








P.S. 

Naturskyddsföreningen 
Västerås 

På 100-årsfesten ska jag nog prata lite om pratum. Och troligen även om prata. 
För det är ju en pratum som blev en parallell historia i min jakt på vårt födelsefaktum. En 
hundpromenad vid en pratum blev själva grunden till födelsen av Badelunda Skolträdgård. 
Ursäkta, fattar du inte? Det beror på att vi inte delar DEFINITIONER. 
Här kommer därför några ord som gör att vi kan samtala. 
Substantiv är ord på ting1 till exempel boll och ring. Minns du denna komihågramsa? 
De kan delas in i Singular & Plural. Och Nominativ & Genitiv. 

På det vetenskapliga språket latin upptäckte jag nyligen följande lustiga ord: 

LATIN Singular Plural 
Nominativ Pratum Prata 

Äng Ängar 
Genitiv Prati Pratorum 

Ängens Ängarnas 
pratensis =Ängs- ... detta är ett s.k. art-epitet att sätta efter släktnamnet för vissa växter enligt 
Linnes binominala påhitt. T.ex. Salvia pratensis, ängssalvia. 
Det är även namnet på en fröfirma man kan kontakta om man vill anlägga en äng; Pratensis AB.

P.P.S. 

Verb är nå't som man kan göra1 till exempel se och höra. I vissa delar av västra Västergötland 
och mellersta Halland lever en gammal fornsvensk dialekt kvar där man behållit gamla 
pluralformer av verb {av typen jag är- vi äro). Där säger man: Jag pratar. Men ... Vi pratum ! 

11 Definitioner gör det tvärtom möjligt att kommunicera, att precisera, att nyansera. De är all vetenskaps 

förutsättning. När jag exempelvis publicerar en artikel i den vetenskapliga tidskriften Pain, behöver jag 

inte börja varje artikel med att definiera vad just jag menar med smärta. Alla som läser Pain vet vad som 

gäller. Vi står på samma grund. [. .. ] Definitioner är alltså inget antiintellektuellt. Tvärtom leder de till 

tankens frigörelse från otydligheten." (doc. Emmanuell Bäckryd, Läkartidningen, #43 2022, sid. 1403) 

Födelsetankar 

Pesten (bakterier) skapade Sveriges äldsta gymnasieträdgård. 

Enligt DEFINITIONEN att Gustav Il Adolf flydde Stockholm till Västerås slott och där tog emot 
Johannes Rudbeckius som bad om stöd till Sveriges första gymnasium. Vilket han fick, och 
därmed kunde även gymnasieträdgården födas. 

Covid-19 (virus) skapade Badelunda Skolträdgård. 

Enligt DEFINITIONEN att jag förlorade mina jobb hösten 2019 och då fick tid att gå fler hund
promenader; en gång förbi en övergiven cirkelrund äng. Fick tillåtelse att rensa sly och slå den, 
parallellt med jakten på vår födelsedag, och ... ja, resten är historia, som man så träffande säger. 
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Naturskyddsföreningen 
Västerås 

Hur långt är ett ÅR? Låt oss DEFINIERA det som 1 mm! 
Då kan vi göra en liten tabell över tids-avstånd.

Hur långt sedan? 

1 mm = 1 år 
1 cm = 10 år 
1 dm = 100 år 
1 m = tusen år= TÅS= tusen år sedan= kYA = kilo Years Ago 
100 m =hundra tusen år 
1 km = 1 miljon år 
10 km = 1 mil= 10 miljoner år 
1 000 km= 100 mil= miljard år 

Tidsavstånd 

om ett år är en millimeter ... Hur långt är då "ett liv"? 

Livet, första cellen på jorden, började för cirka 3,5 miljarder mm {350 mil) sedan. 

Ett människoliv blir max cirka en dm; 100 år ryms mellan tummen och pekfingret.� 

En dagslända (Ephemerida) lever kanske som adult {vuxen) typ en 365-dels mm

. Dinosaurierna levde i ca 6 600 000 "generationer" {a 25 år, och om vi glömmer bort 

fåglarna). Homo sapiens har levt i ca 9 200 "generationer" {a 25 år. Det blir ca 80 

generationer e.Kr.). 

En tidslinje att filosofera kring ... 

Då/BB NU Sedan/VD 
(Barnsbörd alt. Big Bang) (Verkställande direktör alt. Värmedöden) 

Sätt tumnageln mot naveln, en bra start när vi talar om födelse, och spärra ut pekfingret. 
Nu har du mätt upp 100 år. Samt fått en pedagogisk metod att visualisera långa tidsavstånd. 

Tänk dig nu en linje, rakt söderut från Kyrkskolan i Badelunda. Var inträffar olika saker? 
Några exempel är insprängda i det kronologiska arkivet nedan. Leta gärna reda på egna! 

Fågelvägen? 
Ett enkelt verktyg att hitta antal km mellan olika platser hittar du här: https://rl.se/avstand

Kolla till exempel vad som menas med " Antarktis" om Big Bang i arkivet nedan! 
{Tips ... Sydpolen är för långt!) 
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Naturskyddsföreningen 
Västerås 

Tidsperspektiv 

Låt oss resa tillbaka i tiden - till den verklighet vi har ärvt. 

13 800 km "Big Bang". Universum (tiden & materian) skapas och börjar expandera (13,8 miljarder år sedan). 

13 500 km 

4 600 km 

3 500 km 

2 000 km 

1 000 km 

540 km 

500 km 

488 km 

350 km 

230 km 

200 km 

160 km 

75 km 

65 km 

7,5 km 

3,2 km 

2,6 km 

2,1 km 

1,8 km 

230 m 

160 m 

40 m 

De enklaste Atomerna, Väte H (74 %) och Helium He (25 %), bildas efter ca 3 minuterna. 

Grundämne 3 t.o.m. 26 (= det stabilaste järn Fe) i periodiska systemet bildas i solar. Resten av 

grundämnena bildas på, typ, 2 sek i supernovor (exploderande stjärnor). (Västerås - 11 Antarktis"). 

Vintergatan, vår Galax (grek. galaxfas kyklos - "mjölkringen"), bildas. 

Jorden och Solen formas. (Västerås -Tchad). 

Cellen, Livet dyker upp (metanogener=anaeroba bakterier) (Västerås - Libyen). 

