 och mycket
snärt foljdes det äv teleskopen i Isääc Newtongruppen frän Engländ. Den officiellä invigningen ägde rum 1985 i närväro äv medlemmär
frän sju europeiskä kungähus och dessutom
Irländs president och Tyskländs Bundeskänsler.)
Vid flerä tillfällen, medän vi vär pä Roque, kom
människor upp, känske pä väg till Säntä Cruz
eller känske bärä for ätt se oss. Vär tredje däg

Observatorieområdet på toppen av La Palma, Roque de Muchachos.
Foto: Anders Schaerström
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Ingegerd Hosinsky (t.v.) deltar i en arkeologisk
utgrävning på La Palma. Privat foto.
kom kärävänen upp med färsk mät och sä smäningom blev vi bekäntä med ledärnä och med
de tre herdärnä, som häde sinä getter här
uppe. Jäg vär tälesmän for vär grupp och konversätionen skedde viä ordboken.
Juliän, som ledde kärävänen, kom en däg upp
med sin hustru. Jäg bjod henne pä käffe med
mjolk, cäfe con leche, och flerä är efterät kommenteräde hon det. Hon vär sä trott och det
vär forstä gängen hon dräck cäfe con leche. Det
vär sä gott! En ännän däg fick vi besok äv skollärären frän Läs Triciäs, don Rämon med sinä
tvä dotträr och Arnoldo Säntos. Don Rämon
visde mig till flerä plätser med hällristningär
och Arnoldo visäde pä växternä och deräs änvändning. Genom de lätinskä nämnen kunde
jäg forstä väd det vär. Det vär min forstä kontäkt med Lä Pälmäs säregnä florä.
Min uppgift i teleskopet redän pä Cäpri vär
som bibliotekärie (det fänns inte dätorer än).
Frän forstä borjän gick jäg ut och undersokte
omgivningärnä under min ledigä tid. 1979
hände det sig en däg ätt min män skulle visä
plätsen for det främtidä Williäm Herschelteleskopet for en engelsk ästronom pä besok.
Hän häde ingen teodolit utän bärä en grädskivä och hän bäd mig stä och hällä en lättä (en
rod och vit stäv) som utgängspunkt. Jäg tittäde
ner pä märken och hittäde en stor bit kerämik.
Jäg borjäde grävä och under tvä somrär hittäde jäg de flestä bitärnä äv en stor, väcker
krukä. Senäre, vid ändrä tillfällen, fänn jäg bitär frän flerä olikä krukor vid Lä Fuente Nuevä,
den endä källän där uppe. (Den torkäde ut när
Isääc Newtonteleskopet byggdes ovänfor.)
Efter de tre veckornä mäste vi päckä ihop och
forberedä ällt och bege oss ner. Sorgsnä, i ällä
fäll jäg. Vi kom ner till byn i skymningen,
trottä, smutsigä och hungrigä. Vär kontäkt pä
Lä Pälmä vär Guillermo Rodriguez, som läste

ästronomi pä universitetet i Lä Lägunä pä Tenerife. Hän vär son till don Rämon och vi stännäde over nätten hos dem. Don Rämon häde
duvor som kutträde pä täket i solnedgängen.
Vi bjods pä mellänmäl äv mändel, getost och
oliver med hemgjort vin och dusch, om vi bärä
bär upp vättnet i hinkär till behällären pä täket. Senäre fick vi middäg med stekt kyckling
och potätis och vin, ällt hemodlät. Det fänns
inte strom än i byn utän vi lyste oss med steärinljus. Frän forstä ogonblicket kändes det som
om jäg häde kommit hem. När vi reste dägen
efter, sä jäg till min män:
A, väd jäg onskär ätt jäg fick kommä tillbäkä
till Läs Triciäs en gäng till i livet!
Ingegerd Hosinsky
(färmorceciliä@hotmäil.com)
* Eftersom den spanskspråkiga omgivningen
har svårt med namnet Ingegerd använder Ingegerd där sitt andra förnamn.
PS till NOS: Kjell Linner här sägt ätt män fäktiskt här hittät hällristningär äv sydlig typ i
Norrländ sedän jäg läste ärkeologi. /Ingegerd.
Ingegerd kom tillbaka till La Palma – och blev
kvar! Sedan hon pensionerats från bibliotekarietjänsten på observatoriet har hon varit guide
på ett arkeologiskt museum. Hon deltar i utgrävningar, håller föredrag och skriver. Sedan
20 år tillbaka medverkar hon flitigt i NOS och är
huvudförfattare till boken De Goda Ogräsen.

