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Årsmötet 

Den 13 februari hölls årsmötet i Glumslövs Folkets Hus. Här följer ett kort referat: 

Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 132 personer. 

Sektionen hade under 2021 anordnat 3 inomhusaktiviteter och 5 utomhusaktiviteter 

varav 1 var en fjällaktivitet (”Fjällen för alla”). Noterbart är att en aktivitet i Hovdala 

som anordnades på “Vandringens dag” fick ställas in på grund av en rallytävling!. 

Det ekonomiska resultatet för 2021 uppgick till +2 949,27 kronor. Tillgångarna 

uppgick vid nyåret till 8341,96 kronor. 

Nils Persson hade valt att efter 20 år i styrelsen att avgå. Eftersom han därmed suttit 

där sedan sektionen bildades och hela tiden som kassör var det ett stort tack för alla 

dessa års tjänst som utdelades. Som avskedspresent erhöll Nils en uppskattad 

konstbok. 

Den nya styrelsen som valdes på årsmötet och konstituerades på ett styrelsemöte i 

direkt anslutning till årsmötet fick följande utseende: 

Ordförande: Leo Schneede, leo.stromberg@gmail.sea 

Vice ordförande: Johnny Nilsson, johnil@telia.com 

Sekreterare: Kjell-Åke Bernerson, kjell-ake@bernerson.se 

Kassör: Torbjörn Nilsson, tobbeilund@telia.se 

Ledamot: Jenny Lindström, fantasismurf@yahoo.se 

Suppleant: Fredrik Fogelberg fredrik.fogelberg@telia.com. 

 

Efter valen presenterades aktivitetskalendern för 2022. (se nedan). 
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Nils Persson avtackas efter 20 år i styrelsen av Jenny och Leo. 

 

 

Planerade aktiviteter 2022 

Vecka 11  Vintertur, Grövelsjön 

3 April  Vandring Hovdala 

14 maj  Utflykt till Hallands Väderö. 

21-22 maj  Vandring Öland 

14-18 juni  Fjällen för alla 

Vecka 36  Fjällvecka Klubbstugan Katterjåkk 

Dessutom planeras för ett evenemang med Claes Grundsten och hans 

musikleverantör Fredrik Hagstedt. 

 

 

 



Kommande aktiviteter 

 

            Vecka 11 

Fjällvecka i Grövelsjön 

 

Ansvarig: Leo Schneede mail leo.stromberg@gmail.se. 

Mer information senare 

 

 

3 april 

Hovdala Vandringscentrum  

 ”Jakten på Gullspiran, västra” 
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En härlig vandring om 12 kilometer som bjuder på närkontakt med den lite vildare och mer 

orörda naturen. Vi möts och startar från parkeringen vid Hovdala slott. Vi kommer bl a att 

passera Hovdala slott, Hovdala Trädhus, vindskydden Birk, Birka och Ronja, gårdsmejeriet 

Glada Geten och Boketorp. Utöver detta kommer vi att vandra i en vacker och omväxlande 

natur med utsikt över Finjasjön. Vi fikar i närheten av Glada Geten Gårdsmejeri och har 

något ytterligare stopp längs vägen för en snabb kopp kaffe samt beundra utsikten över 

landskapet. 

 

Datum: 3 april 2022 

Mötestid: klockan 10.00 

Vi möts vid: P-platsen vid Hovdala slott. 

GPS-koordinater: 56.104197 / 13.714292 

Anmälan och information: Torbjörn Nilsson på e-mail tobbeilund@telia.com eller mobil 

070-671 05 44. 

 

 

14 maj 

Hallands Väderö 

 

Där ligger den. Lockande och samtidigt ruvande på en händelserik historia med 

gamla tiders sjöfart med alla dess sjömän som huvudrollsinnehavare. Trots namnet 

ligger ön i Skåne och vi drar dit på ett besök den 14 maj.  

Plats: Hallands Väderö. Vi träffas på kajen i Torekov. 

Datum: 14 maj 2022. 

Tid: Klockan 10.00 (prel.) Kan ändras beroende på när båtarna avgår från Torekov. 
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21 – 22 maj 

Öland 

 

Ansvarig: Jenny Lindström  mail:fantasismurf@yahoo.se 

Mer information senare. 

