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Guldrusch i gruvbranschen
Under det senaste decenniet har världens efterfrågan på mineral och 

metall ökat kraftigt, vilket lett till att priserna ökat 4–5 gånger.

Föredrag av bergmästare
Åsa Persson, Bergsstaten

Mötet är öppet för alla

Inträde: 50 kr för den som inte är medlem i Svenska Fjällklubben.  
Glöm inte medlemskortet.

Lördagen den 16 november 2013

17.30 – Insläpp
18.00 – Styrelsen informerar

18.15 – Föredrag

Därefter mingel och enklare förtäring

Östermalmsgatan 68, Stockholm

Välkomna!

Åsa Persson. Foto: Privat

Fjällklubbens höstmöte



7

14

30

6

358 3

Ledare
sidan 5

Insändare
sidan 6

Sonfjället –  
en vandringssaga
sidan 7

Vykort från förr
sidan 14

Pyssel
sidan 20

Nytt i bokhyllan
sidan 21

Recension
sidan 22

Fjällvyn
sidan 24

Okänd växt breder ut sig
sidan 27

Fjällsmultron
sidan 30

Ny nationalpark i Jämtland?
sidan 32

Bokskatt tillgänglig via nätet
sidan 34

Svar på pyssel
sidan 35

Ordförande har ordet
sidan 36

Klubbnytt
sidan 38



4 Fjället  3  2013

 Utgivare Svenska Fjällklubben • Ansvarig utgivare Bo Evert • © Svenska Fjällklubben • ISSN 1104-6503 • Redaktörer Kalle Brisland och 
Jonathan Hansen • Redaktionen Sven-Erik Wahl och Kenneth Westerlund • Layout Inês Jakobsson • Illustrationer Mart Nyman 
Material till Fjället sänds till Svenska Fjällklubben, Fyrspannsgatan 63 ingång 61, 165 64 Hässelby, e-post fjallet@fjallklubben.se 
Material till klubbnytt sänds till e-post klubbnytt@fjallklubben.se • Annonser e-post annons@fjallklubben.se • Utgivning 4 nummer 
per år. Nästa nummer ges ut den 29 nov. 2013, annons- och manusstopp den 11 okt. 2013 • Lösnummerpris 50 kr exkl porto,  gamla 
nummer 20 kr exkl porto • Prenumerationspris 210 kr/år (Sverige), 260 kr/år (utland) • Presslagt 4 okt. 2013 • Upplaga 1 600 
Tryck Gävle Offset Omslagsbild Höstprakt i ett öde Rinim. Det är mitten av september och båtarna har slutat att gå. Höstfärgerna står 
i all sin prakt och ett par hundra meter bort betar två stora älgar i vattenbrynet. Efter en Sarekvandring med mycket regn och snö visar 
sig hösten från sin bästa sida och solen värmer skönt. Foto: David Björkén

Tänk på att du som Fjällklubbsmedlem är välkommen att vara med på alla sektioners program. 
För aktuellt program och mer information om de olika programpunkterna besök vår webbplats 
www.fjallklubben.se eller ta kontakt med respektive sektion. 

Jämtlandssektionens program för hösten är inte klart vid detta nummers pressläggning.  
Se webbplatsen för mer information.

20 oktober  
Vandring på de nordvästra delarna av 
Björkö, Göteborgssektionen 

24 oktober  
Havspaddlarnas blå band, 
Stockholmssektionen

26 oktober  
Tranbärsjakt i Kilsbergen, 
Bergslagssektionen

27 oktober  
Vandring Rövarekulan–Rolsberga–
Pinedalen, Skånesektionen

3 november  
Vandring runt Tomasboda, 
Bergslagssektionen

11 november 
Årets bilder, Bergslagssektionen

11 november 
”Människan i kyla, snö och is”, 
Göteborgssektionen 

12 november  
Fjällafton med bilder, Östgötasektionen

16 november  
Fjällklubbens höstmöte

19 november  
Medlemsmöte, Kirunasektionen

29 november
Fjället 4/2013 kommer ut

Landet runt Kalendarium

 Fjället nr 4/2013 utkommer den 29 november, men redan några veckor innan kan du 
på vår webbplats se vad numret kommer att innehålla. Skicka också gärna in ditt bi-
drag. Det kan vara allt från en idé till färdigt material i form av exempelvis text och 
bild. Kontaktuppgifter hittar du nedan.
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Ledare   En riktig fjällklubbare

Hur skulle du definiera begreppet ”fjäll-
klubbare”? En person som är medlem i 
Svenska Fjällklubben, skulle nog de flesta 
spontant svara. Men jag är övertygad 
om att vi har mer gemensamt. Här är 
tre centrala punkter.

En fjällklubbare är:

• ärlig – Inom föreningen för vi en öppen 
dialog och säger vad vi tycker. Alla är 
välkomna att förmedla sina åsikter och 
här i Fjället finns utrymme både för kor-
tare insändare och längre debattartiklar. 
Dra nytta av dessa möjligheter! Ärlighe-
ten bidrar till att utveckla klubben och 
ge den en framtid. Och när vi är på tur i 
fjällen bidrar vi till att andra kan känna 
sig trygga. Våra fjällvandrande medmän-
niskor skall t.ex. inte behöva vara rädda 
för att bli av med ägodelar.

• hjälpsam – Behöver någon hjälp ställer 
vi upp. För två år sedan kunde vi i Fjäl-
let läsa om några medlemmar som blev 
tältsökare. Under pågående fjällväders-
kurs i Pårek dök ett par upp. I det dåliga 
vädret hade de blivit av med sitt tält 
och kunde inte finna det. Genast ställde 
ett par av våra medlemmar upp och de 
kunde tillsammans hitta det försvunna 
tältet. Ett lysande exempel på hur en äkta 
fjällklubbare handlar.

• frikostig – Vi är alla villiga att dela 
med oss av våra resurser. Tillsammans 
besitter vi inom föreningen en enorm 

erfarenhet och kunskap, och den vill vi 
dela med oss av till andra. Ett alldeles 
utmärkt sätt är att arbeta ideellt inom 
klubben. Att t.ex. skriva en artikel för 
Fjället är värdefullt. Kanske kan vi också 
dela med oss av materiella ting. Har du 
ett gammalt kök eller något annat som 
ligger och samlar damm? Varför inte ge 
bort det till en ny medlem som behöver 
utrustning till sin första tur?

Att vara medlem i Svenska Fjällklubben 
är således något att vara stolt över. Ge-
nom att berätta om det kan vi i längden 
höja statusen på medlemskapet och kan-
ske också locka fler till klubben.

Själv har jag inte planerat någon fjälltur 
ännu. Som typisk skåning har jag, trots 
fjällbesök vintertid, aldrig stått på ett 
par skidor, men vem vet – denna vinter 
kanske det är dags för den första skid-
turen. Vi får se.

I detta nummer kan du läsa om famil-
jen Smedberg Östlings gemensamma 
fjällmålning och Måns Hedin har grävt 
i fjällarkivet och ger oss via vykort en 
historisk tillbakablick över Kungsledens 
allra nordligaste sträckning.

Trevlig höstläsning!

Jonathan Hansen
jonathan@fjallklubben.se



6 Fjället  3  2013

Insändare
VaRFÖR SaMISKa NaMN? 

Jag har sedan några år noterat att man 
i tidningen i allt större utsträckning 
använder samiska namn på fjäll, dalar 
och platser i Lappland. Jag tycker det är 
synd – jag kan inte samiska och har svårt 
att uttala de för mig nya långa namnen 
med olika accenter. Dessutom försvåras 
orientering i bilder och kartor och vissa 
texter blir svåra att följa då man har 
svårt att orientera sig i landskapet.

Så min enkla fråga är: Varför har man 
frångått de hävdvunna svenska namnen?

Jag tror att jag som svensktalande inte 
är ensam om denna fundering. Om inte 
annat så kommer redaktörens korrektur-
läsande att underlättas om man återgår 
till gammal benämning och stavning.

Håkan Bjerneld

SVaR: 

Redan 1972 antogs en FN-resolution 
som reglerar stavning av ortnamn på 
minoritetsspråk, vilken låg till grund för 
Lantmäteriets beslut att införa samisk 
stavning på fjällkartorna (se Fjället 
nr 4/2009). Sedan dess har den gamla 
stavningen fasats ut mer och mer och 
återfinns numera på mycket färre ställen 
än förut – och längre fram kommer den 
förmodligen knappt att användas över 
huvud taget.

Då kartor är en färskvara blir valet av 
skrivsätt därför i grunden en praktisk 
fråga, oavsett vad man tycker om för-
ändringen som sådan – vi skriver namnen 
i den form de uppträder på de kartor 

som finns idag, då det är dessa som folk 
de facto kommer i kontakt med, nu och 
framöver. Eller, uttryckt på ett annat sätt: 
Kartorna ser ut som de gör, så man får 
helt enkelt gilla läget.

Vad gäller korrekturläsningen förhåller 
det sig precis tvärtom, av samma anled-
ning. Att kontrollera ett samiskt namn 
innebär kort och gott att läsa innantill 
på en aktuell karta, medan en äldre 
försvenskad form kan vara betydligt 
svårare att verifiera eftersom vi då måste 
leta rätt på källmaterial som i värsta fall 
är flera årtionden gammalt. Inkomna 
texter redigeras inom gränserna för det 
skrivsätt som författaren valt, förutom i 
de fall där olika ortografier blandats, då 
konsekvens prioriteras – att se exempel-
vis Reaiddáčohkka bredvid Räitavagge 
blir bara förvirrande.

Summa summarum: Vi använder de sa-
miska namnen för att tvärtom underlätta 
orientering på kartan – dagens karta.

Red.

Ibland är det mer än bara ortografin 
som ändrats. Foto: Kalle Brisland
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Sedan tjugo år tillbaka målar vi 
vuxna i familjen ett gemensamt 
fjällmotiv, men ju närmare nuet 

vi kommer desto mindre yviga ter sig de 
förr så djärva penseldragen. Dessutom 
verkar rörelserna stagnera och mest av 
allt kretsa kring samma punkt. Nyan-
serna är nu mer i milda gröna toner, 
närmare skogsfjäll och mossa än knallblå 
högfjällsterräng. De vita, ännu omålade 
fälten på duken skulle kunna tas för snö-
täcke och familjeskida på längden… eller 
glaciär och tänk om vi skulle kunna ta 
språng, skarpa traverser, Abiskoalperna 
och vidare in på norska sidan, Sydpilaren 
på Stetind…

Det går en markant gräns genom vårt 
fjällmotiv. Gränsens tjocklek dras mel-
lan våren 2007, när Beata, vår första 
dotter föds och hösten 2008, när vår 

Hur skriver man, visa! uppmanar 
Nora och jag börjar skriva ”Son” 
men ändrar genast till ”Sån”. Det 
ser konstigt ut. Ändrar tillbaka till 
”Son” men inser att det också ser 
konstigt ut. Matti, ropar jag, skriver 
man Sonfjället med o eller Sånfjället 
med å? Han tvekar. Beata ritar ringar 
på sitt papper och konstaterar lugnt 
att det spelar nog ingen roll egentli-
gen, det går att skriva med både och, 
men, fortsätter hon och stryker kryss 
över ringarna – varför heter det så, 
mamma, det vet du väl?

andra dotter Nora föds. Två barn utgör 
tillsammans den klara skiljelinjen mel-
lan före och efter i vårt fjällmotiv. Till 
familjen eller snarare flocken hör också 
Birka, schäfertiken som denna sommar 
fyllde tio år och numera kvalar in som 
hundpensionär. 

Vi har haft det lite tufft i planeringen 
av äventyren de senaste somrarna, 
vintrarna. Vi vuxna har haft viljan att 

Sonfjället –  
en vandringssaga
text av Åsa Smedberg Östling  
foto av Matti Östling

Förändrat friluftsliv.
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på något vis kunna fortsätta måla fjäll-
motiven tillsammans och närt en aldrig 
sinande längtan efter de riktiga fjällen, 
de riktiga bestigningarna, de riktiga vy-

Fjällgran och urskogstall.

erna. Samtidigt har vi haft ambitionen 
att i försiktighetens tecken försöka fostra 
oss till en fjällfamilj. Vi vill helt enkelt 
kunna upptäcka den fantastiska fjällvärl-
den tillsammans och in i framtiden. De 
ständiga frågorna cirkulerar som vråkar 
över våra huvuden, runt kartor och an-
teckningsblock: Är det möjligt att flytta 
fokus från hur en fjälltur ”ska vara” till 
hur den ”kan vara” med hjälp av bar-
nen? Går det att omförhandla villkoren 
för vad vi vuxna i familjen anser som de 
riktiga fjällen, de riktiga bestigningarna, 
de riktiga vyerna?

Det här är vår berättelse. 

