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Kris i fjällen?
För några månader sedan skrev jag här på Syd-sidan om en omfattande nedskräpning i
Kebnekaise. Mer än hundra kvarlämnade tält som ingen ville ta ansvar för, omfattande
nedskräpning och ett allmänt intryck av att här hade det inte varit vana fjällvandrare som
huserat.
Nu kommer nya varningssignaler! Pandemin har inneburit att fler än någonsin bestämt sig för
att fira sin semester i Sverige. Då kommer en fjällresa högt på listan. Trycket på fjällvärlden
har ökat till en sådan grad att en kraftig reaktion från många håll inte har låtit vänta på sig.
Nu pratar man om att stänga av områden, privata markägare pratar om att det skall kosta
2000 kronor att vandra i deras område, begränsningar för mounting-bikes och andra fordon
diskuteras, etc.
Vad kan man göra åt detta problem? Här finns med all önskvärd tydlighet ett
kunskapsunderskott som leder till problem i fjällen både för naturen och fjällvandraren själv.
För att åtgärderna skall få effekt redan i år så är det så dags. Pandemin har förhoppningsvis
dragit över till nästa år vilket bör innebära att trycket på fjället minskar igen.
Den okunskap som till stor del präglar problematiken skall vi se som en utmaning. Svenska
Fjällklubben kan här göra en viktig insats. Vi kan vara den kanal som är känd för att vi värnar
om fjällvärlden och dem som vistas där. Det kan också vara den källa man vänder sig till när
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det gäller den rätta fjällkunskapen när man vill veta mer om fjällvandring. Allt ifrån lämpliga
fjällområden, lämplig utrustning, lämplig förträning etc. Men då måste vi göra oss kända! Jag
har under de senaste åren suttit med i SFK såväl lokalt som centralt och hela tiden har man
pratat om att klubben måste bli större och mer känd. Nu verkar medlemstalet peka uppåt
men i övrigt har det stannat vid prat. De två senaste årens erfarenheter från fjällen tycker jag
visar att det är dags att gå från ord till handling. Nu krävs ett krafttag att göra klubben känd
och respekterad. Det behövs en utåtriktad källa av kunskap – för fjällens bästa!
Johnny Nilsson

Planerade aktiviteter 2021
11 september

Vandring Hovdala

Oktober

Hjortsafari i Häckeberga

13 november

Föredrag: Gröna bandet och Pacific Crest trail.

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.

Aktiviteter 2021
Hovdala Vandringscentrum - ”Jakten på Gullspiran, västra”
11 september

2

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.

Gröna bandet och Pacific Crest trail. 13 november

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!
Vem
Vad
Var
När

SFK Syd och alla som är intresserade
Föredrag om Gröna bandet och Pacific Crest Trail (PCT)
Glumslövs Folkets hus, Nybovägen 16. Glumslöv.
13 november

Mer information senare
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Hjortsafari i Häckeberga. Oktober

Kronhjorten är en av innevånarna i Häckeberga.

Naturområdet i Häckeberga är vida känt för sina hjortstammar av både dovhjort och
kronhjort. Häng med på en spännande höstvandring i oktober på jakt efter dessa stolta djur.
Mer information senare

Aktiviteter 2022

Är du intresserad hör av dig till Leo håller i arrangemanget. Han har mail
leo.stromberg@gmail.com.
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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.
Av olika skäl har vi beslutat att skjuta på denna aktivitet till 2022.
Vi har redan fått in 7 intresseanmälningar av en resa till Katterjåkk. Är du också intresserad
så hör gärna av dig till johnil@telia.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.

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.