Syrgasen (02) ökar mycket pga aeroba cyanobakterier med cellkärna. 

Fotosyntesen tar fart. 

Sex (könlig fortplantning) och därmed "Döden" dyker upp. (Västerås - Prag). 

"Kambriska explosionen", massor med arter bildas under perioden Kambrium. 

Ryggraden. (Västerås - Bornholm). 

Första massutdöendet under skiftet mellan perioderna Kambrium/Ordovicium. 

Landlevande växter och djur. 

Dinosaurier (Västerås - Hultsfred). Om i ordens arkiv - Fossilen!

SE! The rise and reign of the mammals - with Steve Brusatte. 

Däggdjur (Västerås - Västervik). https://www.youtube.com/watch?v=EiHcspO_cfl (Ri på VouTube).

Gingko biloba (Kinesiskt tempelträd) växer än idag, t.ex. i Västerås gymnasieträdgård. 

Gräs börjar växa. 

Blommor blommar. Stora dinosaurier dör ut i 5:e massutdöendet. Primater överlever. 

Hominider (Primater på två ben). (Badelunda Kyrkskola - Björnöbacken). 

"Lucy" (Australopithecus afarensis) (Kyrkskolan - Hällamotet E18). 

Kvartär, vår nuvarande geologiska period, börjar. 

Homo habilis ("händig"). 

Homo erectus ("upprätt"). 

Homo sapiens sapiens ("som vet, att hon vet"). 

Enda överlevande underarten av släktet Homo. (Kyrkskolan - Hästhagen). 

Homo sapiens idaltu ("äldre vis man"). Ida/tu= "äldre", på språket afar. 

Dessa underarter lever parallellt ( !) med Homo sapiens sapiens. 

Homo sapiens neanderthalensis och Homo sapiens denisova. 
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Vad gjorde grekerna med papyrusarken? Well, genom att grekiska blev "lingua franca" i 

området så skrevs bland annat Nya Testamentet på grekiska. På papyrus. Som i mer eller 

mindre stora bitar genom åren sedan pusslats ihop till "antologin" Bibeln. Liten matte-övning; 

Nya Testamentet består av 33 böcker! Hela bibeln är 66 böcker. Som sagt - språket var grekiska, 

och den ca 2000-åriga varianten kallas "bibelgrekiska" {ca 400 år före och 400 efter Kr.). Ett 

annat namn för denna språkvariant är ... Koine! Ja, jag VET att jag heter Reine. Och ja, jag log när 

jag såg detta första gången. 

En lika adekvat DEFINITION av denna grekiska språkvariant vore ju annars {början till) 

"litteraturgrekiska" eller "vetenskapsgrekiska". 

0 
För att summera och knyta ihop säcken. 

Den 9 dec 2021 satt jag på Stadsbiblioteket i Västerås och upptäckte i Arkiv Västmanland det 

konstituerande mötesprotokollet som bevisade att min lokala Naturskyddsföreningskrets 

föddes 1922 i stället för 1921, som vi länge antagit på grund av oklara uppgifter i en del 

dokument {och jo, lite dålig bakåträkning). 

Vi kunde dock bekräfta att det räknats rätt på verksamhetsåren och att 2021 verkligen blev vårt 

100:e som det stod på verksamhetsberättelsen. 

Vi avslutade årsmötet den 21 mars 2022 genom att lägga den till handlingarna. 

”Petitess kan tyckas. Ett år hit eller dit är väl ingen jättesak. Eller? Men ack så inspirerande. 

Utan ett arkiv hade den enkla sanningen om födelseår varit svår att verifiera. Naturligtvis kunde 

jag ha slutat där, och sagt ”uppdraget” slutfört på årsmötet. Men nu är jag lite vidlyftig till min 

natur och blir lätt fängslad och begeistrad av intressanta ämnen. Där av detta Tidsdokument 

som jag har skrivit till stor del även för mitt höga nöjes och mitt eget minnes skull. Men 

FRÄMST med en vilja att förmedla och dela med mig av allt det intressanta jag kommit fram 

till!”Att vi föddes som Västmanlands Naturvetenskapliga Förening, är ju lite förpliktigande. 

Därför inbillar jag mig att en del av er som läser detta kan finna några av mina utsvävningar och 

tips runt vår födelse intressanta. En del av dem har jag plockat ihop från material jag använt 

under mina typ 30 år som privatlärare i svenska samt anordnare av folkhögskolekurser m.m. 

Men somligt är ju pinfärskt. I alla fall var ... tiden går ju fort. 

Tips: läs gärna detta tidsdokument i lugn och ro; varför inte t.ex. på dass? Se det gärna som en 

tipskatalog. Detta är ju inget att sträckläsa {om man inte vill) och "läsa klart". Vem vet... kanske 

blir du begeistrad, nyfiken och fångad av historiens vingslag? Som jag blev. 

Trevlig kunskapsresa ! 

Reine/ arkivjägare 

Hösten 2022 

ATT man föds är ett faktum. 

NÄR man föds är en definition, ett val. 

VETENSKAP är att ur alla alternativa fakta som faktiskt finns välja ut de 

mest relevanta och komma fram till det mest rimliga resultatet. 
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... 2001 

2002 

2004 

2005 

2007 

- Århuskonventionen inom FN beslutas, och ratificeras av Sverige 2006. Förordar

allmänhetens deltagande i beslutsprocesser samt tillgång till information och

rättsliga prövningar i miljöfrågor.

Björnön och flygplatsen. Pro Natura lämnar in rapporten "Underlag för framtida 

skötsel av Naturreservatet Björnön", där man redovisar en unik natur med många 

rödlistade arter. Kretsen överklagar en "röjning för hinderfrihet", bl.a. med 

rapporten som underlag. Vinner 2004 över Länsstyrelsens dispens, men förlorar 

2005 i MMÖD {Mark- och Miljööverdomstolen). Omfattande avverkningar på 

Björnön blir följden. 

Gymnasieträdgården renoveras av Västerås stad med hjälp av lärare från 

Rudbeckianska gymnasiet. Staden har idag tagit över ansvaret för skötseln. 

Undertecknad tar lärarexamen i biologi & kemi vid MDH {Mälardalens högskola). 