Fjällgran och urskogstall
Den första turen till Sonfjället flyter sam-
man med nästa tur och nästföljande och 
den senaste turen tar heller aldrig slut 
utan övergår i planerna inför komman-
de. Sonfjället har sedan vi ”upptäckte” 
det för ett tiotal år sedan utövat en stark 
dragningskraft på oss. Det är lättillgäng-
ligt, ger en genuin fjällkänsla och har 
dessutom en mångsidighet i upplevelsen. 
Här finns levande fäbod och fjällkor med 
skälla som klämtar över fjällsidan. Vi hör 
den inte idag, vi är på andra sidan fjället 
men en och annan björn lär väl höra den.

Men nu går det renar här, säger Beata 
och ställer sig på kanten av spången. Gå 
förbi, manar hon lillasyster som passerar, 
skuttar fram och på samma sätt ställer 
sig på kanten av spången, på brädbiten 
som sticker ut vid skarvkanten, korset 
som binder samman. Gå förbi, säger 
hon, en vandringslek de själva hittat 
på när naturen och småpratet avtog i 
intresse. Vi vandrar invid småklung-
ande fjällbjörkar och spretiga, märkligt 
toppade granar. Precis som på Fulufjäl-
let några mil söderöver har man här 
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upptäckt fantastiskt gamla granar som 
förökat sig genom att låta grenarna slå 
rot och bilda egna stammar, med samma 
ursprung alltså – ja flera tusen år faktiskt. 
Även bland björkarna sker den så kallade 
vegetativa förökningen och här bildas 
mönster och former som får tanken att 
kretsa kring kultur; när blir natur kultur, 
finns det klara gränser som talar om 
när den ena övergår i den andra? Måste 
människan vara delaktig i skapandet av 
kultur eller räcker det med att hon är 
den som tolkar?

Matti och hunden står en bit upp på fjäl-
let och undersöker en kringlig grankjol. 
Barnen har satt sig vid spången och byg-
ger inhägnader åt ödlor och drakar. Jag 
blickar. Fjäll och skog. Det stora breder 
ut sig framöver, så långt ögat når. Så 
länge vi har funnits på denna jord, i dessa 
skogar med samma vattendrag, källor, 
sjöar, hav. Fjäll efter fjäll och träd vid 
träd och vägarna som minner om män-
niskans önskan att färdas, mötas och åter 
fara. Alla dessa träffpunkter, handelsvä-
gar, farleder. Jag letar i skogen nedanför, 
där någonstans vid fjällets fot finns en 
avskild ruta som huserar Hede urskog.

Även om alla våra skogar tuktats – mar-
ken beretts och naturen blivit anpassad, 
furorna står i raka led och väntar på 
att kapas – så finns det efterlämningar, 
sparade områden, ännu några fält där 
naturen får härska fritt, där minnen av 
en storslagen skog finns bevarad. Sätter 
man sig på en fallen fura i Hede urskog 
ser man stammar, månghundraåriga 
gamla stammar som sträcker sig mot 
skyn eller vrider sig spiralt eller som den 
vi själva sitter på, en drake eller jättens 
gamla häst. Kanske förväntar vi oss 
något annorlunda här, bara för att det 
är en uråldersskog eller så är det just 

på dessa platser folkväsen lever kvar, 
eller minnena av dem. Skuggor som rör 
sig, borta. Smygare som följer på håll. 
I ögonvrån syns de som en aning men 
när ögat söker fånga glider de undan 
och försvinner bakom en stam eller sten 
eller annat vilt och vuxet.

Ristning i fjällets hjärta 
Det blåser duktigt när vi kommer upp i 
passet mellan Gråsidan och Valmfjället 
och vinden ska inte mojna förrän stigen 
klättrat ända ner till Sododalen. Men 
vänta nu, gå inte i förväg, ropar Beata 
och jag stannar och väntar in henne 
innan ögat skönjer nämnda dal.

Beata flämtar till. Så brister hon ut i ett 
ivrigt Körsbärsdalen, å det är ju Körs-
bärsdalen, det vackraste jag sett, mamma 
ropar hon och drar i min hand, vi skyn-
dar oss ner! Och väl nere – i vad som 
kallas själva hjärtat av Sonfjället – blir 
upplevelsen märkbart självklar, tydlig, 
som om synen får skärpa. Naturen och 
färgerna, ris och björk, stenarna, fjällets 
stigning, himlen, ja allt ger intryck av att 
vara målat nyss, så färska är konturerna, 
detaljerna, ännu fuktiga i färgen men 
med drag av evighet. Och ändå här i ett 
grönskande paradis kan jag inte undvika 

Låt inte skulden vandra vidare.
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omvänd väg. Undrar om pilgrimen redan 
varit uppe på Sonfjället eller om den just 
var på väg. Ett träd med tradition skriver 
Riksantikvariet. Markeringar i trä som 
minnen och händelser som är värda att 
arkivera, spara. Det som kan vara så 
svårt när vi vill förklara för barn är att 
det oftast finns flera nyanser att beskriva 
och ta hänsyn till. Att allt här i världen 
inte går två och två, hand i hand, på raka 
led och att det kanske inte finns ett svar 
på varje fråga. 

Låt inte skulden vandra vidare 
Det ligger en folder i stugan som handlar 
om klimat och energi. Beata försöker läsa 
men har ännu svårt för små bokstäver 
och räcker över foldern till mig. Jag 
börjar läsa om växthuseffekten och får 
genast frågor att besvara. Men om det 
blir varmare så kan vi ju bada ute hela 
tiden! tjoar Beata och innan jag hinner 
bemöta påståendet så far bägge barnen 
ut genom dörren och strax sitter de och 

Sonfjället – gåtan som söker svar.

tanken på en orm, att Körsbärsdalen 
också talar för en Törnrosdal. Att det 
oskuldsfulla vita plötsligt färgas rött. 
Baltzarfejden, när norsk mark skulle bli 
svensk och områden ockuperades och 
gårdarna i Hede brändes ner och allt 
av värde rövades och folket flydde inåt 
fjällen. Kanske hit till denna dal? Med 
tengilsmän i hasorna.

Raststugan är rustad med bänkar och ett 
rejält tilltaget bord. Det är klotter och 
inhuggna bokstäver i ytan och barnen 
undrar givetvis. Så svårt det är att försö-
ka förklara varför vi anser att tecken och 
pennstreck i det här bordet är fel men att 
ristningar som folk gjorde förr är kultur 
och viktigt att bevara. Det finns en torr-
fura neråt Nysätern, längs klövjestigen 
mellan Råndalen och Hede, en fura med 
ristning           . Någon ristade i trädet här 
och ville märka ut att på denna plats dog 
en pilgrim på sin vandring mellan nå-
gonstans och Nidaros (Trondheim) eller 

1716
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leker nere i en torrlagd fjällbäcksfåra. 
Men varför ska vi alltid få höra om allt 
vi ställer till med från myndigheters håll, 
suckar jag och lägger ifrån mig klimat-
informationen. För det anser jag är fel, 
denna kollektiva skuld som så tidigt som 
möjligt ska läggas på individen, på bar-
net. Klimatförändringen och polarisen 
som smälter undan, alla varelser på jor-
den som råkar illa ut. Det är inte barnens 
skuld. Det måste krävas ansvartagande 
av oss som lever nu, men detta inklude-
rar inte barnen. När vi vuxna var små 
säger minnet att det inte alls pratades 
på samma sätt om klimatförändringar 
som det görs idag. På den tiden (och det 
var ju inte så väldigt länge sen) var det 
positivt med värme och det siades om 
ett – och som vi då uppfattade som snart 
kommande – medelhavsklimat på våra 
breddgrader med odlingar av persika, 
aprikos. Men, garderade man sig, det 
kunde också hända att det först tog vid 
en liten istid…

Lära av det förgångna 
Fimbulvintern, den stora vintern som i 
nordiska mytologin utgör eller föregår 
världens undergång, verkar ha förank-
ring i faktiska händelser. På 500-talet 
talar flera senantika källor om hur solen 
förlorar sin kraft och att varken månen 
sken eller stjärnorna tindrade som tidi-
gare. Skuggorna föll inte som förr. En 
möjlig förklaring till detta skulle vara 
ett enormt vulkanutbrott i nuvarande 
El Salvador vars verkningar förändrade 
livsvillkoren för människan och särskilt 
för folken som bodde i norr. Lagringar i 
Grönlandsisen och årsringar i Sibiriska 
träd visar på rester från ett förmodat 
vulkanutbrott vid just denna tid. Ett dis 
över världen och somrar utan värme, 
utan tillräcklig sol, får förödande konse-
kvenser för liv i nord, då grödorna gror 
och sådden ska skördas. Man beräknar 
att hälften av Skandinaviens befolkning 
dog under loppet av tio år – missväxten 
var stor och folk fick ingen föda. Det 
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talas om ett raseri till följd av katastrofen 
och att människor kanske övergav sin 
tidigare tro. På gotländska bildstenar 
försvinner solskivan och i dess ställe 
träder (som man tolkat) asagudar och 
krigare fram. Från solkult till krigskult 
som genom ett trollslag. Folkvandringar 
tog vid, boplatser sedan tusen år tillbaka 
övergavs på grund av strider, i kampen 
för en överlevnad. Det tog många gene-
rationer innan odlingslandskapet blev sig 
likt och man menar att vulkanutbrottet 
orsakade den största förändringen av 
bebyggelsemönstren i Sverige under de 
senaste 6000 åren.

Somrar utan värme och sol som lika 
gärna kunde heta vinter. Fimbulvinter. 
Det finns berättelser, sagor, sånger, myter 
som tillsammans med nyfikenhet och 

vetenskap kan hjälpa oss förklara och 
förstå. Inte allt men mycket.

Beata kommer nerhasande i stigbranten 
från gräsplatån där tältet står, vårt tält 
som en strålande orangeröd sol. Hon bär 
med sig flaskor att fylla, jag har med mig 
disk. Vi går på gungfly men utan vatten 
under, en tätbevuxen delta-ö med smala 
stigar genom snåren. Det porlar av en 
bäck, men vi ser den inte förrän vi står 
rakt ovanför och vatten flödar rusigt 
fram som från en underjordisk källa, 
springbrunn. 

Om natten lyssnar jag till stillheten, 
bara ett tunt stycke tyg mellan mig och 
universum. Ett fladder letar sig förbi då 
och då eller kanske en lämmel intill du-
ken. Tunga, lätta andetag från tre intill 
och snarkningar från hunden. Om nat-
ten lyssnar jag till porlandet ur Mimers 
brunn eller Sôn som de hedniska skal-
derna kallade den (och kring vars säv-
omvuxna gräsrand diktens sådd växer). 
Och när sovanden lämnar och själen gryr 
inser jag stjärnklart och samtidigt det så 
banala: Jorden med dess höga fjäll, stora 
skogar och djupa källor är till låns, ett 
arv vi alla är satta att förvalta, förvalta 
detta arv och minnen från en svunnen 
tid som manar om en framtid. 

Sonfjället – gåtan som söker svar 
Du Beata, säger jag, det finns inget 
enkelt svar på frågan om vad Sonfjället 
egentligen betyder. Vad tror du själv? 
Jag tror, säger hon och för undan luggen 
från ansiktet med en hemtam rörelse, jag 
tror att det betyder att det föddes många 
sonar här. Många pojkar. Så vänder hon 
ryggen åt mig och vandrar vidare längs 
spången. Sonar, det ordet har jag inte 
råkat på i mitt sökande, men en mängd 
variationer som pockar på tolkning. 

Lära av det förgångna.
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Åsa Smedberg Östling med familj bor i Sköndal och har fina skogsstigar, boulder-
klippor och bra skridskoföre runt knuten. Till vardags driver hon en utredningsfirma 
och intresserar sig annars för ämnen som kulturhistoria och litteraturvetenskap.

Matti Östling har, utöver de gemensamma familjeintressena, en önskan om att få 
tiden att räcka till längre cykelturer än till och från jobbet. arbetar som fotograf van-
ligtvis inriktad på urbana landskap, mänskligt formade miljöer.

Ristning i fjällets hjärta.

Men det, viskar jag så tyst att jag själv 
knappt hör, det får vänta tills du själv 
vill söka i källorna. Och förresten så 
stavar vi Sonfjället med o. På 80-talet 
ändrades stavningen till Sånfjället då 
det skulle stavas som det lät, men efter 
diskussioner och överläggningar på hög-
re instans beslutades det för några år 
sedan för Sonfjället och Sôna, som det 

kallas, får även i fortsättningen locka 
till vidare tolkning och analys. Men det 
får vi kanske berätta om en annan gång.

