
Nagelörten och

Kanske kån man 5åga attdom lever i

nåqon sons symbios. ivariefallför
nagelörtens vidkommande. När Du

läser detta är blonningen 'förbi. Oet

år en nödvändighet med brådska i

dessatorrå backar. steniga morån_

kullar med ko rtbetat g rås, torra o<h

ogästvånliga Jör Plog o(h gödning.

Ett under att dom tinns idessa
ytterstå tider. En fröid och en glådie

för en våxtkännare.

Når stenskvåttån anlänt år det lagom

att cykla Lisiöbanan till Elingbo
backar. På ålla kullarfinnerOu
nagelörten, på några låsbråken och

vårstä.r samt kniPPfryle.

Henningson
Backtraven blommår också tidigt
liksom vårbrodden. När nagelörten
gått i{rö blommar andra lågväxande

torrångsaner, ex.vis maj' och fält'
veronika, kattfot och 5måfibblornå.
senare kommer femfingerört, bock_

rot, blåklocka och rödkåmPar' nu i

bö4an av naiser Ou bara
bladrosetterna.

Nå9ra futtiga kronorfårTorgny och

hans båda kamparför denna kultur_
gårning. Når vi snartsiunger "l denna

liuva sommartid", då menar vi vål

nagelörten och kåffekoppen i Elingbo

backar.

BertilEriksson
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G nien
Lånsstyrelaen beslöt ibörjan av mai att de biörkdungar, som föreningenårbetåt hårt

io, 
"tiuetrålt"- 

de5kallbort. Detta trot5 att natu rfö rening arna blev eniga att

;;häL;;;;t ätt lånsstvrels€n lörutlatt enighetför att åndra gållande sk6ts€l-

pil"t 
",i 

t".Å""* oon;t om enighet i miljörådet; att kommunen lovat att ingen

awerkning skulleske.

Vihår en viss vana att förlora i naturvårdså'end€n, så det år bara att ta nya tag'

Dock åmnårvi överklaga till h6gre insiånt 
.

översiktsplanen
Föreninoen hartaqtned mvck et arbete {6r att kommunens översiktsplan skulle bli

tiu," t.?iJirlil Fråmst;atu rligtvi5 vid fråmtågningen avalla nåturområden'

ä* ".lti 
g"i"iirr,r"r, vttrand; och kommentårer' både över preliminår o'h

ri'iiisöii.'i";r;"r.rt;n blevgånska t6dflå(kig avålta märkeringar av skvdds'

ua1än"t*oiraa*. ryuårr lyse;kyddet ned sin frånvaro iden antågna planen'

Nåtu rskvddsfören inqens kommande årbete blir som tidigare' attlörsöka rådda och

ti""r" 'i"r*iri, rt"-ra"r. storskogsbru ket ångår på och jord b ru ksPolitiken år inte.

-ri. - l,.iir,"i" i"," rör hotäd f;una och flota' Något kommunalt nätlrr$ervat

i"t'il l"i" J""iai ni"sen heller, trots att flera områden {örtiånat att bli det'

""irii"rr,tr"g* 
ai*holkad och på rikplånet kråver vi en omarbetning'

Fiskgjusebotall nersågad av STORA

rsver;e hå.kar omkrinq 20Oo parfiskgiusar' Det är2/3 av hela den e!ropeiska

populitionen. lsuraha;märs kommun håckår årligen 8-10 pår' Det betyoer afi 
,

sverioe och viisurahammår har ett stortansvårför Eu ropås fiskgjusar' Tallen år det

"ni'oä* 
iråat,"n", f u, {iskgiusen, dården pla(erarsitt risbo itoppen Påtrådet'

I åoril såo ad e STORA ner en tall med {iskgiusebo i - söd er Väste rsiö n' l"l arkågaren

ff;'"ö;,1;;;"i";ten var informeädeom botqLten isod tid före awerk-

ningen. Fiskgjusen årtridlylt !

Vitrodde inte sådant hår kunde hånda år 1991

S U RAH AM MARS B I O LO G I S KA
FöRENING, så fortsatte vi ...

