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Landskapet på Tanumplatået spenner f r i (nesten:) urørt natu til den 
raffine rte kul tur. 

K ulturland skapets alfabet inneholder . mange og kompliserte tegn. Noen 

av tegnene an vi lett lære , og vi kan lese av landska pet h vordan 

menneskene bruker det i dag. Vi forstå r at bonden dyrker korn når vi 

ser de bugnende gu le aksene , og vi forstår at her har noen jogge t , 

nå r vi ser me rket etter Adid asskoen på stien foran oss . 

Ser vi pl bygninger og formede omgivelser, forstår vi rask t a t tider 

har skiftet og sekler har gå tt . Få r vi hjelp av ekspertet som kan 

tyde k ryptogrammene, blir kulturlandsk apet som en bok der vi k an lese 

om slek tene bakover i hundrer, kansk je tusner av å r . 
Edel løv skogen i skrer ene langs Tanumpla tået er lite på virkei av men 
nesker , men den store askekal len ved Skismyra viser a t menneskene som 

bodde der for noen hundre år siden har høstet av den - an tagelig både 

til v irke for hånd verk og som for til dyra. 

Gjengrodde bei teenger vi ser hvordan husdyrbruket har forandre t seg , 

Kirkebygn ingen på toppen av åsen - som huser "Tanums k ronede Maria" - 
viser oss m iddelalderens paradoksale blanding av a ketisk strenghet 
og sobre sans for estetikk. 
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lnnehåll: 

Det har dr ojt ett tag med LOMMEN, men nu år vi har i gen. Numr et 

med den nya ad ressl istan får dock vanta ett lag t i l l . Nu bl i r 

det en hel del Finland och någt annat dår ti ll. 

Forstasidan som agnas Norge ger en bi ld av Tanum i nær um k ommun. 

Dår har Anna Mar ie Graff, formann i Tanum Vel, gjor t en enastå  

end e i nsats for at t bevara bygdens k ulturar v. Vår t Forlrn rn1 har 

ocksA var i t med på ett horn med ett yttrancle over Tanumplnt Ae ts 

varden. En i nsida tar upp hur Anna Mar i e belonats for. arbete t. 

 

Fr An styrelsen har Er land Posmose var i t på Island och her åtlat 

om For bundet och kultur lanrlskapets vard en. Besok et har r ellan 

satt spår i med lemsforteck ni ngen. En reseber åttelse foljer i ett 

. senare nummer av  LOMMEN.  For ovr i ga nord bor, som på plats v i l l 

l åra k anna Island, kan For bundet er bjuda vål planerad och f6rmån 

l i g r esa t i l l on med Foren i ngen No den och Sodermanlands museum. 

Fård ledare bl ir Nanna Hermansson, ··som tid i gare var i t chef for 

Fr i luftsmuseet i Reyk javik . · 

 

·Det ar ocksA dags for anmålan ti l l d en sjåtte uppl agan av k ursen 

"Lien och slåtterången". Ny par tner år Al i ngsås natursk yddstore 

ning. En del andra nya inslag utlovas ocksA. For berecl er t d elta 

gande genom att låsa den fornåml iga boken "Angar " och de andra 

bock erna i ser ien om od lingsl andskapets "naturtyper". 

Chr i ster Boethi us  har ett  br innande i ntresse  for  landskc1 pels 

h istor ia. Han var en av de  fosta med lemmar na i vårt For bund . 

Med stod av Stud ieforbundet Vuxensk olan otdnarle han en egen st:u 

d i eci rkel i åmnet. Hur han fann sin egen ångshage l>er åU:ar Inge 

gerd  Wachtmeister om. 

 

Anclers Szczepansk i har påmi nt LOMMEN om k onf er ensen K unskap i 

landskap i Link oping. Kansk e f inns nå.gra restplatser k var for t: 

farande. Forbundet siktar pA att aven i Ar delta med  en utståll 

nl ng. Annars år årsmotet i K uusamo det mest ak tuella. Gor allt 

for att k unna delta den 22-26 august!. Marginalbygder nas kultur 

ml l joer år oer hort spånnande. Al la som har k unska per i åmnet år 

också vålkomna  att formedla dessa under  foredragspasser1 .  Anmål 

er ti ll Car l Adam Hæggstrom l 

Nordens mi ljoår bistår med bussresan mellan Uleåbor g och Oulan  

ka. Forbundet hoppas natur l i gtvis på f ler gynnare . 

 

Kass6ren har en hilsning ti l l oss alla. Han har inte rått på 

svenska postverket. Det gor att svenskar na aven i for tsåttni ngen 

får fi nna sig i vissa nackdelar vid inbetal ni ng av med lemsavgi f  

ten. Några har forenk lat d et hela t i ll att sanda en hundrak ro 

norssedel l   ett brev till Mats.  Det fungerar ocks,A.  Glom bara  

i nte avgi f ten. De som saknar Nord isk Bygd nr 3 och 4 har g jor t 

detta 1990. 

Mi r ja Miettinens artikel om den f i nska skogens k ul tur h istor ia 

fanns bland mycket annat med i Nord isk Bygd nr 1 .  I nf orma t i onen 
om Finlands odemarker kommer från f i nska ml ljomi nister iet och 

uppsatsen om skog i Sovjet har LOMMEN  fått via   Europarådet. 

 

Kåser i et "Fi i nskka ir i nte svArt" ir ett myck et gamma lt k l i pp ur 

d en fornåml iga k ollegan  Dagens Nyheter . LOMMEN,  som låser det 

i nfor varje f inlandsresa, tycker d et ir fel att i nte återge d e t 

for sina lisare.  Trevl ig lisn i ng l  Vi ses i F i nland . 

 

7. 



J-?irz lct ncls ocleJ?11c1,,.ll e,,. 
 
 

skogs1yperna saml bcst,inde11 av 

gam l a t riid beva ras med t i ll hjiil p 

Nal urcn i i.idemarksområdena lir 

va(ier:t nde och t i l l slorsta delen så 

golt som orord. Odemarkcrna om 

fatt ar vattend rag, myrmark, skogar 

vid skogsgrlinsen och  frod iga 

skogar  som  har stor ekologisk 

bet ydelse. l <lessa odemarker ingår 

också de mest vidst riickla fj1illom 

rådena  i Finland. 

Odemarkerna Hr vi kt iga med lan ke 

på  att den samiska k ultu ren och 

nat u rnli ri ngarna i norr skall kunna 

heva ras. Den varierande och  ri ka 

na t uren ger också goda mojl ighe 

ter l i ll va nd ri nga r och rekreat ion. 

Basen mr hevarandet av i.idemar 

kcrna lir en sammanjlimkning  av 

nat u rn:iri ngarna samt skogsbru ks 

i nt ressen och rekreat ionsiin<lamå l. 

<Jdemarkslagen begrlinsar i nte 

nlimnvlirt den n u vara nde anv[ind 

n i ngen av odemarkerna, u tom i 

st,dana  fa ll diir p,,verkan på 

nat uren eller hindska j)el bli r a l hfor 

st or. 

Enl igt odemarkslagen får penna 

nent a vUgar i nle anl1iggas i i.idc- 

111arkcrna. i nte heller lir gru vd ri ft 

t i ll:ill'll. Forslst yrdsen kan i nle 

iivcrl i'tla eller arrendera ut mark 

som hiir t i ll ett i.idema rksonmide. 

i ntc heller d isposi tionsriltten till 

s,,dan  mark. 

Det Ur vidare forbjudet alt bygga   

i odemarkerna, annal iin i anslut 

ning t ill nat u rn1iringarna eller 

rekreat ionen. Statsr:'\<let kan dock 

i u ndantagsfall ge t i llst,,nd t i ll 

sådana åtglirder som tjiinar det  '  

a ll milnna basta . 

A n vand ni ngen av odemarkerna 

regleras  och  styrs i  detalj genom 

u nderhålls- och d ispositionsplaner , 

som forststyrelsen  u tarbetar  for 

varje  odemarksområde . Dessa 

planer får i nle omstillas i praktiken 

mrriin  milj6ministeriet  ha r fast 

stlill t dem. 

 

 

 

 
3 

Skydd av skogarna 
 

 

Skogarna i Fi nla nd har Hinge 

nylljats som ekonomiskoga r.  Del 

lir bara i de norra delarm, av la ndet 

som slom skogar a l lljUmt befi n ner 

sig i nat urtillstån<l. En stor del av 

dem ligger i natursk yddsområden 

och i forstst yrelsens reserval. I Hir 

sker i pri ncip inga avverk n i ngar. 

Forslstyrelsen  har också besl u tal 

all avverk n ingar ti lls vidare i nte 

skall foretas i s:'ldana skogar som 

viix er i cxtrema klimalforh,,llan 

den. s:'lsom i de hogHinta t ra kterna 

i norm Fi nla nd (<iver 300 111 over 

havet). · ' 

I de skogar i udemarke rna soin :ir 

mest v1irdefu lla med tanke p:'l na 

t urvå rd och rekreat ion kommer 

skogsbru k i nte heller all bed ri vas. 

Odcma rksskoga rna i nnebiir en av 

seviird kom plc lteri ng av de redan 

skyddade skogarna inom nat ur- · 

skyddsområden a. De skydd ade 

skogarn:1, ld :ir olika slags bcgrlins 

n ingar r;\der. utgi.ir inemol en 

femtedel av den fi.ir skogsbruk 

Him pade arca len i La ppland. 

En l igt i.idcma rkslagen :ir si\ kallad 

na t uren l i g. skogsv:'lrd 1i ll:'11en i fem 

odemarksområd en och i nalles på 

inemol en t redjedel av den viixan 

de  skogsmarken  i odemarkerna. 

Detta inneba r skogsvår<l och 

fornyelse på lång sikt. Skogen 

behandlas enligt principerna  for 

den nat urliga utvecklingen. Storre 

avverkningar ar i nte tillåt na, och 

de tlila skogarna. variationsrike 

domen i nat u ren och de ol i ka 

a v ol i ka heha nd l i ngsmctodc r. 
 

I tidemarkerna koord inera s vi rkes 

ansk affr) i ngen med and ra siill all 

nyttja skogen. A vverk n i ngarna 

skall dcssutom begr:insas t i 11 de 

talldom i nerade skogarna på den 

biista skogsmarken. Luvt r;iden 

gy111!as mer ii n va nl ig!, och skogs 

du ngar som priigla r landska pet 

eller na turen beh and las i nte a l is. 