Men gå förbi en gång till, ropar Nora och 
jag får vända tillbaka några meter vid 
sidan av spången för att kunna passera 
henne åt rätt håll igen. Gå förbi, skrattar 
hon och så fortsätter vi vår vandring.
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Vykort från förr
text av Måns Hedin

De svenska vykorten introducerades år 1891 och hade sin storhetstid under 
1900-talet och då främst de tidigare åren. Man räknar med att år 1903 postades 
48 miljoner vykort i Sverige. Färgkorten kom på 1950-talet men bara 10–20 år 
senare avtog kortskrivandet; man kunde ta egna foton, telefonera eller på annat 
sätt dokumentera sin närvaro på främmande platser. Från de stora fjällanlägg-
ningarna finns många kort från skilda tider, men ibland gav sig vykortsfotografen 
in i fjällvärlden för att få udda objekt. Här är några smakprov.

Svenska Turistföreningen köpte 1902 tre befälsbostäder i Abisko och kunde öppna för turister i 
blygsam omfattning. Det nybyggda ”Härbärget” kunde 1906 ta emot 60 gäster. Efter flera om- 
och tillbyggnader skapades ett stort trähuskomplex, som tyvärr brann ned 1949 varefter en ny 
tegelborg invigdes 1952. Abisko är klassiska utgångspunkten för Kungsleden söderut.
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Första stugplatsen efter Kungsleden är Abiskojaure där ett hus sattes upp 1907. Detta hade 
två rum och kunde hysa 12 personer. I dag finns tre stugor som rymmer 53 personer.

På detta färgkort från Alesjaure syns gamla stugan (från 1940) till vänster och en ny 
stuga till höger.
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På detta kort från 1950-talet finns i Alesjaure en torvkåta (t.h.), en s.k. prismahydda (från 
1929) och den 1940 byggda tvårumsstugan.

I Alesjaure fanns till en början en torvkåta (1909), som 1929 kompletterades med en s.k. pris-
mastuga (två breda bäddar) och år 1940 tillkom en tvårumsstuga, som syns på bilden. Efter en 
brand 1978 byggdes en ny stor anläggning (86 bäddar) några km längre norrut.
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Ankomst till Sälka på 1960-talet. Nu finns här dessutom en vedeldad bastu.

 I Sälka fanns 1951 en tvårumsstuga (från 1940), en prismastuga (1930) och en kåta från 
1935. Man ser boplatsen längst till höger nere i dalen. Nu finns här tre stugor med 54 bäddar.
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Singistugan på detta sommarkort från 1948 var en prismahydda från 1929 med två breda 
bäddar. Dessa små hus har två triangulära gavlar och branta väggar/tak. Nu är här en stor 
stugplats med tre byggnader och 46 bäddar.

Kebnekåtan (mellan Sälka och Singi) från 1909, ombyggd 1935, på den tiden det var en riktig 
torvkåta. Här inne fanns renhudar, filtar, hink, spade m.m. Senare uppfördes här ett konventio-
nellt rastskydd. Kebnekåtan är lämplig utgångspunkt för vinterbestigning av Kebnekaise. Kortet 
är från slutet på 1940-talet.
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Måns Hedin är docent/övertand-
läkare i Gävle/Falun och är medlem  
i Fjällklubben sedan 1979.

I maj lade anna Niva fram masteruppsatsen i översättningsvetenskap Som en blånande 
borg i förlängningen – En analys av den tyska översättningen av På fjälltur: Sarek med fo-
kus på termer och bildspråk vid Stockholms universitet. Niva har undersökt hur över-
sättaren Florian Martin har återgett naturbeskrivningarna som speglas i termerna 
och bildspråket, och hur denna återgivning påverkar läsarens uppfattning av boken.

analysen visar att bildspråket till största delen har bevarats. Majoriteten av termerna 
var dock översatta med generaliseringar, vilket Niva menar kan innebära att författa-
rens specialkunskaper undanhålls. anna Niva drar slutsatsen att ”detta i kombination 
med att författarens personliga engagemang för fjällen uttrycks i något lägre grad i 
och med bildförluster i översättningen av bildspråket kan innebära att guidebokens 
trovärdighet uppfattas som något lägre i den tyska översättningen”.

GRUNDSTEN MINDRE TROVäRDIG PÅ TySKa 
VISaR STUDIE

Första Kebnekaisestugan uppfördes 
1907 och var helt byggd i sten. Många 
om- och nybyggnader har tillkommit, men 
ursprungshuset hänger fortfarande med. 
Anslutning till elnätet ägde rum 1966. Kortet 
är postgånget 1917.
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Fyll i svaren i de lodräta fälten. Det vågräta markerade fältet bildar en central 
adress för oss fjällklubbare. Temat är Svenska Fjällklubben och svaren går att 
hitta på vår webbplats.                                                 

Pyssel: Ordfläta
av Sven-Erik Wahl

1. Information om SFK:s 
aktiviteter finns naturligtvis på  
webbplatsen, men du hittar info även här.

2. SFK:s bibliotek rymmer cirka 2000 titlar. 
En av böckerna är Yosemite Climber – vem 
är författaren? 

3. SFK har fem olika medlemskategorier, 
däribland fullbetalande, ungdoms-, familje- 
samt barnmedlem. Vad är den femte 
medlemskategorin?

4. Från vilken organisations webbplats 
kan man gratis skriva ut en geologisk 
karta?

5. I denna finns SFK:s riktlinjer för ageran-
det utåt.

6. Heter Svenska Fjällklubben på engelska.

7. Här hölls SFK:s fjällväderkurs 2012.

8. När kom det första numret av SFK:s 
klubbtidning ut?

9. Dag Hammarskjöld som var vår 
ordförande 1946–51 formulerade ”vid 
pipande xxx dans…” Vems dans?

10. I Jämlandssektionens logotyp finner 
man detta djur.

11. Var går SFK:s fjälledarutbildning vinter i 
mars 2015?

12. I Fjällklubbsbutiken kan du bl.a. köpa 
en buff. Vilket material är den gjord av?

13. Handlar vår årsbok Till Fjälls 2005–
2007 om.

14. Köpte Katterjaurestugan 1936.

1.

2.

3.
5.

6.

7.

8.4.

9.

10.
11.

12. 13. 14.

Facit finns på sidan 35.
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Där vindelfjällen tar vid
Hans Nyström
Carlsson 2012

Där vindelfjäl-
len tar vid tar sin 
utgångspunkt i 
Ammarnäs, som 
författaren Hans 
Nyström har be-
sökt många som-
rar. Vid en första 
anblick kan man 
tro att det är en fotobok, men det är 
texterna som dominerar. Nyström 
skriver trevligt och klart, och varvar 
personliga erfarenheter med intervjuer 
och djupdykningar i historien. Tidvis 
märks det tydligt att han är historiker. I 
baksidestexten står det att boken bjuder 
på ”ett rikt och storslaget bildmaterial”. 
Gott om bilder finns det, men de håller 
tyvärr inte så hög kvalitet. De fyller dock 
en viktig funktion då det Hans Nyström 
skriver om blir tydligare.

Där ingen skulle tro att någon  
kunde bo – Den andra boken
Oddgeir Bruaset & Tor Sivertstøl
Votum förlag 2012

I SVT har tidigare de två säsongerna av 
det norska tv-programmet ”Där ingen 
skulle tro att någon kunde bo” sänts. 
Boken är baserad på programmen som 
handlar om personer som av olika an-
ledningar bor långt från staden – såväl i 
norra som södra Norge. Vi kommer nära 
människorna och får höra historierna 
bakom dagens situation. Bokens fotoma-

Lär känna våra sällsynta fjällväxter
Mora Aronsson, Margareta Edqvist  
& Thomas Strid
SBF-förlaget 2013

I fjällen finns en mängd 
arter som är mer eller 
mindre sällsynta. Lär 
känna våra sällsynta 
fjällväxter ger en god in-
sikt i vilka dessa arter är 
och var de går att finna. 
Boken är delvis en in-
struktion till floraväktare 
(personer som jobbar 
ideellt med att bevaka hotade växter) 
som vill hjälpa till att inventera arterna 
i fjällen, men den är till stor del också 
en klassisk flora. De flesta botaniskt in-
tresserade kan därför ha nytta av boken. 
En mängd positiva inslag finns, t.ex. de 
utförliga beskrivningarna där bl.a. kän-
netecken, blomningstid och förekomst 
ingår. Varje art har ett helt uppslag, vilket 
gör att stora och tydliga bilder får plats. 
Inbindningen som är av typen flexband 
gör boken lämplig för användning i fält.

Jonathan Hansen är redaktör för 
Fjället. jonathan@fjallklubben.se

Nytt i bokhyllan
terial – dokumentära 
bilder, vackra natur-
scenerier, konstnär-
liga alster och gamla 
familjebilder – är 
omfattande och hål-
ler hög kvalitet.
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Fjällklubbaren Fredrik Neregård kom i 
början av sommaren ut med en guide-
bok om Sarek, som efter otaliga turer 
närmast blivit hans andra hem – eller 
snarare hans riktiga hem, som han själv 
skriver i förordet.

Det har på senare år publicerats flera 
böcker om just fjällvandring i Sarek, men 
det som särskiljer denna är att det här 
tas ett helhetsgrepp på ämnet – istället 
för att utgå från ett antal ”från start till 
mål”-turer grundar sig Neregårds bok på 
individuella färdvägar som läsaren själv 
får pussla ihop på önskat sätt.

En betydande del av sidorna används 
även till att beskriva färdvägar utanför 
nationalparkens gränser samt till, från 
och kring naturliga start- och slutpunk-
ter, komplett med information om de 
olika typer av transportmedel som finns 
att tillgå. Eftersom det alltid tar minst en 
dag eller två att över huvud taget ta sig in 
i parken spelar dessa platser en stor roll, 
både som utgångspunkter och hägrande 
mål, varför detta avsnitt är mycket upp-
skattat och väl värt sitt omfång i boken.

Det största avsnittet ägnas dock, som 
sig bör, åt färdvägar inom parken. Dessa 
är uppbyggda kring en rekommenderad 
rutt (markerad på en detaljerad fjäll-
karta), som oftast följer en dalgång, 
med förslag på tältplatser, toppturer och 
andra utflyktsmål längs vägen. Dessutom 
finns vanligtvis minst en alternativ färd-
väg beskriven, vilket är särskilt trevligt 

Recension

då det ofta är sådana som kan bjuda på 
de riktiga guldkornen. Resultatet är ett 
finmaskigt nät som kan beskådas i sin 
helhet på en översiktskarta i början av 
boken, men trots detta hade jag vid vissa 
tillfällen lite svårt att hitta vilken färdväg 
en viss delsträcka egentligen tillhör när 
flera rutter sammanfaller.

Ruttbeskrivningarna är ofta översiktliga 
men innehåller på många ställen intres-
sant historisk och geologisk information 
om det aktuella området, vilket ger extra 
djup och även i vissa fall väcker viss 
nyfikenhet som en ren ”vandringstext” 
inte skulle ha gjort. Dock kan jag tycka 
att särskilt vaden många gånger kunde 
ha beskrivits utförligare, istället för att 
ofta reduceras till en enordig klassifice-
ring i texten och en markering på ruttens 
kartutsnitt. Om ett vad exempelvis be-
tecknas som i normalfallet ”medelsvårt” 
skulle jag gärna sett lite mer information 
om vattenföring, bottens beskaffenhet, 
väderkänslighet o.s.v.

Ortnamnen följer glädjande nog till allra 
största delen aktuellt skrivsätt, även om 
det ibland blir inkonsekvent med olika 
ortografier intill varandra. Vid sidan av 
en del korrekturfel har även den auto-
matiska(?) avstavningen orsakat ett stort 
antal tveksamma brytningar av samiska 
ord (t.ex. ”Sarektjå-hkkå”), vilka för den 
språkligt känslige i längden blir störande.

Fotografier ges stor plats genom hela 
boken – vissa över hela uppslag – och 

Inspiration för de vana
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Kalle Brisland är redaktör för Fjället. 
kalle@fjallklubben.se

FJäLLVandra I 
SareK  

Fredrik Neregård 
Förlag: Calazo 
Utgivningsår: 2013
Sidor: 288

Svårslagen lägerplats ovan Rapaselet.

är genomgående av hög kvalitet. Många 
frångår den gängse naturbildsstandarden 
och inkluderar även människan som en 
naturlig del i landskapet, ofta i rörelse 
eller i färd med någon form av lägerpys-
sel. Detta bidrar till att göra läsningen 
mer personlig och de många bilderna 
med resta tält skapar tillsammans med 
en bred katalog över parkens olika delars 
särart en god närvarokänsla – man vill 
vara där, helt enkelt.