Exa mensu ppsatsen löd 
,
, Globala perspektiv - Lokalt genomförande. Natursko/an 

som resurs i en Utbildning för Hållbar Utveckling." Den byggde på intervjuer med 

lärare i Västerås om hur mycket de kände till om de styrdokument för att 

integrera begreppet hållbar utveckling i fil! undervisning{!}, som antagits av 

Nordens utbildningsministrar. Samt på lärarnas erfarenheter av Naturskolan. 

Inspiration till temat kom starkt från projektet Den Globala Skolan på 

Rudbeckianska gymnasiet, som just handlade om att göra det "nya" begreppen 

hållbar utveckling och Agenda 21 kända; Jag höll ett antal föreläsningar där om 

Naturskyddsföreningens arbete. En av de ledande personerna i den Globala 

Skolan var Peder Sandahl, som föreläste på lärarutbildningen. Han har varit både 

student, lärare och rektor{!) på "Rudbeck". Han är även pappa till Naturskydds

föreningens ordförande Johanna Sandahl. Jo, det blev en deja vu' -känsla när jag 

mötte honom på 100-årsfesten, och insåg sambanden. 

Kretsen börjar använda devisen Västerås Natur- mitt framför näsan på sina 
----• programblad några år framåt. Grunden är mitt foto av min son Tomas med en

Hcistprogra.m 2007 

;:t:_,-..... 

2013 

2017 

2020 

Grön vårtbitare på näsan. Är vikta A3 med annonser på baksidan. Här finns även 

en inforuta om fotot, med Linne-citat om hur man kan bli av med vårtor med 

hjälp av Tettigonia viridissima. Upptäcker att programpunkten 14 nov heter 

"Rudbeckianskas 'hemliga' museum", som jag och några till besökte; då utan en 

aning om att vår förenings grundare Matts Floderus varit museets förvaltare! 

Djäknebergsgatan i Västerås stängs av permanent för biltrafik, bl.a. efter en 

omfattande SNF-kampanj 2006 då byggplaner skrinlades. En lång sträcka blir GC

väg till fromma för grodors och salamandrars vår- och höstvandringar. 

Undertecknad startar Stig In!; naturpromenader vid Badelunda Natur- och 

Kulturstig på Badelundaåsen. De har blivit en tradition sedan dess, samarrangerat 

med Hembygdsföreningen och Studiefrämjandet, med en vandring vår och höst. 

Tidskriften Bygd och Natur firar 100 år{!). Utges idag av Sveriges Hembygds

förbund. Läs digitalt de gemensamma numren med SNF 39-42{!): 

https://www.hembygd.se/shf/bygdochnatur100ar 

OBS! Första årgången= 1920 {som Tidskr. f Hembygdsvård) 

Hundrade årgången= 2019 {!). Men man firar "födelsedag" 2020. 
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1655 

1660 

1697 

1707-78 

Akademiträdgården vid Uppsala universitet grundas av Olof Rudbeck d.ä. 
Heter idag Linneträdgården, med ca 1 300 typiska 1700-talsarter. 

Royal Society {RS) i London grundas. Man valde" ... mottot Nullius in verba. Jag 

tolkar den meningen som 'Tro icke på någons ord' och som ett avvisande av åberopande 

av auktoriteter till förmån för den direkta prövningen mot naturen som karakteriserade 

den relativt nya disciplinen 'experimentell filosofi', som nu kallas naturvetenskap.,,

(Gell-Mann, s. 321) 

Slottsbranden. 7 maj brinner slottet Tre Kronor i Stockholm. Större delen av 

Riksarkivet och Kungl. biblioteket går upp i rök. 

Carl Nilsson Linnaeus {von Linne) föds och dör. 
1716 ... börjar på trivialskolan i Växjö, Kronoberg, Småland. 
1724 ... börjar på gymnasiet i Växjö (det sjätte i Sverige). 
1727 ... börjar på Universitetet i Lund. 
1730 ... anställs av Olof Rudbeck d.y. (Johannes barnbarn) för att sköta 

Botaniska trädgården i Uppsala (grundad av Olof Rudbeck d.ä.) 

1735 ... ger ur Systema naturae med binominala vetenskapliga namn. 
1753 ... namnger blomsläktet Rudbeckia L. efter sin omtyckte lärare. 

(Rudbeckior i Lidköpings stadspark augusti 2021.) 

1714 

1739 

1748 

1751 

1756 

1799 

1859 

1861 

Gymnasieträdgården i Västerås, som kanske närmast varit en "utökad kålgård", 

samt flera byggnader, ödeläggs av en brand. 

Kungliga Vetenskapsakademien {KVA) grundas av 6 vetenskapsmän, bl.a. Linne. 

Motto: "För efterkommande". De utser idag Nobelprisen i Fysik och Kemi. 

Se gärna: https://www.youtube.com/watch?v=-Ch3VJhlbH4 

Linnelärjungen lektor Andreas Carlbaum anställs genom biskop Andreas 

Kallsenius försorg till att lära ut naturalhistoria för första gången på V-ås läroverk. 

Carlbaum skapar det som vi idag känner som Botaniska trädgården i Västerås, då 

under namnet Hortus botanicus, dvs "Botanisk trädgård"/ skolträdgård. 

Carlbaum skänker sitt naturaliekabinett, främst en mineralsamling, till det som 

blir grunden till Biologiska Museet på Rudbeckianska gymnasiet. Det kommer att 

bli ett av Sveriges förnämsta genom en mängd donationer. När VNF bildats 1922 

skänker de
,
, ett femtiotal fåglar". [ ... ] Kranier av svenska däggdjur donerades 1932 av 

lektor O.M. Floderus som vid samma tillfälle gav en kollektion snäck- och musselskal. [ ... ] 

... finns också det av Västmanlands naturvetenskapliga förening deponerade Arvid 

Wollerts stora skandinaviska herbarium, [ ... ] Vidare finns samme samlares extra

skandinaviska herbarium med handskriven förteckning[ ... ] samt hans samling av mossor 

och lavar." (Löwegren, sid 248) 

Den senare är den "kapten Wollert" som konstitueras in i VNF:s första styrelse! 

Royal Institution {Ri) grundas i London. 1825 startar Michael Faraday de 

populära Christmas Lectures, föreläsningar om vetenskapliga upptäckter. 

Googla "RI" på YouTube där många intressanta föreläsningar finns! 

