
FÄLTKLUBBEN EFTER 100 ÅR 

Sven stridsberg 

Som redan framgått i Förordet så bedrivs dagens 
verksamhet inom Fältklubben genom föredrag och 
exkursioner. Målsättningen är att genomföra ett 
möte med föredrag vatje månad under terminstid 
men detta kan inte alltid hållas, huvudsakligen på 
grund av att fältarbete ofta påbötjas under maj 
månad och avslutas i slutet av september. Detta 
medför att många medlemmar är borta från Lund 
under denna tid vilket är skäl nog för att vänta med 
aktiviterna. Under maj månad har vi dessutom 
problem med eftersitsen eftersom sexmästeriet 
rekryteras bland studenterna och dessa vanligen 
har exkursioner under denna tid. Vanligen löser vi 
detta genom att förlägga majmötet i fålt i form av 
en exkursion, ett inslag som inte bara uppskattas av 
hemmavarande medlemmar utan även av deras 
familjer som inbjuds att deltaga. 

För att "driva verksamheten" har en styrelse 
valts med undertecknad (docent vid paleontolo
gen) som ordförande, Oskar Sigurdsson (forskar
studerande vid mineralogen) som sekreterare, F red
rik Jerre (forskarstuderande vid paleontologen) 
som kassör och Jonas Ising ( forskarstuderande vid 
kvartären) som exkursions mästare. Till denna sty
relse finns knutet ett sexmästeri bestående av 
studenter, vanligen från andra och tredje årskur
serna. Sexmästeriets sammansättning kan ibland 
vara oförändrad under flera år men under senare tid 
har den tenderat att bytas nästan varje läsår. Da
gens studenter är hårt bundna vid olika studielinjer 
vilket medför att de tillbringar mycket varierande 
tid på institutionen. 

Arbetet med arrangeraodet av eftersitsar är 
förvisso roligt men kräver å andra sidan stora 
insatser. Ett vanligt deltagarantal vid föredragen, 
som hålls på Sölvegatan 13, brukar vara 4 0-5 0 
personer och de flesta av dessa stannar på eftersit
sen. Julfesten är en större apparat vars eftersits 
normalt förläggs utanför institutionen beroende på 
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det stora deltagarantalet, 7 0-80 personer. Utöver 
den lekarnliga spisen serveras andlig dito i form av 
allsång och i ljusa stunder även solosång. Det 
senare har vår sekreterare Oskar, med isländsk 
bakgrund, ofta visat lysande prov på. Han har 
emellanåt fått draghjälp av andra Atlanter och 
sjungaodet har då nått odrömbara höjder. 

Varje vårtermin avslutas med en exkursion där 
exkursionsmästaren Jonas tar oss ut till exotiska 
mål, vanligen i Skåne. Under jubileumsåret (1992) 
drog vi mot nordväst till Oskarshamn för att där 
studera en provtunnel som drivs för kärnbränsle
förvaring. Som extranummer hedrades den Blå 
Jungfrun med en fransysk visit dagen därpå. Året 
innan ( 1991) ställdes också fården mot nordväst då 
vi under två dagar studerade urberg i Blekinge och 
ordovicium och kvartär på Öland. Deltagarantalet 
vid dessa resor var omkring 20 personer och 
färdmedlet var minibussar. 

Om vi fortsätter "vandringen" bakåt så omfat
tade 1980-talet även exkursioner till Söderåsen, 
Hovs hallar och Österlen i Skåne (tre olika exkur
sioner), Riigen och Greifswald i Tyskland (dåva
rande Östtyskland vilket orsakade vissa problem, 
pekunjära såväl som praktiska) samt Bornholm och 
Stevns Klint. Som redan nämnts i Förordet plane
ras en resa till Solnhofen i Tyskland våren 1993. 

stipendiefonder 
En viktig uppgift för Fältklubben är att årligen dela 
ut Johan Christian Mobergs resestipendier, samt 
vart annat år dela ut resebidrag ur Per Jonassons 
minnes fond. 

Johan Christian Mobergs resestipendiefond har 
sitt ursprung från två fältklubbsmöten den 12 april 
och den 5 maj 1902, då man beslöt att grunda en 
fond benämnd Resestipendiefonden. Dennas av
kastning skulle utdelas som ett eller flera stipendier 
i syfte att understödja geologiska fältarbeten. Fon-
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den tillkom dels genom kontanta bidrag av klub
bens medlemmar, dels genom bidrag på listor som 
utfårdats av klubben. 

Vid möten den 27 januari och den 10 mars 1914 
beslöt man att bilda ytterligare en fond, benämnd 
Exkursionsfonden. Denna skulle främja de geolo
giska studierna vid Lunds universitet genom att 
helt eller delvis bestrida kostnaderna för studiere
sor som arrangerades av och för Fältklubbens 
medlemmar. Fonden tillkom genom överförande 
av medel ur "lilla kassan". Efter Johan Christian 
Mobergs bortgång 1915 fick fonden hans namn. 

Mobergs fond tillfördes 1968 genom testamen
tering av A H Westergård aktier till ett sådant värde 
att kapitalet mer än fördubblades, vilket medförde 
att den årliga avkastningen kom att uppgå till ett 
par tusen kronor. Fonden har dessutom under 
årens lopp tillförts intäkter från auktioner på litte
ratur som skänkts av klubbens medlemmar. 

Genom sammanslagning av Mobergs fond och 
den äldre Resestipendiefonden till en fond, be
nämnd Johan Christian Mobergs resestipendie
fond, kunde meningsfulla belopp stimulera och 
aktivt understödja geologisk forskning, vilket var 
de båda fondernas mål. stadgama för denna nya 
fond antogs den 18 december 1974. 

storleken på det utdelade beloppet från Mo
bergs resestipendiefond var länge ganska begrän-
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sat men genom kloka placeringar av Fältklubbens 
värdepapper lyckades klubben under 1970- och 
1980-talen avsevärt höja avkastningen. Det var 
framför allt Sven Hjelmqvists framsynta förvalt
ning som gjorde att Fältklubbens ekonomi kom att 
blomstra. 

För att kapitalet, och därmed avkastningen, 
hela tiden skall öka utdelas endast 3/5 av årsavkast
ningen till stipendiater. 115 återinvesteras och 115 
används som exkursionsfond. Exkursionsfondens 
kapital kan sparas max 5 år vilket innebär att 
klubben efter några billiga exkursioner kan kosta 
på sig mer vidlyftiga resmål. 

Under 1992 var det för utdelning lediga stipen
diebeloppet 29. 95 0 kr, vilket för en gångs skull 
överskred den totalt sökta summan. Detta medför
de att en liten del kunde återinvesteras. 

Per Jonassons minnesfond tillkom genom do
nation av Pers familj 1981, efter det att Per, som 
var studerande vid geologiska institutionen, avli
dit efter sjukdom. Avkastningen av denna fond 
utdelas till sökande från avdelningen för Mineralo
gi och Petrologi (Pers avdelning) och till en böljan 
gjordes detta årligen. För att öka stipendiebeloppet 
sker efter 1991 utdelning vart annat år. Per Jo
nassons minnesfond förvaltas och sköts av Fält
klubben enligt samma normer som Mobergs rese
stipendiefond. 