Författarens avsikt har varit att låta 
bilderna avlasta texten ifråga om ter-
rängbeskrivningar (tusen ord och det 
där), men det når inte riktigt ända fram 
alla gånger – motiven är ofta lite för 
specifika för att fungera som referens på 
det sättet. Å andra sidan kan detta sägas 
hänga ihop med det om vaden ovan – 
istället för att servera varenda detalj ur 
ett ”gör si, gör så”-perspektiv överlåter 
Neregård själva upplevelsen och ansva-
ret för denna till läsaren. För det här är 

egentligen inte så mycket en guidebok 
som en inspirationsbok, där det tas för 
givet att man har vana nog att själv upp-
täcka och hantera saker och ting längs 
vägen – vilket även uttryckligen nämns i 
inledningen, som saknar grundläggande 
tips om utrustning och dylikt i stil med 
exempelvis klassiska Fjällboken.

Med andra ord är det här en bok som 
borde passa den genomsnittlige fjällklub-
baren fint.
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Fjällvyn Sjöfallsdalen

endast några kilometer kvar till slutmålet Saltoluokta öppnar sig den magnifika 
Sjöfallsdalen i all sin höstprakt. Det är mitten av september och årets längre 
Sarekvandring har karakteriserats av regn och snö, men vi har bjudits på ett 

fantastiskt sceneri av ett Sarek klätt i höstfärger och vitpudrade fjälltoppar. Det är 
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lätt att känna ödmjukhet sådana tillfällen men när bilden tas börjar Saltoluoktas 
närbelägna stugvärme så smått kännas lockande.

Text och foto: David Björkén
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Under två februaridagar tidigare i år deltog Svenska Fjällklubben i en sedan länge pla-
nerad och emotsedd fjällkonferens i Åre, med 90 deltagare från såväl offentlig som 
privat sektor liksom ideella organisationer. arrangör var Fjälldelegationen, ett sam-
verkansorgan för hållbar utveckling i fjällvärlden som består av landshövdingarna i 
de fyra fjällänen

Syftet med konferensen var att skapa en mötesplats för fjällfrågor med särskilt fokus på 
turism, vindkraft och ansvar och därigenom komma fram till en bild av hur saker och 
ting ser ut just nu samt vilka trender och kommande utmaningar som finns inom fältet.

En sammanfattning av konferensen finns på vår webbplats www.fjallklubben.se.

EFTERLäNGTaD FJäLLKONFERENS

I Sverige är ”fjällen” ett otvetydigt namn på den skandinaviska bergskedjan, men på 
andra sidan densamma nöjer man sig inte med något så enkelt. Norskans fjell är mer 
allmänt till sin betydelse, varför Norsk Geologisk Forening utlyste en tävling för att 
namnge ”den namnlösa fjällkedjan”. Drygt 5000 förslag inkom och det namn som 
nu slutligen står som segrare blev alltså Nordryggen. Om namnet får fäste på svensk 
sida – eller ens norsk, till att börja med – återstår att se, men ett stalltips är att ”fjäl-
len” kommer fortsätta vara den förhärskande benämningen.

NORDRyGGEN –  
OM NORRMäNNEN FÅR BESTäMMa

Norrmännen döper (om) fjällkedjan. Foto: color line/per, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)
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”Även några liv kunde räddas. Vi fanns ju där oftast ingen annan fanns.” De 
knappa orden som Reet Läntha själv skrev om sina tjugosex år i Aktse hör till 
dem jag minns bäst från mina fjällsmultronböcker.

Okänd växt breder ut sig
text av Göran Fagerström

när jag hade varit redaktör för 
Fjället några år tyckte jag att 
det behövdes ett tydligt forum 

för kortare artiklar om vandringar och 
platser. Samtidigt kom ett hetsigare 
vandrande med korta men milslukande 
turer, gärna till ”häftiga” affischnamn 
som Sarek. STF kände höjda krav på 
stugornas standard och svarade emot av 
kommersiella skäl. Psykologen och präs-
ten Owe Wikström har skrivit en bok 
som heter Långsamhetens lov och jag 
ville starkt föra fram fjällvandring som 
ett sätt att varva ner inför nästa arbetsår.

Jag ville också visa att det alldeles intill 
de stora autostradorna i fjällen finns av-
stickare eller bara en underbar tältplats, 
alltså att man behöver inte dra till trakter 
med besvärliga kommunikationer och 
långa anmarscher. Så jag uppfann den 
hittills okända arten fjällsmultron och 
gav den till och med ett korrekt latinskt 
klingande namn: fragaria alpina. En god 
vän ritade en logotyp, mer stiliserad än 
den nuvarande, som jag genast såg var 
kongenial.

Samernas vägmärken
Det första fjällsmultronet skrev jag själv. 
Det handlar om samernas okända sätt 
att nå Mårmaområdet från Vistasdalen 
via Leavášvággi. Jag tycker fortfarande 
mycket om det, eftersom det förmedlar 
insikten att samerna var där innan de vita 

männen, är en mycket bekvämare väg än 
leden från Vistasstugan och slutligen står 
för avskildhet och orördhet.

Efter starten 1990 slog idén an och det 
kom spontana bidrag från läsarna. Men 
som redaktör kan man inte vänta på 
att det ska dunsa artiklar i brevlådan, 
man måste ragga. Genom åren hade jag 
skapat mig ett stort kontaktnät både 
inom och utom klubben, visste vilka 
som tenderade att dra sig bortom all-
farvägarna och kände många som var 
”specialister” på olika områden. Och jag 
hade ju också ett eget förråd att ösa ur 
om det rådde torka, så det gick att hålla 
igång spalten med trogen hjälp så länge 
jag var redaktör. 

Flera plockare återkom, som Ola Ljung-
qvist, Björn Winell, Dan Åslund och an-
dra. Det har resulterat i både informativa 
och poetiska berättelser från områden 
som Padjelanta väster om de stora 
sjöarna, trakterna kring Kvikkjokk, 
Ikkesjávrre, Ammarfjället och trakten 
norr därom mot Nasafjäll, liksom många 
okända och underskattade jämtländska 
områden, men också annat än högfjäll, 
som Muddus och Sjöfallsstugan. Kring 
Narviksvägen finns det ett outtömligt 
förråd och jag är särskilt glad över bidrag 
från Kirunasektionens medlemmar och 
andra som vistats länge i Abisko. Gearg-
gevággi, Vadvetjåkka nationalpark och 
delar av Kuokkelområdet är trakter där 
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få rör sig som man kan använda några 
extradagar till, bara det inte regnar, och 
de finns med flera gånger.

Blev böcker
Även om vissa medlemmar har kvar 
alla sina Fjället ville jag ge smultronen 
en korg och även nå vandrare utanför 
klubben. När jag startade mitt förlag var 
jag därför klar över att min första bok 
skulle bli en samling av alla bidragen. 
Jag kontaktade alla tidskriftens smult-
ronplockare genom åren. Alla gillade 
tanken. 

Det var inte tal om arvodering. På webb-
platsen Utsidan var det senare en som 
ondgjorde sig över detta. Den personen 
vet inte mycket om förläggande. Mina 
utgifter, framför allt för tryckningen, 
uppgick till ett sexsiffrigt belopp och 
den dag då inkomsterna täckte utgifterna 

var ett stort ögonblick, och då hade jag 
inte fått ett öre för de fyra månader jag 
jobbade med boken. 

Jag ordnade smultronen från norr till 
söder och upptäckte då stora vita fläckar. 
Helt naturligt, eftersom vandrandet 
koncentreras till vissa områden. Det 
blev att komplettera. Många smultron i 
böckerna har alltså inte varit publicerade 
i tidningen.

Nu vidtog hästjobbet. Alla fick möjlig-
het att ändra i sina texter och många 
gjorde det. En bok står för permanens, 
nu skrev man inte i stundens hetta utan 
för evigheten!

Ny stavning
Från den ursprungliga publiceringen 
hade den förändrade stavningen av 
samiska namn blivit påbjuden och 
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motvilligt införd på kartorna, så därför 
skaffade jag landets alla fjällkartor och 
ändrade. Jag är också mycket intres-
serad av vad namnen betyder och fick 
förklaringar som jag tog med i boken. 
Om namnet Moarhmmá (före detta 
Mårma) berättade till exempel Henrik 
Sarri i Nikkaluokta att innan det kom-
mer oväder så väsnas det kraftigt från 
det hållet. Moarhmmá  betyder dåna.

Färdbeskrivningarna kollades återigen 
för tydlighet och ändrade förhållanden. 
Kanske överambitiöst ville jag också få 
med kommunikationerna till utgångs-
platserna, så ett tag satt jag med alla 
kartorna uppslagna på skrivbordet och 
jagade de sista bussbolagen i Nordnorge. 
Omslaget blev ett underbart foto som 
Mats Larsson – alldeles för tidigt avliden 
vän i Kalmarsektionen – tagit av sin son 
och draghunden Niak.

Fjällsmultron och andra berättelser kom 
ut och blev mycket uppskattad och jag 
fick stöd av dåvarande Kartförlaget och 
STF:s medlemserbjudanden i Turist, men 
marknadsföring är väldigt krävande. 
Ändå borde det bli en fortsättning. I 
den andra boken, Smultron vid fjällvä-
garna, ville jag visa att man inte behöver 
befinna sig djupt inne i Sareks eller Keb-
nekaiseområdets skrymslen för att hitta 
smultron. Alla bokens turer skulle alltså 
utgå från väg och vara dagsvandringar, 
även om en del hade förlängningar. Här 
blev det ännu mer nödvändigt att ta 
hjälp av ortsbor och jag pratade med 
de tre nordligaste lokalradiostationerna 
som alla tände på idén. Radio Jämtland 
gjorde till och med ett telefonväkteri 
där jag diskuterade smultronställen med 
lyssnare som ringde in – de var många! 
Det resulterade i väldigt fina kontakter 
med Jämtlands nordligaste hörn kring 
Ankarvattnet och Stora Blåsjön.

I den tredje boken, Fler fjällsmultron, är 
jag särskilt glad över att ha fått med trak-
ten kring Treriksröset och Pältsa, som 
förut var en stor vit fläck. Fjällvärlden 
står för så mycket mer än själva vandran-
det och utsikterna och blommorna och 
djuren: Där finns den samiska historien, 
fjällhemmanen, försöken till gruvdrift, 
flyktingarna under andra världskriget. 
De första två böckerna har några sådana 
berättelser, bland annat den av Reet Län-
tha som nämns i ingressen och en annan 
av Nisse Engström som tagit inträngande 
porträtt av hennes make Wille och hans 
bror Sigurd.

Fotnot: Mer information om fjällsmult-
ronböckerna, som snart är slutsålda, finns 
på www.bokverket.com.
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Här är ett alldeles nyplockat fjällsmultron. Jag skulle vilja slå ett slag för 
vår fantastiska klubbstuga i Katterjaure, som kärleksfullt sköts av Kiru-

nasektionen och får fler och fler finesser. Den är betydligt mindre utnyttjad 
på sommaren än på vintern och omgiven av smultronställen. Det är således helt 
motiverat att stanna där en eller ett par dagar i slutet eller början av en vandring.

norskt spricklandskap
text och foto av Göran Fagerström

Fjällsmultron

Smultronet finner du genom att 
från stugan helt enkelt följa sjö-
stranden mot Norge efter att ha 

korsat bron. Efter en kort bit passerar 
man en rostig skylt med ordet Riksgrense 
på ena sidan och Riksgräns på den andra 
och kan lämpligen tänka på flyktingarna 
under andra världskriget, som försökte 
ta sig till Sverige och utsattes för kul-
spruteeld från berget intill. Sen kommer 
blommor, en smal strandremsa med 
sand och vid bortre stranden de typiska 
norska hytterne som finns överallt i deras 
del av fjällvärlden – hur väljs de som får 
bygga ut?

Före hytterne går man upp och kommer 
till ett annorlunda guppigt landskap av 
korta åsar som omväxlar med små sän-
kor. I större skala verkar det vara typisk 
terräng på norska sidan längs flera delar 
av riksgränsen, vilket Hans Pettersson 
visar i sin kunskapsfyllda artikel i senaste 
årsboken. Jag har inte upplevt den någon 
annanstans. Efter detta smakprov av 
valfri längd tar man samma väg tillbaka.

Öster om Katterjaurestugan kan man 
också utforska gamla så kallade skärp-
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Har du  också ett fjällsmultron att dela med dig av – en plats eller upplevelse 
med det där lilla extra? Skicka då in ditt bidrag till fjallet@fjallklubben.se,  
tillsammans med en bild eller två.

ningar och i stugan läsa om den man som 
i modern tid försökte starta gruvdrift i 
trakten. Längre utflykter finns också: Att 
bestiga fjället 1093 eller toppen Vuoid-
dasriida, som når nästan 1600 meter, 
och titta ner i den djupa Vássevággi, till 
exempel.

Göran Fagerström var redaktör för 
Fjället i tio år till och med 2003. År 1997 
startade han förlaget Bokverket för att 
få utlopp för sitt intresse för skrivande 
och tar nu uppdrag att hjälpa alla som 
vill ge ut sin bok på eget förlag.
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ny nationalpark i Jämtland?
text av Jan Lundhag 

naturvårdsverket och Länsstyrel-
sen i Jämtlands län har fattat 
beslut om att genomföra en 

förstudie inför eventuell nationalparks-
bildning gällande området Vålådalen–
Sylarna–Helags. Svenska Fjällklubbens 
Jämtlandssektion har förmånen och 
plikten att avge ett remissvar på den 
ställda frågan utifrån förstudien.

