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notera Leonard Holmström (Åkarp) och Clas Kurck
(Ystad). Efter förslag av Lundgren invaldes 1880
"e. o. Amanuensen vid Lunds universitets geolo
giska museum Fil. Kand. Johan Christian Mo
berg". Moberg blev en flitig medarbetare i Geolo
giska Föreningens Förhandlingar under perioden
1886- 19 14 men torde haft ringa möjlighet att på
annat sätt delta i föreningens verksamhet.
Redan i den programförklaring, som avgavs
vid bildandet av Geologiska Föreningen, uttryck
tes ambitionen att utveckla denna till en nationell
eller, än hellre, skandinavisk organisation. För
handlingarna kom snabbt att närma sig detta mål,
men i övrigt behöll föreningen - av förståeliga skäl
- länge en relativt lokal prägel. Säkert var detta en
bidragande orsak till att man ute i periferin kände
behov att skapa ett eget forum för föredrag, diskus
sioner och samvaro men i första hand för fåltstu
dier. I denna grogrund spirade fröet till Lunds
Geologiska Fältklubb.
Fältklubbens uppkomst och historia har tidiga
re skildrats i tryck vid två tillfållen: Vid klubbens
25-årsjubileum (G. Ekström 19 17; vice sekretera
re 1913-16, sekreterare 1916-20) och vid dess 50årsjubileum (G. Regneli 1942; sekreterare 193945). Därav framgår på vilka grunder den nya
sammanslutningens födelsedatum fastställdes till
den 26 oktober. Året var 1892.

När Geologiska Fältklubben 1942 fyllde femtio år
utkom en jubileumsskrift. I den skildrar Assar
Hadding hur geologi småningom blev ett självstän
digt ämne i Lund. Länge hade dess skilda grenar
varit mer eller mindre sammanväxta med andra
naturvetenskapliga discipliner. I det under 1800talets senare hälft uppblomstrande föreningslivet
tar sig detta uttryck i tillkomsten 1866 av Zoolo
gisk-Geologiska Föreningen, en namnkombina
tion som kvarstod ända till 1937, då Föreningen
blev enbart Zoologisk. På liknande sätt stiftades
1868 Kemisk-Mineralogiska Föreningen, en sym
bios som upplöstes 19 19 i och med att "Mineralo
giska" utgick ur föreningens namn. Dessförinnan
hade det geovetenskapliga inslaget haft tillbörligt
utrymme i de båda föreningarnas verksamhet. Som
bevis för att så var förhållandet kan man ta det
godtyckligt valda året 1904. Då var geologidocen
ten Anders Hennig ordförande i Zoologisk-Geolo
giska Föreningen (professorerna Törnquist och
Moberg var hedersledamöter), samtidigt som do
centen i mineralogi Johannes Strandmark var vice
ordförande i Kemisk-Mineralogiska Föreningen.
Det äldsta och i särklass största ännu fortlevan
de geologiska sällskapet i Sverige är Geologiska
Föreningen i Stockholm, som bildades 187 1 (se
dan 1976 är namnet Geologiska Föreningen). Dri
vande kraft och föreningens förste ordförande var
Otto Torell, då chef för Sveriges Geologiska Un
dersökning men med rötter i Lunds universitet.
Det ligger i sakens natur att föreningens medlem
mar till att börja med rekryterades huvudsakligen
från Stockholmsregionen. I den första tryckta
medlemsförteckningen (GFF 3, 1876) finns fyra
personer med Lund som hemort. Bland dessa var
endast två geologer i egentlig mening, nämligen
Bernhard Lundgren och, i viss mån, C. W. Bloms
trand, främst känd som kemist. Vidare kan man
bland Geologiska Föreningens tidiga ledamöter

Fältklubbens fader
Idegivare till och egentlig grundare av Fältklubben
var dåvarande docenten JOHAN CHRISTIAN MOBERG
(1854-1915) - därom kan endast råda en mening. I
de minnesteckningar över Moberg som finns (Ravn
1916, Grönwall 1917, Nordenskjöld 1922, Tro
edsson 1949, Laufeld 1987) är det naturligtvis i
första hand forskaren och läraren, som träder oss
till mötes. Den tydligaste bilden av Mobergs
särpräglade personlighet ger Nordenskjöld, som i
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dessa stycken återger upplysningar erhållna från
Assar Hadding, vilken var den bland Mobergs
lärjungar som var högst betrodd och som lärde
känna honom bäst.
Som student i Lund 1905 bötjade Radding läsa
geologi. Vid Geologiska institutionen bjöds då en
gedigen och ganska omfattande undervisning.
Universitetets katalog för höstterminen 1905 upp
lyser därom. Moberg, ännu e. o. professor, förelä
ser offentligt månd. , tisd. o. torsd. kl. 8 f. m. över
allmän geologi, leder kostnadsfria övningar tisd.
kl. l e. m. i paleontologi och kl. 5 e. m. i fältgeo
logi, handleder dem som utför självständiga arbe
ten samt leder i bötjan av terminen geologiska
exkursioner. Anders Hennig, docent i geologi,
håller offentliga föreläsningar och övningar torsd.
kl. l 0- 12 f. m. i petrografi samt onsd. kl. 1 1- 1 och
torsd. kl. 1 1, 30-3,50 e. m. i mineralogi.
Ett långt men målande avsnitt ur Raddings
bevarade dagboksanteckningar rörande en exkur
sion den 14 november 1905, tydligen den första
han deltog i, må citeras såsom belysande både för
Mobergs person och för de ganska avvikande
förhållanden under vilka fältundervisningen be10

drevs vid seklets bötjan (vissa uteslutningar har
gjorts liksom vissa smärre justeringar; stavningen
har moderniserats):
"Strålande vackert väder. Äter frukost kl. halv
9 och går sen ner till stationen. Har fått matsäck
med mig i en väska. Vid stationen stod redan prof.
Moberg resfärdig, märkvärdigt nog i lång över
rock. Jag har 'lusakvävaren' (stickad undertröja)
på och underbyxor och min �ocka vinteröverrock,
så jag trorjag ska stå mig. Professom kom mot mig
och undrade var jag hade hammaren. Jag hade
förstås ingen och stod på vippen att springa och
köpa en, då han upplyste mig om att hans jungfru
(d. v.s. hembiträde) var här med några sådana. Jag
frågade om jag skulle ta väskan med mig. 'Ja, bara
för matsäcken. Där är väl matsäck i den?'. Han
lutade sig över den som för att vädra. Den var ju
ganska stor, och han tänkte sig kanske åtskilligt i
den. Jag gick bort till biljettluckan och sa: 'Tur och
retur Björnstorp'. Sen kom prof. som ej hört det
och sa till mig: 'Ja, vi tar enkel biljett 3:dje klass
till Bjömstorp'. 'Jaha', sa jag, och så skrek bil
jettören 'retur Björnstorp 1:25', jag betalte och
fick min biljett. Professom sa ingenting, men han