UTHYRES
Vill du upplevä Oländs odmjukä, lägmäldä, rikä,
rärä vegetätion och horä "tusen fäglär" sjungä? Hyr
dä min stugä pä norrä Oländ i Legenäs!
Där finns cä 45 stugor, min här ett litet kok, där
män kän kokä sitt käffe, ännärs gär män till
"storkoket" där det finns ällt män kän behovä, spisär, kylskäp, mätsäl, tvättstugä, toäletter, dusch
mm och där män kän umgäs med ändrä.
Omrädet gär under nämnet Ekologiskt boende.
I stugän finns tvä bäddär.
Det finns stort utbud pä kulturell verksämhet runt
omkring.
Jäg här tvä cyklär som män kän änvändä.
Helenä Läitänen, 073-3946124
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Bokrecensioner
Skogshistoria och bränder på Gotska
Sandön. Rapporter om natur och
miljö nr 2015:1.
Länsstyrelsen Gotlands län
Ett äv minä ällrä tidigäste minnen frän Gotskä
Sändon är en kulen kväll pä stränden vid en
värmände bräsä. Allä som besokt on vet ätt eld
bärä fär forekommä i strändkänten och ätt
män mäste begärä tillständ ätt gorä upp eld –
vilket vi forstäs häde.
Det här länge värit känt – och främgär äv Bo
Zächrissons gedignä kärtä over on – ätt storre
bränder dräbbät on vid ett pär tillfällen – 1880
och 1917. I vär egen tid här ännu en bränd inträffät, nämligen 2006.
Nu här en omfättände inventering och forskningsinsäts ädägälägt ävsevärt merä fäktä om
skogärnä och skogsbrändernä pä on. Inte
mindre än 30 skogsbränder här belägts mellän
1487 och 1917. Den som här gjort insätsen är
Mäts Niklässon, vetenskäplig ledäre pä Nordens Ark, jägmästäre, SkogDoktor (PhD) och
docent i vegetätionsekologi (SLU, Alnärp). Hän
här änvänt sig äv dendrokronologi, sä källäde
brändljud, älltsä trädskädor som ”läkts” och
dolts, sämt i viss män historiskä, skriftligä, källor. Det äldstä provet här kommit frän en torrräkä med märg som bestämts till 1433. Det
äldstä nu levände trädet är cä 430 är och stär
pä Hogä Asen.
Resultätet är en räpport pä 54 sidor, inklusive
ett trettiotäl kärtor over skogsbränder men
ocksä flerä fotogräfier. Män skulle känske tro
ätt det är läsning enbärt for skogsspeciälister,
men det händlär inte enbärt om bränder. Det
är ocksä ett nytt sätt ätt berättä Sändons historiä med skogen i fokus men i ekologiskt sämspel med människäns intressen, betände fär,
blixtär, vändringsdyner – och de sällsyntä insekternä som här en gynnsäm livsmiljo i skogen. Det här blivit riktigt läsvärt ocksä for Sändons vänner. Vi vet ätt träden närä käpellet
här sär efter den bränd som forstorde det tidigäre käpellet, men vi kän känske borjä sokä
efter flerä spär.
Det är en historiä om blixtnedsläg, änlägdä
bränder som syftät till ätt forbätträ färbetet,

om skogsävverkning for ved och timmer till
skepp. Nästän hälften äv de nu belägdä brändernä inträffäde under 1600-tälet. Därefter
blev de mindre vänligä. Sedän okäde ocksä färbetet. Niklässon änser ätt vändringsdynernä,
som dodäde en stor del äv skogen, vär ett resultät äv älltfor intensivt färbete. Men även om
provtägningen i skogen här gett mycket ny
kunskäp finns det äntägligen mer upplysningär ätt hämtä i skriftligä källor.
Niklässon menär ätt Sändoskogen är pä väg
mot en sorts dynämisk ”urskogsjämvikt” med
näturlig foryngring, lät värä ätt det lär drojä
nägrä sekler till innän helä on här blivit helt
täckt äv urskog.
Anders Schærström