Arbetet har i detta läge nått ett stadium 
av faktainsamling kring hur området 
ser ut idag samt frågan om varför man 
från myndighetens sida skulle vilja se 
att det blir en nationalpark. Man har 
därefter gjort en tämligen välbesökt 
presentationsrunda i de närmast berörda 
bygderna. De samlade remissvaren skall 

nu besvara frågan: Skall arbetet gå in i 
nästa fas, d.v.s. skall arbetet gå vidare 
med att se om en nationalpark i området 
är realistisk och värd att gå vidare med?

I detta läge har en enkel ”national-
parksgrupp” bildats inom klubben, 
bestående av styrelsen för Jämtlands-
sektionen (Tobbe Groth, Marta Gorska, 
Mats-Håkan Lundhag, Anna Åkerman 
samt Jan Lundhag), vår riksordförande 
Bo Evert samt Per-Erik Persson från 
Bergslagssektionen som varit med i ett 
sådant här remissvar tidigare. Vi är i ett 
tidigt skede och gruppens sammansätt-
ning kan naturligtvis komma att ändras 
under resans gång. Om Jämtlandssek-
tionen eller Riks svarar för det slutliga 
remissvaret är väl en öppen fråga.

Fullmåne över Vålådalssänkan tidigt i januari. Här kan det bli nationalpark om några år. 
Foto: Kalle Brisland
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Tidigare i år debatterades friluftspolitiken i riksdagen och från paraplyorganisationen 
Svenskt Friluftslivs håll är man inte särskilt imponerad över utfallet. I en debattarti-
kel i Svenska Dagbladet tidigare i sommar efterlyste 21 ledande företrädare för med-
lemsorganisationerna ökade anslag till friluftslivet, som enligt författarna lider av en 
akut brist på resurser trots att det utgör en stor samhällsnytta. Läs debattartikeln i 
sin helhet på www.fjallklubben.se.

”aLLa FÖRLORaRE OM FRILUFTSLIVET SVIKS”

Skånesektionen hälsar att alla medlemmar som är anslutna till den och vill ha snabb 
direktinformation om dess programverksamhet behöver skicka sin e-postadress till 
lani.persson@telia.com för att så skall ske.

Jan Lundhag är ordförande i 
Jämtlandssektionen.

Vad tycker vi då? Jo, gruppen bildades 
först ett par dagar innan detta skrivs till 
vår tidning och några reaktioner har av 
naturliga skäl inte hunnit inkomma. Jag 
tar mig därför friheten att göra min per-
sonliga åsikt känd så att flera medlem-
mar kanske hinner reagera både positivt 
och negativt och att vi kanske även hin-
ner få in dessa synpunkter i remissvaret.

En rimlig slutsats av förstudien inför en 
eventuell nationalparksbildning gällande 
området ”Vålådalen–Sylarna–Helags 
i Jämtlands län” och dess eventuella 
förverkligande är, att den pekar på 
möjligheter inom området som annars 
knappast skulle vara genomförbara. Jag 
är alltså personligen positiv till planerna 
och anser att en nationalpark i området:

• skulle stabilisera områdets nuva-
rande karaktär av både hög- och 
lågfjälldområde med renskötsel och 
turistisk verksamhet sida vid sida

• ge myndigheterna styrmöjligheter att 
t.ex. förhindra oönskade exploatering-
ar, såsom gruvbrytning, vägdragningar 
(t.ex. genom Lunndörrspasset) samt 
skydd för rennäringen

• möjliggöra fortsatta intressanta ut-
vecklingsmöjligheter för området inom 
nuvarande befintliga näringar, genom 
ökad tillströmning av besökare som 
bildade nationalparker normalt får

• ge arbetstillfällen i form av de guider 
och parkvakter som krävs inom en väl-
besökt nationalparks verksamhetsfält

• ge besökarna ökade möjligheter 
till fina naturupplevelser som parken 
på sikt skulle kunna få genom att 
möjliggöra en dynamisk utveckling i 
området.
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Bokskatt tillgänglig via nätet
text av Kenneth Westerlund

Fjällklubbens bibliotek öppnar sig 
nu även för dem som inte bor i 
Stockholm. 1945 böcker finns att 

beställa hem via datorn. Ola Ljungkvist 
heter SFK-medlemmen som under ett års 
tid lagt en del av sin tid på att digitalisera 
uppgifterna om böckerna.

– Det har varit kul. Ibland har jag fastnat 
i någon bok. Då har det inte blivit så 
mycket gjort, säger han.

Men mest har han träget jobbat på. 
Han är klubbrumsvärd i Stockholm 
och katalogiseringen har han haft som 
en extrauppgift. På en kväll brukar han 
hinna med fyra hyllmeter böcker.

Den som vill se vad som finns i Fjäll-
klubbens digitala bibliotek går in på 
föreningens webbplats www.fjallklub-
ben.se och letar under fliken SFK. Där 
finns underrubriken ”Biblioteket” och 
då är det bara att gå vidare till nästa 
underrubrik: ”Se böcker”. Där finns det 
en sökruta där man kan söka på förfat-
tare och titel. Det finns exempelvis elva 
böcker med Kebnekaise i titeln.

Den som har hittat någon intressant bok 
skriver ett mejl till klubbrummet@fjall-
klubben.se och får sedan boken skickad 
till sig och får betala porto. Det är fyra 
veckors lånetid. Den som behöver längre 
tid än så kan kontakta biblioteket på 
klubbrummets mejladress.

Systemet är fullt användbart idag men 
det finns en del som kommer att för-
bättras.

– Det digitala biblioteket är bara ett em-
bryo, än så länge. Så vi tar gärna emot 
synpunkter om förbättringar, säger Ola 
Ljungkvist.

I oktober träffas den biblioteksansvarige 
Björn Winell, den tekniskt ansvarige 
Christian Almgren och Ola Ljungkvist 
för att utveckla systemet.

Längre fram bör det gå att söka böcker 
som behandlar ett specifikt geografiskt 
område, exempelvis Alperna, eller hitta 
litteratur inom en viss genre.

Hela Fjällklubbens samling finns inte 
digitaliserad. De böcker som har ett högt 
ekonomiskt värde finns inte för utlåning 
via nätet på grund av stöldrisken. Tid-
skrifter samt SFK:s och STF:s årsskrifter 
går inte heller att låna via webbplatsen.

Finns det några böcker som är särskilt in-
tressanta i den digitaliserade samlingen?

– Det finns exempelvis böcker om expe-
ditioner till Antark-
tis, om Nordenskjöld, 
Scott och Shackle-
ton. Det tycker jag 
är speciellt, säger Ola 
Ljungkvist.

Kenneth Westerlund ingår i Fjällets 
redaktion. kenneth@fjallklubben.se

Ola Ljungkvist har lagt 
in uppgifter om 1945 

böcker så att dessa går att beställa digitalt.
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1. SFK har en egen sida på Facebook, där du 
finner aktuellt program, bilder m.m.

2. Stora delar av biblioteket finns idag på 
Internet. Där kan man söka efter böcker 
och författare.

3. Utdrag ur klubbens stadgar: ”Som 
hedersmedlem i klubben kan den antas som 
utfört särskilt förtjänstfullt arbete inom 
klubben eller de intressen den företräder.”

4. Geologiska kartor kan man ladda 
ner med hjälp av Sveriges Geologiska 
Undersökningars (SGU) kartgenerator som 
du hittar adressen till i länkregistret på vår 
webbplats.

5. Vår fjällpolicy inkluderar åtta punkter som 
beskriver SFK:s agerande utåt. Fjällpolicyn i 
sin helhet finns att läsa på vår webbplats.

6. Och på tyska heter vi ”Schwedischer 
alpenclub”, på franska ”Le club alpin 
suédois” och på samiska ”Svieriga 
Várresiebrre”.

7. Svenska Fjällklubbens fjällväderkurser har 
av tradition genomförts vid någon av axel 
Hambergs hyddor i Pårek, Litnok och Skårki. 
Den tionde kursen i ordningen hölls 2012 
vid Litnok.

Ordfläta facit

8. Det första numret av SFK-nytt, som det 
hette då, bestod av sex stencilerade sidor. 
Mycket vatten har runnit i fjällbäckarna 
sedan dess. I dag är Fjället en innehållsrik 
tidskrift för fjällintresserade.

9. Dag Hammarskjöld formulerade följande: 
”Det är också en tillgång – och en tillgång 
som ter sig omistlig – att ha kvar ett stycke 
land, där vi återfinna ’vid pipande myggors 
dans den tid som före människan fanns’”  
(ur Till Fjälls 1946).

10. SFK har ett antal lokala sektioner som 
erbjuder ett omfattande program, ex. 
utflykter och bildvisningar.

11. Vår fjälledarutbildning erbjuder utbild-
ning till fjälledare enligt Fjällsäkerhetsrådets 
norm. Fjälledarutbildningen består av fyra 
kurser; både vinter och sommar.

12. I vår Fjällklubbsbutik kan du beställa 
äldre nummer av vår årsbok Till Fjälls, vår 
tidskrift Fjället samt kläder och klubbmärken.

13. Svenska Fjällklubbens årsbok Till Fjälls 
har utkommit sedan 1929. Idag utkommer 
boken vartannat år.

14. Edvin inköpte stugan för 25 kronor på 
spekulation. Idag kan du som är medlem 
boka dig för övernattningar i stugan.

1.

2.

3.
5.

6.

7.

8.4.

9.

10.
11.

12. 13. 14.
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Det är många saker som gör våra fjäll 
så fascinerande. Det är bl.a. möten med 
folk från olika delar av världen och 
tillfälligheter. På vår senaste påsktur sö-
derut träffade vi ett par som vi slog följe 
med. I den branta delen av sluttningen 
ner till Teusajaurestugan hände det man 
inte vill ska hända. En rejäl omkullkör-
ning för en av våra nya vänner. Första 
tanken var att underbenet hade gått av, 
men när skidan var borttagen syntes det 
att så inte var fallet. Smärtan var förstås 
outhärdlig. Vi fick ner den skadade till 
stugan och med hjälp av stugvärden 
påbörjades vård och undersökning. 
Efter cirka tio minuter kommer det två 
personer ner för backen och till allas 

Ordförande har ordet
förvåning och glädje visade det sig att 
det var två ortopeder från Huddinge 
sjukhus. Specialistkonsultation tio minu-
ter efter skadan – mitt ute i fjällvärden. 
Undrar hur lång väntetiden hade varit på 
sjukhuset? Det är tillfälligheter.

Sommaren har varit underbar i hela lan-
det, vad jag förstår. Jag antar att många 
av er har varit i fjällen på ett eller annat 
sätt. Skriv och skicka bilder till Fjället 
för att dela med er av era upplevelser.

Vad har då hänt i klubben under tiden 
från förra numret av Fjället? Fjällklub-
ben är med som remissinstans för att 
rapportera in i vilket skick våra leder 
i fjällen är. Vad resultatet blir vet jag 

Klubbstugan. Foto: Kalle Brisland
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inte då remisstiden inte är slut när detta 
skrivs. Hoppas att ni har nåtts av upp-
giften via sektionerna.

Vi är nu fullvärdiga medlemmar i SFU 
(föreningen för svenska fjälledareutbil-
dare) och därmed helt godkända av Fjäll-
säkerhetsrådet för att utbilda certifierade 
fjälledare, enligt fjälledarnormen. Våra 
utbildare har genomfört fortsättnings-
kurs sommar med mycket goda resultat. 
Jag hade förmånen att stråla samman 
med fortsättningskursen sommar vid 
vindskyddet i Vássevággi.

Tolv blöta och lite trötta deltagare, men 
vid gott mod efter tillämpningsdelen av 
kursen. De hade haft alla typer av fjäll-
väder – sol, mycket regn och snö. Tack 
Erik och Stefan för väl genomförd kurs!

Vi har genomfört ett tvådagars styrelse-
möte och protokoll från det och övriga 
styrelsemöten hittar du på webbplatsen, 
efter inloggning.

Det har hänt saker med renoveringen 
av Hambergs hyddor i Sarek. Håkan 
Hultberg har fått bra kontakt med för-
valtningen för Laponia och är delaktig 

med sina kunskaper om hyddorna och 
observatoriet. Byggnadsminnesförkla-
ringen verkar sitta fast hos Riksantik-
varieämbetet. Håkan är också beredd 
att genomföra den elfte fjällväderkursen 
under 2014, om det finns intresse. Ta 
kontakt med Håkan om du är intresse-
rad. Han finns under Östgötasektionens 
länk på webbplatsen.