Skogsplog11i11g och kemisk sly be 

kiim pni ng 1ir hel l forbjud na. Några 

perma nenta skogsviiga r for t i111- 

111ert.ra nsport anliiggs i n te. V id 

avvcrk ning och d ri v ni ng anvii nds 

arhetsi ntcnsi va och variera nde 

metoder. V id hchov va rieras 

skogshru ks111c1odcma i 0111r:idcn 

dii r alternat i va s:ill all nyttja 

skogen eller hcva ra iidema rkema 

giir del niid vii11d i gt. 

Framtidsutsikter 
 

 

l noltl Eu ropa ex isterar egcnt l i ga 

i.idema rksområden ba ra i Fen no 

skand icn odt Sovjet u n ionen. Ode 

markernas v:irde iika r all t eftersom 

de bli r mi ndre oeh fiirre t i ll anta lct. 

I detta n u anses cidema rkema som 

en v i k t ig del av det cu ropciska 

nat u rarvet, och ansvaret for all de 

bevaras ankommer i fiirsta hand på 

de Hinder dii r odemarkcrna ligger. 

Finland har va ri t påd ri va ndc i 

fråga om skyddel av nat u ren och 

skogen i non'a Eu ropa och har 

i nriittat stora na tursk yddsområ dcn 

och odemarksområ dcn. Ocksi\ i 

s6dra Fi nla nd iir det mycket vi kt igl 

all <len biologiska mångfa lden och 

alla organismer i skogarn:1 kan 

beva ras. 



Skogens kulturhistoria i Finland, 

arkeologiska och historiska aspekter 
 

li v .M i,ja M iettinen 
 
 

 
 

Skogar. myrar och vattendrag år de domine 
rande komponenterna idet finska landskapet. 
Over 70 % av landets jordyta år låkt av skogar. 
Våra nutida skogar år resultat av en lång och 
mångfacetterad utveckling, dår månniskans 
påverkan ej bOr underskattas . Urskogar i or 
dets strångaste betydelse !Orekommer endast 
i begrånsad omfattning, fråmst i norra delar av 
landet. Annorstådes har månniskan under år 
tusenden påverkat skogarnas artstruktur  på 
ett eller annat satt. Foredragets sytte år att be 
lysa skogarnas kulturhistoria genom arkeolo 
gisk! och historisk! material. Fråmstållningen 
steds av forskningsresultat, som samarbeidet 
mellan paleoekologin och 'arkeologin  under 
de nårmaste decennierna ·har presterat. ,Det 
arkeologiska materialet omfattar i tidsskalan 
over 9000 år, det historiska materialet drygt 
800 år.Paleoekologiska resultat når Over hela 
den postglaciala tiden i Finland. Vid sidan av 
forskning rOrande lokal och regional naturut 
veckling har man fråmst genom pollenanalys 
kunnat klarlågga åven månniskans påverkan i 
naturen, i synnerhet  jordbrukets historia. 

Det mest betydelsefulla håndelsefOrloppet 
!Or Finlands naturhistoria under den postgla 
ciala tiden år inlandsisens tilbakadragande 
och dårmed anknytning till OstersjOns utvec 
kling. LandhOjningsfenomenet har starkt på 
verkat landets utformning under de fOrhistori 
ska årtusendena .Denalltjåmt pågående land 
hOjningen, som med tiden avtagit, år i dag 
stOrst på Bottniska Vikens kust norr om Kvar- 
ken (Donner 1976). · 

Den tidigaste postglaciala naturen prågla 
des av arktisk! klimat och tundravegetation . 
Under den boreala tiden blev våxtligheten ri 
kare; tall - och bjOrkskogarna dominerade. 
Bland de tidigaste daterade stenåldersfynden 
år nåtfyndet från Antrea, på Karelska nåset 
9320+-269  BP  (Hel-269  SIIAIÅINEN  1974). 
Visserligen låg stora delar av landet under 
OstersjOn; den tidigaste fångstbosåttningen 
har dock fOljt kusten och den tillbakadra 
gande isen. 

Den atlantiska perioden var den mest gynn 
samma klimatiska fasen ilandets historia. Idet 
varma, maritima klimatet dominerade IOvsko 
garna; ek, alm, hassel och lind våxte allmånt i 
sOdra och mellersta Finland. Omkring 3000 
BC bOrjade granen sprida sig Osterifrån; sam 
tidig! blev klimatet svalare; fuktigheten med 
fOrde åven forsumpning, som har varit kånne 
tecknande bl.a.!Or de flacka kusttrakterna vid 
Bottniska Viken. Den nuvarande !loran bOr 

4 jade  formas. Idag hor storsta delen av landet 

till den nordliga barrskogszonen. På den syd 
våstra kusten och på Åland påtråffas ekbland 
skogar, och de nordligaste .delarna av Fjåll 
Lappland hOr till bjOrkzonen . 

Kulturlandskapet består av naturmiljOn och 
den bosåttningsmiljO, månniskan påverkat på 
olika sått. Man kan utan Overdrift såga, att 
orOrda naturskogar var den dominerande mil 
jOn fOr stenåldermånniskan under ca. 7000 år. 
Dessa skogar reglerades helt av naturfOrhål 
landen:Klimatet,jordmånen och våxtgeografi 
ska faktorer. Landskapet var slutet. Oppna 
områden forekom endast på strander, berg 
och områden, som hårjats av skogsbrånder. 
Månniskans påverkan var mycket liten; åtmin 
stone i pollendiagrammen år det svart att ur 
skilja spår av rena fångstkulturer (VUORELA 
1989).Fångstekonomin anpassade sig helt till 
naturfOrhållandena; naturens årsrytm be 
ståmde livet. Bosåttningen rOrde sig i en be 
ståmd årscykel inom begrånsade revir, som 
erbjOd nåring och levnadsmojligheter. E.n del 
av fångstkulturernas boplatser var sådana, att 
man anlånde dit år efter år under århundra 
den, ibland till och med under årtusenden. 
Dessa boplatser, såsom majoriteten av de 
kånda boplatserna, låg på strander. De ut 
gjorde naturligtvis en gynnsam jordmån !Or 
antropokorer,som kan finnas ipollendiagram 
men. Tillsvidare har endast mycket få under 
sokningar gjorts. som kunde belysa stenål 
dersboplatsernas flora. I de primitiva kultu 
rerna har organisk! material alltid varit av av 
gorande betydelse. De fOrhistoriska fynden i 
Finland år emellertid mycket fattiga på fynd av 
organisk! material. Detta beror på den sura 
och kalkfattiga jordmånen , dår organiska re 
ster bevaras endast i undantagsfall, såsom i 
myraroch ilera.Vårt fOrhistoriska material be 
står av fynd av sten,keramik och metaller. Det 
fOrhistoriska benmaterialet t.ex. utgOrs nåslan 
enbart av brånda ben: måltidsrester från bo 

platser samt  låmningar  av  brandbegravnin 
gar.  · 

Direkta bevis på odling under stridsyxkultu 
ren i Finland saknas alltjåmt. Utgående från 
kulturens utbredning i SW-W-Finland och 
dess boplatsval harjordbruk ansetts sannolikt 
(Edgren 1970, 1984).1flere pollenanalyser har 
man kunnat konstatera månsklig påverkan. 
såsom rOjning av skog med eld och månni 
skoburen Ortpollen . Sådespollen, makrofos 
sila sådeskorn eller avtryck av sådeskorn i ke 
ramiken har tillsvidare ej konstaterats. Från 
flera boplatser har man dåremot arkeologisk a 
bevis !Or anpassning till fångstekonomin (Mei- 
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nander 1983, Edgren t984).Våra tidigaste 
såkra odlingsindikatorer hårror sig från den 
senneolitiska boplatsen Kotirinne, Niuskala i 
Åbo, i SW-Finland.Dår har man på en boplats 
från Kiukais-kulturen konstaterat makrofos 
sila korn av Hordeum, som daterats 3620-
3260 BC cal.Odling under bosåttnings 
perioden harbevisats åven genom pollenana 
lys (Vuorela-Lempiåinen 1988). Senast från 
denna tidspunkt kan man råkna med en starkt 
tilltagende månsklig påverkan iskogarna .Det 
var sannolikt IOvskogar med den båsta jord 
månen, som forst togs i odling. Den kust 
bundna våstfinska bronsålderskulturen med 
monumentala gravrosen och importerade 
bronsfOremål har allmånt ansetts jordbru 
kande, det oaktat att kriterierna år mycket 
sparsamma .Under samma tid har de inre de 
larna av landet hOrt till fångstkulturernas revir. 
De almånna mlijOfaktorerna i pollendiagram 
men tyder visserligen på odlingsverksamhet 
under bronsåldern, men sådespollen kommer 
in på ett Overtygande satt fOrst på grånsen 
mellan brons-ochjårnåldern .De paleobotani 
ska resultaten gOr emellertid ej rattvisa åt od 
lingsintensiteten i landets olika delar : syste 
matiska undersOkningar rOrande kustområ 
dets bronsålderbosåttning har ej gjorts. Dåre 
mot år inlandet, i synnerhet Tavastland avse 
vårt båttre undersOkt (MEINANDER 1983). 

Den tidiga odlingen kan avlåsas i pollen 
diagrammen genom nårvaron av enstaka eller 
mycket sporadiska Cerealia-pollen.  Konti 

.nuerlig, primitiv odling skiljer sig tydligt ifrån 
permanent odling på gOdslade åkrar (VUO 
RELA 1989).De fOrsta odlingarna torde hava 
rit små och legat intill boplatsen. Primitiv odling 
har omfa'tlat flere odlingsytor, av vilka en del 
odlades, en del låg iolika fOrbearbetningssta 
dier, en del fick våxa igen. Spår af de båda 
fOrstbeskrivna stadierna påtråffas i pollen 
diagrammen, dår de vanligen kan hånfOras till 
odlingens bOrjan och utvecklingsstadier, som 
hos oss for det mesta daterats till slutet av 
bronsåldern, den forromerska jårnåldern, 
samt århundradena nårmast efter Kristi fO 
delse. GOdslade åkrar och fast bosåttning 
hårror hos oss huvudsakligen från senare de 
len av 1·arnåldern och medeltiden (VUORELA 

Jårnålderbosåttningen liksom den rnedel 
tida bosåttningen var starkt beroende av sko 
garna. Jakt och fiske var urgamla nåringar, 
som idkades intensivt långt in på 1800-talet. 
Av skattelångder från 15001alet framgår t.ex. 
tydligt pålsvarornas och de lorkade liskarnas 

. andel ihushållet. Dessa aktiviteter hade ernel 
lertid mycket svag påverkan på skogen jåm 
fOrt med rOJning och odling, samt de dårmed 
sammanhångande  aktiviteterna . 