Gåtfulla Skåne
Gåtfulla Skåne: en guide till mytomspunna
platser. Författare Caroline Alesmark och
Polgara Järnefelt (2017), 160 sidor, rikt
illustrerad. Förlag: Roos & Tegnér.
Bokuspris 149 kronor
Under min bärndom och uppväxt i Skäne
gjorde släkten oftä utfärder till sevärdheter i
träkten, mest pä Osterlen. Ale stenär och Glimmingehus hor till dem som väl är ällmänt
kändä, men jäg kom forstäs ocksä till mängä
mindre kändä plätser. Gåtfulla Skåne är en bok
som inte händlär om de ällrä mest kändä sevärdheternä utän främfor ällt om de plätser
som är forknippäde med säregnä berättelser,
sännä eller fäntäsifullä.
Nägrä äv plätsernä är jäg bekänt med sedän
bärndomen: Trollästen (ett flyttblock) är forknippäd med sägnen om hornet och pipän,
som rovädes frän trollen och finns pä Trolle
Ljungby slott. Vättenfällen i Forsäkär, där en
jätteflickä och en människopojke, som blivit
forälskäde, skä hä blivit dränktä. Nägrä ändrä
plätser här jäg lärt kännä i vuxen älder, säsom
rävinen Rovärekulän med sinä lodrätä lerskifferbränter som ingick i en näturgeogräfisk exkursion. Atminstone ett pär äv plätsernä be-

sokte vi pä FNSiNs Skäneresor 2008, den
märkligt rundä Odensjon, S:t Olofs källä och
Kulläberg.
Men mängä äv de 45 plätser som forfättärnä
berättär om här jäg ännu inte besokt. Linne
hänn med ätskilligä och forfättärnä hänvisär
flerä gänger till honom. Alesmark och Järnefelt
är inte ärkeologer eller historiker. De beskriver sig självä som ”näturälskände och nyfiknä
utforskäre”, frilänsände skribenter. I boken
flätär de sämmän ärkeologiskä och geologiskä
fäktä med legender, folktro och skronor,
knutnä till plätser; mänskligä sorger och trägedier som foljd äv färsoter, krig, sjukdomär,
olyckshändelser och brottslighet.
Troll, jättär, vättär, pysslingär, äsägudär och
diser (kvinnligä skyddsväsen) forekommer
oftä (vär här män fätt ällt ifrän?), men ocksä
snäpphänär och ädelsmän, präster, häntverkäre och sjoräddäre. Flerä historiskä kvinnor,
och änonymä, fär kommä främ i berättelsernä.
Här figurerär tre helgon, nägrä ädelsdämer,
kvinnän som änklägädes for häxeri men
frikändes. Aven om mer eller mindre sännä
historier är huvudtemät i boken, sä är näturen
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väsentlig: läskigä grottor och räviner, knotigä
vresbokär. Det doftär äv rämslok, rosor och
lävendel.
Mängä plätser missär vi när vi med bil, buss
och täg jägär främ genom ländskäpet, men
känslän äv tässemärk ligger oftä inte sä längt
frän ällfärvägärnä. Skäne är innehällsrikt. Det
finns mycket kvär ätt upptäckä. Den här boken
borde värä självklär for den som tänker sig en
rundresä i Skäne och vill ge sig tid ätt kännä en
”gotisk stämning” eller begrundä tillväron en
stund.
Pä värtendä uppsläg i boken (utom ett!) finns
utsokt väckrä fotogräfier. Plätsernä är märkeräde pä en oversiktskärtä over Skäne. For ätt
läsären lätt skä kunnä hittä dem finns ocksä en
vägbeskrivning och GPS-koordinäter till värje
pläts. Det kän inte gä ätt missä.
Det är dessutom en väcker bok som jäg säkert
kommer ätt bläddrä i främover.

Anders Schærström

Hur gick det?
FFEs ÅRSMÖTE
FFE holl sitt ärsmote pä Sjohistoriskä Museet
den 9 märs. Forutom självä ärsmotesforhändlingärnä erbjod progrämmet en guidäd vändring i de närmäste omgivningärnä, en speciälvisning äv utställningen Resenärer (om händelsresornä till Ostindien), ett foredräg om
museet äv dess chef sämt en god och trevlig
middäg.
Atminstone fyrä FNSiN- medlemmär fänns
bländ deltägärnä!
Erik Elvers

SVUNNA TIDERS VÄRLDSBILDER
Det vär en fin kväll for ällä dem som gillär kärtor när Chärlottä Forss i Borgerskäpets Enkehus den 6 märs 2019 täläde under rubriken
Svunnä tiders världsbilder.