gjorde stora ögon. Den konsten kan han ordentligt.
Jag går så och lämnar min väska i resgodsmottag
ningen. Näste man som kom var Rydbeck [Otto
Rydbeck, sedermera professor i nordisk fornhisto
ria och medeltidsarkeologi i Lund]. Han kom bort
till mig och presenterade sig. Lång drul i regnkrage
och galoscher. Vi blev till sist en tio stycken, som
for åstad. Vid Staffanstorp fick vi vänta en 10
minuter. Profeten är så pratsam och livad. Han
berättade att han ibland fått gå och vänta på tåg i
Staffanstorp så länge, att han till slut blivit förb-d
på stationen och tagit bort de 4 första bokstäverna
i namnet. Med Malmötåget kom den lille puckel
ryggige Gyllenberg [Fabian Gyllenberg, sederme
ra fil. dr i kemi, känd i Lund som 'F:et']. Vid
Björnstorp stiger vi av.
Det fyker lite, men det varar inte så länge.
Vägarna är gräsligt smorda, men framåt går det i
alla fall. Prof. halvspringer hela tiden. Vi stannar
en och annan gång för att beskåda jordarter,
rullstenslera, rullstensgrus, krosstensgrus, torv
o.s.v. Kommer slutligen fram till en av de mindre
klintarna, som vi ger oss uppför. Det var alldeles
förfårligt blött att slå sig igenom granskogen, som
växte så tätt att man knappast kunde komma
emellan träden, som är planterade i rader. Uppe på
kullen finner vi bergarten träda i dagen, och snart
slår vi i den allesammans för att se på den.
Professorn går omkring och frågar vad de tror det
är för någon bergart, samtidigt med att han ber få
veta våra namn. Han börjar med de nykomna.
Först Nilsson [senare Westergård] och Hermans
son, som gissar på att det är en granit, Psilander
hielm, Rydbeck, Paulson tror detsamma, Gyllen
berg m. fl. kunde inte säga det. Så kom han till mig.
Jag sa: 'Det är inte så lätt att säga, men jag tycker
det ser ut som sådan där s.k. svart granit'. - 'Ja, just
det. Den heter annars?' -'Hyperit'. - 'Ja, diabas'.
Sen skulle han lära oss slå stuffer. Sen skulle vi gå
vidare för att ko mma till den egentliga klinten. Vi
går åt ett håll först, prof. i täten. Han tyckte
emellertid att det bar för mycket nedför, så han
svängde allt mer och mer åt höger, och till sist
kommer vi till samma plats som vi nyss lämnat, fast
vi nu var åtskilligt våtare. Vi skickar amanuens
[rättare: docent] Hennig ut att rekognoscera. Han
kommer tillbaka och ser ut som om han blivit
neddoppad i vatten, så rinner det av honom. Han
har emellertid funnit en uthuggning i skogen, som

vi kan följa. Så beger vi oss då iväg. Prof. och jag
kommer ifrån de andra och måste gå tillbaka en bit,
vägledda av hallåropen. Vi kom så till uthuggning
en, som vi följde till den större klinten. Där var
mycket sumpigt att gå, och jag trampade flera
gånger på falska tuvor och var snart genomvåt om
fötterna, men med den starka fart vi hade höll man
sig lätt nog varm ändå, nästan för varm. Snart bar
det uppför. Vi hade funnit en präktig stig, som gick
uppför med stark sluttning, 60-70°och mer på
somliga ställen, dock oftast något mindre. Även
här var planterat gran. Det känns i ryggen att sträva
uppför dylika branter med en sådan fart som prof.
Mobergs. Han stöp också, då han kommit nästan
upp. Det var härligt när man märkte ljusningen
ovanför sig och anade att det snart var slut med att
komma längre uppåt, eller rättare att få vila och
pusta ut. Vi kastar oss så som geologer först med
våra hammare på bergarten, som även här träder i
dagen, och konstaterar att det är diabas här också.
Betraktar sen från högsta punkten den härliga
utsikten över hela Lundaslätten. Ett ofantligt syn
fält. Vid sydvästra sidan är berget bart och bildar
en lodrät vägg med flera avsatser och tydliga
gångar av gnejs och diabas omväxlande samt med
glimmerskiffer. Jag tog några prover. Prof. skulle
hjälpa mig med att slå en stuff, men han fördärvade
den istället. Det gjorde han med så många jag såg.
Jag slog sen helst själv. Vi stannar här rätt länge
och undersöker noga gångarna".
Man söker sig ner längs en annan stig. "Följer
den länge, innan vi äntligen kommer till stora
vägen och går mot Björnstorp. Jag hade under
tiden gjort slut på mina plättar och en dubbelsmör
gås. Vi fick nu ganska långt att gå, och det dröjde
länge, innan vi kom till Björnstorps slott. Går sen
längs parken med egendornliga bokhäckar kring
gångarna. Traskar sen tvärs över en gräsvall mot
Björnstorps station. Jag gick rätt mot stationen,
men de andra drog sig allt mer och mer åt vänster.
De hade beslutat att gå till Dal by. Jag går med de
andra. Kommer till slut långt före dem och går och
slår på en stuff. Prof. sprang emellertid fatt mig
och undrar ännu en gång vad jag heter. Säger att
han ska väl lära sig namnen till slut. Vi går först till
Dal by stenkross. Den ligger vid järnvägen ungefår
mitt emellan Dalby och Björnstorp. - Vi följde
sedan den lilla rälsbanan ned till stenbrottet. Vi
satte oss här nere, dumt nog i skuggan, för att äta
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det ändå. Vi marscherade så mot Dalby . Profes
som har nu så brått till Gästis, att han inte en gång
vill se åt en sten . Vi marscherar fort och tar
genvägen över fälten och kommer därför fram
redan vid halv 4-tiden. Vi beställer tio kaffe, och
när uppasserskan frågar vad det ska vara till, säger
prof. : 'Punsch, två halvor'. Ett par av kamraterna
och jag betackar oss förstås. Prof. tycker inte
riktigt om den punsch de fått en hela av . Han vill
ha Carlshamns istället. Så får de två halvor sådan
i en kylare och skyndar sig därför att göra slut på
den andra. Prof. tackar för idag, och så dricks det.
Helan var slut, innan en kamrat ochjag gick, d. v . s .
p å ungefår en kvarts timme''. Omsider kom man
tillbaka till Lund och går genom Klostergatan
"trots att vi är mycket nedsmorda om benen. Vi
litar på att den dåliga belysningen här i stan ska
vara sådan som den brukar, och då är det ingen fara
att någon ska se hurudana vi ser ut".
I sitt mycket värdefulla bidrag till Fältklubbens
50-årsskrift 1 942 fogade Hadding ytterligare drag
till bilden av Moberg som person. Han återkom till
detta, då han i ett anförande i det kortlivade
Akademiska Sällskapet i Lund den 22 april 1 960
gav "Några glimtar från seklets böljan". Det kan
vara på sin plats att också här lyssna till Assar
Hadding i ett utdrag ur hans bevarade koncept:
"Johan Christian Moberg, chockerande, hän
synslöst frispråkig. Som lärare oerhört stimuleran
de, levande intresserad av eget och elevers arbete,
despotisk, hj älpsam, uppoffrande utan gräns och
gästfri . Älskad av sina elever men ofta förbannad
på dem. På sitt sätt strängt moralisk, renhjärtad,
absolut hederlig och främman de för intriger. Han
smädade och förföljde allt slags översitteri och
självgodhet. "
Moberg plågades hela sitt liv av ekonomiska
bekymmer. Vi hör Hadding igen : "Han var fattig,
och hur han kom att studera vet j ag inte. Han
försökte bli lärare men var så lomhörd att han inte
kunde få godkänt provårsbetyg. Han sökte andra
platser men blev förbigången . Hela tiden arbetade
han vidare, och vid 30 års ålder kunde han trycka
sin gradualavhandling. Då hade han en skuld på
40 . 000 : -, en mycket stor summa vid börj an av
1 880-talet". -"Då jag råkade honom hade han
innehaft professuren i 5 år men hade inte hunnit
amortera av mycket på sin skuld . För att kunna
möta katastroftillfållen, t . ex . en oväntad kontroll

