Desom rev rälsen var åtta tillnio
man och arbetet skeddePå ackord.
Man värtillfålligt utan årbete, tör

F& funio år te n en höosommatkväll
M;n ot.k att beskådä ett under,
En ånghäsivat kommen så knubbig å snäll.
Och håsten vat du, vaulundet.

tu nnplåtverket skulle repareras.

fort. Efter lika många
dagar som det tagit månader att
bygga banan var man kommen till
skro$prångningsplatlen i åsen vid
Snöplogbacken. Därilrån och in till
bruk€tfick lpåret ligga kvar för att
Det hela gick

otympligtskrot dår skulle kunna
språngai i lrindre sty*en, inllan
maatinu gnarna slu kad e det hela.

Din färg vat do.k ejnågotvidare skön
Du ännu eifått denna bruna.
Du vat qå när du kom, snartdu målades gön
Av nuvarande protten iTuna.'

h harjagstått på din rygg
Och blev utsedd atttömmaha tköta,
Jag ståndigt hat känt mig så lugn o.hsåtrygg
Vad äventyt än månde möta.
Undet fyrtio

I

ugnarna hamnade även den räls
som revs och blev måhåndäjärn_

I fyttio år, dennatid tå lång,
Du trcvat såvilligt o<h trogen

vågshjulistället.

gpft någon gäng,
Men aldtigdet burit åttkogen.

Väl havetdu snedspång

Lokstallet, som tjånatut, revs något
å. elter ått tra{iken på banan

Föt Listöbot blev du oändligen kår,

upphört.

De gQtis fick åka vargivet,
Och gummorna topte ikotusså

att låta
Frans Liunggrens "Avikedet" bli
ihågkommet:
Hår kan vara påsin plats

här:

'sA nu kommer Lunkamelivet".

U klarcste källan i allmånningsskog
Du fått dricka och krafter fått samla,

Ävenjag dår har dru.kit, och dårtöre nog
Vi se unga ut fastån viä gamla.
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Men du hardock ännu så ptäktiga ben,
Du kan travasaht frustaoch röka,
Men det knakar iledetna. maoen år klen
Du !äkaNåd snaft måståsöka.
Nu villjaq diqtacka fU tidensom gått
För både gtada o.h ttåkigastundeL

somvi hafttillsammans i torft och vätt,
Fa rvä l, j a f a rvä I vau I u nd er.
IJndet totvan på vallen, dår ky*anstår,
.Jao fåt vila och taoa en blund där,

Tit! krcftiatoriet (Madä;gen) du slutligen gåL

Då

20

dtn saqa all, Vaulundet.
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Är inte dikten en utomordentlig
såvål hyllning som historieskrivning, så såg !

Eanvallen tiil Lisjö blev en Jrekventeråd trånsportled även fortsättningsvis, ejminst fördem som
började byggå sommarstugor vid
Glåpen. Och de naturvänner som
söktesig till markerna västerut
valde gärna banan som cykelvåg inte ett enda påfrestande motlut.

Den äpostroferåde raden om
"prosten iTuna" syftar På Karl

Ludvig Lindberg, som föddes i
Surahammar år 1860 och var son
en

rättarevid bruket-

en

till
brortill

honom förblev bruket trogen.
Lindberg kom att bli den som i
Nåcka

Första turen för skrivarens del var
den 30 maj 1955 och ledsaqaren på

jordfäste den ryktbare

majoren och disPonenten vid
Bruket, Peter Petersson, efter
dennes hådångång år 1908.
Lindberq blevslutligen biskoP i
Växjö, därhanavled år 1928.
Surähammär har sett två bi5kopsämnen tödas synbarligen, låt vara
attdet år ett Per sekel.

denna premiårtur var Biologiskå
Föreningens på orten grand old

Vid slussen nbttes tre skilda
kul turvä9ar, Lisjöbanan och ganla
landsvägen på var sin rullbro
öv€r segelleden och så Strönsholns kanal. (anske kunde det se
ut så hår. efter Leif Blonkvists
utmärkta il lustration,

"rJ
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man, gjutaren Birger Andersson,
autodidåkt och min läromåstare
och fårdkamrat, nyligen vorden
nittioåring, minnesgod och bror till
lvar Andersson"på loket". Birger
beva kad e flyttfåg elstråcket vid
Tippen nogä och med tina
observationer ifölje. "Man måste
ha ögona med sig", brukade han
förklara sina upptäckter med.
Vi båda hade ovannämnda dåg
gästat Östra Vålsjön och där för
f örsta gången rett svarthåkedopping på bo. Erunånder, vig9ar och
lärkfålk vår andrå sköna syner o(h
från Alderstugan ljöd koskälla och
koråmanden. Plötsligt blev vi