5

Varför belönades ”Pava-Lasse” med en medalj?
Varför belönades Jokkmokksamen Pava Lars ”Pava-Lasse” Nilsson Tuorda med en
präglad medalj tilldelad av Oscar II, Sveriges konung, och sedermera en sten rest till
hans minne och för hågkomst av hans insatser?
Rolf Nielsen har bidragit med denna historia
Här är en förkortad berättelse.
Pava Lars Nilsson Tourda föddes den 25 december 1847 som äldsta barnet av fem syskon.
Föräldrarna var Nils Nilsson och Maria Amulsdotter Persdotter Länta. Familjen tillhörde
Tuorpons sameby i Jokkmokkks renbetsland.
Lars blev en skicklig same på många sätt. Han blev tidigt en framstående skidåkare, en
skicklig jägare (med björnsspjut för Björn och Varg). Lars fick snabbt ett mycket gott rykte om
sig som pålitlig guide (nykterist), bärare av utrustning till kartografer, mästerlig på att hitta
bästa vägar till fjälltoppar och bästa stigarna i fjällterräng. Han anlitades flitigt av de som
hade uppdrag i fjällområdena bla kartografer som Henrik Adolf Widmark innan han blev
landshövding i Norrbotten och senare Riksdagsman.
Widmark lärde känna Lars Nilsson Tourda väl och rekommenderade honom till allehanda
uppdrag i fjällvärlden. Bland annat bistod Lars Axel Hamberg under tiden som Hamberg
bedrev meterologiska och geografiska mätningar i Sarek (Lars räddade livet på Hamberg när
Sarektjåkko skulle bestigas – efter Grönlandsfärden). Lars fick på så sätt en mängd uppdrag
utöver arbetet med familjens renhjord.
Adolf Erik Nordenskiöld, född i Finland (1832-1901) hade just genomseglat nordostpassagen
(sjövägen förbi Sibirien till Asien) med Vega 1878-1880, en oerhörd händelse som ledde till
att Nordenskiöld blev vida berömd och fick genomföra en triumffärd via många av världens
stora städer.
Men ytterligare en expedition hägrade. Nordenskiöld ville utforska och upptäcka Grönlands
hemligheter. Det hade ingen gjort tidigare och han lockades av att nå iskalottens mitt, och
hoppades att där hitta något som kanske inte bara var is och snö.
Han rustade en expedition med stöd av sin sedan tidigare ekonomiska gynnare Oscar
Dickson (på sin tid en av Sveriges rikaste män). Nordenskiöld sökte dugligt folk till sin
expedition 1883 och knöt till sig bland annat Axel Hamberg och Alfred Nathorst (senare
betydelsefulla för svensk forskning på Svalbard och i fjällområden).
Men han ville också ha med sig två skickliga samer, bra på skidåkning och uthålliga även
som bärare. Hans kontakt i Norrbotten, landshövding Alfred Widmark, föreslog Pava Lars
Nilsson Tuorda från Jokkmokk. Widmark skickade bud som spårade Lars till sin kåta en bit in
i fjällvärlden. Lars uppdrag innebar att han skulle kunna tjäna en bra slant (på den tiden) och
tackade ja till uppdraget. Men det behövdes en same till och Lars föreslog sin vän Anders
Rassa, även han en skicklig skidåkare.
För första gången blev de två samerna beresta. Med tåg och båt, via Trondheim, Kristiania
(Oslo) och till slutmålet Göteborg. Bara resan var ett äventyr i sig. Göteborg gillade de inte,
stökigt men nödvändigt, då det var därifrån expeditionsfartyget Sofia skulle avsegla.
Sjöresan blev också en påfrestning för de sjöovana samerna men efter ett längre uppehåll
på Island kunde trivseln återställas.
Fartyget Sofia ankrade upp i en fjord på Grönlands västkust varifrån expeditionen skulle
utgå.
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Under ledning av Nordenskiöld skulle 850 kilos utrustning lastas och dras över iskalotten
med 6 slädar. Expeditionens huvudsyfte var att utröna om det fanns gröna dalar och kanske
till och med skogar vid kontinentens mitt. Det var en teori baserat på de varma föhnvindar
som kom från Grönlands inre.
Med för tung utrustning på för tunga slädar och med ett besvärligt före, konstaterade
Nordenskiöld att expeditionen inte skulle nå fram i tid, om ens alls. Det var utsatt en
avfärdstid vid Sofia som låg ankrad vid fjordens inre.
Nordenskiölds ära och heder stod på spel. Han var en berömd upptäcktsman och att inte nå
sin expeditions mål, skulle bli en stor prestigeförlust och ett misslyckande som han inte ville
förknippas med till sitt ärofulla namn.
Nu skulle samernas förmågor och skicklighet ställas på prov. Det var därför de deltog i
expeditionen.
Nordenskiöld skickade iväg Lars och Anders att skida till iskalottens mitt och sedan tillbaka
igen medan resten av expeditionen låg kvar och väntade i högst 6 dagar. Därefter skulle
Nordenskiölds manskap lämna platsen men lämna kvar utrustning och proviant.
