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Gott nytt Fjällår! 

Välkommen till ett nytt år med Svenska Fjällklubben Sektion Syd. Vi fär hoppas att 

restriktionerna kring Covid-19 snart släpper så vi kan återgå till det normala igen. Vi har 

många planer och idéer när det gäller aktiviteter av olika slag. Närmast väntar Årsmötet den 

13 februari och sedan är vi i gång. 

 

Styrelsen för SFK Syd 

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

Vice ordförande: Johnny Nilsson, johnil@telia.com 

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

Kassör: Nils Persson, lani.persson@telia.com 

Ledamot: Jenny Lindström, fantasismurf@yahoo.se 

Suppleant: Torbjörn Nilsson, tobbeilund@telia.se 

 

Planerade aktiviteter 2022 

13 februari  Årsmöte 

Vecka 11  Vintertur, Grövelsjön 

3 April  Vandring Hovdala 

21-22 maj Vandring Öland 

14-18 juni  Fjällen för alla 

Vecka 36  Fjällvecka Klubbstugan Katterjåkk 

mailto:johnil@telia.com
mailto:lani.persson@telia.com
mailto:fantasismurf@yahoo.se


Kommande aktiviteter 

13 februari 

Kallelse till årsmöte                         

 Som medlem i Svenska Fjällklubben Sektion Syd kallas du härmed till Årsmöte. 

I dessa trista tider med Covid-19 så har styrelsen fattat beslut om att mötet hålls både på plats och 

digitalt. 

Det föredrag vi hade planerat att ha i samband med årsmötet skjuts framåt i tiden till tillfälle då vi 

kan ses fysiskt allihop. 

Var Glumslövs folkets hus 

Mötet sker även över webben och länk till mötet skickas ut till alla dom som anmäler 

att de är intresserade av att delta samt återfinns nedan. 

När 13 februari klockan 13.00 

Hur Anmäl ditt deltagande samt din mailadress till leo.stromberg@gmail.com alternativt 

på telefon 0733-342260 

Fysiskt kan vi vara max 20 stycken sittande i lokalen enligt gällande bestämmelser. 

Alternativ för dig som inte kan komma på plats så sker mötet via Skype enligt länk 

https://join.skype.com/IE3LN1AOO60S du behöver inte själv ha Skype för att kunna 

delta. 

Klicka på länken i lagom tid före mötets start så att du hinner ansluta och orientera 

dig i mötets miljö. 

Man behöver inte ha kamera eller mikrofon men det är en absolut fördel om man har 

åtminstone mikrofon. 

Votering kommer att ske via acklamation samt vid behov med räkning av röster 

genom att skriva JA eller NEJ i kommentarsfältet under mötets gång. 

Motioner inför mötet ska skickas in senast tre veckor före mötet enligt gällande 

stadgar till kjellake.bernerson@gmail.com 

 

Välkomna till ett digitalt årsmöte! 

Styrelsen 

Svenska fjällklubben sektion syd  
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Vecka 11 

Fjällvecka i Grövelsjön 

 

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

Mer information senare 

3 april 

Hovdala Vandringscentrum  

 ”Jakten på Gullspiran, västra” 

 

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. 
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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 johnil@telia.com 

 

 

Genomförda aktiviteter 

 Adventskaffe 5 december              

Den 5 december samlades vi för att avsluta pandemiåret 2021 i Glumslövs Folkets hus. Vi 

inledde med fika och smakade av de härligt hembakade kakorna som Laila och Jenny stod 

för. Efter fikat med mycket snack fick så Jenny ordet och redovisade årets “Fjällen för alla”. 



Aktiviteten ägde rum i Björkliden och erfarenhetrna var mycket goda så det blir en 

upprepning 2022. 

Så fick Jenny fortsätta och berättade om den Sarekvandring hon genomförde med två 

kompisar under 2021. Med start från Akkastugorna, genom Ruotesvagge till Sareks hjärta 

Skarja gick vandring en sväng in i  Alkavagge så fortsatte vandringen österut och slutade  

vid Suorva-dammen och en vistelse på Saltoluokta Fjällstation. 

Jennys berättelse var fängslande och sporrar säkert även andra att ge sig på det mest 

utmanande fjällområde man kan finna i den svenska fjällvärlden. 

Tack Jenny för en fin fjällberättelse! 

 

           

Fjällen för alla            Sarek nationalpark 

 

Nya medlemmar 

Vi hälsar följande nya medllemmar välkomna till Svenska Fjällklubben Sektion Syd. Vi 

hoppas klubben skall motsvara era förväntningar och hälsar er välkomna till våra aktiviteter. 

Katharina Nilsson, Furulund 

Björn Sjöstedt, Malmö 

 

 

MÖTE I FJÄLLEN  (Apropå lättviktspackning) 

En berättelse av Nils Persson 

Söndag 18 juli 1965. Laila och jag sitter i solen utanför en av de nya stugorna i Arasluokta. 