Jag har deltagit i båda arbetshelgerna vid 
vår klubbstuga vid Katterjaure. Första 
helgen var vi tolv medlemmar och andra 
helgen sex stycken. Det genomfördes en 
hel del underhållsarbeten för att hålla 
stugan i bra skick. Kirunasektionen med 
stugfogdarna gör ett jättejobb för att vi 
övriga medlemmar ska ha bra vistelser i 
stugan. Jag har gjort flera dagsvandring-
ar i området där uppe och det finns flera 
pärlor med utsikter och mycket historia. 
Under 2014 kommer ”norra rummet” 
att renoveras. De som är intresserade att 
hjälpa till, kontakta mig.   

Gävle 2013-09-04
Bo Evert

ordforande@fjallklubben.se

Efter en relativt nederbördsfattig vinter följd av en lång och varm sommar noterades 
Kebnekaises glaciärklädda sydtopp till rekordlåga 2099 meter över havet i en mät-
ning utförd av Tarfala forskningsstation den 8 september i år. Därmed har avståndet 
till nordtoppen, som är landets högsta fasta punkt, krympt till ynka 2,7 meter. Glaci-
ären har enligt SVT minskat med cirka en meter per år under de senaste 18 åren, så 
ett tronskifte tycks nära förestående om inte trenden bryts.

aLLT NäRMaRE MELLaN NORD OCH SyD
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Nya medlemmar 
Anna Backman-Åkerblom, Ås
Victoria Lindberg, Karlstad
Kerstin Nyberg, Järfälla
Erik Esseen, Frösön
Elin-Anna Labba, Jokkmokk
Leila Levhag, Staffanstorp
Mikka Andersson, Stockholm
Karin Eriksson, Frösön
Linus Hildingsson, Hudiksvall
Ingela Forsell, Luleå
Madeleine Dahl, Östersund
Kjell Linnell, Gnosjö
Kerstin Linnell, Gnosjö
Krister Hernrup, Malmö
Maria Zennertun, Örebro
Eva Zennertun, Örebro
Ari Bister, Vansbro
Hans Asplund, Danderyd
Martin Nordin, Karlskrona
Ida Boman, Karlskrona
Jonas Fredriksson, Åtvidaberg
Jessica Thorell, London
Johan Magnusson, Stockholm
Sofi Koski, Bandhagen
Thorbjörn Kugelberg, Saltsjö-Boo
Charlotte Kugelberg, Saltsjö-Boo
Per Lundberg, Solna
Ulrika Jahrmarkt, Uppsala

Soligt och fint
Sommarens aktiviteter inom Kirunasek-
tionen har varit en andra kulturvandring 
i Laxforsen den 1 juni i samarrangemang 
med STF, och två arbetshelger vid 
Katterjaurestugan i slutet av augusti. 

Klubbnytt   

Anmärkningsvärt är att aktiviteterna 
har genomförts i soligt och fint väder. 
Avslutningen på kulturvandringen skyn-
dades på av annalkande åska.

Kulturvandring
Kulturvandringen i år gick längs den 
södra kulturstigen (2) och är 5,6 km 
lång. Längs stigen passeras flera fångst-
gropar, både enstaka och flera som ligger 
i system med 15–30 meters mellanrum. 
Uppenbart är att fångstgropar var en 
vanlig jaktform. Den förbjöds 1864 efter 
att ha använts under mer än tusen år. 
Ännu äldre är de dödisgropar som också 
finns i terrängen. Dessa uppstod under 
istidens slutfas, då isblock blev kvar och 
efterlämnade gropar då de smält ned. Vi 
passerade också tjärdalar som byggdes 
upp för att utvinna trätjära ur stubbar. 
Det har även funnits en kvarn vid Myl-
lyjoki, där man kan se kvarnstenarna 
som finns kvar. I området finns flera 
gravar och lägerplatser från 1200-talet, 
men också en äldre gravplats, boplats-
grop och lämningar från en förhistorisk 
eldplats. 

Av modern verksamhet har sågverks-
industrin varit den största i Laxforsen. 
Då man går den södra stigen så passerar 
man också återställda grustäkter och 
lämningar av en betongindustri. I områ-
det fanns också flera caféer, bland andra 
Wärjas Strandcafé vid Wärjas bäck där 
betongfabriken etablerade sig. Den som 
är intresserad av Laxforsenområdet och 
bygdeföreningen kan hitta mera infor-
mation på webbplatsen www.hembygd.
se/laxforsen.
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äntligen vinter!?
Jag skriver detta inlägg till Fjället den 3 
september. En blek sol lyser mellan kraft-
fulla moln och ibland kommer ett lätt 
duggregn. Det går snabbt mot höst. Den 
första snön fanns på topparna för ett par 
dagar sedan. Älgjakten pågår. Det blir 
säkert vinter även i år. Förhoppningar!?

Först – välkomna skall ni vara, alla 
nyblivna sektionsmedlemmar i Jämtland. 
Vi hoppas att ni skall få glädje av att vara 

arbetshelger
Till den första arbetshelgen så var regnet 
dominerande fram till fredag kväll, och 
helgen var solig med behaglig temperatur 
för utomhusarbete. Detta gällde också 
andra helgen, trots att veckodagarna 
hade klart ostabila väderförhållanden. 
Ett antal arbetsuppgifter utfördes. Om- 
och tillbyggnad av gasolförråd, monte-
ring av mineritplattor i bastun och vid 
rökrörsgenomföring för braskaminen. 
Städning av stuga och bastu samt vädring 
av alla filtar genomfördes i det passande 
vädret. Ventilationssystemet som får sin 
varmluft från utrymmet vid solpanelen 
modifierades för att öka ventilationen, 
och den slitna fläkten byttes. Vi kon-
staterade också att de batterier som vi 
har för belysning och ventilation bara 
har en bråkdel kvar av sin kapacitet 
och behöver ersättas. Stugans fönster 
putsades också, och vi gjorde en översyn 
av rampen till bron över Katterjokken.

Höstens aktiviteter
Nästa aktivitet blir medlemsmöte den 
19 november och sedan årsmötet den 6 
december, Finlands självständighetsdag.

Lennart Jonasson

anslutna hit och att ni kommer att kunna 
delta i våra aktiviteter.

Jämtlandssektionen har historiskt 
sett inte haft några medlemsaktiviteter 
under sommaren, bara höst, vinter och 
vår. Men denna sommar skulle det bli 
ändring på detta. Men tji! En rad olika 
omständigheter gjorde att så inte blev 
fallet. Det blev lika tomt som vanligt och 
den ambition vi hade, att de kommande 
programmen i princip skulle vara klara 
redan i slutet av augusti, sk-t sig också. 
Nu vet jag med förtröstan att medlem-
marna är flitiga gäster i våra marker, i 
alla fall våra fjäll, så här finns förtröstan.

Det har varit mycket administration 
nu under senare delen av augusti. Pro-
gramarbetet skall göras klart vilket tar 
några dagar med all samordning, men 
som tur är så är grunden lagd under för-
sommaren. Vid sidan av sektionsarbetet 
skall våra sektioner få nya, med moder-
klubben samordnade, stadgar. Ett arbete 
som ligger på mig som sammankallande 
i den grupp som är ansvarig för detta. Vi 
kommer sannolikt att få en nationalpark 
(se särskild artikel) inom vårt område 
vilket också kräver resurser. Skönt att 
vi har en bra styrelse här uppe! Och att 
jag är folkpensionär…

Programmet för hösten är inte klart än, 
i första hand vad gäller datum, men en 
lätt presentation för den första perioden 
efter det att tidningen kommit ut och 
fram till att nästa nummer utkommer, 
är väl ändå på plats. Sedan får ni titta 
på webbplatsen efter mer information. 
Du kan också skicka din mejladress till 
sektionen så du får direktinformation 
via just mejl.

• Besök i Iglooklubbens stuga i Stor-
åsvallen

• Hösttur med Henrik Andersson – en 
ständigt återkommande klassiker!
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• Vår lätta utrustning i vinterfjället

• Vålådalen–Sylarna–Helags – vår 
nästa nationalpark?

• Praktisk vinterfjällkurs – två kurstill-
fällen om totalt sex dagar

Punkter kan tillkomma eller försvinna.

Väl mött på fjället! 
Jan Lundhag

Bergslagsleden –  
nästan 30 mil kulturhistoria
Så var det dags för den avslutande etap-
pen av Bergslagsleden. Kerstin Gustafson 
startade vandringarna för 8 år sedan 
med målet att avverka hela den 28 mil 
långa leden.

Det var sju glada vandrare som star-
tade från Gråmon för att via Tivedstorp 
vandra till Stenkällegården i det vackra 
sensommarvädret. Vi gick på den gamla 
munkastigen och fick uppleva lämning-
arna från istiden. Jättegrytan 2 km söder 
om Gråmon och den lättgångna leden 
på krönet av Getaryggen – rullstensåsen 
bildad av en isälv. Vi passerade rester av 
gamla bosättningar från 1600-talet då 
skattelättnader fått finska kolonisatörer 
att bryta mark i skogarna. I jordbruks-
byn Tivedstorp från finnkolonisationens 
tid finns det idag övernattningsmöjlighe-
ter genom STF:s försorg (under sommar-

Bergslagssektionen

halvåret). Vi tältade dock någon km sö-
derut och upplevde en fantastiskt vacker 
kväll kring lägerbålet vid Tullsjön.

Efter lördagens etapp på 15 km hade vi 
ca 12 km till Stenkällegården. Svedjefin-
narnas åkerlappar på frostfria lägen högt 
på sluttningarna vittnade om tidigare 
generationers slit. Blåbären och lingonen 
lyste vackert i solen där vi vandrade fram 
på den välmarkerade stigen. Där leden 
gick över torvmark utnyttjades tidigare 
kavelbroar lagda med rundvirke. För 
de som önskade kunde man avvika 500 
meter från leden till Trollkyrkobergen. 
Platsen ligger i en oländig del av Tive-
den och lär ha varit samlingsplats för 
tidiga frikyrkorörelser bannlysta av den 
svenska kyrkan på den tiden. Konventi-
kelplakatet från 1726 till 1868 förbjöd 
ju som bekant bönemöten utan präst. 
En fundamentalism som fick många att 
utvandra. Framåt eftermiddagen kom 
vi fram till Stenkällegården, en turistan-
läggning med övernattningsmöjligheter. 
Här glassades det och inmundigades det 
kaffe innan hemfärd.

Den 28 mil långa Bergslagsleden börjar 
i Klotens samhälle mellan Malungsbo 
och Kopparberg och går sedan ner till 
Stjärnfors och Nyberget. Vidare passeras 
Uskavi, Hammarberget, Digerberget, 
Mogetorp, Blankhult, Ånnaboda, Suttar-
boda, Leken, Sixtorp, Svartå Herrgård, 
Ramundeboda, Gråmon, Tivedstorp 
med avslutning i Stenkällegården. En 
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Bildkväll
I vår nya klubblokal i Hässelby visade 
Hans Pettersson bilder och berättade om 
färdvägar mellan Sverige och Norge via 
Padjelanta i början av maj. Dagen efter 
hade sektionen planeringsträff i lokalen 
där alla intresserade tog med kartor och 
tips för de som planerade en sommartur.

Skärgårdstur till Horssten
Den traditionella skärgårdsturen lockade 
som vanligt full båt, d.v.s. 12 medlem-
mar. Och denna gång gick turen ut till 
Horssten. Tillsynsmannen körde ut på 
ett par timmar fredag eftermiddag den 
31 maj i mycket vackert väder och ett 
stilla hav till ön, som ligger ca 1 mil 
öster om Sandhamn. Eftersom den är 
svårtillgänglig i hårt väder har det inte 
gått att åka hit de senaste åren, men i år 
var alla förutsättningar fina. 

Horsstensområdet omnämns som en 
av de mest betydelsefulla kronohamnsfis-
kena i ett dokument från 1744 där man 
i huvudsak bedrev strömmingsfiske på 
vår och höst under överinseende av en 
”hamnfogde” som fördelade fiskevattnen 
mellan de olika fiskelagen. 

Lördagen ägnades i huvudsak åt att 
utforska hela ön i lite duggregn. Kväl-

lens middag var en kulinarisk njutning 
på klipporna med uppehållsväder, trots 
att molnen hängde lite tunga ovanför 
våra huvuden. Söndagen bjöd på alldeles 
strålande soligt väder, som gjort för att 
grotta ner sig bland klipporna och inta 
frukost med havet som utsikt.

Paddling vid Gräsö
Kajakturen vid Gräsö lockade 5 paddlare 
helgen den 6–9 juni med tre tältnätter i 
fint väder. Naturreservatet Gräsö östra 
skärgård är med sin yta på över 54000 
hektar Uppsala läns i särklass största 
naturreservat och samtidigt det näst 
största marina naturreservatet i Sverige. 
Naturreservatet består av ett vidsträckt 
kustområde öster om Gräsö med stora 
arealer värdefulla undervattensmiljöer 
och 4600 öar och skär med höga natur-
värden. Tyvärr sågs inte många ejdrar; 
tillgången minskar för vart år.

