Mårgfaldeo

Välhävdat i Muren

I somras kund€ vi räkna in ett lo-tal

Fältgeotianån har åierigen haft ett

Vi note-

toppår och violett fing€ffvamp

låsbräken på vår slåtterång.

na viol, Jungftu
Marie nycklar, junsfrulin, kanfot,
rade också vippärt,

Såsongen 1993 i Muren inleddes på
självaste langii€dagen med ett möre
på plars, meuan de olika inressentema. ftir planering av d€n srundan-

Fårstängsle! bekostades

ägåren Srora nled

bo

eit

Iamm på plats mellan 2/6 och 1l/9.

Muren. Med

ften

nu

åkervädd sått bastård-svärmare och

-

sög nekkr

objekt och mest framgångsrika
nalurvårdsprojekt, skyter en nöjd
ord$mnde, som fiåo Naturskyddsöreningens horisont vill tacka allå
inblandåde itr ett framgångsrikt

ett gott betyg på vår

änc

Tom Sävström

i

augusti/september

nöldjuen och fåren tillsannans Gelektivt). Äet 1993 är det
bästa på länge !r hävdsynpunLt i
Muren. Vattenftågån på den östra

på

sidan löstes på ett ftjrtjtinsttulh säri
av Raimo och Eila J:iåmuru.

Positivt samprojekt

Vi har nu hiriat ett

program fitr

murenprojektet som bevårar och u!veckiar flora- och läunavärdena. Ait
efterlikna lokala hävdrraditloner så

. ..;\.

är möjligt, iir den bästa
garanrin för atl bibehålla de höga
naturvärdena. Med ökat beresffyck
Långt det

Bästa år€t
Alla inblandade pa(er var positiva
till fåprojekiet och det kon1 att fdr-

kommer på sikr också kvaliteten på
själva beter (fodret) att höjas.

vågat

hoppås på. Så kan der gå når byrå-

katin

ldrsiktigt efterbete. På blommande

i ett av
kommunens värdefullaste nalur

vaxskivlingar har noterats

betade

vidkomnande. med sina rötter i
Muren, fick projektet en ext.a dim-

vi

det bästa sättet att g],nna dessa
årter, gäma ned ett påfdljande

sis, jordtungor och nånga olika

skinell betesputsning i fflloma. Un-

der en pedod

plats skuile dessutom en lokal tradition vid det gamla skogstorpet återupptas. Som bekånt fa.ruls ju Er i
Muren fram till 1965. För B€mdhts

ve.kligas snabbare än

ängsskallra,
slåtterfibblot svinrot, ängsvådd,
dangräs, pilier står....-, lieslåtier år

marker ingår också vår iingsskötsel,
kombinerad maskin- och iieslåuer
av vägkanrema sant vid behov n1a-

fttrsöka fdrr,'erkliga. Bemdth och

i

höskallra,

I hävden av Murens ängs- och hag-

Anneka Andenson i Ramnäs tillftågades och var intresseråd€ av at! ha

sina djur

i

Ramnäs skiinkte 300 freter
stängsel och uppsättninsen utördes
sorn alu-p.ojekt. Der rt ösrra få1]an
som iniägnais och i ftirsra hand ska
fårbetas. I år larllls 23 tackor och

själ va beteshävden, i neningen att
er hålLa
hårdare betesdyck.
Hittills har Ramnäs Iantbruk under
d€ senaste snad 30 åren haft l0lalet nötdjur i området, som under
en sä song altemerat mellan d€ båda
fålloma. Bet€strycket har varit fitr
svagt, sly och iuvtåtel har int€ hål.
lits tillbaka i önskvitrd omfathing.

år till Mur€n ville vi

mark5000 kronor,

länsstyrels€n 1250 kronor, cunne,

de sommar€ns aktiviteter. fuendet
gållde frärns! ett utvecklande av

Id€n att få

av

(hotkategori 3) och svannande narrmusseron (hotkaregori l) har visat

sLiings i papperskorgen.
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Nyårsvandringen til I Målarbacken

Uld€r den gånsna höslen och vin-

Vi har iänkt au

såda upp giirdesgården inom ranen fttr en srudiecirkel, till vilken vi nu fåtr in €n l0tal anmålningar. Start någon gång i

tem har

Naturskyddsförenineen
varit uppdragsgivare till ett aluprojekt, nåmtigen huggning av
gilrdsgards-virke (störar och slånor).
D€t itr tle suraungdomar, med vana
ftån skogsarbete, som utfiin jobber.
Markiigar€n Stora har upplåtit mark
med lärnpligt virke och dessuton

ställt upp med

maj. Siirskild inbjudan skickas ur
de som a.målt sig. Der finns
plats fdr flff intresserad€, anmälan
iill Lennari (358 64) eller Mikael
(3ts24).