Charles Darwin: Om arternas uppkomst. Se på YouTube: The Genius of Charles 

Darwin/ Richard Dawkins. https://www.youtube.com/watch?v=GhOtK-AFxc1&t=2571s 

Rickard Dybeck grundar Västmanlands Fornminnesförening. 
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1869 

1885 

1896-99 

Nature, världens mest citerade vetenskapliga tidskrift, startar. Grundas av 

Norman Lockyer, som även förutser och namnger grundämnet Helium {He} 

efter grekiska solguden Helios. 

Svenska Turistföreningen {STF} bildas i Uppsala stadshotell av akademiker vid 

Uppsala Universitet. 

Protokoll finns i Arkiv Västmanland från Naturhistoriska Föreningen "linnea". 

Start- och slutår okänt. För lärjungar vid Västerås Högre Allmänna 

läroverk. Om detta, samt övrigt som undertecknad hittade i Arkiv 

Västmanland i jakten på vårt födelseår, kan intresserad hitta på 
Naturskyddsföreningen Västerås hemsida; klicka Om oss/ Vår 

historia/Nedslag i Arkiven. 

(Linnea borealis - Linnes favoritblomma.) 

1902 

1906 

Sällskapet Arosbröderna bildas. Det är Sveriges äldsta skolförening. Öppen för 

elever som gått på Västerås Högre Allmänna läroverk/Rudbeckianska gymnasiet. 

Medlemstidningen heter fortfarande Arosiensis. 

26 nov sätter lektor Floderus upp en lapp på huvudbyggnadens anslagstavla på 

Rudbeckiandka gymnasiet med lydelsen: 

,, De av läroverkets lärjungar i fjärde-sjätte klasserna samt i gymnasiet som äro 

intresserade av naturvetenskaperna kallas härmed att infinna sig på Biologieum 

Onsdagen den 28 nov 1906 kl. 6 em för överläggning om bildande av en förening." 

12 lärjungar kom och bildade V.L.N.F. / Västerås Läroverks 

Naturvetenskapliga Förening. Lektor Floderus väljs till hedersledamot. 

11 dec, vid det andra mötet, ändrar man till Naturvetenskapliga Föreningen 

"Rudbeckia". De samarbetar senare med Västmanlands Naturvetenskapliga 

Förening på "fältbiologiska massexkursioner", och blir Fältbiologerna Västerås 1947. 

Oskar Mattias Floderus {1869-1943} omnämns först som "o. M. Floderus". 

Efter skapandet av Rudbeckia 1906, och under de 16 skolåren fram till 

VNF: s grundande 1922 kallas han för "lektor Floderus". Titlar var ju viktiga på 

den tiden. Det är de ju inte nu, eller? Som författare av många avhandlingar 

och böcker ville han däremot heta Matts Floderus. Han valde alltså att 

DEFINIERA{!) sig som sitt smeknamn för Mattias ... Matts. Då fick den udda 

stavningen sin förklaring. Matts är vår förenings skapare! 

"Han var i mer än tjugo år Svenska naturskyddsföreningens ombud för 

Västmanland och gjorde i denna egenskap stora insatser för naturskyddet i detta landskap. [ ... ] Samma 

omsorg nedlade F på sko/trädgården, som härrör från 1700-talets mitt och som han nyordnade enligt en 

av honom och professor Rutger Sernander uppgjord plan. [ ... ] För Olof Rudbeck d ä och för Carl von 

Linne hyste F stor beundran. Om Rudbecks djäknetid framlade han delvis nytt material, och han skildrade 

Linnes resor i Västmanland."[ ... ] Jämte några andra intresserade stiftade F 1922 VNF. Han är dess 

egentlige skapare ... " (Svenskt biografiskt lexikon i sak.riksarkivet.se. Min markering i rött) 

Axlar manteln efter Floderus på läroverket/gymnasiet gör lektor Bertil Wallden {se 1955). 
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... 1990 - Naturmorgon börjar sändas live i Sveriges Radio Pl. Varje lördagsmorgon mellan

06.10-08.00 sedan dess. Nu ca 1500 avsnitt och når 300 000 lyssnare/vecka.

1991 

1994 

1996 

1999 

- Västerås stad firar 1000-årsjubileum.

- Västmanlands svampar. Boken ges ut av Västeråskretsen av Naturskydds-

föreningen och Västmanlands Naturvetenskapliga Förening gemensamt, med

respektive logga på framsidan.

Natursnokarna startar i Saltsjöbaden. 

- Färnebo folkhögskola, freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola,

bildas av bl.a. Jordens Vänner, Brödet & Fiskarna {undertecknad}, m.fl.

Gröna Draken startar. Fram till 2019 delas 4 Nr/år ut till 140 000 hushåll i 

Västmanland. Alla tidningsnummer finns på nätet. Förbundet Agenda 21 gav ut 

dem inspirerade av UNCED i Rio 1992. Undertecknad blir projektledare för dess 

kemikaliekampanj Rena Västmanland 2005 se http://arkiv.fa21.se/kemi.asp 

- Carl Sagan: Pale Blue Dot. Se hans film om fotot på "oss" från 6,4 miljarder

kilometers håll! https://www.youtube.com/watch?v=G05FwsblpT8 

75-årskalas för Naturskyddsföreningen i Västerås hålls "vid Apa I by" 16 nov,

och befäster år 1922 som vårt första verksamhetsår. OBS{!) de firar under 75:e

verksamhetsåret.

OBS! Stenby blir första Bra Miljövalsbutik i Västerås {3:e i Sverige). De skänker 
5000:- till NF Västerås för "lämpligt projekt". 
- Andra Envisions {Internationella Miljödagar under en vecka. Första var 1997.)

Kretsen deltar med utställningar, kampanj om GMO, m.m. Undertecknad är tolk,
"alltiallo" och guide under veckan åt den ena av huvudtalarna, Oren Lyons från
lrokes-förbundet/Haudenosaunee {"långhusfolket") - ordnar bl.a. ett besök till
Vallbys långhus, vikingahuset, innan det eldades upp något år efteråt p.g.a.

svampangrepp. Den andra huvudtalaren är Göran Persson som här håller sitt s.k.
linjetal om "det gröna folkhemmet".