På 1700-talet sags skogarna i s6dra och 
vastra delarna av landet ha blivit så utrotade 
kring den fasta bebyggelsen, att till och med 
virke fOr gårdslet måste håmlas !rån llera mils 
avstånd (VUORELA 1989). Utover fångstmar 
ker, och rojning fOr odling har skogar under år 
hundraden anvånts aven på många andra 
sålt. Boskapens betande i skogar, tagning av 
allehanda byggnadsmaterial från skogen, 
tjår- och kolbrånning har åven hatt sina effek 
ter. Boskapen har gått och betal i skogarna 
troligen från boskapsskOtselns bOrjan ånda 
till mycket sen tid. Vinterfodret har långl in på 
1900-talet samlats på naturångar, strander 
samt genom IOvtåckt. Odlade betesmarker 
samt odling av fodervåxter i storre skala år 
jåmfOrelsevis sena fenomen . I<istra och mel 
lersta delar av landet har betandet iskogar fo 
rekommit ånnu på 1950-1960-talet. Under de 
senaste decennierna tycks de sisla hag 
marksmiljOerna ha IOrsvunnit åven dår. I de 
gamla odlingsbygderna isydvåstra och våstra 
Finland har åndringen till odlade bete·smarker 
skeit redan tidigare. 

Skogen har alltid gett det huvudsakliga 
byggnadsmaterialet. Till en dominerande del 
varhusen av trå åven iståderna ånnu islutet av 
1800-talet, !Or att inte tala om landsbygden. 
Uppvårmning av hus med ved var allmånt 
också i ståderna ånnu vid sekelskiftet. Spe 
ciella krav stålldes !Or det virke, som i stora 
mångder behOvdes fOr skeppsbygge i syn 
nerhet i Osterbotten på 1600- och 1700- 
talet. 

Jårnutvinning av inhemska sjO- och myr 
malmer inleddes redan under for-romersk 
jårnålder .Dess påverkan på skogar kan ej be 
ståmmas, men tydligt år,attden egentliga jårn 
industrin på 1600-talet behOvde massor  av 

I\ ( , 1989). 
.J Odlingen avspeglas åven tydligt i åndrin- 

kol jåmfOrt med den tidiga verksamheden . 
Skeppsbygget och jårnindustrin hade troli 

---..f',.. ,... ·.i garna ivegetationen; trådp.ollenets andel mfin- gen begrånsad påverkan på skogar; det var 
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. (  .         \.. skar, i synnerhet  granen avtar till fOrmån  Or 
Ort- och gråspollen som samtidig! indikerar 
mera  Oppet  landskap . Kulturindikatorer  kor- 

/ / responderar  med  sådespollen. Kolpartiklar 

,.J I kanavslOja svedjeodling, rOjning med eld,eller 
i  \ kanske  aven  jårnutvinning (MIETTINEN- 

\ VUORELA 1988). 
En cirkulerande svedjeodling med årligen 

) rOjda nya odlingsytor har tydligen starkt ån- 

de nårmastbelågna skogarna i kustregionen, 
som blev utnyttjade. ·oaremot var tjårbrånnin 
gens påverkan kånnbar ibarrskogarna istora 
delar av landet. Tjåra var en produkt,. som 
kunde transporteras långa vågar.Tjårbrånnin 
gens rotter kan gå lillbaka til jårnåldern, om 
också arkeologiska bevis ror denna saknas i 
Finland. Redan på 1500-talet exporterades 
tjåra, och på  1600-talet utgjorde tjåran  Fin 

0   drat miljOn kring boplatserna. Skogarna har 
', mer och mer ersatts av unqskoq med IOvtråd 

och buskar. Såkera fornåkrar i anslutning till 
fOrhistoriska boplatser har konstaterats forst 

. '( sommaren 198.8.1 Valkeakoski, lidigare Såås- 
1; - \ , måki kommun,morn ett omfatlande Jårnålder- 

\, 1 ,komplex  med boplatser, bostadslåmningar, 
i / gravfåll och fornborg hittades under mat- 

. ", ,1{ r / ···· jords!': i:,iet på nutida odlingsmark en tornåker. 
1. ' ·! Dateringar  eller  publicerade analysresultat 
l., J ,, foreligger  tillsvidare   inte  och  undersøknin- 

. ·· . .,·  '. '?,/ garna av bl.a. (oråker  pågår aven somma- 
..::r i, ./ :.'"  . ... .J ren  1989. Prehmmåra  1aktt  else stOder en 

.·. ··;v'/ _::'-.- J/-f'· datering till jårnåldern, ev. v1kmgat1den . . 
· ·.•Y- Bosåttningen under jårnåldern  anses vant 

fast och jordbrukande endast på den sOdra 
och våstra kusten, i sOdra Tavastland och i 
sOdra Osterbotten. Stora delar av landet var 
enligt arkeologiska kållorutan fast bosåttning. 
De utgjorde till en del oe jordbrukande bOn 
dernas urgamla fångstmarker , eller utnyttja 
des av en rOrlig, icke jordbrukande långstbe 
folkning.Denna år arkeologisk! mycket svag! 
kånd och har otta nogot missvisande kallats 

!Or lappar. 

lands  fråmsta  exportvara . På  1600-talet var 
Sverige-Finland och Preussen Europas fråm 
sta tjårproducenter. IFinland pågick tjårbrån 
ningen långt inpå 1800-talet. De centrala pro 
duktionsområderna flyttades långre Osterut 
alltefter skogarna narmare kusten tog slut. 

Skogarna har i Finland alltid utgjort en vå 
sentlig del av kulturmiljOn. Under århundra 
dena har de genomgått mångahanda IOr 
vandlingar, som orsakats både av naturen och 
månniskan. Numera har månniskans insats 
blivit av allt att dOma så stor, att vi år framme vid 
den situationen, att vora skogar iennåra fram 
tid upplever samma Ode som redan drabbats 
skogarna i Mellaneuropa. 
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NOR DI SKA FoR BUNDET 
FoR K ULTURL AN DSK AP 
ha r fått många 
hålsn i nga r f r ån 
med lemmar na . 
 

En d e l spr id s v id a r e 
genom LOMMEN. 
 

Det hår jul k or te t 
f r ån N or sk 
La nd br uksmuse um 
år en sådan. 

.., 

** * ** 
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Fo r slag t i l en f insk-r u ssisk g r en sep a rk . 

*F*i n l*u 11 d og Sov iet-Unionen er b litt enig om et forsla g t i l op p r et telse 

a v e t. besk y t t et om råd e lan gs d en fel les grense. Den ska l !t e te "Am i t ie" 

og ligg e i d en nord lige barskogson en . Den sov iettisk e d elen skal bestå 

a v d et st r en g t v ernete Kostamukshaområd et som strekker seg ov er 48.000 

h ek ta r m ens d en f inske d elen sk al bestå av fem f orskjellige om råd er. 

ll o v ed h ensik t en med d en ne gr enseparken skal v ære å f rem me mi ljøforsk n i n g 

og kom m e f r em til metod er f or v er n av d e forskjellig e b iotop er . 

 

FR A N K R IKE: SA R BAR E ELV EBR EDDER 

 

Fy lk esråd et i Isr e skal l i t t et te r l i t t. k jø p e op p d e m est så r ba r e 

el v ebr ed d en e i f y lket for å v er n e og v a lor iser e u tsa t t e om r åd er som 

sam tid ig skal g jø r es til g jeng eli g e (or p u b liku m . (Caly pso Lo g , N r 93). 
 

POLEN: FUGLEN E ER TR UET A V TURISTV IR K SOM II ET 

A v 222 u glea t t er som h ekker i Polen , e r ca . 30 % i ned gan g . Gr u nnen e 

er menneskelig i n ngr ep i skogen , d r en er i11 g a v my r områd er , massi v br uk 

a v kjem iske prod uk t er og mek a niser i n g a v jo r d br uket sam t d en stad ige 

øk ingen av en d år lig kon t roller t t u r i st v irksom het. (Wild un d !l u nd , 

23.9.1990). 
 

N YE PUBLIK ASJ O N ER 

 

Insek t v ern 

Det er kom m et et n y t t h ef te i ."Natu r v er n" serien . N r 44 _ta r op p d en 

biologisk e bet y d nin gen av h y meno p ter a r te11 e i Europa (v eps, b ier , ma u r 

osv .). Hef tet koster 20 FF (2.70 E ) og k a n bestilles f r a Eur o pa r å d el s 

pu blikasjonsa v d e ling (Serv ice d es pu b lica tions d u Conseil d e l'Europ e), 

BP 431 R6, 67006 Strasbou rg Ced ex . 

 

M useene og nat u r en 
 

I ser ien "Miljø t reff" et d et gi t t u t et n u m m er 9 som tar o p p " N a t u r  

m useer: et inst r ument f or kunska p , v al oriser in g og v er n a v d en eu ropeisk E 

nat u rarv en". Det tar op p r esu l ta ten P_ a v d et a r beid et som bl e u l f ø r t 

u n d er et sem ina r ov er d et t e em n e t som b l e h o ld t a v Eu ro pa r å d et i 

samar bei d med d et in ter nasjonale M useu msrå d e t.(Str asbou!:'g ,sep L . 1 989). 

6 
( Serv ice d es pu blica tions d u Conseil d e l' Eu ro pe, 24 FF. (3 ,50 E ). 
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SKOGENE I DEN EUROPEISKE DELEN A V SOVIET-U NIO NEN 

Den eur o peisk e d elen av Sov iet-Unionen består v esen tlig av et lav land s 

om råd e m ed åser og sletteland som ligg er mind re enn 200 m eter ov er ha v et. 