 

 14 – 18 juni 

Fjällen för alla 

 

 

Ansvarig: Jenny Lindström  mail:fantasismurf@yahoo.se 

Mer information senare. 
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          Vecka 36 

Fjällvecka i klubbstugan 

 

Välkommen till en fjällvecka i Svenska Fjällklubbens stuga vid Katterjaure. I brytningen 

mellan sommar och höst har vi hyrt stugan en hel vecka. Här finns 16 bäddar och om vi blir 

fler finns det gott om tältplatser utanför. Vi gör med utgångspunkt från stugan dagsturer efter 

vad gruppen bestämmer. Vill man gå på en flerdagstur så går också det bra. Var och en 

bestämmer sitt program. Det är i dagsläget 10 personer som anmält sitt intresse av att 

hänga med på en trevlig hösttur till fjällen. Är även du intresserad så hör av dig snarast så vi 

kan boka en plats för dig. 

Plats: Svenska Fjällklubbens stuga vid sjön Katterjaure. 

Datum: Vecka 36 2022 (3-10 september). 

Anmälan: Välkommen att anmäla ditt intresse till joh.nil@telia.com 

Anmälda: Ywa Daugaard, Dalby, Lena De Pedis, Höganäs, Fredrik Fogelberg, Åkarp

  Åsa Granath, Göteborg, Johnny Nilsson, Staffanstorp, Torbjörn Nilsson, Lund 

           Laila Persson, Åstorp, Nils Persson, Åstorp, Leo Schneede, Viken, Lars 

      Westerberg, Staffanstorp   

   

 

Aktivitetsförslag? 

Går du och ruvar på en idé om en trevlig och intressant aktivitet som du tycker borde 

genomföras inom 

 vår sektion? Hör av dig! Vi har visserligen som du kan se av förteckningen nedan många 

planerade aktiviteter men det finns plats för fler. Skicka ditt förslag på mail till 

johnil@telia.com. 
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Färdkost 

Av Rolf Nielsen 

          

Entusiaster och engagerade i Fjällklubben Syd förbereder sig väl inför kommande 

fjällturer genom att torka sin färdkost – frukt och grönsaker och kanske också kött. 

Klokt! Torkad mat är lätt att bära och packa. Men glöm inte det som kroppen också 

behöver vid långvarigt och tungt arbete – fett och proteiner. 

 
Polarfärdernas män (det var mest män) under de expeditioner som genomfördes 
åren 1874-1949, ägnade mycket tid och omsorg i planeringen av sin färdkost som 
också bestod av bla torkad mat, men också mycket annat.  
 
Här delar jag med mig av de kunskaper jag hämtat från mitt stora intresse för 
polarfärder. 
Huvuddelen av min artikel handlar om Pemmikan (vad är det?) och kokapparaten 
Primus. 
 
En omfattande polarexpedition bestod av flera ”delar”. 
Lång fartygsfärd till, omkring i, och från polarregionen. 
Ett läger med ett medfört hus restes på land eller på shelf-isen (Amundsen) och 
utgjorde expeditionens bas. 
Expeditionens huvudsakliga uppdrag var att med lång krävande slädfärd nå fram till 
sitt mål och delmål för att sedan återvända till baslägret.  
 
Provianten planerades väl och anpassades till de olika förutsättningarna. Under färd 
med fartyget kunde provianten vara frikostig och lyxigt planerad och i fartyget 
rymdes mycket om maten stuvades väl. Det samma gällde för de som var kvar i 
baslägret, dvs merparten av manskapet. Det gick ingen nöd på de i baslägret eller 
på fartyget.  
 
Värre var det för de få som med slädar, dragna av hundar (Amundsen) och till 
fots/skidor (Scott mfl)  under besvärliga förhållanden skulle ta sig miltals (tor till 
sydpolen = 344 mil eller Malmö till polcirkeln fram och åter som jmf) till expeditionens 
mål. Då krävdes ett annat tänk beträffande mathållningen.  
 
De ”problem” eller utmaningar man stod inför när det gällde proviantförsörjningen 
inför långa polarfärder var: 
 
Risken för att manskap ska drabbas av skörbjugg 
Riskgrupper att utveckla skörbjugg är i första hand människor med otillräckligt intag 
av vitamin C. Flera expeditioner drabbades av skörbjugg till följd av dålig 
kosthållning. Många dog av skörbjuggens följder. 
Skörbjugg är en sjukdom som leder till tandlossning, tandköttsinflammation och 
trötthet allt i orsak av brist på färsk frukt och även rått kött. Eskimåer visste bättre 
och åt bla rått kött (askorbinsyra), hjortron och skörbjuggsörten Cocohlearia 
officinalis och led således inte av skörbjugg. Det visste Amundsen.  Den skotske 



marinläkaren James Lind bevisade 1753 att citrusfrukter inte bara hindrade 
uppkomsten av skörbjugg utan också gjorde att insjuknade botades snabbt.  
Kunskapen om vitaminer blev inte helt klarlagd förrän på 1920-talet.  
 