Säsongsavslutning
Säsongsavslutningen skedde som bruk-
ligt sedan många år på den trevliga 
pubben Akkurat på söder i Stockholm. 
Ett dussin medlemmar dök upp denna 
försommarkväll.

Polarutställning
En av de allra sista brittsommarfina 
dagarna, en söndag i september, bjöds 
medlemmarna in till den relativt nya 
Polarutställningen på Naturhistoriska 
riksmuseet. Endast 3 stycken hade kom-
mit för att svalka sig bland isbjörnar, 
valrossar, m.m. Den samtida polarut-
ställningen om Arktis och Antarktis be-
traktas som en av världens större. Vi fick 
bl.a. veta att en blåvalskalv är åtta meter 
när den föds och att den dricker 350 liter 
mjölk och växer 90 kilo per dygn. Den 
drygt trettio år gamla isbjörnen som 
står i en av montrarna förolyckades 

led som är väl utmärkt, vindskyddsför-
sedd och skyltad med kulturhistorisk 
information. Kerstin Gustafson har i 8 
år i följd hållit ihop och arrangerat dessa 
vandringar. Vi övriga har kunnat njuta 
av Bergslagsleden och har kunnat lita 
på logistiken. Tack för det. Längre fram 
gör förhoppningsvis yngre förmågor 
om detta.

Lars Göran Thornell
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stgötasektionen
Tvådagarsutflykt till Fjällmossen 
20–21 april 2013
Kring länsgränsen mot Södermanland, 
nordost om Kolmårdens djurpark, ligger 
ett av de största myrkomplexen i södra 
Sverige. Fjällmossen är vidsträckt och 
orörd och naturen är varierad med fat-
tigkärr, tallrismossar, gölar, blandmyrar 
och alkärr.

Den lilla köttätande växten sileshår 
trivs på mossens magra vitmossmatta 
liksom orkidén myggblomster. Man kan 
få se trana och på våren hörs orrarnas 
spelsång. Uddar och holmar är beklädda 
med tallskog, ibland riktigt gammal, med 
både liggande och stående döda träd. 
Intrycket är vilt och urskogsartat.

Det var tänkt att göras en övernattning 
i tält eller vindskydd. I stället blev det så 
att nio medlemmar i sektionen gjorde 
två dagsutflykter. Under de två dagarna 
gjordes en rundvandring på Fjällmossen. 
Eftersom våren i år kom sent, hade mar-
ken inte ännu evakuerat smältvattnet, 
så marken man gick över var mycket 
vattensjuk. Enstaka tynande snöfläckar 
låg kvar. Utlagda spänger underlättade 
vandringen. Särskilt ska nämnas besöket 
vid St. Holmen, ett i naturvårdssyfte 
år 2010 avbränt område, beläget strax 
söder om sjön Stora Göljen. Man gick 
förbi ett klapperstensfält, som för 7500 
år sedan låg under vatten. Rastade gjorde 
man vid vindskyddet vid Lilla Göljen, 
vid den östra kanten av naturreservatet. 
Det blåste kallt från sjön som fortfarande 

hade ett tunt islager. Men grillandet 
värmde. Tranor hördes på avstånd och 
rovfågel som inte kunde artbestämmas 
sågs, samt trippade fyra sädesärlor om-
kring på isen, på Lilla Göljen. Det blev 
två fina och soliga dagar på Fjällmos-
sen! Väsentligheterna av ovanstående 
rapporterades till mig av Gun Tignér, 
som var med på vandringen. Själv hade 
jag förhinder på grund av att en nära 
släkting avled dagarna innan.

Novis i fjällen
Vår ordförande Håkan Hultberg har 
fortsatt med sin idé om utbildning för 
de som vill ta sig ut i fjällen men hittills 
inte kommit sig för eller vågat. Han 
meddelade följande den 23 april: Han 
hade samma dag träffat Stefan Arrelid 
på Studiefrämjandet i Linköping. Mötet 
som han upplevde mycket positivt gav till 
resultat ett samarbete mellan Östgöta-
sektionen och Studiefrämjandet inför vår 
planerade studiecirkel ”Novis i fjällen”. 
Studiefrämjandet tillhandahåller lokal på 
Kungsgatan i Norrköping och ansvarar 
för annonsering på webbplatsen, ev. 
också på bibliotek samt kontaktar bl.a. 
andra föreningar, t.ex. Friluftsfrämjan-
det.  Studiecirkeln ska enligt planerna dra 
igång några tisdagar i februari eller mars 
2014. Viss utbildning av cirkelledare kan 
bli aktuell.

Omberg–Tåkern 25–26 maj 2013
Över Östgötaslätten färdades vi sju från 
Östgötasektionen, för att lördag–söndag 
umgås, vandra och uppleva vackra och 
intressanta trakter i västra Östergötland. 
Vid Stocklycke på Omberg anslöt sig två 
medlemmar av Bergslagssektionen, sär-
skilt inbjudna att följa med. Vi packade 
in oss i tre bilar och åkte norrut, till 
Västra Väggar, där vi beskådade Vättern 
och Västergötland som skymtade på 

under ett forskningsprojekt. Träffad av 
en bedövningspil föll den olyckligt och 
drunknade.

Kerstin Göras
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andra sidan av sjön. Vi hade turen att få 
se en pilgrimsfalk som seglade i hanget, 
något under oss!

Vi vandrade söderut, nära Vättern. 
Vädret var på vår sida – soligt, skönt, 
naturen som vackrast. Stigen var ställvis 
backig. Vid Oxbåset, dit man historiskt 
drev ner boskap, avlivade, och fraktade 
över till västgötesidan, tog sig några av 
oss ända ner till stranden. Sista delen ner 
dit, minst 45 graders lutning.

Åter vid Stocklycke väntade Lars Frö-
lich på oss. Snart vidtog en vandring på 
Klosterleden, i området kring Stocklycke, 
ledd av Lars. Visserligen var vi ganska 
trötta av dagens vandring, men Lars 
djupa kunskaper om Ombergs kultur, 
biologi, zoologi och geologi, hans sätt 
att förmedla dessa, fick oss att piggna 
till. Kvällen tillbringade vi på restaurang 
Köket i Vadstena, med Lars Frölich som 
hedersgäst. Innan vi på söndag förmid-
dag lämnade Omberg, besteg vi Hjässan. 
Ett utsiktsberg av rang! Därifrån kunde 
vi se ”hela Östergötland och delar av 
Västergötland, med Vättern emellan”. 
Utflykten avslutades vid Tåkern och i 
dess nya fina naturum. 

Grövelsjön
Nästa händelse i Östgötasektionen är en 
resa till Grövelsjön i slutet av september. 
Om detta får jag återkomma.

Thorbjörn Lundström

Vandring på Vinga
Vårsäsongen avslutades torsdagen den 
30 maj. I strålande väder åkte vi båt från 
Fotö till Vinga. Under sakkunnig guid-
ning av Bosse Holmström fick vi följa 

Romeleåsen 
Årets första vandring var den 7 april. 
Tolv förväntansfulla vandrare mötte 
upp vid Knivsåsen för att påbörja den 
12 km långa vandringen till Genarp. 
Den började på landsväg till den lilla 
pittoreska byn Björnstorp. Här kan man 
hyra dressin under sommarhalvåret. Vi 
fortsatte mot Ugglarpssjön och vidare på 
stigar till Väderkullen (165 m.ö.h.). Här 
låg förr Romelestugan med vandrarhem. 
Numera kallas den för The Lodge och 
har blivit mer elegant och därmed också 
dyrare. Vi fortsatte nedför klippan, över 
ängar till foten av Romeleklint. Därefter 
bar det uppför igen till ca 175 m.ö.h. 
där vi vandrade över Romeleåsen och 
upplevde den underbara utsikten över 
Revingehed och Veberöd. Så småningom 

kånesektionen

utvecklingen av Vinga fyr- och lotsplats 
och besöka museet. Evert Taubes far 
var fyrmästare på Vinga och Evert växte 
upp och gick i skolan på ön. Efter fika 
strövade vi omkring på ön. Frampå efter-
middagen var det en nöjd och brunbränd 
skara som åkte tillbaka till Fotö.

Början på hösten
Innan Fjället kommer ut har vi samlats 
i Sternstugan för att lyssna till Emma 
Roos, Carina Olsson och Ulrika Håård 
som visar bilder och berättar om några 
områden i fjällen som de vandrat i.

Söndagen den 20 oktober vandrar vi 
på Björkö i Göteborgs norra skärgård. 
Hur människan reagerar i kyla, snö 
och is får vi reda på måndagen den 11 
november när Stefan Zäll kommer och 
berättar för oss.

Lennart Berlin
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kom vi fram till Kullatorpet, som är från 
1832 och fint bevarat. Numera drivs det 
av STF. Efter en stärkande lunch fortsatte 
vi upp till Järnhatten där urberget går i 
dagen. Vi vandrade utför åsen och följde 
kanten av de öppna betesmarkerna och 
kom fram till Höje å och vidare till Ge-
narp. Det var en mycket naturskön och 
trevlig vandring! Vi hade också tur med 
vädret! Tack Lars Westerberg för en väl 
planerad och genomförd dag!

Eva Harding                                                                                        

Vattenriket  
Den 5 maj arrangerade Skånesektio-
nen en vandring runt Vattenriket i 
Kristianstads utkanter. Till starten på 
Näsbyfältet kom 11 medlemmar med 
välfyllda ryggsäckar. Näsbyfältet som 
tidigare har varit militärt övningsfält är 
nu ett av Vattenrikets mest omväxlande 
områden. I den fuktiga strandskogen 
och ädellövskogen prunkar många vår-
blommor och från trädkronorna ljuder 
en härlig fågelkör. Kärrhökar jagar över 
sjöstränder och vassar, strandängar och 
hagmarker. Höst, vinter och vår rastar 
många gäss och änder i Araslövssjön. 
Rovfåglar som havsörn, kungsörn, fjäll-
vråk och tornfalk har goda jaktmarker i 
hela området. Vår vandring gick söderut 
för att i utkanten av Kristianstad ansluta 
till Linnérundan som är tillägnad Carl 
von Linné. Han besökte våtmarkerna 
runt Kristianstad för drygt 250 år sedan. 
Här kan besökaren fortfarande uppleva 
delar av det landskap som Linné beskrev. 
Vid Linnérundan har man också uppfört 
ett naturum mitt ute i våtmarken. Bygg-
naden vilar på kraftiga pålar och härifrån 
kan bl.a. fågellivet studeras. Vi lämnade 
naturumet och fortsatte vandringen till 
Lillö borgruin. Ruinen är resterna av en 
medeltida borg – idag återstår en del av 
ytterväggarna och lite vallgravar – och 

här föddes den danske amiralen Herluf 
Trolle 1516. På Lillö passade vi på att 
lätta på innehållet i våra ryggsäckar 
innan vi siktade in oss mot bilarna på 
Näsbyfältet. Just som vi skulle kliva in i 
bilarna så fick vi påhälsning av en stork 
som kom flygande på låg höjd över oss. 
Nu återstår att se vilken påverkan den 
hade på det framtida medlemsantalet.

Kjell-Åke Bernerson

Österlen  
Söndagen den 2 juni begav vi oss till det 
vackra Österlen, där vi skulle vandra 
en sträcka på Österlenleden. 14 glada 
vandrare startade i Vantalängan för att 
15 km senare nå målet, som var Kivik. 
Denna sträcka bjuder för det mesta på 
en lyckad vandring: stigar genom skog, 
över betesmarker och böljande backar 
till en mjuk sandstrand. Från starten 
vid Vantalängan kom vi ganska snart 
till Verkaåns naturreservat med Brösarps 
backar strax norr om denna led. Vi gick 
under järnvägen och hade turen att få se 
ett ångtåg sakta dunka förbi. Under som-
marmånaderna går det ångtåg mellan 
Brösarps station och S:t Olof på denna 
museijärnväg. Söder om oss skymtade 
vi Ravlunda kyrka, som är väl värd 
ett besök, inte minst för att se och läsa 
inskriptionen på Fritiof Nilsson Piratens 
gravsten: ”Här under är askan av en man 
som hade vanan…” Vi följde järnvägen 
för att sedan vid Skepparp vandra rakt 
österut över flera betesmarker mot 
havet fram till Skepparpsgården, som 
är ett mycket populärt vandrarhem vid 
Haväng. Vandringen fortsatte söderut 
genom Vitemölla strandbackar, som är 
ett naturreservat och marknadsplatsen 
vid Kivik. Här hittar du en av Sveriges 
mest sällsynta naturtyper, sandstäppen. 
Det krävs ständiga störningar för att dess 
djur och växter ska överleva. Betande 
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djur som sparkar upp marken, kaniner 
som gräver gryt och inte minst mark-
nadsbesökare (Kiviks marknad) står för 
naturvårdsarbetet. På sandstäppen lever 
ett sjuttiotal hotade arter. Vi kunde på 
flera ställen känna den ljuvliga doften av 
sandnejlikan. Sista delen av sträckan var 
på landsväg in till Kiviks hamn. Det var 
en mycket trevlig och givande vandring. 
Tyvärr hade vi inte vädermakterna helt 
med oss; en rejäl skur fick vi. Men som 
de vana vandrare vi är så hade vi skydd 
även mot detta.

