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       SYD- sidan   

________________________________________________________________________________________________________________ 

Ett informationsblad från Svenska Fjällklubben – Syd.               Maj 2021 

Redaktör: Johnny Nilsson. Mail: johnil@telia.com 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Styrelsen 2021 

Ordförande  Leo Schneede leo.stromberg@gmail.com 

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.com 

 

 

Planerade aktiviteter 2021  
29-30 maj  Vandring på världsarvet Södra Öland. 

15-19 juni  Fjällen för alla. Björkliden. 

11 september Vandring Hovdala 

 

 

 

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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Digitalt föredrag 
21 april 

 
Då vi fortfarande har restriktioner på grund av Covid.19 så bjöd sektion Syd in till ett digitalt 
föredrag om att tura på fjället under vintern samt hur det är att genomföra de kurser som 
leder till examen till fjälledare. 
 
Glädjande nog så anslöt 26 stycken till föredraget. 
 
Leo berättade om hur fjället skiljer sig under vintertid när man ska ut på tur men även med 
lite praktiska tips för den som vill prova på fjället under vintertid beroende på vilken 
erfarenhet och utrustning man har. 
 
Jenny berättade om hur det är att genomföra både Svenska Fjällklubbens praktiska 
vinterfjällskurs men framförallt hur det är att genomföra de olika stegen i 
fjälledarutbildningen. 
 
Föredraget avslutades med en allmän frågestund och vi hoppas att det leder till att fler provar 
på att tura även under vintern! 
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VANDRING I SÖDERÅSENS NATIONALPARK 
8 maj 

 

 
        
            Foto: Laila Persson 

 

Kraftiga regn- och hagelskurar avlöstes snabbt av en strålande vårsol när ett gäng 

vandringssugna SFK-are och två hundar anlände till den lilla ”parkeringen” inne i den djupa 

skogen i nationalparkens västra hörn. Den nyutslagna bokskogen skimrade i ljusgrönt och 

marken var fuktig efter senaste tidens regn. 

Vandringen inleddes med en smärre ”felnavigering” och kommentarerna lät heller inte vänta. 

”Trots medhavd karta klarar inte orienterare att hitta i skogen”. Vi passerade gamla 

stengärden, odlingsrösen från forna tider och en torpruin innan stigen svängde av och ledde 

oss segt upp mot ”slalombacken”, där några av oss ”gamle” på 60-talet gjorde våra första 

svängar. Efter några kilometer nådde vi kanten på Skäralidsravinen med dess fantastiska 

utsikt. 90 meter rakt under oss anade vi Skäråns porlande vatten och andra vandrare på 

dalens botten.  

-Namnet Skäralid kommer av skär som betyder ren eller klar och lid som betyder 

backsluttning.- 

Efter ytterligare några stegs balanserande på kanten, nådde vi Kopparhatten, där den 

obligatoriska fikan intogs. 1900 – 1952 låg här en populär dansbana. 

-Kopparhatten lär ha uppstått under de skånska krigen 1676-1679, där det berättades om en 

flicka som blev antastad av en soldat. Han befallde henne att ta av sig kläderna, men när 

hon kom till det sista plagget, bad hon soldaten att vända sig om. Han vände ryggen till och 

hon passade på att knuffa honom över stupet. Hans kopparhjälm blev liggande på hatten. 

(Hatt är ett gammalt skånskt ord för höjd i landskapet).- 

I småkuperad terräng drog vi vidare längs ravinen. Passerade små bäckar och blötmarker 

innan vi nådde torpruinen Liakroken. 

Här berättades om ”Liaspöket”, den siste torparen som flyttade 1925. 

-Han blev mer och mer lik ett spöke efterhand som han slet ut sig med att bära upp hö och 

ved från dalgången upp till torpet.- 
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Slutet av turen gick på bekväm stig och väg och välbehållna nådde vi målet efter några 

timmars behaglig vandring. 

 

HUR SÖDERÅSEN KOM TILL 

-Det var en gång en jätte som bodde i södra Skåne. Han hade släktingar i Danmark och när 

han hälsade på dem tog han vägen förbi Helsingborg. 

Det var för brett att kliva över, därför ville han göra en bro. Han fyllde en stor säck med jord. 

Hålet blev Ringsjön. 

Med säcken över axeln gick han för att fylla igen sundet. Men det var hål i säcken där bak, 

och jorden rann ut i en lång vall där han gick fram. 