Det t e aore øst-euro peiske sletteland et er omg itt av høy e fjell: Kauk asus 

og Kr imf jellen e i syd , Kar patene i v est , Ural i øst og Khi biny fjellene 

i nord . 
,.\ 

Den euro peisk e d elen av områd et er d ekket av . 34 % skog (191 ,3 million r 

hek tar). Sk og tettheten varierer mellom 58 % i nord  til fra 2 til 3 % 
i d en sy d lige d elen av Ukraina og Russland . Det f innes sy v forsk jellig e 

v eg etasjon sområd er : ark tisk isørken , tund ra , tund ra med skogstrek ninger , 

skog , step per med  skogstrekninger , ørkenliknend e strøk og sub tropiske 

områd er. · 
 

Den nord lige d elen av skogområd ene er d ominert av barskog som gran (abies), 

fur u (pinus) og epicea (epicea). I d en østlig e d elen er lerketr et meget 

.u t br ed t (lary x d ecid uae, russica). Bland ingskog med  furu . gran, epicea, 

bjørk  (betula) , .osp (popului tremula), or (alnus), bøk (fagus silvatica) , 

eik (q uercus) , lind  (tilia), ask (car pinus betulus) , lønn (acer ) og alm 

(ul m us) er ty pisk for d e ned re d eler av d ette områd et som strekker seg fra 

Kar patene til Volga og til d e syd lige d eler av Ural. 
 

I steppeområd ene finnes d et en sammenhengend e skogstripe som er bred ere i 

v est enn i øst. Her finner man vekselvis eikeskog , hv it akasia (pro binia 

pseud o-acacia),lønn og trær av almefamilien. 
 

De karpatiske fjellsid ene er d ekket av en steppeveg etasjon som høy ere op pe 

blir erstattet av løvskog  og da ærlig av eik og bøk og av barskog   som 

Nord mannagranen (a bies nord mannia) og epicea orientalis når man kommer enda 

lenger til fjells. 

 

I d e fuk tig e subtropiske områder i Colchid ekløften (ky sten syd-øst for 

Svar tehav et) og i lenkoran (kysten syd-vest for d et Kaspiske hav) finner 

man barskog med svartalm ,(alnus glu tinus),eik , ask'; zelkowa, pterocary a 

og et stor t antall lianer og evig grønn barskog. 

 

A lv orlig e faresig naler 

De to tale skogreser vene i d en europeiske d elen av Soviet-Unionen er på 

24,3 milliard er kubikkmeter. Den årlig e øk ning en av avkastning en av d e 

v iktigst e tr eslag er på 333,2 millioner kubikkmeter. 90 % av hogsten er 
barskog . 

 

Intensiv e hogstmetod er har gått hard t u t ov er skog ene i d e nord lige og 

nord -østlig e d elene av land et. Tunge maskiner har presset sammen jord s 

monnet og ført til forand r i nger i d en hy d rologiske likev ek ten. 
 

Ind ustr i og sur ned bør virker stad ig mer inn på skogen. Særlig rammet er 

Kolahal v øy a , v isse d eler av Rand statene, Ural og områd er ru nd t stor by er 

og industristrøk. Virk ningene av sur ned bør  er d erimot mind re følbar    i 

d e centrale områd er. 

 

Som en følge av Tcherno by lkatastrofen er skogene mer eller mind re f or u 

renset ov er 3,5 millioner hek tar (Ukraina, Hv ite-R ussland , R ussland ). 
 

I f jor tørk e t skogene ut på en ov erflat e av 47.400 hektar  i d en europ eiske 

d elen av Sov iet-Unionen. De viktigste årsaker er foeand ringer i d en 7 

* 



h y d r olog isk e l ikev ek ten , u g unst ig e v ær f or hold (t ørk e , f u k t igh e t , v i n <l 

osv .), i nd ustria v fall , skad er f orå r saket a v insek t er  v if le h ov d y r og 

g nag er e og av forsk jellige ty per sop pv ekst er .     ' 

 

Man har reg istrer t f orekomster av d en g r ønne eikelar v e n (t or t rix v ir i  

d ana ) og a nd re larv ear ter på en sam let o v er f la te av 533.500 hek tar . Det 

f innes fur u larv er (d end roliu n us p ini), lyman tria m enacha , bu palus 

pinaria og and re parasi t ter. R ot b ra nn en (pour rid ie) herjer på om råd er 

som t il samm en d ekk er 218.000 h ek ta r. Parasitten e f in nes sær lig i 

sk,og er som ligger i nær heten av store by er og ind ustr icen tre. 

 

Statens t jeneste for skogv ern har op pre t te t 41 stasjoner i d en euro peisk e 

d elen av Sov iet-Unionen. I 1989 ble d et u tf ør t f orsk jel li g e t y per må lin g er 

over områd er som til samm en d ekker 955.700 hek tar  for å  f i nne  f r em  til 

metod er f or kontroll av skad elig e org anismer. Det t e er 1 % av d et sam lete 
skogar eal . Biolog isk e v ernemetod er u tg jør 71 % av alle iga ngsat te tiltak. 

 

I d e siste årene har man  kunnet konsta t er e ny e parasi t t ar ter  som man 

end a ikke har biologiske m etod er t il å bekjem pe.Det d reier seg om slim  

billen i Moldav ia ,einermid d en på Krimhalv øy a og i Krasnod arom råd et 

samt eikemid d en som er meget u t br ed t i d en cen trale d elen a v Uk raina. 

 

 

SKOGFORNYING 

 

R ussland har lang erfain g i skogf orn y i n g. I d en euro peiske d elen a v Sov ie t 

Union en  blir  d et år lig p lan tet skog på  om åd er  som d ekk er mer  enn 2 

millioner  h ek tar. 95 % er bar trær. 

 

Man har gått im for å plante skog for å v erne pløy bar jord , beit emarker 

og ørkenliknend e områd er . Til nå er d et plantet v erneskog på mer enn 4,1 
millioner hektar. Men d et er lang t fra nok og d et er planer om å v erne 

enda 2,4 millioner hek tar i 1991 - 2005. 
 

I d en europeiske d elen av Sov iet-Unionen f inner man mer enn 5.000 hek tar 

land  som er avsatt til planteprod uksjon. 70.000 kan br ukes til  slik 

pr od uksjon og y t terlig e 12 .000 er ber eg net til g enetiske reserv ater . 

Det finnes også stor e centre for plant ef ored ling . Skogsek tor en har 16 
forkningscentre. Det vik tigste er d en fød erale "Lesprdektgr u p pen'' med 

sine 1 2 und er bed rif ter samt "Soyouzg ui proeskhozinstituttet'' med sine 16 

filialer . Det R ussisk e Vitenska psakad emiet , J ord b ruksakad emiet og 

hø y ere lærested er interesserer seg også for problemene i for bind else med 

skogbr uket og treind ustrien. 

 

Det er sa tt i gang et globalt "skog pr og r am" som skal gå f rem til år 2010; 
Det tar opp  problem er som u tny ttelsen av skog ressursene , skogplanting ,  

v et neskog , u t valg av eg nete ar ter og g enet ikk , v ern mot sk og bran n ,para 

sitter og sykd ommer , kontroll med menn esk el i ge in n rep , rad ioak l i v 

stråling  osv . 

 

Uten et inngående kjenkap til hva som er nor malt og h v a som ikk e er d et , 
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til d e første tegnene å at en situasjon beg y nner å bli kritisk og t il 

mulighetene for en g jenop pr ettelse av d en b iolog iske l ik ev ek t er d e t ikke 

mulig  å forebyg ge økologisk e anomalier  eller  bringe mennesk e ts v irksomhet  

i har moni m ed d e biologiske systemer. Det er liv sv ik t ig at d e økolog isk e 

pro b Lemer blir  tatt opp til d ebatt. 

 

For å sikre d e øk ologiske sy stemer trenger man ikke bare innsats på en 

rekke områd er , men også et varier t d e 

Den sov iet iiske statlige skogkomit er åpen 

ganisasjon er som ar beid er med skog p r o blemer 

som reg ionalt. Det er min oppfatning at dt 

for samar beid med alle • or 

på europeisk e nivå , nasjonalt 

er på  tid e å set te i gang 

et uniks f ellesprog ram for hele Euro pa som i tilleg g til u tv ekslin g av 

informasjon og kollek tiv e und ersøkelse av skogens øko ogi også omfa t t er 

praktisk samar beid for å komme rem til et enhetl ig målinsy stem for d et te  

kon tinen t ets skogressurser , men som også skal være en d el av d e glo bale 

målinsy stemer. Det er allered e satt i gang  tiltak  på  d enne  sek toren. 

Soviet-Unionen , De Forente Stater og flere europeisk e land er gåt t sam m en 

om å oppr et te et felles luf tov er våkingsy stem f or skog . 

Prof essor Vassili Soukhikh 

Vice-presid ent for d en Stalige 

KOMITE I Soviet-Union en for skogressursene. 
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nyhetsbrev 

N A S J  O N A L V I R K S O M H E T 
 

 

HELLAS . LOV EN OM BEITEM A R K ER 

Det hellenske for bund et for nat ur v ern la i septem ber 1989 frem en klage 

for d et Statlige Råd med krav om annulering av en serie på 340   bestemmelser 

angåend e skogstrekninger som er gjor t om til beitemarker i ov erensstem melse 

med Lov 173/87. Råd et h•r god tatt d isse k lagene og erklær t at d isse 

bestemmelsene som v ar tatt på fy lkesplan , er an t ikonsti tusjonelle. 

Ca.10.000 hek tar få1 såled es tilbake sin status som skogområd er. Det 

hellenske selskapet fortsetter å ar beide for en total annu lering a v d en 

omstrid t e lov en om beitemarker. (Vår kontakt i Hellas.) 

 

 

lTALIA : A MP MOT FOR UR ENSNINGENE 

Gentr um i Na poli er blitt steng t for biltraf ikk h v er sønd ag for å forsøke 

å  r ed usere luftfor ur en ningene forå rsaket a v eksos. Et ter Milano og 
Tor ino er Napoli d en tred je store i ta ienske by en som er blitt mid ler- 

. tid ig st eng t for bilt rafikk i cen t rum. (Europe Environ nemen t.) 