J.C. M o b e rg 19 14, på exku rs i o n t i l l Ö land. Foto
A. Ha d d i ng.

av våra matsäckar. Prof. tyckte på att Hylmö
[okänd för mig] nog skulle behöva något att värma
sig med och skölj a ned maten. Han är SSUH-it,
förstod meningen och sade därför: 'Nej , man ska
använda det bara som medicin'. - 'Ja, och nu är jag
doktor', sa prof. , 'och nu ordinerar jag'. - 'Ja, men
var ska professom få det ifrån? Här finnsju inget'.
- 'Ja, men när vi kommer till gästgivaregården då'.
Vi gick sen och studerade bergväggama med
slintytor o . s. v . Profeten fick sen för sig att vi
skulle rätt uppför väggen . Det såg i mina ögon
alldeles omöj ligt ut, men han gav sig uppför följd
av några andra. Ett par sökte upp ett bättre ställe
strax intill, och där gick det bra, så jag gick den
vägen . Visserligen stod man ibland på ett litet
utsprång med händerna vid ett annat, och hade så
ett bråddj up under sig . Hade man då fått svindel
eller glattat, hade man säkerligen slagits i stycken
av de skarpa kantema på de lösbrutna block, som
låg dämedanför. Men det gick lyckligt och bra,
ochjag var tredj e man uppe på fria fältet. Hade sen
att klättra upp för en l ,5 m hög lodrät grusvägg .
Det såg värre ut, men med hjälp av en annan gick
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av institutionens kassa, bar han .alltid på sig en
fårdigskriven växelblankett på 1. 000 kr och med
fullgoda namn. Endast datum skulle ifyllas. Han
behövde aldrig använda den. Ingen av borgenärer
na förlorade på honom, inte heller Geologiska
Fältklubbens kassa, fast han ofta lånade ur den
genom att tö mma dess sparbössa - grisen med
punschkork mellan frambenen.
Då j ag blivit hans amanuens 1907, ville han
alltid ha mig med på exkursioner. Han kände det
kanske tryggt, eftersomjag då var absolutist. Alla
hans exkursioner avslutades på någon av Skånes
många gästgivaregårdar. Vad vi då fick uppleva
var något rent otroligt. Han var strålande glad,
hans tal var fängslande, hans berättarkonst blom
made. Men förr eller senare kom det ögonblick då
han tystnade. Han såg på sitt fyllda glas och sa: 'Nu
är jag på toppen. Nu ska j ag inte dricka mer'. lett
drag tömde han glaset, sjönk tillbaka i stolen och
viskade: 'Nu rutscharjag, oj vadjag rutschar'. Det
var ständigt nya upplevelser, oftast muntra men ej
sällan prövande. Han var stark men kunde falla
samman även utan sprit. I december ett år låg vi en
regnig , kall dag och grävde vid Tosterup. Då det
mörknade och böljade snöa, drog vi oss till järn
vägsstationen. Moberg hade då så ont i ryggen , att
han inte kunde räta upp sig. Så började han skaka
av köld. Han längtade att komma till Tornelilla och
en rykande het toddy på hotellet. När vi äntligen
kom dit, blev han inte serverad. Det var lördags
kväll. Detta knäckte honom. Vi fortsatte hemåt
med tåget och skulle byta i Staffanstorp. 'Där vet
jag att j ag kan få en toddy på gästgivaregården'.
När vi kom till Staffanstorp , fick jag släpa honom
av tåget in i den kalla väntsalen och springa till
gästgivaregården för att hämta toddyn. Men också
där blev det avslag. Så bad jag dem koka mjölk och
sprang med den till stationen. Vi kom hem så
småningom. Morgonen efter sökte Moberg upp
mig och frågade: 'Vad var det du gav mig i natt i
Staffanstorp? Det räddade livet på mig'. - 'Det var
varm mjölk'. -'Var det mjölk, det har jag inte
druckit sen jag var barn'. "
"En gång - den sista jag såg honom - sökte
Moberg upp mig strålande av lycka. Han hade just
gjort en amortering. 'Nästa år blir jag skuldfri', sa
han , 'då ska jag köpa en ny kappa till Carin'. Den
glädj en unnades honom inte. Han dog några dagar
därefter. Vilket lyckligt liv hade han inte förtjänat.