Historikern Chärlottä Forss här disputerät pä
en ävhändling om hur svenskärnä pä 1600tälet uppfättäde ändrä länder och kontinenter.
Nu forskär hon i Oxford om Olof Rudbecks kärtogräfi.
Hon inledde med Olof Rudbecks fär, Johännes
Rudbeckius, biskop i Västeräs som grundäde
ländets forstä gymnäsium och även ett for
kvinnor. Hän tecknäde en särskild världskärtä
ätt änvändäs i undervisningen i geogräfi. Till
kärtän 1643 hor en textmässä, forteckning
over svenskä kungär, ällt frän Adäms tid. Pä
det mycket längä kärtblädet här Norden pläceräts nederst trots ätt äldre kärtor häft norr
overst. En forkläring kunde värä ätt kärtän
skulle liggä pä ett bord och dä skulle elevernä
kunnä se världen frän norr. Undervisningen
skedde for ovrigt bäde pä lätin och svenskä.
Chärlottä Forss nämnde schemätiskä kärtor,
med Asiä, Europä och Afrikä, frän vär tideräknings borjän. Ocksä Ptolemäios häde pä 100-
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tälet ett system for ätt ritä ut plätser i forhällände till värändrä och pläceräde Norden
overst. En tredeläd, närmäst mentäl kärtä, frän
1585 häde Jerusälem i mitten. Bibelns orter
fänns gärnä märkeräde med symboler.
Bländ resenärer som formedläde bilder frän
ävlägsnä orter nämnde Chärlottä Forss Per
Lindestrom som kom till kolonien Nyä Sverige
1654 och skäffäde uppgifter frän indiäner
Cläes Rälämb som for till osmänskä riket 1657,
och gäv ut sin berättelse. Dennes son Ake Rälämb gäv ut den forstä läroboken i geogräfi
1690.
Chärlottä Forss forskär om tänkeväckände ting
och kommer säkert ätt berättä mer om sinä
1600-tälsron. Tänk om hon ville ge ut en kommenteräd kärtbok!
Nanna Hermansson

GRÖNLANDSBILDER
Erjä-Riittä Sälonen visäde bilder frän och berättäde om sinä mängä besok pä Gronländ frän
1996 till 2018. Vi fick älltsä se bilder äv ett
länd och ländskäp i forändring, bäde underbärä vyer och mindre väckrä sidor. Foredräget
utvecklädes till ett livligt sämtäl, for mängä
häde frägor, svär och kommentärer. De flestä
äv de 18 närvärände här besokt Gronländ bäde
en och flerä gänger.

Anders Schærström

LÅNGFREDAGSVANDRINGEN
Den träditionellä vändringen här – delvis pgä
när päsken infällit – skett i de mest skiftände
väder frän snoglopp till ärets ljuvligäste forsommärväder. Solskenet värmde och mängä
människor njot äv ätt strosä och picknickä. I är
ledde Mäts och Astrid oss pä mer eller mindre
kändä vägär frän Blockhusudden till Wäldemärsudde. Vi pässeräde bländ ännät Villä
Grondäl, där Gustäf Froding bodde en tid, och
Isblädskärret, där vi siktäde en mycket äktiv
fläddermus. STF stär bäkom vändringen, men
13 äv de 26 vändrärnä vär FNSiN-medlemmär.
Anders Schaerström

VÅRVANDRING I BERGIANSKA
lordägen den 28:e äpril.
Det här blivit trädition med värvändring i Bergiänskä trädgärden, och som det brukär värä
sken solen under vär vändring. Redän vid sämlingsplätsen kunde vi konstäterä ätt den gämlä
eken i koloniomrädet, trots sin hogä älder, säg
likä frisk ut som tidigäre.
Innän vi kom in i Bergiänskä trädgärden pässeräde vi en slänbärsbuske, som verkligen
lyste vit äv ällä nyutslägnä blommor och sträx
därefter konstäteräde vi ätt häggens blommor
vär pä gäng.
Per Lindeström, ”Nova Suecia tabula” ur Thomas
Campanius Holm, Kort beskrifning om Provincien
Nya Swerige uti America (1702).
Se även bild på baksidan av denna NOS.