2000 Ridön. Vi säger upp avtalet om skötsel av ängen på Ridön p.g.a. få deltagare på

slåtterdagarna. 2006 invigs Sveaskogs Ekopark Ridö-Sundbyholmsarkipelagen.

2001 Tredje och sista Envisions {17-21 sept). Kretsen är medarrangör i 4 seminarier, 

lad är 

r mitt per 
• en paneldebatt om miliön 

Ml)!: lad•ride t6Ntrada,.. rrån m,lj6röl'l'fMn. Mrlng111wt 
ach YisterM stad 1 en deba!t om hur vt sb 18 naturen. 

resurser Ml fickatoll ko-nmende generationer, 

Onsdag 19 september kl. 18·21 
Aros Congress Cente 

Mectvfll<&ndil: 
s,.� AHIHOn. te�Hk•e••nwe SNF. Johll-.. Sllndahl llttacl, 
....-,Y Ftvk • VD ABB Corporato Rni:.rch, L�IM Ung«lh MAT21, 

O•c•l'.-ltj,tll�. JAK, Bengt A Guat11!1aon f•l• V-...m �--
Eli$11beth S1ttJM - KF m Il.. ,;::;:::=..-,;; 

vlsuMS STAD. DAGUQYARUHANOLARE 1 YASTEIIÅS 

OCH SVENSK,l MATUflSKTDDSFOflEHINGEN 

V, 
•• , - �.;..::::-·· . ..;._•� ............... �- ....,.:21 

bl.a. om GMO och klimat.nu. Undertecknad är guide och tolk 

åt en av huvudtalarna, prof. Lawrence Surendra från Indien. 

Jag är även kretsens representant i Handla för Framtiden 

som bildas 2000 och som arrangerar paneldebatten enl. 

affischen till vänster. Vi är enl. det finstilta längst ner " ... ett 

samarbete för att öka miljömedvetenheten i Västerås mellan 

Vafab/Renhållningsverket, Konsument Västerås, Stads

ledningskontoret, Mätarenergi, Miljö- och hälsoskydds

förvaltningen, Dagligvaruhandlare i Västerås och Svenska 

Naturskyddsföreningen." 

Vi bjuder bl.a. in Johanna Sandahl, då representant for Attac. 

Samt SNF:s Svante Axelsson och JAK:s ordf. Oscar Källberg 

{den senare eftersom jag då är ordförande i JAK Medlems

bank Västerås. Kontakter har ju alltid varit viktiga). 

Text & foto: Roine Andersson, dec 2021.. ... nov 2022. 15(24) 











1869 

1885 

1896-99 

Nature, världens mest citerade vetenskapliga tidskrift, startar. Grundas av 

Norman Lockyer, som även förutser och namnger grundämnet Helium {He} 

efter grekiska solguden Helios. 

Svenska Turistföreningen {STF} bildas i Uppsala stadshotell av akademiker vid 

Uppsala Universitet. 

Protokoll finns i Arkiv Västmanland från Naturhistoriska Föreningen "linnea". 

Start- och slutår okänt. För lärjungar vid Västerås Högre Allmänna 

läroverk. Om detta, samt övrigt som undertecknad hittade i Arkiv 

Västmanland i jakten på vårt födelseår, kan intresserad hitta på 
Naturskyddsföreningen Västerås hemsida; klicka Om oss/ Vår 

historia/Nedslag i Arkiven. 

(Linnea borealis - Linnes favoritblomma.) 

1902 

1906 

Sällskapet Arosbröderna bildas. Det är Sveriges äldsta skolförening. Öppen för 

elever som gått på Västerås Högre Allmänna läroverk/Rudbeckianska gymnasiet. 
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26 nov sätter lektor Floderus upp en lapp på huvudbyggnadens anslagstavla på 

Rudbeckiandka gymnasiet med lydelsen: 

,, De av läroverkets lärjungar i fjärde-sjätte klasserna samt i gymnasiet som äro 

intresserade av naturvetenskaperna kallas härmed att infinna sig på Biologieum 

Onsdagen den 28 nov 1906 kl. 6 em för överläggning om bildande av en förening." 

12 lärjungar kom och bildade V.L.N.F. / Västerås Läroverks 

Naturvetenskapliga Förening. Lektor Floderus väljs till hedersledamot. 

11 dec, vid det andra mötet, ändrar man till Naturvetenskapliga Föreningen 

"Rudbeckia". De samarbetar senare med Västmanlands Naturvetenskapliga 

Förening på "fältbiologiska massexkursioner", och blir Fältbiologerna Västerås 1947. 

Oskar Mattias Floderus {1869-1943} omnämns först som "o. M. Floderus". 

Efter skapandet av Rudbeckia 1906, och under de 16 skolåren fram till 

VNF: s grundande 1922 kallas han för "lektor Floderus". Titlar var ju viktiga på 

den tiden. Det är de ju inte nu, eller? Som författare av många avhandlingar 

och böcker ville han däremot heta Matts Floderus. Han valde alltså att 

DEFINIERA{!) sig som sitt smeknamn för Mattias ... Matts. Då fick den udda 

stavningen sin förklaring. Matts är vår förenings skapare! 

"Han var i mer än tjugo år Svenska naturskyddsföreningens ombud för 

Västmanland och gjorde i denna egenskap stora insatser för naturskyddet i detta landskap. [ ... ] Samma 

omsorg nedlade F på sko/trädgården, som härrör från 1700-talets mitt och som han nyordnade enligt en 

av honom och professor Rutger Sernander uppgjord plan. [ ... ] För Olof Rudbeck d ä och för Carl von 

Linne hyste F stor beundran. Om Rudbecks djäknetid framlade han delvis nytt material, och han skildrade 

Linnes resor i Västmanland."[ ... ] Jämte några andra intresserade stiftade F 1922 VNF. Han är dess 

egentlige skapare ... " (Svenskt biografiskt lexikon i sak.riksarkivet.se. Min markering i rött) 

Axlar manteln efter Floderus på läroverket/gymnasiet gör lektor Bertil Wallden {se 1955). 
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1996 
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... 2001 

2002 

2004 

2005 

2007 

- Århuskonventionen inom FN beslutas, och ratificeras av Sverige 2006. Förordar

allmänhetens deltagande i beslutsprocesser samt tillgång till information och

rättsliga prövningar i miljöfrågor.