Uppdaget var alltså att undersöka om det fanns gröna områden vid iskalottens mitt.
Efter 57 timmar och efter en sträcka om 460 km återvände Lars och Anders.
En närmast osannolik prestation. Men Lars var en skicklig vägfinnare och hittade tillbaka till
det väntande lägret och de kunde meddela att det fanns inget annat än is och snö över hela
iskalotten.
Helt riktigt. Det finns bara en mycket liten ”skog”= få träd vid en begränsad del vid kusten i
syd.
Nordenskiöld och Oscar Dickson och Oscar II (expeditionens gynnare) tvivlade inte.
Lars och Anders skidfärd var trovärdig liksom de rapporter de lämnat.
Men tvivel fanns på många håll. Inte kunde man färdas med skidor (till och med samer med
3 meter långa träskidor som vägde en del) 460 km på 57 timmar. Var det ens möjligt?
För den skull kom man överens, Nordenskiöld med stöd av Oscar Dickson, som bekostade,
att ett skidlopp skulle bevisa vad vissa tvivlade på. Därför skapades Nordenskiöldsloppet år
1884, en 22 mil lång skidtävling mellan Jokkmokk och Kvikkjokk. Då världens hårdaste
skidtävling. 18 var anmälda till tävlingen. 10 kom i mål. Pava Lars Nilsson Tuorda vann vid
36 års ålder.
Nu var det bevisat och Lars hyllades i flera stora nyhetsmedia i Europa.
NORDENSKIÖLDSLOPPET har återskapats i våra dagar och genomförs såsom det
genomfördes 1884 fast med modern skidutrustning.
Pava Lars Nilsson Tourda hedrades i sinom tid med en medalj som Oscar den II låtit prägla
enkom för Lars och hans prestationer på Grönland och som trygg guide i fjällen.
Men Lars och hans renskötande familj liksom andra samefamiljer drabbades av renpest
under 1890-talet och många förlorade många renar. Lars förlorade alla sina renar och fick
skaffa sig sin försörjning som fiskarsame. Han drabbades också av reumatism men tog
fortfarande tunga uppdrag som guide och bärare, bl a som stöd åt Axel Hambergs forskning i
Sarek. Han eskorterade den franske alpinisten Charles Rabot vid flera av hans toppförsök.
1902 drabbades Norrbotten av missväxt och en riksomfattande penninginsamling gjordes.
Lars överlevde Nordenskiöld, Dickson och Nathorst med flera, men dog 1911. Begravningen
var enkel, men 1933 restes en minnessten i Jokkmokk över Pava Lars Nilsson Tuorda.
England hävdade, vid tiden omkring slutet på 1800-talet, att landet var en ledande
polarfärdsnation.
Det mäktiga Royal Geographical Society styrdes av den allområdande Clements Markham.
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Han tvivlade länge (alltid) på skidåkning och menade att en polarfärd skulle innebära ett stort
heroiskt lidande och yttrade ”ingenting kunde gå upp emot den brittiske sjömannen i flottan
som pulsade i snön på sina egna fötter” Skidåkning såg han som en nöjesföreteelse ”a sport”
inte något för polarfärder. Dessutom hade han en cementerad negativ inställning till andra
kulturer inte minst till ursprungsfolk som eskimåer och samer.
Med den inställningen skickade han iväg Robert Falcon Scott till att bli först på Sydpolen
(1912).
Scott och hans följeslagare drog sina slädar till fots (men först med hjälp av sibiriska ponnys
– som äter gräs som tvunget måste bäras med – och förfrös efter några dagar in på isen)
Amundsen, norrmannen med sina följeslagare, hade tagit lärdom av eskimåer, och åkte
skidor efter hunddragna slädar. Amundsen nådde polen i december 1911. En månad före
Scott. Amundsen återvände hel och frisk. Scott med manskap dog på återvägen (mars
1912).
Fridtjof Nansen genomkorsade Grönland och iskalotten 1888 och även hans expedition hade
med sig två samer, Paava och Balto. Hade han möjligen tagit lärdom av Nordenskiölds
expedition 5 år tidigare.
Rolf Nielsen

Har du också 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.

Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till sektionen och hoppas ni finner vårt program
intressant och ni är naturligtvis välkomna att medverka i våra aktiviteter
Anette Plato, Limhamn
Mitra Ramezani, Lund

Sandra Wikström, Halmstad

Albin Nidsjö, Halmstad

Thyra Nidsjö, Halmstad

Ingrid Nidsjö, Halmstad

Emil Silfverberg, Lund

Gunnar Söderling, Bjärred

Adam Rääf, Eslöv

John Gerhardsson, Halmstad
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Har du besökt webbshopen?
I fjällklubbens webbshop kan du nu köpa de nya och trevliga produkterna märkta med SFKlogga. 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
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