Utrustningskväll  
Tisdag kväll 4 juni fick vi en genomgång 
av utrustning hos Intersport i Eslöv. 
Efter ett önskemål från några av våra 
nya medlemmar om en genomgång av 
vandringsutrustning ordnade vi detta. 
Valet blev Intersport i Eslöv, som har 
ett brett sortiment av sådan utrustning. 
Familjen har varit scoutrörelsen trogen 
sedan lång tid tillbaka och är också 
trogna vandrare. Ägaren själv, Mikael 
Wetterberg, tog mycket varmt emot oss. 
Han hade valt ut ett par av de viktigaste 
områden, som han pratade om, bland 
annat vad vi har på våra fötter. Han vi-
sade olika typer av strumpor och pratade 
också mycket om kängor. Vi fick också 
information om regnplagg. Som avslut-
ning berättade Mikael om ”årets pryl”: 
en liten ”manick”, som ska hålla myg-
gen på behörigt avstånd, att hänga på 
ryggsäcken. Det vore väl något att testa 
för oss skåningar som ska till fjällen. 
Efter denna gedigna information, mycket 
frågor och diskussion, stannade vi alla 
kvar för att komplettera vår utrustning 
genom nya köp. Rabatten, som vi fick, 
klagar vi inte på. Det var en mycket 
trevlig kväll som troligtvis kommer att 
bli till en tradition.

Eva Harding

Dolomiterna  
Sex medlemmar i sektionen bestämde sig 
för en tur runt Drei Zinnen med start den 
2 juli. Väderprognoserna var inte lovan-
de veckorna innan, när webbkameran 
på Drei Zinnen visade snöoväder mest 
varje dag. Efter en snabb biltur genom 
Danmark, Tyskland och Österrike, kom-
mer vi i alla fall iväg från Pension Heidi i 
Toblach som planerat. Det är soligt och 
varmt när vi börjar vår vandring från 
Fischleinboden. Ganska snart kommer 
vi fram till Talschlusshütte där det passar 
bra med en radler innan vi tar oss an den 
slingrande stigen längs Einsers östbrant 
770 meter upp till Zsigmondyhütte. Här 
är det mycket folk, som dock snart för-
svinner, antingen tillbaka eller mot annat 
mål. Byter kängor mot foppatofflor, som 
finns att låna i entrén.

Nästa morgon är det sex grader varmt. 
Vi fortsätter uppåt ytterligare 300 me-
ter till Büllelejochhütte. En mycket fin 
stuga på 2528 meters höjd. Här finns 
det fräschaste ”lager” vi någonsin sett 
och även en del lämningar från första 
världskriget. En första känning av Do-
lomiternas branter bjuds vi också på i 
form av ett par smala klipphyllor och 
träbryggor. Vi får en kort regnskur över 
oss och fortsättningen fram till passet 
Büllelejoch och Drei Zinnen bjuder på 
en del snöpulsande och sjön ”2007” är 
isbelagd. Nu får vi för första gången se de 
berömda topparna Drei Zinnen som är 
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avbildade på oräkneliga vykort och bro-
schyrer. Drei Zinnenhütte är fullbelagd 
och vi är tacksamma för att ha beställt 
logi i förväg. 

Här stannar vi en dag extra och efter 
en stärkande frukost ger vi oss iväg på 
en tur runt Drei Zinnen. Först stigen i 
Paternkofels rasbrant mot Rif. Lavaredo 
och vidare till Rif. Auronzo. Vi möter 
mycket folk, särskilt många japaner, men 
också bekanta från Svenska Fjällklub-
bens Skånesektion. Eftersom det går bil-
väg upp till Rif. Auronzo, är det massor 
av bilar och turistbussar på parkeringen. 
Vi skyndar oss vidare upp mot Col de 
Mezo och passar på att få en stärkande 
öl med snaps vid Langealmhütte. Efter 
att ha passerat Rienzboden och klättrat 
upp igen till Drei Zinnenhütte, utnyttjar 
vi den snålspolande duschen à 5 euro för 
sex minuter.

Påföljande dag är det strålande väder 
när vi lämnar stugan. Det går ganska 
brant ner på en smal stig längs bäcken 
Rienza Nera med vackra vattenfall. 
Framför oss har vi nu Croda Rossa med 
sina rosa branter. När vi korsar vägen 
mot Cortina har vi kommit ner cirka 
1000 meter och det känns i både knän 
och lår. Äter en pastalunch på Hotel 
Drei Zinnen och fortsätter sedan vidare 
600 meter upp till Dürrensteinhütte, 
som ligger på en kulle omgiven av gröna 
ängar med betande kor. Vi får nattlogi i 
ett trångt källarrum, eftersom ett gäng 
cyklister har ockuperat resten av den 
mycket eleganta stugan.

I det fina vädret fortsätter vi över 
Plätzwieses gröna ängar och upp genom 
skog till den lilla mysiga Stollaalm. Här 
blir det förmiddagskaffe och vi förser 
oss också med lite färdkost. Stigen är 
lättgången och vi närmar oss Croda 
Rossa och ser Drei Zinnen bakom oss i 

fjärran. Runt Gaiselleites utlöpare är det 
smalt och löst och kättingar och vajrar 
känns tryggt att hålla sig i. Rossalmhütte 
är perfekt för lunchrast i den stekande 
solen. Snart stöter vi på Alta Via 1 från 
Pragser Wildsee och en ganska jobbig 
stigning tar vid innan vi är framme vid 
Seekofelhütte. Vi fortsätter till den fina 
Senneshütte över gröna kullar med nyfik-
na murmeldjur. Trevlig omväxling till det 
annars så karga och sterila landskapet.

Sista vandringsdagen lämnar vi Sen-
neshütte i strålande väder, medan en 
herde vallar sina kor och murmeldjuren 
nyfiket kollar oss från flygrakan. Snart 
är vi uppe i passet Seitenbachscharte 
och förväntar oss en behaglig utförslöpa 
på 840 meter ner mot Pragser Wildsee. 
Men ack vad man kan ha fel! Framför 
oss är det bara snö, branta stup och lösa 
rasbranter. ”Stigen” är dåligt märkt, 
men med visst besvär tar vi oss ner till 
Seitenbach. Fortsättningen går genom 
tall- och granskog på en smal stig och 
så småningom kommer vi över gröna 
ängar med betande kor fram till Grün-
waldalm som är en stor servering. Här 
är det fullt av söndagsflanörer och på 
den korta vägen fram till vårt slutmål 
Pragser Wildsee vimlar det av folk. Vi 
känner knappt igen oss. Här startade vi 
en vandring för 20 år sedan och då var 
stället lugnt och idylliskt med betande 
kor och hästar på ängarna. Nu trängs 
här massor av turister på varenda fläck 
tillsammans med turistbussar och bilar. 
Och souvenirstånd och serveringar runt 
det gamla hotellet liknar mest en mark-
nadsplats. Vi tar bussen tillbaka till vårt 
hotell i Toblach och avslutar vår härliga 
men ganska ansträngande Dolomitvand-
ring med en delikat middag på anrika 
restaurang Gustav Mahler.

Laila o Nils Persson



Klubbprodukter
Årsboken
Senaste årgången:  
Medlemspris 125 kr exkl. porto,
icke medlem 185 kr exkl. porto
äldre årgångar:  
Medlemspris 40 kr exkl. porto, 
icke medlem 50 kr exkl. porto

Medlemstidskriften
Lösnummer: 50 kr exkl. porto
Tidigare nummer: 20 kr exkl. porto
Hel årgång (4 nr): 50 kr exkl. porto
Prenumerationspris:  
210 kr/år (Sverige), 260 kr/år (utland)

Klubbtröjor
Svart t-shirt i funktionsmaterial.  
Finns i storlek S till XXL. 
100 kr exkl. porto

Klubbmössa
I snabbtorkande funktionsmaterial
290 kr exkl. porto

Klubb-buff
Stilren, tillverkad i mikrofiber  
(100 % polyester). 50 kr exkl. porto

Klubbmärken
Emaljerad nål: 30 kr exkl. porto
Vävt: 25 kr exkl. porto
Självhäftande plast: 10 kr exkl. porto

Beställningar
Beställningar kan ske genom besök i 
klubbrummet, tfn 08-783 79 73, 
e-post: klubbrummet@fjallklubben.se
eller via webbplatsens ”Internetbutik”.

Svenska Fjällklubben
Fyrspannsgatan 63 ingång 61, 
165 64 Hässelby
Telefon och fax: 08-783 79 73
E-post: klubbrummet@fjallklubben.se
Plusgiro för medlemsavgifter: 22 15-2
Plusgiro för övrigt: 424 35 37-0

Webbplats: www.fjallklubben.se

Ordförande: Bo Evert

Medlemsavgift 
Vuxen: 290 kr
Utlandsboende medlem: 360 kr
Ungdomsmedlem t.o.m. 24 år: 130 kr
Familjemedlem: 80 kr

Sektionerna
Många klubbaktiviteter sker inom  
sektionerna. 
Bergslagssektionen:  
Jan Zennertun, 019-27 40 66, 
bergslagssektionen@fjallklubben.se
Göteborgssektionen:  
Lennart Berlin, 0302-378 87 
goteborgssektionen@fjallklubben.se
Jämtlandssektionen: 
Jan Lundhag, 070-653 97 69, 
jamtlandssektionen@fjallklubben.se
Kalmarsektionen: 
kalmarsektionen@fjallklubben.se
Kirunasektionen: 
Olle Lindgren, 0980-194 43, 
kirunasektionen@fjallklubben.se
Skånesektionen: 
Johnny Nilsson, 046-25 58 74, 
skanesektionen@fjallklubben.se
Stockholmssektionen: 
Kerstin Göras, 08-660 98 16, 
stockholmssektionen@fjallklubben.se
Östgötasektionen: 
Håkan Hultberg, 011-561 76, 
ostgotasektionen@fjallklubben.se

Klubbstugan
Klubbstugan är belägen vid Katterjaure ca 
fyra km söder om Katterjokk nära Riks-
gränsen. Kontakta någon av stugfogdarna 
eller klubblokalen för lån av nyckel.

Stugfogdar: 
Olle Lindgren, 0980-194 43
Per Lindström, 0980-102 65
Lennart Jonasson, 0980-147 68 Svenska Fjällklubben



För alla användare – i alla lägen!
Hillebergs mest komfortabla, lätthanterliga och 
mångsidiga fyrasäsongerstält, för allt från familje-
turer i skogen till polarexpeditioner. Black Label-
tälten har flest funktioner och de starkaste mate-
rialen för högsta livslängd och säkerhet

BLACK LABEL

Våra lättaste fyrasäsongerstält, som ändå er-
bjuder hög styrka, komfort och säkerhet. 
Red Label passar dem som vill vara redo för tuffa 
utmaningar men behöver hålla ner packvolym och 
vikt. Dessa tält har förenklad konstruktion och 
lättare material än Black Label, men är fortfarande 
mycket stabila och funktionella.

RED LABEL

Minimalistiska tresäsongerstält; för dig som 
har lägsta vikt som högsta prioritet.
De är utvecklade för snöfria och mindre utsatta 
turer och utan att kompromissa med våra har vi 
skalat bort allt utom det mest nödvändiga. Deras 
reducerade design och tunnare material ställer 
högre krav på användaren än våra övriga tält.

YELLOW LABEL

NALLO GT
Nallo GT är ett mycket lätt allroundtält för 
alla säsonger.

ANJAN GT
Lätt, luftigt och starkt gör Anjan till ett 
utmärkt tresäsongerstält.

NAMMATJ GT
Det bästa tältet för friluftsliv i alla typer av 
väderlek där låg vikt är lika betydelsefullt som 
styrka, tillförlitlighet och utrymme.

ANJAN GT
Lätt, luftigt och starkt gör Anjan till ett 

För att göra det lättare att välja rätt tält och för att tydliggöra skillnaderna mellan dem har vi nu 
delat in våra tält i olika kategorier.  Black Label innehåller Hillebergs klassiker som vidareutvecklats 
under flera decennier; Red Label är våra lättaste fyrasäsongerstält och i Yellow Label finns våra nya 
tresäsongerstält.