 

 

LUXEMBOUR G STANS I ØDELEGGELSEN A V SKOGER OG ELV ER 

Luxem bourg har end ret loven av d en 1 1 . august 1982 om vern av nat uren og 

naturr ikd ommene for å begrense d e naturskadene som er forårsaket a v v isse 

ty per spor ts- og friluf tsvirksomhet. Klatr ing i skogkløf tr og pad ling 

på elver er særlig i søkelyset. (Vår kontakt i Luxem bourg.) 

 

 

STOR BR ITANNIA FORSKNINGSPROG R A M FOR PER LEMORSOM MER FUG LEN 

En av d e skjeld n este og mest utsatte sommerf uglar tene i Stor br itannia , 

d en vanlige perlemor sommerf ug len (Fa briciana adip pe) er gjenstand for 

et forsk ningsprosjekt som skal k larlegg e årsakene til at d en er i stad i g 

ned gan g. Dene sommerf ug len som t id li g ere var meg et u t br ed t i Eng land 

0 Wales, er nesten forsv unnet i lø pet av d e siste 50 å r ene , blan t annet 

. pa g runn av end ringer i bioto pen e. Man vet imid ler t i ikk e nok om d eres 

ha bi tater til å kunne sette i gang effekti v e tiltak for bev ar in gen av 

tl em. (Vår kontak t i Stor britannia.) 

 

 

. -----------------------------  - - 
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Viistergårdens garde, 

med en svinrotiing på frisk mark i sodra 

Vastergotlands skogsbygder 
 

 

 
Viistergården ligger i Odeniis socken ca 2 mil sooer om Alings 
ås. Nere i dalgången, till hoger i bilden, ligger  sjon  Ommem 
(123 m o h). Trakten ar koloniserad under medeltiden. Odenas 
finns forsta gången omnamnt i  en  tiondelangd  från  1396.  Av 
den geometriska kartan från 1718 framgår att angen torde ha 
omfattat omkring 120 tunnland. Forhållandet mellan  åker  och 
iing var 1:10.År 1893återstod mindre iin halft.en av angen eller 
54 tunnland. Resten hade brutits upp till åkrar, diir vall nu in 
gick i en modemare typ av vaxtfoljdsbruk. Idag återstår av ang 
en ca 3 tunnland. Det mesta ar stenig mark, "hackeslått". Vas 
tergården ar en gammal sliiktgård som nu brukas av Alf  och 
Gillis Bryngelsson .Fram till 1971skottes angama av brukama 
sjiilva, men sedan dess ordnar hembygdsforeningen ett årligt 
slåttergille och står nu for det mesta arbetet. Man slår hela are 
alen med lie och slått.em infaller traditionsenligt nar frona bor 
jat rassia i tingsskallrans torra frohus, dvs i mitt.en av juli eller 
något  senare. 

Svinrot, "bjalke" som den kallas har, dominerar ensam vege 
tationen med sin tata bladmassa . Svinrotiingar ar hogproduk 
ti va. De basta delama av den har avbildade angen taxerades 
1832 till en godhetsgrad som svarade mot 50 till 88 procent av 
en fullt avkastande iing. 

Stagg, som hiir kallas siigg, har en stark stallning med god 
konkurrenskraft utan att bli undertryckt ibladverket. Ymni 
ga, utan att nå dominans, iir k ruståte[, blodrot och angsskallra . 
Bland karaktarsarte rna skall spad ogontrost och tidigblo111- 
mande faltgentiana sarskilt namnas. De ar hode i Sverige pga 
att sent slagna, ljusoppna friskiingar numera ar en stor sall 
synthet (se vidare s 136). Ovriga karlvaxter som ger stark iden 
titet åt Vtistergårdens tamligen basfattiga ''bjiilketingar" ar 
darrgras, knagras och loppstarr. I något torrare, mer utlakade 
randområden står slåtterfibbla, slåttergubbe, klockpyro la och 
trubbdaggkåpa tillsammans med barris och slåtterformad 
ljung. I angen kan på senhosten ett flertal arter av svamp 
gruppen va:x:skivli11gar beskådas, alla uppenbart gynnade av 
slått.em. 

Åke Carlsson, som visade oss angen skriver om hembygds 
foreningens arbete: "Man har tagit itu med det storsta och vik 
tigaste av minnena från den gamla bondekulturen: marken och 
dess viixtlighet . Foreningen har inte hamnat i den tragiska si 
tuationen, som råder på många håll med liar, rafsor, brynebyt 
tor och andra slåtterredskap hiingande i hembygds museet, 
men ingen ting att vårda." 

. , 
'fJstergardet i Gantarås, 

med en mager, sidliint ang i sodra Vastergot 

lands hogliinta skogsbygder 

 
Gantarås ligger iTollsjo socken 240 m o h i det magra, bergiga 
skogslandet mellan Borås och Alingsås."Ångar sågos några få 
insttingde omkring gårdama, på <lessa viistgota fjiillar" skriver 
Linne på sin resa genom trakten den 6 juli 1746 och  niimner 
från dem bjork, lju11g, slåttergubbe, angskouall, ho11sbar, skogs 
stjam.a, od.on, slåtterblomma, ("som idag visade sina forsta 
blommor i diilderna av <lessa angar"), k ruståtel, fårsvi11gel och 
stagg. "Harav ses, a tt vaxteme i angarna voro mindre artige for 
æconomis,  iin botanicis." 

Gantarås omnamns forsta gången i en tiondelangd fråri år 
1546. En stor del av gårdens garde utgjordes, enligt den forsta 
kartan från 1856, av lågproduktiva myrmarker och  magra  he 
dar. Det som nu tir åkrar på omse·sidor om den sidliinta tingen i 
bilden var då till sWrre delen också iingsmark. År 1912 angavs 
tingen i vårt exempel, beliigen i Ostergiirdet, ha en godhetsgrad 
som svarade mot 17 procent av en fullt avkastande ting. Att den 
sidliinta tingen Ievt kvar, beror nog på att den skulle behova ro 
jas på mtingder av stora stenar for att bli tjiinlig som åker. Allt 
sedan vallodling infordes på gården  tir  det  åkervallarna  som 
har btirgats forst. Inte f6rriin i slutet av juli eller borjan av 
augusti  har  det  varit  dags  for slåtter  på resttingarna . 

Området har hog nederbord. Marken tir tidvis oversilad av 
ytvatten och sttindigt genomsilad av ett hogt grundvatten. 
Vattnet lir basfattigt beroende på att mortinen har består av 
surt,  silikatrikt  material. 

Vegetationen har ingen vtixtart som dominerar. Rikliga och 
allesttides narvarande tir stagg, fårsvi11gel, vårbrodd, hirsstarr, 
tuvtåtel och smorblomma . Rikliga men mer inskrtinkta till de 
fuktigaste delarna tir stjtirnstarr, blekstarr och trådtåg.  Slåt 
t.em håller tillbaka arter som alggras, tuvtåtel och humlebloms 
ter, vilka under ohavdade fcirhållanden snabbt skulle inta mar 
ken. Starkt missgynnade av slått.em lir blåtåte[ och koopptåg. 
Arter som ger stark identitet åt Gantarås' sidltinta ting tir 
loppstarr, angsstarr,gokblomster, tidigblommande slåtterblom 
ma och granspira.Ett stråk iden viinstra delen av angen, iir en 
gammal "flotang", dvs en ting som påverkats av godselvatt.en, i 
detta fall lakvatten från en gammal honsgård. Honshuset  tir 
borta sedan lange men effektema på vegetationen kvarstår. 
Stråket iir hogvuxet men artfattigt med smorblomma,  tuvtåtel 
och humleblomster i mtingd, medan många arter från den 
ogodslade  tingsdelen saknas. 

Aven brudborsten, ntirmast i bilden, upptrtider har som god 
selgynnad slåttervtixt. Den forekommer rikligt i de nedåtslut 
tande  åkerrenar  som  påverk as av  ntiringsltickage  från åkern. 

Gantarås brukas av familjerna Borje och Tomas Karlsson. 11 



Landskapsvård for sjal och  oga 
 

For fem år sedan var hagen en 
blivande granskog. Men Christer 
Boethius bclgg ner granar·na och 
llimnade kvar de stora bjorkarna. 
Nu har han en vacker hage med 
lovtråd på en matta av gras och 
blommande orter. 

- Du skulle se fårgerna, sliger 
Christer nar vi vandrar over ha 
gens  sensommarbleka vlixtlighet. 

- Forst lir det vitsipporna. Sen 
blir marken alldeles rodlila av go 
klirt. Gullvivorna lir på våg tillbaka 
och blir fler for varje år, och... 

Redan nu vlixer dår ett 60-tal 
orter, varav flera år sådana hag 
och ångsvlixter som i takt med land 
skapets omvandling borjar bli allt 
mer sållsynta. Bara på en enda 
kvadratmeter hittade en botanist 
27 olika arter. 

Sovit  i jorden 

Det år naturen sjålv som svarar for 
den hår ortrikedomen. Christer har 
bara hjlilpt naturens krafter på 
trave n genom att skapa 
forutslittningarna. 

- Man råknar med att det tar 
hund ra år att skapa en riktig ang 
med djuprotad ortrik grlissvål, sliger 
Christer. 

Att han redan efter några år har 
så pass många orter, beror på att 
hår har varit slåtter- och betes 
mark i minst 150 år. Under de 
senaste decenniernas igenvlixning 
har froer och kanske också rotter 
gått i ide och bidat sin tid. 

En viss roll har också kraftled 
ningen spelat. Genom att marken 
alltid Milits tippen under ledning 
en, har orterna haft en plats dår de 
kunnat overleva. 

Christer Boethius lir lantbruka 

 

 

Pd sensommaren ld nar Christer Boethius tuå kor augrannen får att få hjalp med att ansa 
marken i hagen, eller angen som den ratteligen borde kallas. Christer passar ock så pd 
att hamla  traden - bdde får  tradens skull  och (år kornas. Foto lngegerd Wachtmeister. 

re på Weckla gård i Vadsbro. Det år 
hans intresse · for historia och for 
botanik som år grunden till hagen. 
Historieintresset  forde  honom  till 
.en gammal gårdskarta, dår han 
hittade  namnet  Skenla  hemhage 
på marken som då var en blivande 
granskog. Han borjade fundera over 
begreppen ang och hage och be 
ståmde sigfor attforsokaåterskapa 
Skenla hemhage. Det blev for ho 
i10m många nya erfarenheter i 
sokandet efter gamla metoder och 
fungerande   arbetssiitt. 