Detta märkte inte jätten, men när han kom fram till Björnekulla tyckte han att säcken kändes 

lätt och lyfte av den. 

Då föll resten av jorden från påsen ner i en stor hög. Bakom honom hade Söderåsen bildats, 

och där han stod bildades Björnekulla klint vi Åstorp. 

När jätten såg vad som hade hänt blev han så arg att han kastade säcken och det som var 

kvar i den. Den föll ner i havet och där bildades Kullaberg-. 

 

                                                      Nisse P 

 

 

 

 
               Foto: Laila Persson 
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Aktiviteter 2021 

 

Vandring i Världsarvet Södra Öland på Stora alvaret 

29-30 maj 

 

 

 

Tema: Vad har alvar och fjäll gemensamt? 

 

Vi gör en vandring på Stora alvaret kring Triberga, Gösslunda och Resmo. Vi berättar och 

tillsammans utforskar vi det som förenar flora, fauna och människa på alvaret och i fjällen. 

Maj är den absolut ljuvligaste tiden på året på Öland med försommarblomster och skir 

grönska. Orkidéerna blommar och fåglarna kommer söderifrån. Vi tältar på alvaret, alternativt 

bor i självhushållsboende. Vandringen leds av Jenny Lindström, Laila Persson och Richard 

Troell från sektion Syd. Jenny och Richard läser Svenska Fjällklubbens Fjälledarutbildning, 

Laila är van turledare och har varit engagerad i Svenska Fjällklubben i många år. Turen är 

anpassad efter pandemilagen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Kontaktperson: Jenny Lindström, levalivet@bahnhof.se, 070 – 245 81 52. 

Alla 21 platser är bokade.  

Jenny Lindström  

 

 

mailto:levalivet@bahnhof.se
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Fjällen för alla 2021 

15-19 juni  
 

 

 

Det är en tur där vi ledare kan anpassa individuellt när kropp och hälsa eller ålder begränsar 

möjligheterna att gå långt bära tungt och tälta. Fjällturen arrangeras av Sydsektionen och 

leds av Jenny Lindström och Mikael Faber som går Svenska Fjälkubbens fjälledarutildning 

för helårsexamen. 

Vi bor i två par stugor i vackra Björkliden, nära den norska gränsen mellan Kiruna och 

Narvik. Det går lätt att komma ut på fjället och det finns flera vackra turer att välja mellan. Vi 

kommer att gå dagsturer på några kilometer i lätt terräng. Turerna utformas efter individuella 

behov och önskemål och kan göras både lättare och svårare. Målet är att alla får uppleva 

fjällen, se midnattssolen lysa över det mäktiga och vidsträckta fjällandskapet, höra suset i 

vinden över vidderna och pipande fjällfåglar, känna doften av fjällblomster och smaken av 

friskt och kallt vatten från en porlande fjällbäck. Alla kan uppleva friheten, stillheten och 

lekfullheten på fjället.   

Kontaktperson: Jenny Lindström, levalivet@bahnhof.se, 070 – 245 81 52. 

Alla sex platser för 2021 är bokade.   

Jenny Lindström 

 

 

  

 

mailto:levalivet@bahnhof.se
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Hovdala Vandringscentrum - ”Jakten på Gullspiran, västra” 

11 september 

 

 

 

En härlig vandring om 12 km, 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”. Förhoppningsvis kan en av initiativtagarna till 

”Hovdala Vandringscentrum” medverka vid vandringen, men detta är inte garanterat. Vi fikar i 

närheten av ”Glada Geten Gårdsmejeri”. 

 

Vi möts vid: P-platsen vid Hovdala slott. 

Mötestid: kl 10.00. 

Datum: 11 september, 2021. 

GPS-koordinater: 56.104197 / 13.714292 

Anmälan till: Torbjörn Nilsson på e-mail tobbeilund@telia.com eller mobil 070-671 05 44. 

 

 

 

 

 

 

mailto:tobbeilund@telia.com
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Aktiviteter 2022

 

Är du intresserad hör av dig till Leo håller i arrangemanget. Han har mail 

leo.stromberg@gmail.com. 

Aktivitetsbank 

Följande förslag till aktiviteter väntar på att pandemin skall gå över så vi kan återgå till vår 

vanliga verksamhet. Då kommer vi att lägga in dessa aktiviteter i ett program  Vi är också 

öppna för ytterligare aktiviteter så har du något förslag så hör gärna av dig på mail 

johnil@telia.com. 