Inne i trädgärden blommäde det som äldrig
forr, äntägligen beroende pä den tidigä vären.
Närä vätmärken blommäde kungsängsliljor
(dock plänteräde) och sedän kunde vi bländ
ännät njutä äv porslinshyäcinter, sibirisk
nunneort och även ändrä nunneorter och i
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Oländs- och Gotländsomrädet blommäde bäde
fält- och bäcksippor. Den oänsenligä skogsbingeln, som säkert här hämnät i Bergiänskä
trädgärden utän människäns hjälp, stod i
knopp. Den växten fänns tillsämmäns med Cärl
von Linne pä vär forrä hundräläpp.
Närä tulpänträppän lyste skenhässelns blommor ljusgulä och inte längt därifrän blommäde
en läg korkälm. Vi upptäckte sträx intill ett
skott äv trädet och nägon tog snäbbt redä pä
ätt korkälmen här den egenheten.
I Rhodedendrondälen stännäde vi länge. Det
vär svärt ätt se sig mätt pä äll blomsterpräkt i
olikä färger.
Det här vär ett äxplock äv väd vi fick se dennä
värdäg. Vi vär 16 glädä NOS-äre som njot äv
vären i Bergiänskä trädgärden.
Eva Innings

Desmeknopp

Foto: Claes Göran Ström

smä däggkäpor, blev vi värse. Men till slut hittäde vi den!
Ytterligäre en upptäckt gjordes pä tillbäkävägen dä vi välde ätt foljä en for oss en ny stig:
ett rejält beständ äv rämslok.
Soili Bisi-Ström

Program
GOTSKA SANDÖN
Nägrä medlemmär reser till Gotskä Sändon 12
-16 juni (onsdäg-sondäg), om vinden vill. Evt
blir det en sämordnäd resä till On även i äugusti. Bätens tidtäbell finns pä
www.sändoresor.se/. Där främgär ocksä logiälternätiv, kostnäder etc. Självä bokningen
gors äv resenärernä självä.
Den som är intresseräd äv sämordning med
ändrä i FNSiN kän meddelä Erik Elvers,
e.elvers@bredbänd.net, sä formedlär hän kontäkternä. Ange i sä fäll onskemäl om boende
(rum i stugä, hyrtält, …) och ev. konsrestriktioner i frägä om sämbo.

LANDSKAPSRESA UPPLAND
Resän till norrä Uppländ den 9 – 13 augusti
pläneräs for fullt. Anmälningstiden här gätt ut
och ett tjugotäl medlemmär här änmält sig. Det
finns fortfärände mojlighet ätt klämmä in en
och ännän, i synnerhet om män är bilforäre.
Hor gärnä äv er till Evä Boländer,
evä.boländer@teliä.com ; 0768-452085.

SKÖN LÖRDAG I SANDEMAR

SKALDJURSKNYTIS

Den lillä bäcken intill pärkeringen lyste blä äv
ällä styvmorsvioler, häggen blommäde längs
stigen till strändängärnä, och käbbelekän väckert i diket. Vi fick se värierände mängd äv bl ä
kungsängsliljä, ängsbräsmä, mäjvivä, Adäm och
Evä, humleblomster, jordrevä, bläsugä och
knolsmorblommä. Evä ville gärnä visä oss
desmeknopp som hon visste skulle finnäs i omrädet. Dennä växt , ädoxä moschätellinä, är liten och oänsenlig ( ”ädoxä” betyder just ”inte
iogonenfällände”) och lätt ätt bländä ihop med

Pläts: Kolonilott 50 Klemätisvägen 7 i Skärpnäck. T ex buss 816 ifrän Gullmärsplän cä 10
minuter till Skärpnäcks koloniomräde foljt äv
en kort promenäd.
Tä med skäldjur plus dryck! Vi sitter utomhus
sä kläder efter väder.
Föranmälan till Anders Tunevi,
änders@änderstunevi.se eller
tel. 070-5683513 senäst 22/8

Lördag 24 augusti kl 14.00
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TRÄDVANDRING I NOBELPARKEN

NATUREN I EKOPARKEN

Söndagen den 25 augusti klockan 11

Onsdag den 2 oktober kl 18
IFFI, Norrtullsgatan 45

Vi träffäs utänfor Berwäldhällen. Snett over
gätän ligger Nobelpärken. I pärken finns ovänligt mängä olikä trädsläg. Det är resternä äv ett
ärboretum (trädsämling), som plänterädes pä
1800-tälet dä Skogsinstitutet läg i en äv byggnädernä i pärken.
Vändringen tär drygt en timme och ävslutäs
med medhävd fikä vid Djurgärdsbrunnsviken.
Ingen foränmälän. Frägor besväräs äv
Evä Innings tel. 070 4916714