Efter en jobbig vandring från Kvikkjokk genom Tarradalen i regn och snöyra är det skönt 

med en dags vila. Stugorna är inte helt färdiga och låsta, men någon desperat vandrare har 

före oss brutit sig in i en av dem och låst upp inifrån. 

En äldre dam med hund kommer vandrande och stannar en kort stund för en kaffetår. Vi tar 

ett kort av henne och hennes hund och vid hemkomsten skickar vi fotot till henne. Hon 



fortsätter söderut och vadar Lemakjokk (nuvarande Arasjåkkå) tre gånger. Först över med 

hunden, sedan tillbaka för att hämta packningen och över själv igen. På andra sidan slår hon 

upp ett litet tält. Vi är förundrade av hennes minimala packning och utrustning som hon 

säger är hemmagjord. 

Själv fortsätter vi vår fjortondagarsvandring norrut i sommarvärme mot Skjombotn. 

I januari 1968 får vi ett paket på posten, innehållande ett exemplar av Till Fjälls 1963. I 

boken ligger ett kort med texten:  

”Djursholm 2 jan 1968. 

Kära unga skåningar. I två år har jag i fjällsamlingen på min vägg haft ett mycket trevligt och 

vältaget foto av mig och Filippa i Arasluokta och tyckt att det var förargligt att jag inte har 

kunnat tacka. Vid städning av skrivbordslåda i dag fann jag, att adressen står på baksidan 

av kuvertet. 

Alltså. Hjärtligt tack! 

Gott nytt år önskas er av Elsie Hultén”. 

I årsskriften från 1963 som fanns i paketet har Elsie Hultén ( f 1893) skrivit en 18 sidor lång 

artikel om ”Istidsrefugierna”.  Vi blir nyfikna vem denna dam är som vi mötte i Arasluokta. Får 

veta att hon är en mycket aktiv och erfaren fjällvandrare. Hon har också deltagit i Sten 

Bergmans expedition i Kamtjatka 1920-1923. 

 Och apropå lättviktsutrustning. Här följer ett utsnitt ur en åtta sidor lång artikel i Till Fjälls 

1959 där hon efter ”sju veckors strövtåg i fjällen” väger sin ryggsäck: 

RYGGSÄCKEN vägde 1,25 kg. Min stora säck är hemsydd på en gammal mes och gjord av 

s.k. silvergalon. Segt och vattentätt.  

SMÅPRYLAR i ryggsäckens fickor går på 0,20 kg och omfattar tvål, tandborste och 

tandkräm, medicin, förband och plåster, sysaker, penna, kompass och tändstickor i 

plastpåse. 

Även SOVSÄCKEN blir bättre, lättare och billigare om man syr den själv. Är gjord av 

Karakorumnylon och fylld med fint gåsdun för 11 kr hektot. Vikt 0,90 kg. 

MADRASSEN är ett stycke skumplast som jag lägger under höften. Dessutom lägger jag dit 

dunjackan, om jag inte har den på mig. Vikt 0,10 kg. 

TÄLTET är ett kupoltält med golvytan 1,8x1,8 m. Vikten stannar vid 1,65 kg med pinnar och 

skarvstänger men utan de fyra stängerna av glasfiberplast – de binder jag ihop och 

använder som vandringsstav. 

VARMA KLÄDER som jag har är undertröja av ylle, yllekalsonger, dunjacka och raggsockor. 

Vikt 0,90 kg. 

REGNKLÄDERNA är ett par byxor sydda av överblivet tälttyg och en tunn plastrock med 

huva. Vikt 0,30 kg. 

PYAMASEN är av mörkblå bubblig nylon, väger 80 g och kan i värmebölja användas som 

vandringsdräkt. 

HANDDUK & NÄSDUKAR väger 0,12 kg. 



SANDALER att ha vid lägret: 0,10 kg. 

KAFFEPANNA & KASTRULL väger 0,35 kg, MUGG, TALLRIK & MATBESTICK väger 0,20 

kg. 

RÖDSPRIT & RÖDSPRITFLASKA väger 0,30 kg. KÖKET är av den allra minsta typen och 

utan vindskydd. Jag brukar bara använda det inne i tältet. 

MATEN blir 5 kg per vecka räknat på sju hekto per dag. 

Till denna vikt buren på ryggen kommer sedan ANORAKEN som är sydd av Örtengrens 

spinnakernylon, den blir synnerligen elegant och väger bara 2 hekto.  

Lägger man ihop ryggsäcken, maten och anoraken får man 11,75 kg. Uppenbarligen har 

hon förbrukat tändstickor, tvål och tandkräm samt troligen toalettpapper. Vi lägger till 250 g 

så får vi jämna tal. Räknar vi med en liter rödsprit hamnar alltså ryggsäckens startvikt på ca 

13 kg. 

Nu fick man något att grubbla på. 

  

 

Elsie Hultén och Filippa 

Foto: Laila Persson 

 

 

I nästa nummer kommer en artikel från Rolf Nielsen som han har döpt till Färdkost och som 

behandlar det viktiga ämnet Mat bland annat vid polarfärder.  
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