 

Gröna bandet och Pacific Crest trail. 

          
 

Välkommen till ett föredrag av Peter Bergström om långvandring i USA och i Svenska fjällen!  

Hur är det att vandra 4250 km från Mexiko till Kanada, genom öken, höga snöfyllda berg, och 

ändlösa skogar?  

Hur är det att vandra genom Svenska och Norska fjällkedjan, från Grövelsjön till 

Treriksröset?  

Hur förbereder man sig för en långvandring? Vad upplever man? Vad driver en? 

Ett föredrag för dig som är nyfiken på att göra en långvandring! Eller bara vill höra hur det är!  

mailto:leo.stromberg@gmail.com
mailto:johnil@telia.com
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Torka mat. Senvintern/Våren 

 

 

Cecilia och Hans visade förra hösten hur man torkar mat som kan bli till riktiga delikatesser 

på fjället. Det var en mycket uppskattad aktivitet som vi gärna vill göra om.  

 

 

 

 

Fjällvecka i klubbstugan 

 

Vi har gjort det förr och det finns förslag på att vi skall göra det igen. En vecka i klubbstugan 

vid Katterjaure. Den bästa tiden är augusti-september då snön är borta. Tyvärr missar vi 

midnattssolen vid denna tidpunkt.  

Vi har redan fått in 8 intresseanmälningar av en resa till Katterjåkk. Är du också intresserad 

så hör gärna av dig till johnil@telia.com 

 

 

 

mailto:johnil@telia.com
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All vår början bliver svår 
Berättelse i fjällklubbsnytt (nuvarande fjället) nr 2 1980 av Nils Persson 

 

 
 

Foto: Brita Caroli 

 

En sensommarkväll år 1957 kliver jag tillsammans med en kamrat av m/s Salto mitt i de 

lappländska ödemarken. Platsen bär det exotiska namnet Saltoluokta. 

Vi har tillbringat sommarlovet med skogsarbete i Jokkmokk och innan vi åker hem till Skåne 

skall vi göra en fotvandring mellan Saltoluokta och Kvikkjokk. 

 

Min erfarenhet av fjäll inskränker sig till några vinterfärder med skolan till jämtlandsfjällen 

medan min kamrat en sommar har varit ”hopp-i land-kalle” på Sitasjaure och således får 

betraktas som sällskapets fjällexpert. Han har under den långa båtfärden från Luspebryggan 

försökt lära mig en del underliga ord på lapska och han har pekat ut platser under färden 

som jag långt senare har fått stifta bekantskap med på närmare håll. 

Vi har fått löfte om att övernatta hos Kuoljoks och drar oss därför mot samebyn, där vi blir 

vänligt mottagna, även om vi tycker att hundarna är närgångna i överkant. 

Vår vandring söderut begynner dagen därpå. Jag låter mig tryggt lotsas från byn på irrande 

stigar bland kullar och knotiga fjällbjörkar. Så småningom hittar vi Kungsleden, men då är vi 

redan en bra bit ovanför björkskogen. 

 

I fortsättningen förlitar vi oss på den lånade boken ”Fjällturer i norra Lappland” från 1948 (vi 

har ingen karta) och fortsätter på den smala stigen. Då och då korsar vi någon liten bäck, 

jokk får jag veta att det heter här uppe, och jag njuter av att kunna dricka direkt av det kalla, 

friska vattnet. Men blir också förmanad att inte dricka för mycket för då blir man kall och dålig 

i magen. 
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Strax ovanför Sitojaurestugan vrickar min kamrat ena foten bland stenar och rötter och sista 

biten till stugan blir dryg. Med förenade krafter tar vi oss fram och lägger beslag på var sin 

”hängmatta” i ett av de två sovrummen. 

Nästa morgon ror vi över Sitojaure och sedan avverkas raskt sträckan till Aktse. Här möter vi 

några turister som just bestigit Skerfe. På rekordtid påstår de. En sådan utmaning kan 

givetvis inte lämnas oantagen av två formstarka sjuttonåriga ”skogsarbetare”, varför 

stövlarna raskt kommer på igen och vi iväg. Springande tar vi oss upp på fjället och vi hinner 

knappt ens kasta en blick över Rapadalen och Sarekfjällen innan vi rusar ner till stugan. 