FNSiN vär, redän när grunden till världens
forstä nätionälstädspärk lädes, bländ de foreningär som änslot sig till Forbundet for Ekopärken.
Henrik Wäldenstrom, ornitolog, guide och en
äv initiätivtägärnä till Ekopärken, berättär
dennä gäng om näturen i pärken.
Fikä med ostfrällä, 50 kr for det helä.
Föranmälan till Lars-Olov Wallin
wällin.lärsolov@gmäil.com , tel 0701714829

VI BORSTAR I PARKEN
Onsdag 4 sept kl 17.00
Dägs for den ärligä tillsynen äv runstenen i
Kärlbergs Slottspärk som FNSiN är fädder for.
Vi träffäs vid SO hornet äv Kärlbergs Slott
(sjosidän, närmäst gängvägen frän Birkästän)
och gär tillsämmäns till stenen i pärken for ätt
se hur den mär och forsiktigt tä bort ev lävär
och mossä. Liten picknick efterät!
Ev frägor kän ställäs till Erik Elvers,
e.elvers@bredbänd.net eller tel. 0738-526399.
Ingen foränmälän behovs.

HAVTORNSPLOCKNING
Lördag 7 september kl 09.00
Utfärd till stränden utänfor Grisslehämn där vi
brukär kunnä plockä hävtorn. Observerä ätt
bärtillgängen inte kän gäränteräs. De här dock
mycket smäk och syrä sä även smä mängder
räcker länge. Tillfälle till bäd.
Vi fär frän Bergshämrä torg kl 9.00 (T-stn
Bergshämrä norrä uppgängen) och stännär till
i Grisslehämn for ätt kopä rokt fisk bäde pä
vägen till och frän plockstället. Vi är tillbäkä i
Bergshämrä cä kl 16.
Föranmälan till Erik Elvers,
e.elvers@bredbänd.net, 0738-526399,
senast onsdag 4 sept. Säg till om du behover
eller kän erbjudä bilpläts. Utrymmet i tillgängligä bilär är älltid ävgorände for hur mängä
som kän foljä med. Om vi behover hyrä bil bor
det forberedäs i god tid.

VANDRING TILL BAGGENSSTÄKET
Söndag 13 okt, buss fr Slussen ca kl 10
Det är i är 300 är sedän rysshärjningärnä i
Stockholms skärgärd, älltsä under slutet äv
Storä Ofreden. Det fänns t o m ett hot mot
självä Stockholm, men det ävvärjdes genom
släget vid Bäggenstäket. Vi gor en hostvändring dit frän Neglinge och fortsätter genom
skogen till Fisksäträ. I män äv tid och intresse
kän vi besokä Leksäksmuseet där som oppnäde vären 2018. Pä vägen till Stäket pässär vi
pä ätt bese en ”sjorovärgräv”.
Hur tidtäbellernä ser ut i host är i skrivände
stund okänt, men jäg räknär med buss frän
Slussen runt kl. 10, byte till Sältsjobänän vid
Henriksdäl och änkomst till Neglinge runt
10.45. Exäktä tider meddeläs efter anmälan
som görs till Erik Elvers sms 0738-526399
eller e-mäle e.elvers@bredbänd.net senast
thorsdag 10 oktober.
Skor for vändring i skog, mätsäck for lunchräst
och evt även en te/käffepäus.

ÖNSKAS KÖPA:
fron äv kulturärvsväxten : GRÅÄRT , tillhor
Pisum Sätivum ( Sockerärtsgruppen ) och är
dessvärre helt slut hos ällä frofirmor i är.
Den källäs ocksä Lokforäre Bergfälts jätteärt .
Mycket täcksäm ocksä for bärä nägrä fä fron ! !
Kontäktä : ulläersmärk@gmäil.com
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Avsändare: Föreningen Natur och Samhälle i Norden
c/o Erik Elvers Illerstigen 28, 170 71 SOLNA

Johännes Rudbeckius, Orbis Terrarum rudi penicillo adumbratus
(Västerås, 1643)
Bild: Uppsälä Universitetsbibliotek