överråskad€ av skoqvaktaren från
Ursjötorp, vilken jåmte bitråde

smugit på oss. Oe bevåkade en
älgko, som hade nyfödd kalv på en
myrholme. Våra sällskåp skildes åt
under artiqhetsbetygelser, efter att
vi förklarat vårt årende.
Fågelskådånde på den tiden var i
en bruksort sällsport och grånsande
till det suspekta - om det månne har

ändrat sig sedan dess - och ej sällan
doldes kikaren hängande inantör
rocken.
På hemvåg hörde vitrånor och
vattenrall i Långdalsviken vid Norra
Lisjön och vek så av mot Lisjö
station, som man fortfarande sade.
Dår fann5 och finns våxtplatsen för
tvåbladet, vår rara orkid6. Vi gran'
skade granarna (Abies normannia) i
backen mot Lårsansjö bruk, där
hågrarna häckar. Att Norrsjölunden senåre skulle visa sig botaniskt
högintressant oah skyddsvärd hade
vi redan då på kånn. Bevis därom
kom dock först på allvar, når botanisk expertis, speciellt itråga om de
grupper inom växtriket som 5ammanfattas under rubriken kryptoqamer, kommit till ort och stålle.

Tio år senare skulle ett tint fågel-

skådartorn kommå ått stå färdigt
vid Norra Lisjöns östra rtrånd,
uppfört åv händigt tolk i Eiologiska
Föreningen och som materiellt

stöttats av kommunen och bruket.
Långs banan

österutfölide

oss

tråktens allå sångäre: I dunklet
flöjtade svarthättån, i de ljusä
björkkronorna svirrade grön-,
tråd9årds- och lövsångare och i
backårna vid Baståsen trivdes törnoch årtsån9äre. Vi drack oss, Iiksom
fordom loket, otörsti9ä ur
allmänningskällan o(h tann
blommande qullpudra idiket rtrax
innan 8åståsen, där järpe bul'rade
undan bland småqranarna.
?3

Varnånde rop hördesfrån bofinkar
o<h ien grantopp posterade
orsaken till upp5tåndelsen,
sparvugglan, domherrestor och
med huvudet på kulled tycktes det.
Komna till Edit och HansWinsth i
deras vid Glåpens stränd hö9t
belägna stugäiick vihöra, att
ugglan var daglig gålt hos dem.

f'rnnits på plats. Tånk på alla
pråmskeppareoch andrä
sjölarande, som hår lagt i tand {ör
natten. Bonzo Berggren har i sin
bok "Strömsholms kanal" lämnat
tina skildrinqar ei blott avsiälva
kanalen utan dessbättre också av
människorna omkring densamma.

initiativtagarna till

Vårt filosoferande avbröts abrupt
av gulsångaren. den måsterlige
hårmaren, som överräskåde med

Hasse var en av

Biologiska Föreningen, en glad o(h

hygglig person som spred värme i
vårtörening och med pråktiskt
handlag, når något skulle uträttas.
Jag saluterar hans minne

!
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ett solo bortifrån tennisplan.
Dårmed, kära Låsare, hår detta

tillslut. Jåg ber om
tillgiftiördess brister, men har Du
kåseribragts

När sista glimten åv "Glåpens blåå
öga" försvunnit gjordes nästa hålt.
I bergskravlet mot det nuvarande
viltvåttnet växte rylen och någon
sommar senare {ann viden lilla
späda orkiden spindelblomstret
strax intill.

till äventyrs fått någon liten behållning av innehållet, år timmarna
med dess sammanstållning

meningslullaTåck Harald

Vid årsmötet i Suragården den
20 mars hade vi anledning att åvtacka avgående sekreteraren

Komna ur skogen slog den ljusa
ådalen emot oss, Den nu
minskande kattfoten blommade i
backarna vid Elingbo liksom

brudbrödet. Snart var vi vid slussen
och filosoferade. Här hadetre
skilda kulturvågar mötts. Lisjöbånan och gamla landsvågen på var
sin rullbro över segelleden och så
Strömsholms känä1. Slussvaktåren
Gustaf Nilsson etablerade en
diversehandel intill slussen, troligen
på 1880-talet oah kommersen
fortgicktillår 1932. Hår måste
åtskill igt. 5åväl allvarligt som
dråpli9t, hä passerat. Våra
bevingade ord hade säk€rt varit
åtskilligt flera, om upptecknare hår
?4
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Harald Weddrus. Harald har
sedan Surahammars biologiska