Upplevd historia 

- For mig lir arbetet upplevd historia, 
en kontrast till det vanliga 
traktoråkandet. Det har givit mig 
mycket,    sliger    Christer    som 

12  betraktar hagen som sitt fritidsnoje. 
Några   inkomster   ger  inte ha 

gen. Inte ens boet har gått att an- 

vånda de hår forsta åren, utan re 
sultatet efter slåtterns moda har 
hamnat  direkt  på komposten. 

- Egentligen har jag inte tid heller. 
Jag stjal mig tid. Det blir på som 
markviillar och natter som jag går 
hår uppe. 

Slåttergille 

Når det blir dags for slåtter bjuder 
han in grannarna till några timmars 
arbete med liar och riifsor. 
Slåtterfolket bjuds forstås på mat 
och kaffe. 

For Christer år arbetet med hagen 
ett slitt att återupprlitta bondens 
något skamfilade anseende som mil 
jovårdare . 

- For att kunna leva på gården 
måste jag bruka den på ett siitt så 
att vissa arter triings undan. I hagen 
får de en fristad dår de kan leva 
vidare. 

- Hiir kan jag skapa något 
vackert  av mitt yrke. 

For att liira sig mer och for att 
sprida ideerna, sta:rtade Christer  
en studiecirkel med folk från byg 
den dlir också några från berorda 
myndigheter deltog 

Ser man till ytan, så iir Christers 
hage på dryga två tunnland ka nske 
inte något storre bidrag till beva 
randet av det sormliindska kultur 
landskapet. Åndå lir hans hage 
mycket viirdefull. 

Tack vare hans insats hevaras 
ett anta! av de orter och de insekter 
som inte ]angre har en plats i det 
modema jordbrukslandskapet. Hans 
arbete betyder också att kunskaper 
om de gamla brukningsmetoderna 
hevaras. 

Att sedan forbipasserande får 
något vackert att titta på,  gor ju 
inte saken siimre. \ 



Lom rn e 

 
Den innehållsr ika herdevåskan, LOMMEN, 

herdesk råets k ånneteck en, som gett namn 

åt kontak tbladet, har också namngett 

vår ldens vanl igaste ogrås. Lommen, 

bursa pastor is, har fått sitt namn dår- 

for att frokapslar na l iknar just herde 

våsk or. 

 

Lommen k ommer urspr ungligen fråq Eurasien 

men år nu spr idd i hela vår lden utom i 

tropikerna. Den våxer i stort sett  på 

a l l slags jord. Det enda ogrås som kan 

vara vanl i gare år mojligen våtarven. 

 

PA  våren skordas lommen av många r ·K i na 

såljs spad  lomme på torgen. Smaken på  

mi nner om smorgåsk rasse och det år som 

sådan lommen anvånds. Den år båst innan 

blomst jålkarna sticker upp. 

 

Som så många andra orter har lommn an 

setts våcka en slumrande konsdr i ft. Det 

galler dock att vara forsiktig  och 

und v ika stork onsumti on. Storre mångder 

av lomme verkar nåml igen som drast isk t 

avfor ingsmedel. 

  -----------   ·----··     -- 

 
 

VI TI\DI\ 

PÅ STT 

SVIDT 

LØV 
 

Så  skater Christer hagen 

Egentligen skulle Skenla hemhage 
ratteligen kallas ång numera,  for 
den skots narmast som en ång. Men . 
Christer vill  hellre  fortsatta  med  
att kalla  den  for hagen. 
Så har går det till: 

På vintern rojning av tråd och 
buskvegetation. Han underkvistar 
och hugger, så att det kommer ner 
ljus till  marken. 

I vitsippstid ar det dags feir fagning , 
dvs stadning och krattning. 

Fore midsommar blir detforslåtter, 
ogrås som ormbunkar, ålggrås och 
hundlokor måste bort, får inte froa 
av sig. 

I slutet avjuli blir det riktig slåtter. 

Framåt · slutet av augusti siitts 
elstangslet upp och två kor sUipps 
in feir bete. Niir betet borjar tryta får 
de fårska lov, då Christer hamlar 
traden. 

lngegerd  Wachtmeister 
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Island l'ned J 'Orenirgen 
Fareningen   Norden, Nyk oping, Sver i ge,  arrangerar i samarbete 

med  sadermanlands  Museum  en  Islandsresa,  som iiven  med lemmar  i 

Nord iska Farbundet far K ultur landskap iir viilk omna a l t d el ta i . 

Tiden ir fr&n den 9 juni till  den 15 jun i . Flyg Ar landa - 

Reyk jav i k . Bra hotel l. Pr. i s ca 11 000 k r onor . Tema f or r esa11 

ar "sund og safn", bad Clch museer. 'f l i l det ta k ommer musl k ocli 

k ul t ur landskap. 

 

Flyget från Ar landa anl Ander sandagen d en 9 J ur1 i . På måndagen 

sker en rundresa på syd land et. Tlsdagen iignas åt en stadsr und  

tur . PA onsdagen gars en dag!Hesa norr ut med besok  l  bland a11- 

na t tor vgArdar och k yrk or . over nattn i ng sker på Ak ureyr l , d år 

ocksA starre delen av torsdagen t i llbr l ngas. A t:erresr:1 n t i l l 

R eyk javi k sker med f lyg. PA f redagen bl i r d et muse i besok m. m. 

Flyget t i l l Ar. l anda avqår på 1a agen. 

 

Nar mar e upplysn l ngar: Resek ontak ten, Rox 68, S-61123 NYKoP ING. 

Telefon  0155-170 70. 

Huse ichef Nanna Hermansson, telefon k v&l lst ld 0155-822 65. 
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Rlkskonferens om hur natur- och kulturlandskapet ka,1 

utnyttjas  Iundervisningen. 

 
l<onlorensen riktar sig Ull låg- och rnellanstadlelårare samt lårare Ibiologi, 

googr all och historia på Mgstadlet och gymnasiet, barnski.Hare, fOrskol 

lår ar e, fritidspedagoger och rnuselpedagoger Jårnte Ovrlga med ansvar ror 

natur-, rnlljO·och kulturlnformatlon.
---------------------

 
I umhancl med rikskonfcr rnsen NA 'l1J R Mil .JO KlJI.TlJR  11/111 anord na   en 

IDEUTSTÅLLNI NG 

 
UPPLYSNINGAR 

iclutstllllning dHr vc1ku111ma lnom hamn111sorg/ kola/11111 cc1/rtc och/cller 

elever presenterar, ett lokalt u tvecklingsar hete, ell ,uulr vis  ningsmaterial 

etc pA temat "Kunskap i lan,lsk ap". Enda villkcnel mr all U · clehagn lir an det 

som presenteras  inre  tldigare  har  puhlicerats  eller  har lonserats    

kommersiellt. 

 
 

Yltorligare upplysningar om rikskonlorensen Natur Miljo Kultur 1991 liinmas 

av 11ilto Brodin under ovanståonde  adross eller per telelon !H:1;,o ?O f.fl . 
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Trodde det var en fleip 
 

Anna Mar ie Graff har fått Ak ershus fylkes forsta rni.l jovår nspr is. !lon 

har få.tt d et for sitt långa, energ iska och frarngånqsr i ka arbete med 

att va.rna Tanumplatået och •ranumsk ogen i Bærums kommun våster om Os.l o 

och skydda det virdefull k ul turlandsk apet d ir fr An ny be bygge lse , 

Pr iset år på 10 000 kronor . Anna Mar i e tinker "bruk e pr ise t t i l å 

d ra på stud i e tur t i l Sver i ge i sommer ." 
 

Anna Maiie sk isserar en målsittning  for stud i eturen: 

1  Finne et passende  område  som l igner Tanumplatået Sver i ge, og d er 

arbeidet med ver n har vær t vellykket. 

2 Den typiske forval t i ng av området/e ier forhold . 

3 Hvem forvalter området i dag fagl ig, admi n istra t i vt og event uel l: 
polit isk . 

4 I hvi lken grad  kan dette sees som vellyk ket. 
5 Hva er overfor bart t i l Norge? 
6 Sammenl igne med planprosesser f:Norge, båd e på k ommune plan og 

fylk esplan. 
 

Anna Mar i e ber om hjalp. "Hvor i Sver i ge bor jeg dra? Kan Nord i sk 

forbund for kultur landskap være behje lpel i g med å g i meg referanser?" 

 

Omslags hi lden år en teck ni ng av R ol f Gulbra ndsen som v i sar det st:ora 

å.k er fål tet våster om Tanums k yrka. Den l ngår l en ar.gumentsr.1 ml l1ig 

från 1989 for bevarande  av Tanumplatået. Texten under den år   himtad 

från samma skr i ft. Hår foljer ytter ligare "k l i pp" for att nå.got karak  

ter isera området. 

 

Tanumskogen l igger pl et platå mot ost og sarost. Bratte rasurer  

stuper ned mot det bebygde dalrommet. Fra toppen av sk r enten har man 

utsyn over Oslofjorden og åsene i Vestmarka. Mer en 10. 000 mennesker 

bor i gangavstand fra Tanumkogen som er eneste nær f r i omr åde for 

d isse. Platået innenfor . har en slak helling mot vest,  en ideell 

soleksponer i ng som g i tt området god t l oka lk l ima. Platået er som en 

åpen skål begrenset av åser. Inne i  skålen er det småkupert    og det 

bli r mange små. landskapsrom av forsk jellig karak ter . Det er ca. 500 da 

skog av middels og hSy boni tet og ca. 50 da dyrk et mark  i god hevd . 

Det er  et  -for ostland sområdets vedkommende- forba usende i ntak t   

jord brukskultur landskap, med middelalderk i rken på toppen av anumåsen 

som det domi nerende punk t. Tanum -"tun" og "he im" = " i nng jerd e t gård " 

- er en av de eldste gårdene  i Bærum. Gravha uger fra eldre jer rialder 

og v i k i ngat ida for tel ler at Tanum i lang t id var et pol i t isk og rel i  

g i6st tyngdepunk t i bygda. Sk ogen gjennomveves av sti er som f olq er 

de gamle old t idsveiene . Når man går på tur her tråk ker man i tusen å.r 

gamle fotefar. 