Provianten under slädfärderna 
Långa tunga slädtransporter drogs av hundar (Amundsen) eller till fots (skidåkning 
var inte engelsmännens starka sida (Scott mfl) och vädret var ofta besvärligt.  Även 
sibiriska ponnyhästar användes (Scott; med uselt resultat – hästar äter hö) 
Pemmikan var slädfärdernas huvudföda. 
Pemmikan var fram till och med den Norska, Brittiska och Svenska 
(Maudheimexpeditionen) år 1949-1951  ett viktigt tillskott i provianten. 
 
  
Pemmikan 
Det var Nordamerikas urbefolkning som utvecklade en både enkel och effektiv teknik 
att konservera näringsrik mat då jakten på Bisonoxar gick bra. Köttet på ett helt djur 
skars i strimlor och lufttorkades och stöttes till pulver. Detta blandades med buffelns 
fett och exempelvis tranbär. Däremot tillsattes inget salt. Blandningen stoppades i 
buffelns mjuka råhud med hårsidan utåt, och sedan syddes den ihop med senor från 
buffeln för att bilda en gedigen klump. Då huden torkade drogs den ihop och 
hindrade effektivt oxidation av innehållet som därför kunde hållas fullt ätbart i åratal.  
Den Pemmikan som polarexpeditionerna utrustade sig med, levererades i 
konservburkar och packades om inför slädfärderna. Berömda tillverkare var J. D 
Beauvais i Danmark och Bovril i USA och beställaren kunde själv påverka 
sammansättningen vilket inte alltid blev så lyckat.      
Nansens beställning till hans Grönlandsfärd missuppfattades och kom att innehålla 
alldeles för lite fett och bristen nästan knäckte deltagarna. Även om Pemmikan 
helst ska serveras i en rykande het hoosh kan bitar av Pemmikan i kylan förvaras i 
fickorna på anoraken och låta fettet ge det snabba tillskott som kan vara avgörande 
då krafterna sinar.  
 
På 70-talet kunde man köpa Pemmikan i burk hos det dåvarande Scoutvaror på 
Ehrensvärdsgatan i Malmö. Det gjorde jag och trodde att mitt friluftsliv kunde må bra 
av Pemmikan som färdkost. Det gjorde det inte. Jag åt lite av den besynnerliga 
puddingen och kastade bort resten. Men så skulle jag bara ut på en kortare tur på 
Söderåsen och då klarar man sig utan Pemmikan. 
 
Kokapparatens funktion även i mycket dåligt väder samt bränslets effekt. 
Innan Primusköket, användes en veklåga med metylalkohol som bränsle. Tom tran 
och Pingvinfett brann hjälpligt med låg effekt. 
Den svenske uppfinnaren Frans Lindqvist patenterade 1891 en brännare som 
kombinerad med en luftpump komprimerade förgasad (i föruppvärmd brännare) 
fotogen blandad med luft till gas som skapar en fullständig förbränning med stark 
hetta.  
PRIMUSKÖKET. På bara 90 minuter kunde man med endast 120 gram fotogen i -35 
graders kyla, koka upp is till tre liter vatten och göra sitt middagsmål samtidigt som 
man smälte snö till fem liter dricksvatten. Detta kök var ett fantastiskt framsteg.  
Tillverkning av Primusköket startade 1892 på J V Svenssons fotogenköksfabrik i 
Stockholm. 



PRIMUSKÖKET kom att medföras och var oumbärligt på varje slädexpedition 
därefter. Primuskök tillverkas fortfarande och används när det verkligen gäller. 
När Andreexpeditionens kvarlevor hittades efter 32 år (1930) i ett primitivt läger på 
Vitön (Svalbard), fann man också expeditionens Primuskök. När fotogenen var utbytt 
(paraffinet hade klumpat sig av kylan) fungerade köket som om det varit nytt.  
 
 
 

Har du en bra fjällberättelse? 

Har du en bra berättelse om en fjällupplevelse? 

Vi fortsätter med att publicera berättelser från våra medlemmar. Har du också en bra historia 

du vill dela med dig med dina fjällvänner? Skicka in den till johnil@telia.com. 

 

Publicerade bidrag belönas. 

 

 

 

 

 

Fjällmiljö - Fjällkunskaper - Fjällupplevelser 
 

 

www.fjallklubben.se 
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