Redan vid föreningens startden 21

januari 1954 drogs riktlinjer upp och

smiddes plåner tör verksam h eten avden
nyvaldå styrelsen,5om med sto. entusi-
asm grep sig verket an. Den bestod åv

undertecknad tom ordförande samt

Birger Ande6son, Hasse Winlth,
Karl Nord och Nils-Olof Kådsson-

Fågelkunskåpen blånd flertalet åv

rnedlemmäana befanns varå begrånsad,
men vetgirigheten var stor. Nu lånådes

serier av diabilder från NatuRkydds-
f öreningen, f ågelskivor ånskaftades och

en rad såmmankomster hölls på Bruk-
gården för att preparera de blivånde
deltågarna i vårens utflykter. Dessa

ställd es till områden, som sedan blivit
klassiskåsom exkursionsmål: Vålsjö-
arna, ojupen, Lisjö-trakten, GIåpen m.fl.

För att göra PRförden nya föreningen
ånordnådes för allmånheten en

"viltstig' iden 5.k. Kohagen, som vid

den tiden verkligen gjorde tkälför
namnet. Från olika håll ihoplånådes
upFi.oppade fåglar, som dåmmades av

och pla(erådes i buskar och träd långs

en snitslad bana, Därfanns ock5å plåkat

med allehanda kluriga frågor. dår
deltaga.na kunde testa tina kunskaper.
Det vår en solig försommåGöndag och
hela 3oo vuxna inräknade5 plus en hel

delbarn.

Redan i mai det första verksamhetsåret
anordnades den f6rsta långre retan,
nåmligen en tvådå9ars!tflykt till Oset

och Kvismaren i Närke, fågellokaler, som

blivit riksbekanta genom Erik Rosen-

bergs bok. 5lön Kvismaren varpå deh
tiden ett endastort vätshav, utan de
klarvattenytor, som senare tillskapades
och var mycket svåröveGkådli9. Utfård-
er tillde hår lokalerna har sedan genom
åren ofta återkommit på vå.program-
men.

En annan serie utfårder,50m tidigtstar-
tad es vå r skå.gå rdsresorna, när vigick
ombord på den gemytlige skepparen
Rolf Fågelströ ms tiskebåt och styrde kurs

mot svartlöga, Rödlö9a och ånda ut mot
de yttersta kobbarna. Detvar en helt ny
värld,som utbreddesiq för oss inland9
bor- Ute på öarna blommade Adarn och
Eva i mångd isänkorna mellån isslipade

hållar. Kullaråv ejderoch svärta dök
upp hår o(h var. Skråntårnor skrånade
översina skår och biand stråndstenarna
gick roskarlar och 5trandskato. och
plockåde. Någon havsörn visädesig
oftast.

Fågelströms tiskebåt var öppen, utan
skydd och var det en solig da9 återvånde
rållskåpet med klädsam solbränna. lvlen

en gån9 hådeviotur. Hela dagen var
det hållregn o(h kraftig sjögång. Nå9ra

ungdomar sökte skydd genom att trån9ä
sig ned i måskin.ummet. Dår var det
visserligen lugnt och vårmt, men de kas-

tades omkring som vantar och klättrade
snart upp igen, försedda med blåmårken
och blodviten. Samt anfåktådes svån av

5jös,uka. När vi ånlånde till fåstlandet
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sken återsolen och detutspelådes
striptease-saen€r i buskarna, då ållå
genomsura klåder sku lle torkas.

Ungdomår,ja. Vihade qlådlande nog
åtskilliga skolungdomårmed på de hår
utfårderna. Vi chartrade bussaa, efter-
som privatbili5men ånnu intevarså ut
bredd. Det här kostade mycketpengar
och ordföranden brukade med tanke
på ungdomarna utverka kråfti9a
subventioner, trots vildå protester f rån
kas5ören, som hånvisåd e till föreningens
knappa resurser. Åtminstone vid ett
tilltålle resulteradedet helå i revisione
anmårkning.

Det år mårkligt ått tånka tillbaka på

fågelfaunans förändring, nåt mån i
gamla protokoll läser attvi anordnade
en utfård tillHovran is6drä Dalarna
med förhoppning attdå.Jå höra rosen-
finken, en artsom ju numera år relåtivt
vanlig litet varstans.

En annan dåtida raritet håde vi hemma
på nåra håll, nåmligen qråshoppssånq.

aren. Detförsta exemplaret hördes
redan 1954 i videbuskårna vid den !.k.
Tippen och våcktestor undran hos5ena
nattvandråre, som inte kundelatta att
detta underiiga surrande kom från en
fågel. Antaletökäde med åren o.h som
mest kunde man itrakten dåromkring
hö ra sex sjungande hanör.