”Rekordet” lyckas vi givetvis slå. 

 

På kvällen försöker vi, till mångas förnöjelse, grädda pannkakor på ett aluminiumstekjärn 

över den gamla vedspisen. De ”pannkakor” som över huvud taget är ätliga, lägger vi på ett 

fat, häller sylt över alltihop och så äter vi från var sitt håll. Praktiskt och diskbesparande. 

Sedan lånar vi telefonen hos Läntas för att meddela hem att vi mår bra. Björnskinnet på 

väggen inger respekt och vi får veta att man själv har skjutit björnen. 

 

Över Laidaure får vi sällskap i Willes båt av två äldre damer. Att slå följe med dem under den 

fortsatta vandringen har vi dock inte en tanke på, vi har ju så rasande bråttom. Vid Faunåive 

möts vi av slagregn och tappar bort stigen nere i skogen. Först söker vi en lång stund åt var 

sitt håll utan resultat och sedan drar vi österut under Faunåives skarpa brant. Efter några 

timmars irrande genom tät skog och över blöta myrar står vi plötsligt på stranden av en sjö. 

Vi är nog inte helt överens om att det är vid Rittak vi befinner oss, men vi bestämmer oss i 

alla fall för att söka oss fram till tillflödet., som enligt kartan i boken korsar Kungsleden vid en 

bro. Hela tiden funderar vi på vad som kan hända om vi har fel för oss och inte hittar leden 

igen. Hur stor är sannolikheten att vi träffar på vandrare här i urskogen, när märker man 

hemma att något är på tok och sänder ut spaningspatruller och hur länge räcker vår 

medhavda proviant? Vi börjar bli rädda och paniken ligger på lur. 

 

Snart drar ovädret bort men i stället förvandlar solen den fuktiga skogen till ett ångande 

djungelinferno. Jag kan inte avgöra om det är värmen eller rädslan som gör mig klibbig över 

hela kroppen och inte blir tillvaron drägligare av de ettriga myggornas ständiga anfall. Vi har 

nog av att slå oss fram genom risiga videsnår och orkar inte värja oss mot deras glupande 

aptit. 

 

Så småningom finner vi bäcken som mycket riktigt rinner ner mot sjön. Och efter ännu en 

stund ser vi bland dimslöjorna också bron vid Kungsleden. Vår glädje vet inga gränser, men 

den blir kortvarig. I den improviserade glädjedansen halkar jag omkull och när jag reser mig 

upp, strömmar blodet från min ena hand. En slintande yxa har under vår tidigare vistelse i 

Jokkmokk tillfogat mig ett decimeter lång hack tvärs över vänster handled och detta har nu 

slagits upp igen. Stygnen hade min kamrat plockat bort i Aktse. Vad göra? Eftersom såret är 

djupt och vi saknar möjligheter att koka vatten, vågar vi inte tvätta handen. Ett provisoriskt 

förband får duga så länge. 

På väg mot Pårtestugan frågar vi oss vad våra följeslagare från båtturen skall säga om vår 

sena ankomst. Omkring fyra timmar extra har vår ”lilla” omväg tagit. Innerst inne skulle vi nog 

gärna vilja att någon just nu tog hand om oss, genomvåta, trötta och sargade som vi är båda 

två. Men stugan är tom när vi kommer fram! Vi vet inte riktigt vad vi skall tro. Vad kan ha 

hänt? Har de råkat ut för björn eller varg eller…? Fantasin skenar iväg. Skall vi ge oss ut igen 

och leta?   Eftersom vi inte har fått någon mat under dagen, väljer vi dock att först stilla våra 

magars skrikande hunger och mitt under måltidsförberedelserna hörs stöveltramp i 

förstugan. De två damerna har kommit fram, pigga och utvilade. Och något regn har de inte 

sett medan de har legat ovanför Faunåive och solat! 
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Vårt skröpliga tillstånd undgår inte deras blickar. Redan i Aktse har de märkt att inte allt stod 

rätt till med min kamrats fot och min hand. Nu får vi våra blessyrer fackmannamässigt 

översedda av två sjuksköterskor och jag får rådet att genast efter hemkomsten sy ihop 

handen igen.  

 

Den natten tar tröttheten ut sin rätt och vi sover som stockar. Och när vi sent omsider vaknar 

dagen därpå är vi ensamma i stugan. Vi tar oss i alla fall till Kvikkjokk, men den etappen har 

jag inte något minne av. Jag har tydligen befunnit mig i någon sorts dvala. 