Björnön och flygplatsen. Pro Natura lämnar in rapporten "Underlag för framtida 

skötsel av Naturreservatet Björnön", där man redovisar en unik natur med många 

rödlistade arter. Kretsen överklagar en "röjning för hinderfrihet", bl.a. med 

rapporten som underlag. Vinner 2004 över Länsstyrelsens dispens, men förlorar 

2005 i MMÖD {Mark- och Miljööverdomstolen). Omfattande avverkningar på 

Björnön blir följden. 

Gymnasieträdgården renoveras av Västerås stad med hjälp av lärare från 

Rudbeckianska gymnasiet. Staden har idag tagit över ansvaret för skötseln. 

Undertecknad tar lärarexamen i biologi & kemi vid MDH {Mälardalens högskola). 

Exa mensu ppsatsen löd 
,
, Globala perspektiv - Lokalt genomförande. Natursko/an 

som resurs i en Utbildning för Hållbar Utveckling." Den byggde på intervjuer med 

lärare i Västerås om hur mycket de kände till om de styrdokument för att 

integrera begreppet hållbar utveckling i fil! undervisning{!}, som antagits av 

Nordens utbildningsministrar. Samt på lärarnas erfarenheter av Naturskolan. 

Inspiration till temat kom starkt från projektet Den Globala Skolan på 

Rudbeckianska gymnasiet, som just handlade om att göra det "nya" begreppen 

hållbar utveckling och Agenda 21 kända; Jag höll ett antal föreläsningar där om 

Naturskyddsföreningens arbete. En av de ledande personerna i den Globala 

Skolan var Peder Sandahl, som föreläste på lärarutbildningen. Han har varit både 

student, lärare och rektor{!) på "Rudbeck". Han är även pappa till Naturskydds

föreningens ordförande Johanna Sandahl. Jo, det blev en deja vu' -känsla när jag 

mötte honom på 100-årsfesten, och insåg sambanden. 

Kretsen börjar använda devisen Västerås Natur- mitt framför näsan på sina 
----• programblad några år framåt. Grunden är mitt foto av min son Tomas med en

Hcistprogra.m 2007 

;:t:_,-..... 

2013 

2017 

2020 

Grön vårtbitare på näsan. Är vikta A3 med annonser på baksidan. Här finns även 

en inforuta om fotot, med Linne-citat om hur man kan bli av med vårtor med 

hjälp av Tettigonia viridissima. Upptäcker att programpunkten 14 nov heter 

"Rudbeckianskas 'hemliga' museum", som jag och några till besökte; då utan en 

aning om att vår förenings grundare Matts Floderus varit museets förvaltare! 

Djäknebergsgatan i Västerås stängs av permanent för biltrafik, bl.a. efter en 

omfattande SNF-kampanj 2006 då byggplaner skrinlades. En lång sträcka blir GC

väg till fromma för grodors och salamandrars vår- och höstvandringar. 

Undertecknad startar Stig In!; naturpromenader vid Badelunda Natur- och 

Kulturstig på Badelundaåsen. De har blivit en tradition sedan dess, samarrangerat 

med Hembygdsföreningen och Studiefrämjandet, med en vandring vår och höst. 

Tidskriften Bygd och Natur firar 100 år{!). Utges idag av Sveriges Hembygds

förbund. Läs digitalt de gemensamma numren med SNF 39-42{!): 

https://www.hembygd.se/shf/bygdochnatur100ar 

OBS! Första årgången= 1920 {som Tidskr. f Hembygdsvård) 

Hundrade årgången= 2019 {!). Men man firar "födelsedag" 2020. 
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1655 

1660 

1697 

1707-78 

Akademiträdgården vid Uppsala universitet grundas av Olof Rudbeck d.ä. 
Heter idag Linneträdgården, med ca 1 300 typiska 1700-talsarter. 

Royal Society {RS) i London grundas. Man valde" ... mottot Nullius in verba. Jag 

tolkar den meningen som 'Tro icke på någons ord' och som ett avvisande av åberopande 

av auktoriteter till förmån för den direkta prövningen mot naturen som karakteriserade 

den relativt nya disciplinen 'experimentell filosofi', som nu kallas naturvetenskap.,,

(Gell-Mann, s. 321) 

Slottsbranden. 7 maj brinner slottet Tre Kronor i Stockholm. Större delen av 

Riksarkivet och Kungl. biblioteket går upp i rök. 

Carl Nilsson Linnaeus {von Linne) föds och dör. 
1716 ... börjar på trivialskolan i Växjö, Kronoberg, Småland. 
1724 ... börjar på gymnasiet i Växjö (det sjätte i Sverige). 
1727 ... börjar på Universitetet i Lund. 
1730 ... anställs av Olof Rudbeck d.y. (Johannes barnbarn) för att sköta 

Botaniska trädgården i Uppsala (grundad av Olof Rudbeck d.ä.) 

1735 ... ger ur Systema naturae med binominala vetenskapliga namn. 
1753 ... namnger blomsläktet Rudbeckia L. efter sin omtyckte lärare. 

(Rudbeckior i Lidköpings stadspark augusti 2021.) 

1714 

1739 

1748 

1751 

1756 

1799 

1859 

1861 

Gymnasieträdgården i Västerås, som kanske närmast varit en "utökad kålgård", 

samt flera byggnader, ödeläggs av en brand. 

Kungliga Vetenskapsakademien {KVA) grundas av 6 vetenskapsmän, bl.a. Linne. 

Motto: "För efterkommande". De utser idag Nobelprisen i Fysik och Kemi. 

Se gärna: https://www.youtube.com/watch?v=-Ch3VJhlbH4 

Linnelärjungen lektor Andreas Carlbaum anställs genom biskop Andreas 

Kallsenius försorg till att lära ut naturalhistoria för första gången på V-ås läroverk. 

Carlbaum skapar det som vi idag känner som Botaniska trädgården i Västerås, då 

under namnet Hortus botanicus, dvs "Botanisk trädgård"/ skolträdgård. 