Nårjag nåmnerTippen kan jå9 inte
undgå att närmare beskriva denna
förnämliga fågellokal,som hade sin
glansperiod just på 195o-talet.

På nordöstra sidan avÖstersiön låg

5edan gammålt våtångår. som brukades
somslåttermark. Så småningom böriäde
5uråhammars gruk attdårtippa ut slagg
oahtegelskrotfrånstålugnårna. Snart
fölide o<kå avfållfrån butiker och in-
rättningår samt trådgårdsavf åll f rån
villaområdena. Detsenare gjorde ått dår
utvecklad es en säregen tlora, som verk-
ligen klnde såtta myror ihuvudetpå,.
varje botädist, so m gick omkring dår
med Krok &Almqvist ihanden. Snart
började ockå 6vriga delar avden forna
ängen att tåcllas av ogenomträngliga
vide5når.

lbörjanav50.taletskrapadesmatiorden
bortfrån ett 5tort område, som tidvis
tåcktes av vatten med någon centimetels
djup. Hår blevdå €n ideålisk rastplat3?ör
vadare avolika slag och en hel del
rariteter kunde noteras. Det var speciellt
BirgerAndersson. som tillbringade en
stordel av sin lediga tid vidTippen och
höll vådarstrecken u nd er obseNation.

Viken utanfö.varfylld av tåta vassrug-
gar. varifrån hördessållsammå låten f.ån
vattenrallar, småfläckig a au m phö ns och
rörhönor. Dårfanns också vanligen en
stor koloni skrattm åsar, so m isintur
drogtillsig håckand e ändfå glar av olika
årter. Oen osedvanligt frod ig a vassvege-
tationen hadesin förklaring, Dår utmyn-
nade nåmligen samhållets enda avlopp+
ledning, dår innehålletfrån åilä toaletter
orenat ränn utisjön. Oen fruktansvärda
stanken kunde inte hålla fågelskådare av
olika åldrar borta, ty det fanns iu mycket
intr*sant att beskådå. En heldelskol-
ungdomfånns bland besökarna och
mammorna klagade högliudt överden
odördespred omkring sig vid hem-
kom3ten.

En gosse - han år lil.doktor numera -

halkäde ned till midjan i ävjan och
rnåste spolås ren utomhus.

soptippen och avloppsdiket lo(kade
till5ig aåttor av osedvånlig storlek. Det
bodde en hermelin ien av5lagghög-
årnå och detvar en festlig syn attse när
han återvände hem efter morgoniakt-

Bttet var till kroppsvolymen dubbelt så

$ort som jägaren, sorn mödosamt och

snubblånde kom 5låpånde med hög-
buret huvud.

slägg.och schaktmassor kom så

småningom attfyllå utstörre delen av

vas3viken och dårmed varTippens
glansperiod 3lut, åven om man {ort-
farande kan hittä en delintressantdår.

)
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Föreningen hade långesökt efter en
fast punkt itillvaron, en lokå|, som mån
kunde ha alldeles för sig siålv. Och som
helst skulle vara belågen ute i marker-
na. En sådan hittade vi på hösten 1956

i den allrå sydligaste delen av kommun-
en. på qrånsen mot Bergssocken. oet
var torpet lillå Paradiset, som sedan
långe stått obebott. Ägaren, suraham-
mars Bruk, vår villig att låta föreningen

hyra torpet mot en symbolisk summå av

25:- kronor per år. Vi huserade sedan
där inära 20 år tills hyreskontraktet
sades upp på grund av ågob!'te.

Lilla Paradiset 5å9 utsom de flesta torp.
En stuga med två rum, rödfärgad med
vita knutar.



Ladugård och lo9e, utedass, knut-
t imrad bod och jordkällare, rester av

en humlegård, igenvuxet potatislånd.

Reparationsbehovet var stort, men vi

hade duktiga yrkesmän avolika tläg
inom våra led. Under ett halvår
tillbringade vi så gott som all vår lediga
tid där ute. lkåmmaren murades en

öppen spis. Våg9arnä kläddes med

stockpanel, som köptes med insamlade

medel. ttaket inlädes biålkår och breda
plankorfrån den förfallnå logen. I

kökei snickrades sängar för övernatt-
nin9. Teg eltaket lag ades o.h hus o(h
bod rödfårgades. Vid infarten restes en
pampig portal med grova sidostolpar
och torvtåckttåk.