Efter ett par dagars vistelse i Kvikkjokk, där vi får bo hos diakonen Johan Andersson Märak, 

går vi ombord på m/s Dagmar för resan till civilisationen. Då frågar jag mig: Kommer jag 

någonsin att återvända hit? Knappast troligt, tänker jag, så besvärligt och mödosamt som vi 

haft det under vår vandring. Det skall bara bli skönt att få komma hem igen. Att 

lapplandsfjällen skulle komma att bli en av mina största ”laster” kunde jag inte ens drömma 

om då. 

 

Norrländska Socialdemokraten hittade vandrarna och publicerade den 12 juni 1957 följande 

reportage: 

 

Sörlänningar i Jokkmokk  
De kom gående efter bygatan en måndagsmorgon, då luften var full av snöflingor och 

kvicksilvret i termometern låg och tryckte närmare minus än plus. 

Det var Nisse och Ulf från Helsingborg och ”Fritte”, Edvard och Olle från Strängnäs. Visst 

hade de rockkragarna uppfällda och såg lite blåfrusna ut i fasaden men medan många 

jokkmokkare gick med mungiporna nere och muttrade över denna snöiga, kalla vår, var det 

här enbart glada miner. 

Vad gör vi här i Jokkmokk? Nisse funderar ett tag över frågan, men sedan kommer det. Vi 

ska plantera skog och röja skog och vanan sitter inne sedan tidigare. Förra året var vi här 

uppe också. Nu är vi riktigt vildmarksbitna. 

De övriga fyra nickar instämmande och tittar bort över Talvatis taggiga skogsrygg. 

Det var 25 grader i skuggan när vi åkte hemifrån, säger en av dem utan större saknad. 

Minus? Ja, förstår redaktören, därnere har vi streck på termometern även från noll och 

uppåt. En Jokkmokkare skulle aldrig leva där. 

Nu skall de fem ungdomarna åka ut till Suobbatsel för att röja upp i den norrländska 

skogsdjungeln. De är studerande och livet i skogen är ett behagligt avbrott i studierna tycker 

Nisse, Ulf, ”Fritte”, Edvard och Olle. Och fortsätter promenaden i snögloppet. Plötsligt 

stannar Olle, vänder sig om och säger: Men snälla ni, sätt inte ut någon bild, för då kommer 

alla våra fordringsägare att hitta hit. Ja, säger ”Fritte”, hellre möter vi ett dussin björnar. 

 
/Norrländska Socialdemokraten 12/6 1957 

 

 

Har du också en bra berättelse om en fjällupplevelse? 
Vi fortsätter med att publicera berättelser från våra medlemmar. Nästa månad kommer en 

berättelse från Rolf Nielsen med rubriken ”Varför belönades Jokkmokksamen Pava Lars?” 

 

Har du också en bra historia du vill dela med dig med dina fjällvänner? Skicka in den till 

johnil@telia.com. 

 

Publicerade bidrag belönas. 

Har du besökt webbshopen? 

mailto:johnil@telia.com
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I fjällklubbens webbshop kan du nu köpa de nya och trevliga produkterna märkta med SFK-

logga. Nu finns det T-shirts i nytt utförande, trevlig mugg för gott kaffe eller te, praktisk 

tygkasse du kan ha med när du handlar och kan skippa de förhatliga plastkassarna, 

klubbmärke, mysig mössa med mera. 

Gå in på www.fjallklubben.se och klicka dig vidare in på webbshopen. Det är värt ett besök. 

 

Intresserad av att engagera dig? 

Fjällklubben är alltid intresserad av att få med entusiastiska medlemmar i ledning både lokalt 

och centralt. Efter en tid av oro har nu den centrala styrelsen kunna formera sig med 

inriktning på framtiden. Men man behöver fler som engagerar sig. Så är du intresserad av att 

jobba i klubben med fjällens frågor och dess framtid, ta kontakt med Leo Schneede 

leo.stromberg@gmail.com eller Robert Onsander tel 0702 36 98 50.  

 

 

 

.  

 
 

Fjällmiljö – Fjällkunskaper – Fjällupplevelser 
 

 

www.fjallklubben .se 

http://www.fjallklubben.se/
mailto:leo.stromberg@gmail.com