 

I Kommunepla n -86 foreslås att ca. 400 da av skogen og a ll d yrk et rn rk 

bygges ut til boligbygg ing. 

 

Man f6rstå.r att Anna Mar ie forst tr odde "det bare var en flei p" nir 

han f ick besk edet om att han hade fått det f6rstr.1 mi l j6vår nspr iset a v 

Ak ershus fylke . Visst kan f6rbund et:s med lemmar h J ålpa henne. 

Ad ressen år : Anna Mar ie Graf f 

'l'anumve ien 70 

N-1300 SANDVI K A 

Norge Telefon (från Sver i ge ) 00947 (pip l 2 54 78 72. 
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Det  NordlskP.  Kulturl  ndsk;,r,slorhundt'I 4 

Hi$t or isk kullurlandlc:l'tp i morgendagens $amt11nn 

 

 

NORDISK BYGD - ar årsskr i ft 

f6r NORDI SKA F6RBUNDET F6R 

KULTURLANDSK AP. NORDISK BYGD 

nummer 4 har gått ut t i l l 

alla betalande med lemmar. 

 

Sakhar du de senaste numr en 

av NORDISK BYGD har d u med 

al l sannol i khet i nte beta lat 

d in kontigent. 
 

 
.!F_ _ . 

Du kan betala i eflerskott. 

Betala då f6r 1990 och 1991 

på samma gång. Ange på giro 

blanketten att de t gal ler 

båda åren och om du vi ll ha 

NORDISK BYGD . Du får både nr 

3 och 4 f6r 1990 års avg i ft. 

' . . u •-------·- 
/ : .    · .    KJUI.IIURQ--------- 
l · - 
L-- 

 
Ftlreningen Kårngårdar - partipoli  

tiskt och religitlst obunden - har 

valt tre ntltter som sin symbol. De 

står ftlr · 
* framsynthet 

* tlppenhet och 
* varsamhet 

På en kårngård år månniskorna 6pp 

na ftlr att låra ut sina kunskaper 

och ge bestlkande praktisk erfa 

renhet. Dår kan man ha lågersko 

leverksamhet . och en ny slags tu 

rism med månniskor,  som stannar 

f6r en tid och arbetar - mot mat 

och husrum - med olika sysslor på 

gården. 

På en kårngård bygger man  upp en 

bered·skap mot  vardagens kriser . 

Dår  har man ånnu kvar kunskap om 

hur  man klarar · sig under  enkla 

ftlrhållanden  helt  eller  delvis 

utan  moderna hjålpmedel som olja, 

el,  hel-  eller halvfabricerade 

livsmedel,  hushållsmaskine r, bil 

eller  vår många importvaror j Ofta 

har  man eri levande genbank av ut 

rotningshotade husdjursraser eller 
16 grtlnsaks-, rotfrukts- , blom- eller 

frukttrådssorter. - Man arbetar i 

kortare kretslopp . 

 

 

 

FORSKNINGSPROJEKT 

under framvåxt 
Id{m om kårngårdar kommer att 

ligga   till  grund ftlr  ett 

forskningsprojekt,  sttltt  av 

Nordiska  Ministerrådet .  I 

februar!mtlts - om allt går 

som det skall - representan 

ter ftlr Danmark, Norge, Fin 

land och Sverige ftlr att pla• 

nera  projektet och  hitts 

minsta gemensamma nåmndre fr 

jåmf6rande  studier. Troligen 

blir  det. i f6rsta hand  en 

kårngårdsinventering  och  en 

utvårdering    av  gårdarnaa 

livsstyrka . 

VAD SKULLE DU VILJA HA UT AV 
DENNA  FORSKNING? KOM MED 

FijRSLAG! 

 

 

 

 
 

 

 

Anna Horn, Lilla Fredsberg, 171 71 

Solna, tel. b/ 08-85 88 70. 

Har Du frågor ring mig eller 

Hårta Fritz, tel.08-716 04 97. 



Kassoren har ordet 

På årsmotet i fjol fick jag i uppdrag at undersoka om det var 

mojligt att uppratta servicekonton for Forbundet i andra 

nordiska lander utom Norge. Fordelen med qetta skulle vara 

att medlemmarna i dessa lander då kunde betala medlemsav 

gifterna till ett konto i det egna landet. Både från Sverige 

och Finland har det nåmligen kommit klagomål på att det ar 

.både krångligt och dyrt att betala till ett norskt postgiro 

konto. Forbundet har också måst betala avgifter på ankommande 

betalningar via svenska och finska banker. 

Nu ar det finska kontot oppnat! Numret år 1099 421 och adres 

sen ar min vanliga: Småtindv 18, N-8000 BODØ, Norge. 

Kontot skall bara anvåndas for inbetalningar av medlems 

avgifter inom Finland med Åland. 

 

Vi kommer fortfarande att behova betala råkningar till Finland 

over det norska kontet for att slippa omfattande redovisnings 

rutiner till Norges Bank.  Kraven dårifrån holl namligen på 

att stjålpa hela lasset. Eller vad sågs om kravet om en 

ingående ekonomisk rapport senast den tiende varje månad! ! 

Det ar ju ingenting en liten ideell forening just precis kan 

klara av. Efter många om och men fick vi disperis - på de 

uttryckliga villkåren: att samtliga inbetalningar på kontot 

skulle galla medlemsavgifter, totalt saldo regelbundet måtte 

overfilras till det norska kontot med noggrann angivelse 

"medlemsavgifte r" och till slut att inga andra utbetalningar 

fick goras från kontot! 

 

For Sveriges del gick det tyvarr samre. Medan den finska 

Postbanken utan vidare kunde ta på sig uppdraget med automa 

tiska overforingar, kraver det svenska Postgirokontoret 

att det alltid ska stå minst 50.000 kr på kontet for att gora 

detsamma! Och det kravet har NFKL inte ekonomi till att 

efterfolja. 

 

Når det galler Danmark har jag fått pålitliga upplysningar om  

att det inte ar något problem hår.  Girering till Norge år 

fortfarande kostnadsfri i båda lånderna och inbetalningsavgif 

ten er densamma som  inom Danmark. Så lange det nu varar ... 
 

Det ar nu kassarens fromma hopp att alla medlemmar nu betalar 

så fort som mojligt. Ah, har Du redan gjort det, forlåt! 

Vår ekonomi år inte precis lysande. De två Nordisk Bygd som 

kom efter nyår innebar ett stort innhugg i vårt lilla kapital, 

aven om vi fick ett synnerligeri bra pris på dem från redaktør 

Meesenburg, tack for det! 

 

 

Vårliga hålsningar från ishavskusten i norr 

 

 

Eder kassOr 
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Fiinskka ar 
inttesvåårt 

T11ri st P n, som a n l ii ndcr med viln eller 

riicl a bb t P n, mi.il.er både i 1111 - singfors 

och _ J\ ho sk ylla r med lexl pl\ tvi\  

sprhlc  · 

l>el ii r j i\Uelilrn lexikon , ul.an mol  

svnri g hel i vii rlrlPn, 11!0111 mojligen i 

lltyssel. Men d ii r ii r ena språket 

lronsk a och det und ra  flamliindska . 

Om del i If i nlnnd slår "Ale - Ilea", 

lrnn man glssø att "ale" på finska . 

bet.ycl1ir  "reu". f:nkell eller hu r7 

Ja, !ile svArnre blir d_et forstås om 
cl!'l i st.iillet st fl r "J\lermusmyyn tli - 
llf'alisn tion". Det bli r fler bokstaver. 

Men elet blir det ju pA svenska ock- 
sfl. , 

Dessutorn har flnskan fordelen att 
sA ull sagn va ra stavad pA svenska. 

Und nnlagen iir bokstaven u som 
utlal ns o, och bokstaven o som uttalaa 
l\, meda n hv inte uttalas som f, fast 

niistnn . Sag r, det iir enklasl Kaffe 
hder "lrnhvi". 

U111ga ljud skrivs med dubbla bok 
sUivr r, som i svenskan delvis: vi   skri 
\'Pr "damm" men inte "daam". 

Delta ii r nllt man behover vela om 
11ltalf'l. Det  stavas  som  det  Ilter, me 

d an svensk an  t ex har  42  satt alt sta 

vn sjl'l j11del  (vil ket for resten saknas I 
f i nsk nn). 

Tonvi kten ligger alltid pA forsta 

stavelsen  i  varje  ord,  utan  undantag.  

( Derma mening bor lnliiras av alla pA 

rnrlion .) 

Dess11tom behover turisten egent 

ligen bara några få ord for att g6r1$ 

sig f<irstådd . .; 
.       Det    viktlgaste    iir   "aamanlainen 
Del belyder "llkadant". Peka pA vad 
bordsgrannen liter och slig "saman 
lainen". Forsok komma lhAg att "en 
ol"  heter  "yksl  olut",  och  sig sedan 

 

 

 

 

 

 
 

"samanlninen"·resten av kveilen . Be 

sviirllgare iir  lnte k rogllvel 

Bara tvA verb behovs. Det iir 
"Onkor' och  "Saanko?" 

"SaankoT' betyder "Får jag?'" 
"OnkoT' betyder "Finns det?"  eller 

"År detr 

"Flnns det kaffe?" ... "Onko knh 

viaf' 

"År del Esplanaden?" - Onko Esp 
lanaadif ' 

"Fårjag 017" - "Saanko olutta?" 

Man·kan ju ockA fråga "Var ligger 

Esplanadenr' och sager dA "Missii on 

EsplanaadlT' :-\ 

FBrhop.pnlngsvlii ·svarar  nAgon ge 

nom att peka. 

FrAga dåremot aldrig "Hur?" - 
"MittenT' for dA kommer ett svar som 

.man  lnte begriper. 

"Vad ar det hiirT' heter "Mila tiimii 

onr', och iir som def mesta ordagrant. 

oversatt. 

Det år det som iir den riktig! stora 

fordelen med finska.· 

De fiesta uttryck kan dlrekt over 

siittas frln ena sprAkel till det andra, 

ef tersom vAra liinder har Istort sett 

samma histria och likadana inslilu  

tioner. 
Om f i nskan vel man a n na rs ntl det 

lir en mnssa endelser. Istallet rnr a lt 
siiga  i, på, till osv siitter  finnarna bok 

staver i slutet. Del fi n ns 14 iindelser, 

knllade kas11s. 

