Utförande:
Botten i lisublå emalj, skogspårti i
mörk9rön emalj, vapen isvart och
gul emalj, få9eln i relielfsamttext
SBF, få9el kanl och mårkering:linjer
i metall, Iörsilvrad e.

Natursh

Märkenå såldes till medlemmama för
siälvkostnadspris. töreningen Jick
därigenom in litepengar eftersom
den inga sjålvkoslnader hade.

föleningen

sBF

surahamnar

Några mårken finns kvar fortfarande.

MERGUS

Harald Wed6rus

Du håller f6Rta humrctav NatuRkyddsföteningens kontaktblad idin
hand. som du ser satsar föreningen mer än någonsin på ett rejålt
prcg.am. Vi räknar med att återkomma på liknandesätl fram1vet.
Du ätvälkommen att medverka med idäer ochsynpunkter

Undet årct hat mycket arbete lagts ned på kommunens övetsiktsplan
ochvi hat lått igång atuetet med Handla Miliövänligt-idån . Nätta År
kommer kraftnmling att tke i april då vi disponerar Stenhuset.
kommet att synas och höras mycket och hoppatfå många att
ppskatta våft arbete. Vi ätcitka 200 medlemmar iföreningenjust nu dvsvat femtionde invånate ! Vikan lätt blifleL Använd presentkortet
du fick iåRboken "Biologisk måhgfald- som julklapp eller anmälen
Vi

u

Vipatsat på att önska allavårc medlemmat en God Jul och ett Gott Nytt
Naturår 1991 l
Styrelsen

Ett stortTack till Surahammars Bruk
har hjälpt till med framställningen av denna skrift

Kontaktblad för Natu rskyddslören i ngen
Nr 1 Dec 1990 Åryång 1
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Na tu ts kY dd

tt6rc ni ng e n s st Y rc lse

BertilEriksson, ord{
Harald wederus, sekr
KarlFiållskog, kassör
Håns Karlström

MarianneSvärdh Nilsson
MikaelLiJ
Tom 5ävström

Magnus Åhl6n
Mikael LePPalamPi

352 83
301 76
316 32
332 61
364 46
315 32
337 29
313 81
315 24

Endurcbana

'

NEJ

fAcK !

Måndaqen 26/11 k'rnde du iVLT
lätå en större artikel angående
endurobana norr om Rövall3mossen, De tre Jö reningarna ikommunen är överens_ ingen motorbana
vid vår riksintressanta myr'

rilu{tslivet och faunan kommer att
utsättas f ör oacceptabla 3törningar'
Detta stora oPåverkade område
måste{örbli opåverkat Tyvärr har
kommunens miliönåmnd tillttyrkt
ansökan. Vår kamP gårvidåre !
F
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RAH AM M ARS BI O LO

FöRENING, så böriade
lag f lyttade till Surahammar i
början av 1939. Fågel3kådåndet
blevdet inte mycket åvde nårrnasteföljande åren- Kriget brötiu ut
och sedan lå9,a9 årligen långa
perioder i vårmländska skogsbyg_
der mot noritkä qränsen. loch för
sig bordedet ha funnits många
tillfällen till intressanta nåturstudier där uppe, men det ville sig
liksom inte.
Når det blevfred igen och någoF

Varför MERGUS
Är 1754 utkom Olof Grausdigra
verk: "Beskrifning ö{wer
Wåstmanland med sina städer,
Hårader och Socknar". Hårskildras
ur
i 560tidordetdåtida låndikapet
träkter
våra
olika synvinklar. Om
finns en mårklig notis: "ldenna
socken ligga JöUåndesiöar:
Glåppen (GlåPen eller GlåPen), där
drefs- eller driffågeln vistas vissa
tider på året och dri{ver mycken fisk
till lånd (Kallas ock löslågeln)"'

?

Detta torde vara den tidigaste
uppgiften i trY(k om fågellivet i
surahammårstrakten. Fortlarande
kan man På hösten beskåda stori
skrakärnas kollektiva f iskaf ånge

GIåoen. På en lång tinjedriverdein
mot lånqqrunda land massor med
småfisk, som sedanIångas under
liudligt Plaskande. Storsktakens
latinska namn är Mergus merganS-

er. Där har vi namnet.

lunda normala Jörhållanden, kom
jag i kontakt med Våstmanlands
Naturvetenskapliga Förening, som
redan håde åtskilliga år på nacken.
Ordförände där var 6ustaf AdolJ
Olsson och sekreterare min gamle
biologilärare Bertil wållden: Dessa
två utgjord e fysiskt sett ett ganska
omaka pär. Den våldige lånsskoleinspektören Olsson, som trots sin
imponerande kroppshydda tog 3ig
oväntat lätt fram i svår terräng och
den lille spinkigelektorn, som
kilade omkring som en vessla.