Den högtidliga invigningen ägde rum
den l6juni 1957 i nårvaro av sårskilt
inbjudna, bla b ru kets skogschef,
jågmästare I engt Silverstolpe med fru
samt medlemmarnas familjer. Vi in-
ledde med en exkursion tillVålsjöarna
och sedan seruerades kåffeute på

tunet.

Det var en 5olig försommardag,
ryrenerna blommade och 9öken Eol.

Paradiset var sedån medelpunkten
under deföliande årens utflykter. Oet
var tjåd erspel o(h ugglekvällar och
orrlek ute på den nårbelägna Finnmos

sen, som då varjungfrulig o(h utan
5enare tideG energiskogsplantering.

Ordföranden minns den tiden med
vemod. Kändesig då som Sånkte Per.

Han, som enligtlegenden hadehänd
om Parädiset5 nycklar !

Haråldwederus

Utstållningen:

"Natur i Surahammar"
Vår utstållning i sienhuseti aprilbl€v

välbesökt od (avkommentarema att

döma) mycket u PPskattad ' Med 150

fotoorafi€r från föreningens skickliga

natuiotograf er, några akvareller'

såmt ett in{o rmativt textmateriål

oresenteråd es nåtu ren i Suraha m mår'

blika sektionet visade naturvårdena i

lkooen, våtmarkerna, äng och hage'

håltråd ens betvd else, livet p å en asp'

uootorna och rovfåglarna ' 
sto rfåg els-

leik]dåqqdjuren, lavarna och luften'

tillfålligå gäster, tickor och en spån-

nande skoq5hörna. Försåljning' handlå

miliövånli9t'tiPs, gammal och nY

litteratur, (arex-herbarium och

maskkomPostvar andra inslag'

len glasmonter visad es allehand a

iämlarfvnd {rån naturen iform av

kran iu m, {jåd rar, getingbon, fåg elb on

mm. Härvardet roligt att folk kom

med eqnå fynd. Anna'Lisa Eriksson i

Kvarnfallet kom med småvessla i

vinterdråkt. Flera inlressanF fynd

bidroq Artur Hierpe med o'h Eliassons

f rån Ursiötorp berikade utstållningen

med en praktfull lackticka f rån Vålbo-

trakten och en lämpfot av björkrotsom

samlade rirånga aiuhdsiuka blickår'

utla er.rrnieiiteis gåmla kldiod, en

porteur, vilken man samtadevåxter i

ute i fåltför seilare pressning. var

intressant o.h Raiia-Lisa Göthbergs

lantastiskt vaakra buken med olika

otåsarter beundrad$av mångå Ett

;årskilt omnåmnande måste ges till
g ritta Jacobssons naturtroge! tovade

pårtuggla och skogsmus som visade på

.- ^:, '":, "'

ett skickligt q.h kånslolullt håntverk'

På en sårskild tkårm presenterad es {ö r-

eninoen och dessverksamhet och bud-

skao] På en kommunkarta fick besö-

kar;n utflyktstiPs tilt någ ra av

kommunens intres5antaste' 5multron-

stållen'. vi presenterade också hoten

motvårnatur o(h Pekade På möilig-

heter och atternativ{ör att bevara'

skyddå och utveckla nåtur_och kultuF

vårdena i kommunen'

På avstutsningsdagen den 28 aPril

kåndes det en smula vemodigt att
olocka ner allt materiål' Mångå

tesökare tvckte att utstållningen skulle

suttit uppe underjuli rnånad Båttre

reklam och PR undet tu ristsåsong en

hade inte kommunen kunnatfå Det

om nåqotvar ett betyg På evene

månget !om vårmde efter alltjobb som

nedlagts av styrelsen.

Till sist måste framhållas att utställ-

ningen gav oss många trevliga och

intressanta kontakter med besökåre

från hela länet, och nya medlemmar

har upptåcktföreningen Totalt var

utstållninqen öPPen 32 timmar och

såosav nåra 2O0O besökare' Under

vaiaaoarna besöktes den av skolklasser

- {rå; fö rskolor till skog tlu ndsskolans

höostadium och Väst5uras naturbruks-

ouånasium. Ännu en gång villvige

;it stortTACK till ålla f6reningsmed-

temmar och till Stenhusets personal

och alla övriga som på ett eller annat

sätt bidroq till attgöra vår utställning

till den succeden bl€v It 
styrelsen
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