Jag måste tycka om den mannen , som innerst inne
var så annorlunda än han syntes".
Övriga grundare
Fältklubbens ursprungliga stadgar av 1892 under
tecknades - förutom av Moberg - av Hjalmar
Möller, Carl Otto Segerberg och Karl A. Grön
wall. Av dessa tre skulle endast Grönwall stanna
inom den geologiska professionen.
HJALMAR MölLER ( 1866- 194 1) var egentligen
botanist. I sin ungdom gjorde han en botanisk
forskningsresa till Java och Burma. Men han hade
intresse för geologi och står tillsammans med
Moberg som författare till ett värdefullt arbete
"Om Acerocarezonen" ( 1898), behandlande den
yngsta trilobitzonen inom Skånes kambrium. Vi
dare utförde han undersökningar över den fossila
floran i Fy ledalens mesozoikum, vilka resulterade
i en avhandling tillsammans med T. G. Hall e ( 1913).
Möller blev biologilektor men var länge ljänstle
dig för vetenskapligt arbete vid Riksmuseet och
gjorde sig ett namn som bryolog (Persson 1941).
CARL Orro SEGERBERG ( 187 1- 1952) fullfölj de
sina geologiska studier med en licentiatavhandling
(1895) över ceratopygelagren vid Fågelsång. Den
na trycktes inte, men Moberg omarbetade och
utvidgade väsentligt manuskriptet, som i sin nya
form publicerades av Moberg och Segerberg under
titeln "Bidrag till kärinedomen om Ceratopygere
gionen med särskild hänsyn till dess utveckling i
Fogelsångstrakten" ( 1906), utgörande nr 2 i ser. B
av Meddelanden från Lunds Geologiska Fältklubb
(som är särtryck ur Kungl. Fysiografiska Sällska
pets Handlingar). Dessförinnan hade Segerberg
framlagt sin doktorsavhandling inom ett helt annat
område. Den behandlar nämligen krabbor och
vissa andra kräftdjur, härrörande - med några
undantag - från Skånes och Danmarks danien.
Segerberg var Fältklubbens förste sekreterare ( 189295) och kom som sådan att spela en viss roll i
initialskedet, vartill jag återkommer. segerberg
övergick till läkaryrket, säkerligen välbetänkt från
ekonomisk synpunkt, och blev slutligen praktise
rande läkare i Stockholm. Han är veterligen den
ende bland Fältklubbens ledamöter som produce
rat sig som kompositör. Bl.a. satte han musik till
dikter avKarlfeldt (Widstrand 1934, 1939). Seger
berg kallades sent omsider ( 195 1) till Fältklubbens
hedersledamot.
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S a m m a n ko m st i Fä l tkl u b ben, sa n no l i kt 1893. Personerna är fr v C.O. Segerberg, Hja l m a r Mäl l e r och
J.C. Moberg, vidare trol igen Anders Hennig och K.A. G rönwalL Med hä nsyn ti l l d e exotiska suve n i rerna
i f o n d e n a ntages sa m m a nträ d et ha ägt rum hemma hos Möl l e r, som besökt Sydostasi e n . Fotot h a r
stä l lts ti l l f ö rfoga n d e av professo r Tryggve Troedsson.

Den fjärde av Fältklubbens grundare, KARL A.
GRöNWALL ( 1869-1944), hade börjat studera redan
för Bernhard Lundgren, Mobergs företrädare som
e.o. professor i geologi, och blev själv ( 19 17)
Mobergs efterträdare. Grönwall kom aldrig att
medverka i undersökningarna i Fågelsångsområ
det, Fältklubbens speciella arbetsfält. Han dispu
terade 1895 med en avhandling om Skånes yngsta
siluriska bildningar. Detta i och för sig värdefulla
men tämligen summariska arbete helt utan fossilil
lustrationer kompletterades senare av Moberg i
monografin "Om Fyledalens gotlandium" ( 1909),
på vars titelblad även Grönwalls namn återfinnes.
Utan att sedermera sysselsätta sig med siluriska
faunor åtnjöt Grönwall ett visst anseende som
specialist på siluriska beyrichiider. Vid något till
fåile hade han för bearbetning mottagit ett material
av sådana i lösa block från Nederländerna. Någon
gång kring 1940 föreslog han mig att vi tillsam
mans skulle göra något åt detta, men så skedde
aldrig: Grönwall hade långt dessförinnan upphört
med vetenskaplig verksamhet, själv var jag uppta-

gen med andra arbetsuppgifter och missade där
med det unika tillfället att publicera ett arbete
tillsammans med en av Fältklubbens grundare.
Under en lång följd av år ( 19 18-35) var Grön
wall Fältklubbens ledare - detta var en benämning
och ett uppdrag som enligt de ursprungliga stad
gama tillkom den som medlem i klubben äldste.
Han framträdde i klubben ett 50-tal gånger med
föredrag, meddelanden och demonstrationer i
mycket skilda ämnen. Hans intressen omfattade
bl.a. botanik och naturskydd (som termen då
lydde).
Ännu flera år efter det att jag 1935 påbörjade
studier vid Geologiska institutionen fanns Grön
wall där som professor emeritus. Som sådan dispo
nerade han två stora rum, nämligen de, som tidiga
re betecknades som 220 och 221 men som nu ingår
i det 1991-92 ombyggda biblioteket. Det först
nämnda kom f.ö. att under några år bebos av
direktören för Danmarks Geologiske Undersögel
se Hilmar 0dum (ledamot i Fältklubben sedan
1933), vilken den 18 november 1943 tog sig som
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flykting över Öresund efter att ha, blivit efterspa
nad av Gestapo.
Grönwalls gärning har tecknats av Radding
1944, Hanström 1944, Ravn 1944 och Regneli
1968a. Grönwalls egen sista publikation är en
minnesteckning över den tidigare nämnde Clas
Kurck (Grönwall 1937), en privatlärd, som gjort
avsevärda insatser, främst som kvartärpaleonto
log. Kurck hade nära förbindelse med geologerna
i Lund men blev egendomligt nog inte ledamot av
Fältklubben. På den gamla geologiska institutio
nen vid Sandgatan (nu Psykologiska institutionen)
sökte han gärna Grönwalls sällskap. Malicen på
stod att Grönwall, liggande på en liten träsoffa med
huvudändan mot en vintertid glödhet järnkamin,
lät sig underhållas med mindre salongsfåhiga his
torier av Kurck. Den gamle institutionsvaktmästa
ren A.V. Nilsson hade av någon anledning ett horn
i sidan till Kurck - ättling av en urgammal friherrlig
ätt, som utslocknade med honom - och refererade
till denne ädling som "Korkajäveln". Förvisso var
A.V. Nilsson omedveten om att den ursprungligen
finländska ätten Kurck i sitt medeltida förflutna
alternativt skrev namnet såsom det uttalades: Kor
ke, med långt o.
Grönwall var en välvillig och jovialisk person
men kunde ställa ganska besvärliga frågor i tenta
men, har det berättats. Men problemet behövde
inte vara så stort. Medan tentanden funderade på
svaret, kunde det inträffa att professom föll i
slummer, och när han vaknade, hade den intrikata
frågan också fallit bort. "I mitt minne skall Karl
Axel Grönwall bevaras såsom en rikt begåvad
man, som levde liksom vid sidan av tidens jäkt och
oro, en man som hörde hemma mera i en stilla
känslovärld än på livets hårda vädjobanor" (Rad
ding 1944, p. 4).
Den första tiden