G IS

KA

det...

ochditcyklade jag ibland. Där
stöttejåg ihop med Hans Avelin
och flerå andra, som kom cyklande
från Västerås. Oet var inte särskilt
vanligt att man hade bil på den
tiden- Ofta dök detupp ett något
yngregång, anförda aven lång,
smål gosse, som hette Jens Wahl_
stedt- Numera generalsekreterare
för Vårldsnaturtonden WWF.
Det värsvårt attöverbli(ka det
väldiga vasshavet. men ibland
lånade vien eka av en bonde och
lade ossstilla ute på klarvattnet för

att störa så litetsom möjligt. En
helt ny värld uppenbårade sig tör
mej där ute. Den väldiga skrattmåskolonien f örde ett öronbedövandeovåsen o(h där kunde man
skymta dvårgmås och svarttärna.
Rördrommen tutade oah bruna
kårrhökår vinglade över vassarnaMen att det hår isinomtid skulle
bliettnära nog riksbekant natutreservat o(h invigasav kungen,
kundevi hog intetånka o5s-

mälartrakten. En hel del fågelexkursioner ledde,å9 ockå och
kåserade vid töreningens möten
om färder i når och {lärran-

Nu hadeiag förstås redan en del
erfarenhet av blivande n aturreservat. Tinåsetvid Dalålven var min
barnd oms {ågelmarker och under
åren 1937-38, nårjag iobbade i
Närke varjag ibland tillen igen-

Jaq hörde talas om en fin
fågellokal, som hette Asköviken

våxande sjö som hette Kvismaren.
Den hade böriat bli något av en
vallfartsoft för den tidens gånska

Jag giorde åtskilliga strövtåg med
dessåtvå. både hår uppe och i

fåtaliga Jågelskådare. Är 1934
hade nåmligen första upPlagan åv
" oset och Kvismåren" kommit ut.
Förtåttaren Erik Rosenberg blev
med ens känd ivida kretsaroch
kom sedan underåtskilliga år att
framstå 3om landet5 kansketräm_
sta fältornitolog. Han blev redan
underlivstiden nägot av en legend.
Mina kontakter med honom
bevararjag som ett kå* minne.
Detta var något av min bakgrund
när viförflyttär o$ åtskilliga år
framåt itiden. Närmare bestämt
till hösten 1953. Ett centrum för
kultudivet i Surähammarvar då
Bruktgården, nu sedan länge riven
Jag hade hållit ett kåseriom något
fågelåmne På bergslagsrummet i
nämnda byggnad och Jöreståndaren Ragnar olsson lramkastade
förslag om att någon sort5
förening borde bildastör natur
intresserade På orten.

tillstå attjag vid den
tidpunkten intevisste mycket om
naturintresset i SuråhammarMestadels hadeiagju varit till.Ja9 måste

sammans med västeråsbor ute
lågelmarkerna och vid mina strövtåg hår hemma hadeiag sällan
stött på några likasinnade. Den 5
november 1953 tick jag emellertid
ihop en interimsstyrelse, som {ör
i

urom jag siälv bestod av Birger
Andersson och KarlNord. viskulle
allrså undersöka möjligheterna att
bilda en naturJörening-

mitten åvjanuari 1954 kunde man
i VLT låsa töliånde:
I

NetuNånnet iSwahannat ned om'
heid. som ärc ntesseöde av an bilda en
biitl'oitk törcnins på o.ten hölsasvät'

kom;a till

ett

nöte oå Berqtlagttummet'

&ruks'ärden toBdasen den 21 jan'

lnteinsstrclsen'

Vi ansökte omgåendeattfå

ansluta föreningen till Svenska

Naturskyddsföreningen och fick
tillsvar att dettå skulle prövåsså
snart viöver!änt våra stadgar. Når
detta var gjortfi(k viså {öljande
utdrag:
"Ptotokollfö^ tid emmanträde med
sve nsk a N atu

skyddsförc n i nq e ns

a.betsu6kott, to6cltgen den I ap.il
O(h si. Det mötte uPP ett 20-tal
personer, som önskade bli medlemmar i den nYstaltad e förening-

en. Den Jick namnet Surahammarc
Biologiska FOrening Undertecknad valdestill ordförande och
övri9a styrelsemedlemmar blev

1954 å

lörehingent lokal, Riddaryatan

b) SuahannaB
A nsl

------

Eiologiska Fötening:
ut n i ng I od k ä n d es.

Sto.k holn son ovan.

Våd vi iövrigt sysslade med detta
första verksamhetsår och de näF
mast följande; skalljag beråtta i

nästa kontaktblad.

58

Före dros ! nde ft e.k n ade a nsök ni n 9 a.
om anstutning fÅn trc föreningarsant

qranskade dessat nadsat. Beslöts

Harald Wed6rus

i

Birger Andersson, Hasse Winsth,
KarlNord och Nils-Olof Karlsson.

detta törsta sammäntråde
uppdrogs åt styrelsen att utarbetä
iörslag till stadgar för f öreningen
samt begära anslutning till Svenska
På

Naturskyddsf öreningen
Årsavgilten fåststålld es titl 5:- kr
för åldre och 3:-krtörjuniorer UPP

till

16

år.

Föreningens ekonomi var sålede!
helt baseråd på den blYgsamma
årsavgilten och åven om begrep-

pet "sponsore,' .ar helt okånlvid
den hårtiden så qlordes ett{drsök'
€n skrivehe avsåndes redan den 3
februari till styrelsen för suraham_
mars BruksAB med begäran om ett
bidrag, törslagsvis 150:- kr' vifick

dettå bidrag
utqick sedan under ett antal år'

faktiskl

100:_ kr och

Från en av de Jörsta fågelexkursionerna. Här sesJrån vänster
Birger Andersson, Harald Wederus och Hås% Winlth med sonen Vaste.
Platsen är Tippen förstås, som på 50-talet var Suras fågeleldorado