Carlbaum skänker sitt naturaliekabinett, främst en mineralsamling, till det som 

blir grunden till Biologiska Museet på Rudbeckianska gymnasiet. Det kommer att 

bli ett av Sveriges förnämsta genom en mängd donationer. När VNF bildats 1922 

skänker de
,
, ett femtiotal fåglar". [ ... ] Kranier av svenska däggdjur donerades 1932 av 

lektor O.M. Floderus som vid samma tillfälle gav en kollektion snäck- och musselskal. [ ... ] 

... finns också det av Västmanlands naturvetenskapliga förening deponerade Arvid 

Wollerts stora skandinaviska herbarium, [ ... ] Vidare finns samme samlares extra

skandinaviska herbarium med handskriven förteckning[ ... ] samt hans samling av mossor 

och lavar." (Löwegren, sid 248) 

Den senare är den "kapten Wollert" som konstitueras in i VNF:s första styrelse! 

Royal Institution {Ri) grundas i London. 1825 startar Michael Faraday de 

populära Christmas Lectures, föreläsningar om vetenskapliga upptäckter. 

Googla "RI" på YouTube där många intressanta föreläsningar finns! 

Charles Darwin: Om arternas uppkomst. Se på YouTube: The Genius of Charles 

Darwin/ Richard Dawkins. https://www.youtube.com/watch?v=GhOtK-AFxc1&t=2571s 

Rickard Dybeck grundar Västmanlands Fornminnesförening. 
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Naturskyddsföreningen 
Västerås 

Tidsperspektiv 

Låt oss resa tillbaka i tiden - till den verklighet vi har ärvt. 

13 800 km "Big Bang". Universum (tiden & materian) skapas och börjar expandera (13,8 miljarder år sedan). 

13 500 km 

4 600 km 

3 500 km 

2 000 km 

1 000 km 

540 km 

500 km 

488 km 

350 km 

230 km 

200 km 

160 km 

75 km 

65 km 

7,5 km 

3,2 km 

2,6 km 

2,1 km 

1,8 km 

230 m 

160 m 

40 m 

De enklaste Atomerna, Väte H (74 %) och Helium He (25 %), bildas efter ca 3 minuterna. 

Grundämne 3 t.o.m. 26 (= det stabilaste järn Fe) i periodiska systemet bildas i solar. Resten av 

grundämnena bildas på, typ, 2 sek i supernovor (exploderande stjärnor). (Västerås - 11 Antarktis"). 

Vintergatan, vår Galax (grek. galaxfas kyklos - "mjölkringen"), bildas. 

Jorden och Solen formas. (Västerås -Tchad). 

Cellen, Livet dyker upp (metanogener=anaeroba bakterier) (Västerås - Libyen). 

Syrgasen (02) ökar mycket pga aeroba cyanobakterier med cellkärna. 

Fotosyntesen tar fart. 

Sex (könlig fortplantning) och därmed "Döden" dyker upp. (Västerås - Prag). 

"Kambriska explosionen", massor med arter bildas under perioden Kambrium. 

Ryggraden. (Västerås - Bornholm). 

Första massutdöendet under skiftet mellan perioderna Kambrium/Ordovicium. 

Landlevande växter och djur. 

Dinosaurier (Västerås - Hultsfred). Om i ordens arkiv - Fossilen!

SE! The rise and reign of the mammals - with Steve Brusatte. 

Däggdjur (Västerås - Västervik). https://www.youtube.com/watch?v=EiHcspO_cfl (Ri på VouTube).

Gingko biloba (Kinesiskt tempelträd) växer än idag, t.ex. i Västerås gymnasieträdgård. 

Gräs börjar växa. 

Blommor blommar. Stora dinosaurier dör ut i 5:e massutdöendet. Primater överlever. 

Hominider (Primater på två ben). (Badelunda Kyrkskola - Björnöbacken). 

"Lucy" (Australopithecus afarensis) (Kyrkskolan - Hällamotet E18). 

Kvartär, vår nuvarande geologiska period, börjar. 

Homo habilis ("händig"). 

Homo erectus ("upprätt"). 

Homo sapiens sapiens ("som vet, att hon vet"). 

Enda överlevande underarten av släktet Homo. (Kyrkskolan - Hästhagen). 

Homo sapiens idaltu ("äldre vis man"). Ida/tu= "äldre", på språket afar. 

Dessa underarter lever parallellt ( !) med Homo sapiens sapiens. 

Homo sapiens neanderthalensis och Homo sapiens denisova. 
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Vad gjorde grekerna med papyrusarken? Well, genom att grekiska blev "lingua franca" i 

området så skrevs bland annat Nya Testamentet på grekiska. På papyrus. Som i mer eller 

mindre stora bitar genom åren sedan pusslats ihop till "antologin" Bibeln. Liten matte-övning; 

Nya Testamentet består av 33 böcker! Hela bibeln är 66 böcker. Som sagt - språket var grekiska, 

och den ca 2000-åriga varianten kallas "bibelgrekiska" {ca 400 år före och 400 efter Kr.). Ett 

annat namn för denna språkvariant är ... Koine! Ja, jag VET att jag heter Reine. Och ja, jag log när 

jag såg detta första gången. 

En lika adekvat DEFINITION av denna grekiska språkvariant vore ju annars {början till) 

"litteraturgrekiska" eller "vetenskapsgrekiska". 

0 
För att summera och knyta ihop säcken. 

Den 9 dec 2021 satt jag på Stadsbiblioteket i Västerås och upptäckte i Arkiv Västmanland det 

konstituerande mötesprotokollet som bevisade att min lokala Naturskyddsföreningskrets 

föddes 1922 i stället för 1921, som vi länge antagit på grund av oklara uppgifter i en del 

dokument {och jo, lite dålig bakåträkning). 

Vi kunde dock bekräfta att det räknats rätt på verksamhetsåren och att 2021 verkligen blev vårt 

100:e som det stod på verksamhetsberättelsen. 

Vi avslutade årsmötet den 21 mars 2022 genom att lägga den till handlingarna. 

”Petitess kan tyckas. Ett år hit eller dit är väl ingen jättesak. Eller? Men ack så inspirerande. 

Utan ett arkiv hade den enkla sanningen om födelseår varit svår att verifiera. Naturligtvis kunde 

jag ha slutat där, och sagt ”uppdraget” slutfört på årsmötet. Men nu är jag lite vidlyftig till min 

natur och blir lätt fängslad och begeistrad av intressanta ämnen. Där av detta Tidsdokument 

som jag har skrivit till stor del även för mitt höga nöjes och mitt eget minnes skull. Men 

FRÄMST med en vilja att förmedla och dela med mig av allt det intressanta jag kommit fram 

till!”Att vi föddes som Västmanlands Naturvetenskapliga Förening, är ju lite förpliktigande. 