Fältklubbens syften var från bötjan klart definiera
de: Att bereda sina medlemmar tillfålle till fältar
bete och att bidra till ökad kännedom om Skånes,
och särskilt Lundatraktens, geologi. Under maj
och september skulle exkursioner företas, om
möjligt en gång i veckan. Dessemellan skulle
möten hållas för genomgång av resultaten från
närmast föregående exkursion och planering av
den kommande. Under läsårets övriga månader
skulle klubben sammanträda en gång i månaden,
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K . A . Grönwa l l (t v) och Assar H a d d i ng 193 3 , i
K i l l eröd . Foto O . M . B . B u l m a n .

ett som v i ser ytterst ambitiöst program, vartill
Fältklubben sedan länge ej lever upp. Det utsades
särskilt att protokollsboken skulle vara tillgänglig
för ledamöterna.
Under 1800-talets andra hälft hade viss känne
dom vunnits om den paleozoiska berggrunden
öster om Lund och om dess fossilinnehåll genom
arbeten av N.P. Angelin, S.L. Tömquist, J.G.
Linnarsson och S.A. Tullberg. Med geologiska
kartbladet Lund (G. De Geer 1887) förelåg en
modem beskrivning av berggrunden (som bekant
ännu ej ersatt och följaktligen avsevärt out of date).
Moberg hade vid tiden för Fältklubbens bildande
sysslat föga med hithörande bildningar men hade
naturligtvis klart för sig, vilka möjligheter till nya
rön som skulle öppna sig genom en systematiskt
genomförd forskningsinsats.
Det var dock till en början en liten skara, som
stod inför en stor uppgift. Utom stiftarna tillkom
under det första året endast en ledamot, Hans
Wallengren. Denne lämnade klubben redan efter
sex år och blev senare professor i zoologi i Lund.

l F å g e l s å n g 1912. Fr v G unnar Ekströ m, tro l i g e n S igvard Sj öberg ( i nv a l d i Fä ltkl u b b e n 19 12), J . Ern h o l d

H e d e . F o t o A . H a d d i ng.

1 899) , som skulle komma att skapa sig ett interna
tionellt känt namn, dock icke som Nilsson utan
som A . H . WESTERGÅRD ( 1 8 80- 1 96 8) (Regnell
1 955) . Hela sitt yrkesverksamma liv tillhörde han
Sveriges Geologiska Undersökning, då i Stock
holm. Han blev statsgeolog redan 1 9 1 O och var
1 9 1 4-45 museiföreståndare, en befattning som
numera anses obehövlig. Åtminstone på äldre
dagar var Westergård något av en bitvarg och
enstöring, kanske som följd av att han led av starkt
nedsatt hörsel . När j ag i slutet av 1 940-talet var
anställd vid Riksmuseets paleozoologiska avdel
ning hade jag ofta anledning uppsöka Westergård
på SGU, som var inrymd i samma byggnadskom
plex som Riksmuseet. Han var då vänligheten
själv . I sitt sista arbete, som utk0m 1 95 3 , beskrev
Westergård bl . a. ett problematicum, som sederme
ra fått namnet Westergaardodina (paraconodon
tid) . Efter pensioneringen upphörde han snart att
arbeta vetenskapligt och använde sin tid till att läsa
historiska verk. Han blev hedersledamot av Fält
klubben 1932. Hans varma känslor för klubben tog
sig sedermera uttryck i ett frikostigt legat.

Under 1 893 invaldes ANDERS HENNIG ( 1 8641 9 1 8) och August Nilsson. Om den sistnämnde har
jag inga uppgifter. Hennig gjorde en beaktansvärd
insats som geolog , fick professors namn och blev
slutligen läroverksråd ( Åhman 1 970) . I Fältklub
bens historia framstår han som en något omstridd
figur, varom mera nedan.
De båda följande åren skedde inga inval . Under
1 896 inregistrerades tre ledamöter, som dock alla
lämnade klubben efter ett fåtal år. 1 897 invaldes
EMIL OuN , som 1 906 disputerade för doktorsgra
den på en avhandling "Om de chasmopskalken och
trinucleusskiffern motsvarande bildniogame i Skå
ne", ett arbete som säkerligen inte hade kunnat
fullbordas utan en stor personlig insats av Moberg.
Olins egentliga intresse var nämligen växt- och i
viss mån husdj ursförädling. I fråga om odling av
gräsfrö betecknas han som en föregångare (Lind
man 1 949) . När0lin avled ( 1 9 1 5) var han ägare till
Lönstorps gods , Källstorp .
Under de närmaste åren t . o . m. 1 904 inräkna
des inte mer än ytterligare tio ledamöter. Bland
dessa befann sig Anton Hilmer Nilsson (invald
16

Ingen av sekelskiftesårens ledamöter utom
Westergård gjorde sig mera bemärkt inom det
geologiska området. AxEL TEliANDER är tillsam
mans med Westergård författare till en uppsats om
"Geologiska åldern af skiffern med Clonograptus
cf. jlexilis Hall vid Fogelsång" ( 1 904). Tellander
kvarstod som ledamot i Fältklubben till 1 9 1 3 . Han
torde ha avlidit nämnda år, endast 33 år gammal.
Nr 1 5 i Fältklubbens matrikel är JoHANNES
EWERT STRANDMARK ( 1 87 8 - 1 952) , invald 1 899.
Inom Fältklubbens program utförde han och publi
cerade en undersökning över "Undre graptolitskif
fer vid Fogelsång" ( 1 90 1 ) , motsvarande senare
tiders Undre didymograptusskiffer. Detta blev
Strandmarks enda men ännu beaktade bidrag till
detta område. Han disputerade på en avhandling i
mineralogi ("Celsian och andra barytfåltspater")
och blev 1 904 docent i ämnet för att redan året
därpå lämna den akademiska banan och bli rektor
vid Grimslövs folkhögskola och lantmannaskola.
Sitt intresse för geologi bevarade han dock och
ägnade sig på äldre dagar bl. a. åt fornsjöstudier i
Värendsbygden , vilka publicerades i en hembygds
bok.
Fram till sekelskiftet hade alltså inte mer än 15
personer invalts i Fältklubben. Fyra av dessa
kvarstod av olika skäl endast ett fåtal år. Men i den
glesnande skaran var allt inte frid och fröjd.
Anledning härtill var en exkursionsguide, "Fiihrer
durch Schonen" (1900) , vilken med Anders Hennig
som författare utkom i den ansedda serien "Geolo
gische F iihrer". Vissa uppgifter däri om ceratopy
gekalkstenen uppkallade c. o. segerberg till livlig
protest, eftersom han menade att Hennig otillbör
ligt tillägnat sig och offentliggjort vissa ännu ej
publicerade, Fältklubben tillhöriga undersökning
ar. Polemiken mellan Segerberg och Hennig kan
lämnas därhän. Den fördes, med viss hetta, i GFF ,
vars redaktör dock snart förklarade sig ej vilja ta in
ytterligare genmälen från de båda kontrahenterna.
Striden avslutades om än ej bilades genom att
Moberg i egenskap av Fältklubbens ledare tog till
orda och - likaledes i GFF (bd 23 , 1 90 1 , p. 3073 1 2) - meddelade "Några upplysningar om Lunds
Geologiska Fältklubb och dess verksamhet". Affä
ren uppfattades alltså som ganska allvarlig, något
som framgår av de ord, med vilka Moberg avslutar
sitt inlägg: "- då jag med ofvanstående torde
tillräckligt ha visat det befogade i segerbergs