Kållor:

törening bildades 1954 varit den
rom hållit i rodret och tillsam-

Eirqer Andeu!on, lvar A^d elsro n,

mans med många andra eldsjälår
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Teofilöbery
Julbok föt västetås Stilt åt 192a

drivit verksamheten f ramåt.
Nära 40 verksamhetsår iföreningen tillika i styrelsen är imponerande. Hur mycket vår hedersordfö-

rande har betytt {ör SBF 9år inte
att törmedla viå några rader i
Mergus.
Kunskap, edarenhet och humor
har han genom åren med bibe-

hållen känsla och entuaiasm
förmedlat, isåvältal som skri{t.
Värnet om hembygdens natur'
och kulturvården har vårit rättesnöret och vitycker oss märkt att
hjårtat klappat litet extra för

Lisiötrakten. Engagemanget {ör
restaurering av smedboståd och
Lisjö brukskyrkå gav också Harald
vållörtjånt utmärkelsen Kulturstipendiet här om året.
Styrelsen och hela föreningen
lyfter på håtten och tackarför
insatserna och hoppas att viåven i
{ortsättningen tår se Hårald som
medarbetare i Mergus.
Styrelsen

KOHAGEN
Vi

blir naturreservat !

villge rylen en chans !
Efter kommunens miliöråds senastesammanträde stod glädjen högt
i tak hos Naturskyddsföreningen.
Politikerha i rådet var nämligen
mycket positivå till att skydda
Kohågen förframtiden.

RYL (Chimäphila umbellata) år
ett litet ris, 1-2 dm högt, som man
kan förväxla med lingonris om
man inte känner igen dess
kåraktärer. Den våxer ibarrskog,
olta på sandig mark och blandar
si9 gårna med lingonriset. Från
Surahammars kommun år den
känd från etttåtallokaler, som
Janolsskogen (H-E Lång) och
Mantesåsen dår den upptåcktes
av Nils Runnerus.
Rylens blad är läderartade,
lansettliknande och tandade

i

kanten till skillnåd från lingonrisets biad som är slått i kanten.
Eladen sitter i krans och år övervintrande. Blommorna har ljust
rosenröda kronblad som år 5taliga, fribladiga och sitter i
fåblommig, långskaftad {lock.
Rylen blommär iiuli 'åugusti.
Enligt gamla rön från Öste19ötland skall dennå ört som dekokt
våra så verksam mot reumatism,
attden {ått namnet "satt upp och

Man kan {örmoda att den ivåra
trakter var vanl;gare förr, under

tid

på 1950-talet.
Korna höllskoqen öppen och
luckig, de hdlltillbaka högre ris

skogsbetett

och annan kvåvande under-

Delegation att få bildä kommunalt
n atu rreservat ikall ansö kas hos
länsstyrelsen. Dårmed ser detförhoppningsfullt ut och kohagenområdet kan innan åretsslut blilänets
första kommunala naturreservat.
Kommunekologen Mågnus Eklund
har på ett fö rtjånstfullt sått arbetå1
med ärendet.

Vi har o(kså upplevt ett {antastiskt
intresse från allmänheten, lärare
och skolklassersom velat varå med
och arbeta praktiskt i Kohagen.
Hos speciellt den åldre genera-

tionen surabor verkar Kohagen
nåstan vara ett "heligt" områdeOch N,4ikaeloch Jän-lnge lägger ner
mycket arbeteför att också väcka
"Kohagen-känsla" hos den yngre
generåtionen, bla ätt få lårare att
förlåg9a fältstudier i området.
skulle skogen i Kohagen huggås
sitter förmodligen en "kråmare" i
varje träd.

Vi hår tidigare i M€r9us berättat
om Kohagens naturvärden o(h om

Exemplet Kohagen visar hur viktigt
det år att såkerställa liknande närnaturområden i den allmånna såm-

föreningens engagemang för
restaurering och skydd av området.

vegetation.

hällsplaneringen

Efter kontakt med

!

Altlohantson

Töm Sävström

på STORA har töreningens skogs-

grupp i vår tagit bort en del små
tallplantor och sly på växtplatsen
på Mantesåsen-

Vivill med

åtgärderna förhindra att alltför tät

undervegetation kväver riset.

gårk".
När Du i höst går ut i lingon-

Det största hotet mot rylen anses
våra det moderna skogsbruket-

Arten lörsvinner trån kalhyggen.
I Skogsstyrelsens utmårkta bok
"Floravård i skogsbruketartdelen" har rylen indelats i

hotkåtegori 4 (hånsynskrävande).

skogen, hållett vakånde öga e{ter
taggiga blad i krans. Upptäcker du
en ny våxtlokal så anmäl det till
markägaren. Ditt fynd kan
bidraga till att ge rylen en chåns !

Magnus Åhlen

Skaryen mellan

-

v

och sommar

tid attta vara på.
Dit hörvårensföRta bukett av

'tt

?l

en härlig

vii'Jippsexplosionen.
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