Därför inbillar jag mig att en del av er som läser detta kan finna några av mina utsvävningar och 

tips runt vår födelse intressanta. En del av dem har jag plockat ihop från material jag använt 

under mina typ 30 år som privatlärare i svenska samt anordnare av folkhögskolekurser m.m. 

Men somligt är ju pinfärskt. I alla fall var ... tiden går ju fort. 

Tips: läs gärna detta tidsdokument i lugn och ro; varför inte t.ex. på dass? Se det gärna som en 

tipskatalog. Detta är ju inget att sträckläsa {om man inte vill) och "läsa klart". Vem vet... kanske 

blir du begeistrad, nyfiken och fångad av historiens vingslag? Som jag blev. 

Trevlig kunskapsresa ! 

Reine/ arkivjägare 

Hösten 2022 

ATT man föds är ett faktum. 

NÄR man föds är en definition, ett val. 

VETENSKAP är att ur alla alternativa fakta som faktiskt finns välja ut de 

mest relevanta och komma fram till det mest rimliga resultatet. 
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P.S. 

Naturskyddsföreningen 
Västerås 

På 100-årsfesten ska jag nog prata lite om pratum. Och troligen även om prata. 
För det är ju en pratum som blev en parallell historia i min jakt på vårt födelsefaktum. En 
hundpromenad vid en pratum blev själva grunden till födelsen av Badelunda Skolträdgård. 
Ursäkta, fattar du inte? Det beror på att vi inte delar DEFINITIONER. 
Här kommer därför några ord som gör att vi kan samtala. 
Substantiv är ord på ting1 till exempel boll och ring. Minns du denna komihågramsa? 
De kan delas in i Singular & Plural. Och Nominativ & Genitiv. 

På det vetenskapliga språket latin upptäckte jag nyligen följande lustiga ord: 

LATIN Singular Plural 
Nominativ Pratum Prata 

Äng Ängar 
Genitiv Prati Pratorum 

Ängens Ängarnas 
pratensis =Ängs- ... detta är ett s.k. art-epitet att sätta efter släktnamnet för vissa växter enligt 
Linnes binominala påhitt. T.ex. Salvia pratensis, ängssalvia. 
Det är även namnet på en fröfirma man kan kontakta om man vill anlägga en äng; Pratensis AB.

P.P.S. 

Verb är nå't som man kan göra1 till exempel se och höra. I vissa delar av västra Västergötland 
och mellersta Halland lever en gammal fornsvensk dialekt kvar där man behållit gamla 
pluralformer av verb {av typen jag är- vi äro). Där säger man: Jag pratar. Men ... Vi pratum ! 

11 Definitioner gör det tvärtom möjligt att kommunicera, att precisera, att nyansera. De är all vetenskaps 

förutsättning. När jag exempelvis publicerar en artikel i den vetenskapliga tidskriften Pain, behöver jag 

inte börja varje artikel med att definiera vad just jag menar med smärta. Alla som läser Pain vet vad som 

gäller. Vi står på samma grund. [. .. ] Definitioner är alltså inget antiintellektuellt. Tvärtom leder de till 

tankens frigörelse från otydligheten." (doc. Emmanuell Bäckryd, Läkartidningen, #43 2022, sid. 1403) 

Födelsetankar 

Pesten (bakterier) skapade Sveriges äldsta gymnasieträdgård. 

Enligt DEFINITIONEN att Gustav Il Adolf flydde Stockholm till Västerås slott och där tog emot 
Johannes Rudbeckius som bad om stöd till Sveriges första gymnasium. Vilket han fick, och 
därmed kunde även gymnasieträdgården födas. 

Covid-19 (virus) skapade Badelunda Skolträdgård. 

Enligt DEFINITIONEN att jag förlorade mina jobb hösten 2019 och då fick tid att gå fler hund
promenader; en gång förbi en övergiven cirkelrund äng. Fick tillåtelse att rensa sly och slå den, 
parallellt med jakten på vår födelsedag, och ... ja, resten är historia, som man så träffande säger. 

0 
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Naturskyddsföreningen 
Västerås 

Hur långt är ett ÅR? Låt oss DEFINIERA det som 1 mm! 
Då kan vi göra en liten tabell över tids-avstånd.

Hur långt sedan? 

1 mm = 1 år 
1 cm = 10 år 
1 dm = 100 år 
1 m = tusen år= TÅS= tusen år sedan= kYA = kilo Years Ago 
100 m =hundra tusen år 
1 km = 1 miljon år 
10 km = 1 mil= 10 miljoner år 
1 000 km= 100 mil= miljard år 

Tidsavstånd 

om ett år är en millimeter ... Hur långt är då "ett liv"? 

Livet, första cellen på jorden, började för cirka 3,5 miljarder mm {350 mil) sedan. 

Ett människoliv blir max cirka en dm; 100 år ryms mellan tummen och pekfingret.� 

En dagslända (Ephemerida) lever kanske som adult {vuxen) typ en 365-dels mm

. Dinosaurierna levde i ca 6 600 000 "generationer" {a 25 år, och om vi glömmer bort 

fåglarna). Homo sapiens har levt i ca 9 200 "generationer" {a 25 år. Det blir ca 80 

generationer e.Kr.). 

En tidslinje att filosofera kring ... 

Då/BB NU Sedan/VD 
(Barnsbörd alt. Big Bang) (Verkställande direktör alt. Värmedöden) 

Sätt tumnageln mot naveln, en bra start när vi talar om födelse, och spärra ut pekfingret. 
Nu har du mätt upp 100 år. Samt fått en pedagogisk metod att visualisera långa tidsavstånd. 

Tänk dig nu en linje, rakt söderut från Kyrkskolan i Badelunda. Var inträffar olika saker? 
Några exempel är insprängda i det kronologiska arkivet nedan. Leta gärna reda på egna! 

Fågelvägen? 
Ett enkelt verktyg att hitta antal km mellan olika platser hittar du här: https://rl.se/avstand

Kolla till exempel vad som menas med " Antarktis" om Big Bang i arkivet nedan! 
{Tips ... Sydpolen är för långt!) 
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