A. H. Weste rgård 1932. Foto A. Had d i ng.

berigtigande, anser jag mig härmed berättigad
afsluta det allt annat än angenäma värf, mig ålegat
i och för värnande af Fältklubbens existens".
Även i fortsättningen var klubben mycket spar
smakad vid utseendet av nya ledamöter. Under sitt
första kvartsekel , t.o. m. 1 9 1 6 , hade klubben inte
räknat in mer än 66 medlemmar, och av dessa hade
nära hälften tillkommit under åren 1 9 1 0-14. Efter
hand invaldes även danska geologer, något som
möj liggjordes genom ändrade bestämmelser för
medlemskap , fastlagda i de stadgar, som antogs
vid möte den 30 mars 1 909. Man skiljer däri på
aktiva och passiva ledamöter samt hedersledamö
ter. Orden lyder som följer: "Till hedersledamöter
kunna endast om geologien högt förtjente veten
skapsmän invälj as. Passiva ledamöter äro dels
dertill särskilt valde personer, som på ett eller
annat sätt inlagt särskilda förtj enster om klubben ,
dels äldre vid universitetet ej längre närvarande
medlemmar, som genom erläggande af nedan stad
gade terminsafgifter visa sig intresserade af att
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would have been fruitless, indeed, impossible in
the restless moments of the first weeks of the war".
Tre ledare och några andra
I det rika persongalleri, som det nya seklets leda

möter bildar, kan jag dröja vid endast några få
gestalter, som spelat en framträdande roll i Fält
klubbens verksamhet, flera av dem också i institu
tionens. I särskilt hög grad gäller detta Ass AR
HADDING, som ju ovan bidragit med livfulla tids
bilder från sina studieår.
Assar Radding (1 886- 1 962) invaldes redan
1 906 i Fältklubben och blev dess genom åren
kanske mest aktive ledamot. Hans doktorsavhand
ling ( 1 9 1 3 ) , behandlande Undre dicellograptus
skiffem, baserar sig till stor del på undersökningar
i Fågelsångsområdet. Han efterträdde Moberg som
klubbens ledare (1 9 1 1 - 1 8) och verkade i samma
egenskap under åren 1 935-40. Han har varit en av
klubbens flitigaste föredragshållare. Radding sök
te som mycket ung professur i Lund, den som
Grönwall fick 1 9 1 7 , och måste vänta på tjänsten
tills denne gick i pension 1 934. Som forskare
gjorde Assar Radding delvis banbrytande insatser
på flera områden (Hjelmqvist 1962, Regnell 1968
b). I planerandet av den nya institutionsbyggnad,
som stod fårdig 1930, tog Radding avgörande del.
Han var inte endast en framstående vetenskaps
man, han hade även i hög grad administrativ
förmåga och togs i anspråk för flera viktiga upp
drag. Bl.a. var han universitets rektor 1 947-5 1 .
Efter Radding blev J. ERNH O LD HEDE ( 1 8901 977 , invald 1 9 1 1 ) Fältklubbens ordförande i nära
elva år. Under denna period inföll klubbens 50årsjubileum (1 942) , och Hede planerade tillsam
mans med dåvarande sekreteraren och dåvarande
skattmästaren den jubileumsskrift, som då utkom
trots krigs- och kristid. Högtidssammanträde hölls
i Akademiska Föreningens Lilla sal. Liksom han
hade gjort 25 år tidigare höll Assar Radding
huvudanförandet, denna gång om geologiska insti
tutionens ursprung, tillkomst och utveckling. Ti
digare på dagen hade en krans nedlagts på J.C.
Mobergs grav.
Hede var ingen spontan talare, och jag tror inte
att han någonsin höll föredrag i Fältklubben - hans
förtjänster om klubben låg på ett annat plan. Som
ung student hade Hede, den längst kvarlevande av
Mobergs lärjungar, på sin lott fått silursystemet i

Assar H a d d i ng 194 6.

fortfarande räknas bland klubbens medlemmar.
Aktiva ledamöter äro öfriga medlemmar, som efter
vederbörligt inval ställa sig klubbens stadgar till
efterrättelse. Aktiva ledamöter erlägga en inskrif
ningsavgift af två (2) kronor och terminsafgift af en
(l) krona".
Ett resultat av dessa liberaliserade stadgar var
att inte mindre än åtta danska geologer, de flesta
med sedermera välkända namn, invaldes i klubben
1 9 1 4 , samma år också PERCY E. RAYMOND, fram
stående nordamerikansk paleootolog och geolog,
under lång tid den ende icke-nordiske medbor
gare som tillhört klubben. Sommaren 1 9 1 4 besök
te Raymond Sverige. De erfarenheter han därvid
gjorde redovisas i arbetet "Expedition to the Baltic
provinces of Russia and Seandinavia", l, Cam
bridge, Mass., 1 9 1 6 . Jag citerar ur förordet (p.
1 80): "Just as I write these acknowledgments
comes the sad news of the death of Professor Dr.
Johan Christian Moberg, but for whose kindly
assistance my visit to Sweden would have been of
little value. Cutting short his own field season,
Professor Moberg devoted himself for almost three
weeks to guiding me over the Cambrian and
Silurian (=ordovicium + silur) deposits of Sca
nia. Without his intimate knowledge of the extre
me) y restricted outcrops in this region, my work
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J . Ernh o l d H e d e 1912
(foto A. H a d d i ng) o c h
195 3 ( f o t o J a r l v
F e i l itzen).