For den ovone kan det vara  svårt, 
men  man viinjer  sig. . 

Helt utnn  prepositioner  ar I o fins 

ken inte. De vanligaste iir "ennen" - 
fore, "jalkeen" - ef ter och "kans!'la" 

- med . 
.     Ordforrådet    i   finskan    sk i ljer  sig 

inte sA mycket från del svenska som 
alla tror. Se på skyltarna igen: 

 

 

 

 

 

 
 

..l'nri" -. torp,, "K ulu " - g;.tn , "Kirk 
ko" ·- k yrk u, "'J'orni" l on1, "Kauppa" 

= but.i k, affiir, jrr "kiip". "Ranta" =  

strand . 
Kan   m1  "rnntn''  och  "strand"  v11ra 

n mma ord? .Jo, rinsk n  (l i ksom  f rn11s 

k n) ogilla r mer iin en kons<H 11111l i 

borJ an  av ord. 

· Krister hlir "Risto", feir orden sk u l! 

dessu lom of tast sluta pA vok a l, f asl 

(som ijapa nsk e) slu tbokstaven n f ii 

rekommer, t ex: "Milloi n?" - "Niir?" 

"Nisknnen" - "Niskanen", vissa ord 
kan sluta pA s,"kysymys" - "fråga". I 
pluralis slutar mfl ngn ord pl\ L "PojRI." 

- "pojknrna". 
Men del: finns tiern h u nd ra (frii mst 

svenslrn) ll'l neord, ml'l ngn f11llslii11<ligl. 

genornsk i nliga . 

Ha r  iir en  kor t  fi nsk  ord lista 11la11 

iiver'sii ttning.1.1r: 

nppel:;iin i , 11pl e1!k k i, 1111to, ha u ri. 

bo n u nn i, IJ11 ssi, cl efanlli, f il m , hnlli, 

hei , id ioolli, kaa kilo, knmern, melri, 

11ornrnali. 1nJ111Pro, .osl!iri. , pa n k k i. 

posti, rad io. sala11t1.i . sarnpo. sck k i , 

silru11n11, sokeri, suk loa. l ee, lelev i r; io, 

l.ornautti,l11pak k11. 

..Osteri" hel.ydPr oslron, "sn m poo" 

schampo och "sck k i " check, men a11 - 
11ars biir a lla orden va ra lJPgl"i pl i P,a . 

J\propfl a pot., i k hPLN l iik nre "'1/ i ii k ii r i". 

ocksl\ liillullJ<iin rr n igl.'11. 

Att l u ra sig de ord som i nle lå tr :r 

som de svenska, l ex "ravinlola" = 

restou ning,  del iir jobbigt  men  i11 l11 
· svårl. 

·' 
Medfor litel lexi kon, och  fiir resten 

forstår servicepersonal svenska eller 
ndgot an nat levende sprAk. 

. Bo  E ÅKl!RMARK 

r-------,------ 
I Ja tack, jag vill garna ha mer in- 
1 · formation om vad Finland har att 

erbjuda. 

I   Namn 
I 
I   Adress 
I 
I    Postadress 
I .  - t . 

l ET FINNS I 
I IN d - FINlAND. 
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ARSMC>TE OCH M EDLEMSKON FER ENS 1991 

Finland ansvarar for 1991 Ars med lemsk onferens och årsmote. Sam 

ling sker i Uleåborg (Oulu). Motesplats blir K uusamo. For låggn i ng 

(frimt i 2 personers rum) och motesfor and l ingar sker på Oulanka 

bi µlog iska station i Oulanka nat i onalpark . Car l-Adam Hæggstrom 

har huvudansvaret  for arrangemangen. 

 

Tema  for  foredrag  och  exkursioner:  Kulturmi ljo  i  marginalbygd. 

Exk ursi onsmål år bl a: Oulanka nat ionalpark med besok på dammang, 

slåttermyrar och stubbskottsångar samt en bjornf il la ; L i i kasen  

vaara vid ryska grånsen med Jåk ålåmutka r i kk årr och f d raning; 

Juuma by med  forsar och kvar nrester; J åk ålåvuoma spr ickda l med 

ark t isk -alpin relik tf lora; lågf jållet Riisi tuntur i i Posio k ommun 

dir skogsbruk v isas v id skogsgrånsen, med  s k park tundra och 

back k årr, samt sjålva K uusamo kyrk oby. 

Tid: 22 - 26 august !1991. 

Anmålan  bor ske snarast. Senaste amilningsdag  år den  15 jul i . Kan 

in te def i ni tivt besk ed lamnas ti ll dess så begir anstånd . Eftersom 

anta let båddar  på Oulan,ka  biolog iska ··stat ion år  begr ånsat sker 

r umsfordelni ngen  i turordni ng efter anmålan. Sena anmålni ngar  kan 

i nte garanteras  fullt ti llfredsstillda onskemål. 

 

Anmålan sker genom alt 400:- kronor (norska) betalas in på nå.got 

av forbundets postgirok onton NORSKT POSTGIRO: 4 51 14 32 eller 

FINSKT POSTGIRO: 1099 421. 

Arsavgi ft (100:-) kan betalas samtid igt med anmilni ngsavgi ften. 

Ange vad inbetalni ngen avser och glam i nte avsåndar uppgift. r 

Al la anmålda får ett detaljprogram fore motet. 
 

Kostnaden for mat och logl liksom resan ti ll och . från Uleåborg  får 

var je deltagare sjålv svara for. Uppehållet  ber å.k nas kosta ungef år 

65 mark per dygn. Då ingår morgonmål, lunch och middag. Lakan, 

or ngott (obsl e j sovsåck ) och handuk bor medtagas. 
Bra campingplats finns ca 1 km från den biologiska stati onen. 
Kostnaden for de gemensamma bussresorna  frå.n och ti 11 Uleåborg· 

'   
J 

.J
,/

!
\_
\
 

Kaf fe, bastuol oc d yl ik t, utanfor programmet, betalas sårsk i lt. 

 

 

i ngå.r i anmålni ngsavgi ften. 'l    r   ,.;",,\.jE. 
De som vill medverka genom att hålla foredrag på.   temat bor omedel- · .-j  ;: 

bar t medde la Car 1-Adam detta. . f -:S,? 

Ytter ligare information om mote och k onferens låmnas av Carl-Ada \  ' r·- - --- 
Hæggstråm, Tornfa lksvågen 2/26, SF-02620 ESBO, Fin land . ···-  Oula n k a 

Tel.  +358-01912016  (tj), +358-0597939 (h). Fax  +358-019120007. 

ovr iga styrelsemed lemmar låmnar också. informat i on. 
 

Forfrlgningar om nationalparker o dyl kan stillas till 

Forststyrelsen, byrån for natursk yddsområ.dena, PB 233, 

SF-00121 HELSINGFORS, Finland . Tel. +358-061631. 

i...  19 



årsmotet och medlemskonferensen 1 Kuusamo 1991. Ange på talon 
gen vad inbetaln ingen avser och glom inte avåndar uppg i ft. 

 
Styrelseledarooterna fungerar som kontaktpersoner for rædlernna.rna .Ta 
kontakt om du har nå.gra funderingar eller frågor! I år har styrelsen 
fåljande samnansåttning: 

 
 

 

 

 
 

Stod de syften Nord lska FSrbudet f6r Kulturlandskap rbetar 

f6r genom att vara med lem och spr lda information . 
 

. Medlemmar i _ Nord lska FSrbundet f6r Kulturlandskap fAr varje 
år bland annat årsskr iften NORDISK BYGD i fårg och dessutom 
vanligen ett extranummer av de:nna samt medlemsbladet LOMMEN. 
Erbjudanden om kurser och exk ursloner och m6jligheter ti ll 
kontakt med fack folk och speciallster låmnas också. 

 

Med lemsavgi ften år 100 kronor i dansk , norsk eller svensk va 
luta och 65 mark i finsk . Islånnlngar betalar i norsk valuta. 
Fami ljemed lemmar be talar 25 k ronor respekti ve 15 mark . De får 
inte NORDISK BYGD och LOMMEN. 

 

Inbetalni ng ti ll NORSKT POSTGIRO 

FINSKT POSTGIRO 

4 51 14 32 eller 

1099 421. 
 

Ar savg i ft kan betalas samtid igt med anmålni ngsavg i ft t i ll 
 

 

 

 

 

 

 

OODFoRANDE . 

Eller Worscpe, Lundbergvej 2, Værum, 
DK-8900 RANDERS, Danmark. 

Tel ab 86-445186 

VICE ORDFoRANDE 

earl-Adam Hæggstrom, 

Tornfalksvågen 2/26, SF-02620 ESBO, 
Finland. Tel a 90-1912016 

b 90-597939 
 

Ke'.lvin Ekeland, Storgatan..14, 

S-824 00 HUDIKSVALL, Sver ige 

Tel .a   0650-97804 
b 026-17100 

 
Karl-Erik Frandsen, K4>benhavns Uni· 

versitet, Historisk Institut, Njah;-
1 

gade 102, Dl<-2300 K4>mrnAVN S, 
Danmark Tel a 31-542211 

b 31-503618 

Marita Karlsson, Landskapsstyrelsen, 

PB 60, SF-22101 MARIEHAMN, Aland 
Tel a 928-125000 

b 928-16887 
 

Ann Norderhaug, Kj4>nner4>d, 
N-3140 BORGHEIM, Norge 

- Tel b 033-84100 

·x MKaAtS SsoRNettelbladt, 
N-80-QO BOl)(p,   Norge 
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Snåtindvejen 1 B, 

Tel a 081-62100 

b 081-27317 

Erland Porsroose, Kertemlnde Museum, 

Strandgade, DK-5300 KERTEMINDE, 
Danmark Tel a 64-723727 

b 64-732092 
 

Olof Stroh, Torkelsgatan 10  C, 
S-75329 UPPSALA, Sverige 

Tel a 018-102290 
 

Tryckt hos 
Uinsstyrelsen ISodermanlands lån 

NYKOPING 

NORG{ NOREG .. 
-  _... oa,u,.., - 

Å 