Skåne. Men sedan han blivit tjänsteman vid SGU
var det karteringen och den stratigrafiska indel
ningen av Gotlands silurberggrund, varmed hans
namn kommit att förknippas. Återbördad till Lund
1934 beträdde Hede Fältklubbens klassiska arbets
fält, vilket resulterade i att han 1 95 1 kunde fram
lägga en ingående undersökning av avsnittet övre

kambrium till mellersta ordovicium sådant det var
dokumenterat genom en borrning i Sularpsdalen
(Regnell 1 979, 1 9 80) .
Vid utgången av 1 950 hade ordförandeposten i
Fältklubben innehafts av endast fyra personer från
det att klubben grundades. Därefter blev omsätt
ningen snabbare.

Till högtidlighållande av sitt 50-årsjubileum
sammanträder

Lunds Geologiska Fältklubb
på

Akademiska

Föreningens

lilla sal

lördagen den 24 oktober

1942 kl. 18,30 (precis).
Hälsningsanförande av Docent J. E. HEDE.
Föredrag av Professor A. HADDING: Lunds universitets geologisk

mineralogiska insti iu iion . Dess ursprung, tillkomst och utveckling.
Efter föredraget anordnas supe.

Pris c:a 12:- kr. (smörgåsbord, varmrätt,

dessert, öl el. vatten, vin, kaffe, servis).

Klädsel: smoking el. mörk kavaj.

Anmälan om deltagande i supen göres före den 18 oktober.

sekreteraren.
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Deltagare i festen v i d Fältkl ubbens 50-årsj u b i l e u m den 24/1O 1942. Sitta nde på g o l v et, f r v : G e rhard
Reg n e l l , Erik M o h ren, Nils Herman Brund i n, civ . i ng löwe n h i e l m . 1 : a raden sitta nde, f r v : Fru Brund i n,
U l l a H a d d i ng (-Reg n e l l). fru Anna N o r i n, fru Ra g n h i l d Hede, fru Visen H a d d i ng, fru Eva S m ith, fru S o nj a
Pa l m q v i st, fru löwen h i e l m . 2 : a raden, f r v : S v e n Hj e l m q v i st. f r Hansson (fru A n d e rsso n). fru C a r l s s o n,
fru M o h ren, I n g r i d N i l ss o n (-Steneström). fru Anna-lisa H a nström, Assar H a d d i ng, J. Ernhold H e d e,
Sva nte S u n e s s o n, O l g e A d a m son, fru B e r l i n, Josef Carlsson. 3 : e raden, fr v : Per Wes s n e r, M a lte
A n d e rsson, Sven Pa l m q v i st, Karl Erik Berg sten, Per Adolf Herrl i n, Erik N o r i n . 4 : e raden, f r v: H e rv e d
B e r l i n, B e rti l H a nströ m, H a n s B rattström, S e t h N i lsson ( Steneström). Lennart S m ith, A n d e rs A m b o lt,
F o l ke R e n g m a rk, Rolf N o r i n.

Liksom sin svärfar Johan Christian Moberg
rycktes Gustaf Troedsson bort mitt uppe i en aktiv
gärning som forskare och lärare. Han dog 1 954 vid
endast 63 års ålder men med en bestående insats i
svensk geologi bakom sig (Hede 1 955, Troelsen
1 955).
När Fältklubben 1 9 1 7 firade sitt 25-årsj ubi
leum var GUNNAR EKSTRÖM (av den välkända Ö lands
släkten) sekreterare. Såsom tidigare nämnts var det
han som tecknade klubbens historia under de
framfarna åren. Jubileet hugfåstes på årsdagen
genom kransnedläggning på grundarens grav och
genom högtidssammankomst på geologiska insti
tutionen. Världen stod i brand och landet hade det
besvärligt med livsmedelsförsötjningen, men trots
detta avslutades dagen med en opulent bankett på

GusTAF TRoEnssoN ( 1 89 1 - 1 954) blev redan
som nittonåring medlem i Fältklubben och följan
de år, 1 9 1 1 , dess sekreterare och kvarstod som
sådan till 1 9 1 6 . Efter doktorsdisputation 1 9 1 8 var
han docent till 1 924 men hade därefter sin verk
samhet förlagd utanför Lund, något som av natur
liga skäl ledde till att hans engagemang i Fältklub
ben upphörde. Det återupptogs sedan Troedsson
1 949 återkommit till Lund som förste innehavare
av professuren i geologi , särskilt historisk geologi ,
vilken uppkommit genom delning av det geologis
ka ämnesområdet, som Hadding tidigare formellt
ensam svarat för. Troedsson var Fältklubbens
ord förande under 19 5 1 , den förste med ettårsman
dat, sedan han själv föreslagit att detta skulle vara
det normala.
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G ustaf Troedsson 195 3 (foto
J a rl v F e i l itzen) och 1914
(foto A . H a d d i ng).

Industrirestauranten, ett sedan länge nedlagt eta
blissemang, dit Fältklubben gärna förlade sina
eftersitsar. Matsedeln pryddes av en bild av J.C.
Moberg, omgiven av elva fossil med art- eller
släktnamn tillägnade honom.
Ekström ( 1 892- 1 96 1 ) , medlem av klubben
1 9 1 2 , är främst känd som pionjär inom agrogeolo
gi och hydrageologi (Lundqvist 1 96 1). Men som
ung student fick han av Moberg ett ämne inom
ramen för Fågelsångsproj ektet, nämligen Övre
didymograptusskiffern. Fältarbetet gjordes mel
lan 1 9 1 3 och 1 920, och ett manuskript förelåg
sistnämnda år. Men andra uppgifter gjorde att
resultaten av hans undersökning lades på hyllan för
att plockas fram först 1 9 3 7 , då de publicerades i
SGU : s ser. C. Under arbete med de agrogeologis
ka kartbladen i Skåne på 30- och 40-talen förekom
Ekström ofta i Fältklubben. Han var ingen sprud
lande natur, snarare präglades han av eftersinnande
och j ordnära saklighet.
I raden av sekreterare under klubbens första
femtio år och närmast därefter möter man åtskilliga
personer, som senare blivit kända eller relativt
kända. Jag känner det angeläget att stanna inför en
av dem, om vilken detta på grund av omständighe
terna kanske inte kan sägas: SETii (NILSSON) STENE
STRÖM ( 1 908-6 1 ) , som blev sekreterare 1 946. Ge
nom sina personliga egenskaper vann han vänner
överallt men nådde inte helt det allmänna erkän
nande som geolog, som hans insatser skulle ha
givit honom, om han hade kunnat förmå sig att

publicera sina rön och om hans bana inte brutits i
förtid (Regnell 196 1 ) . Han arbetade med rastri tes
skiffern i Röstånga och med en rik mellankambrisk
fauna från en till fåll i g blottning vid Almbacken i S.
Sandby. Men framför allt gj orde han under en följd
av år viktiga undersökningar över de mesamiska
bildningarna i Fyledalen och sammanbragte bety
dande samlingar.
Seth Steneström verkade i den ursprungliga
Fältklubbens anda: Han arbetade i fält, geolog-

G unnar Ekström 195 3 . Foto J a r l v F e i l itzen.
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Gustatorium.
jus tuberasurn boletis admixtum .
Salsamenta cum h erbis variis.
Phasianus colchicum L. accedunt lactucce
oleatce.
Placenta Rom eleclintica.
Poma mixta.
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Vinum gallicum Cham bertinum.

l. Equisetites Mobergi.
M OL L .
2. Boeckia
W/MAN.
3. Obelella
WA L C O TT.
4. Fenestella
If NG.
5. Te/ephus
If D G.

7. Terebratula Mobergi.
L GN.
8. Phragmoceras
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ffEDSTR.
9. Azygograptus
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ffDG.
10. Didymograptus .,
T Q T.
1 1. Dalmaniles
HEDE.

6. Mobergia granulata.
REDLIC /f.

Fältkl u b b e n s 2 5 -årsj u b i le u m 2 6 /1O 1917, ITiatsed e l .

Posten som skattmästare, inrättad först 1935 ,
bekläddes under många år av PER ADOLF HERRllN
(1 904-80) . Man kan lugnt påstå, att inget större
original kan upptäckas i Fältklubbens medlemska
der. Han får därför här ett något utförligare om
nämnande än vad som i annat fall kan synas vara
motiverat.
Per Adolfs pappa var major, men någon i sin
framtoning mindre militärisk än Adde kan man
svårligen föreställa sig. Han var den evige studen
ten, inskriven 1 10 terminer i Kristianstads nation
men för den skull på intet sätt en överliggare. Han
samlade ihop massor med betyg i olika ämnen och
avlade akademiska examina i normal takt. Ännu
som pensionär efter 22 år som adjunkt vid småsko-

hammare och spade var hans arbetsredskap, pen
nan inte i lika hög grad. Däremot var han ytterst
generös med att i samtal och vid exkursioner i
Fyledalen och i andra sammanhang dela med sig av
sina rön och tolkningar, inte minst rörande lager
följden i övre jura och undre krita, bl. a. i ett
föredrag i Fältklubben i maj 1 942 och genom ett
utförligt diskussionsinlägg vid ett möte i Dansk
Geologisk Forening 1 955 (Meddelelser fra Dansk
Geologisk Forening, 1 3 , 1 956 , p. 1 40) . En del av
hans material har kunnat tillgodogöras av senare
författare, såsom helt nyligen i ett arbete om jura
kritlagerföljden vid ETiksdal av M. Erlström,
Dorothy Guy-Ohlson och U. Sivhed (SGU, Ca 7 8 ,
1 99 1 ) .
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leseminariet, senare folkskoleseminariet, i Lands
krona (man frågar sig hur han fungerade som
sådan) ägnade han sig åt universitetsstudier, nu i
genetik. Som assistent på Geologen sysslade han
med röntgenundersökning av mineral i det av
honom själv inrättade röntgenlaboratoriet - en i
utomståendes ögon äventyrlig anläggning. Han
hade en speciell form av teknisk begåvning, som
gjorde honom till en lokal pionjär på radio- och
TV -området, och det är betecknande att han var en
av de första medlemmarna i Lunds Science-fiction
förening. Hans bostad i gårdshuset på Bredgatan
24a -j ag vill minnas att månadshyran var 1 6 kronor
- var utrustad med diverse faciliteter, exempelvis
ett arrangemang som gj orde att kaffevattnet kokte
upp, när tidningen kom i brevlådan, och ett trans
portsystem för post därifrån direkt till sängen. Inne
i rummet förvarades hans cykel . Den var en i
staden känd sevärdhet på grund av alla de blinkljus
och andra finesser såsom tuta, klocka, kompass
och termometer, med vilka den var försedd. I fråga
om personliga utgifter var Adolf Herrlin ytterligt
sparsam. Detta betydde ingalunda att han var
barskrapad. Han ägde ett so mmarhus i Åhus, där
man efter hans bortgång hittade en plastkasse med
tusenlappar. Då framkom också att han hade till
gångar i form av kontanter, bl .a. stora högar av
enkronesmynt och guldmynt, till ansenliga värden
i bankfack samt småbelopp placerade i ett stort

Seth Steneström ( i n v a l d i Fältkl u b b e n 1935). Foto
Jarl v F e i l itzen 195 6 .

antal sparbanker, därtill belopp i flera utländska
valutor. Av hans kvarlåtenskap bildades en stipen
diefond, vars avkastning nu närmar sig 1 00 . 000
kronor, till glädj e för medlemmar i hans gamla

Per Adolf H e r rl i n ( i nv a l d
i Fältkl u b b e n 1929) och
Tage N i l ss o n ( i nv a l d
192 5). F o t o J a r l v
F e i l itzen 195 6 .
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F ä l tkl u b be n s 5 0-års
jubileum
planeras
i
H e r r l i n s b o stad, Bred
g atan 24a. F r v : J . E .
H e d e ( l e d a re). G . Reg
n e l i ( s e kretera re). P . A .
H e r r l i n ( s kattmästa re).
Foto H e r r l i n 1942.

studentnation. Där sökte han gemenskap liksom i
Fältklubben och andra naturvetenskapliga säll
skap. Men han var nog mycket ensam.
Drag till bilden av denne särling fogas i artiklar
av Ankarloo , Lundh , Nathell, Nyman och Stjern
quist (även personliga meddelanden) samt av sig
naturen L i Lundagård 1 9 80/5 och, osignerat, i
Sydsvenska Dagbladet 1 3 /8 1 980.
Alla de personer, som skymtat förbi , har var på
sitt sätt bidral!it till att forma Fältklubben. Ett har

de gemensamt: De tillhör alla historien. Jag vill
sluta med att nämna några, som tillhör både histo
rien och nuet. Den ene är SvEN HJELMQVIST, leda
mot 1 926 och med en plats i klubbens annaler både
som sekreterare och ordförande. Den andre är ERIK
MoHREN , invald 1 929 och i olika perioder verksam
som sekreterare resp. skattmästare. Dessa vetera
ner utgör en länk mellan dagens Fältklubb, som nu
går in i sitt andra sekel , och den som var en gång
för länge sedan.

Sven Hj e l m qvist 195 4. Foto J a rl v F e i l itzen.

Erik M o h ren 195 3. Foto J a rl v F e i l itzen.
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