till

skogskoja och

motor såg. Kommande sitsong ska

i

år blir det nöldjur och tår
som betar i hagamå och vem vet,

Även

gärdesgarden uppsättas och ituama

vtu slåtte;äng i Muren.

kanske det dyker upp ett par hästar
under någon period. Även I 994 blir
ett spännande år i Mure4 och vissi

En gång i tiden satte denna
sliingsel modell en alldel€s specieil
prägel på markema king skogsrorp
och byar. Litet av denna rradition
tar vi nu tillbaka.

längtar man e{ier nattviolens doft
och svalomas kvitter....

Kohagen
1993 var året da vårt fiirstå korn-

munåla naturreservat invigdes.
Naturskyddsfttreningen har

tagit oss ett

vi

I

påvisst ansvar ftir atr

flora-och
åunavtudsåtgiider
vidtaees, inorn ramen fttr gällande

skötselplan.

Vi har i

vinter

genomftirt en hel del röjnings- och
galldngssrbe ten på iingsmarkemå,
också det genom ett alu-projekr.
Därfijr ligger det just nu en hel del
dshögar i omddef vilka dock ska
bon fttre april månads utgång. Hårr
betestryck blir en målsättning ftir
sommaren i Kohagen.
Tom Sävström

Förhoppnikgstis konh* åga nöL
djw atr beta i Kahagen i sonha.

Te.knins

LeifRlo brkt
20

9 Januari
Morgon€n var fin och kalt då vi
samtades utanfttr Stenhuset. Inne i
sura höll skaren att gå på, vilket vi
var tacksamma över med tanke på
snödjupet. Vi for 10 personer i tre
bilar genorn Elingbo och Viimrorp
iill trakten av Nybron, diir vi parkemde niira Jungtluboladan. Diskussion uppstod om hur ladan fått sitt
namn och leoriema gick självfallet
åt eti visst håll och sedan Gösta
Bergh sagt vad hån trodde om namnet avslutad€s d€t hela med skad.

Två älsspår i snön ledde oss till
bron över bäcken, diir döda trädstammar låg längs stig€n. Björkskogen som viixi upp nere vid båcken,
på gammal ?ingsmark, ä vacker och
trevlig ati gå i, men nu fick vi pulsa
i snö och vika undan ftr småbjörkar

som lägi sig ftir snötrycket. Vi undrade litet över hur denna mark brukals i gåmLa tider, kånske måII renl
av bedrivit akerbruk dtir.
Vandringen sick vidar€ upp

till Trc-

faldighetskällan, diir alla smakade
på våttret. Diskussionen forde oss
tillbaka i tiden, till skan en mellan
hednisk och kristen tid. Hur uppstod traditioner med offerkällor och
andra heliga källor? Etr trefatdigherskällä skall rinna mot nolr, det iir
klårt. men vårör? Det var kallt inne
i skogens skugga fasi vädret var sol-

igi.

on

inte kylan jagat oss vidar€

hade rasten vid kälian

blivit långre.

Pronenaden gick nu uppåt längs
bäcken och uppför en bergskan dä
?innu urgamla turor viix€r. Vi s!annade och littade på ett träkors som
någon skogshuggare använt ldr
lilng€ sen, då han brukat fijr hand

i skogen. Efter pulsand€t öv€r
bergknallåma var det åter dags Iijr
där

en

pratstund, denna gång invid

stanmen av en ganm€ltura. Allå vi
som var med hoppades att dessa
gamla träd ska få stå i fred uppe på
berget. Sedan d€ kaffesugla tagit
sig en tår ur temosarna och vi tröttnar på ått beundra de gamlå träden,

fonsa& vandring€n nedld kull€ns
andra sida.

Vi

som denna dag var vägvisee,
hade tiinkt ta niista rast på en fin
gammal kolbotter Vi hade ftt.sett
oss med statistik om skogskolning,

resmilor och

om de

svenskå

jårnbrukens konsumtion av råkol.

Tyviin missade vi vägen och kund€

inte gzima pulsa tillbaka

uppfttr

back€n is€n.

Nu lockades allå istället av solen
som lyste så inbjudande över de
öppna lålten ute vid Nybro-bäcken.
en

D€r bö{ade grymias om
ordentlig rast. Vi gick in ldr

ati

forc€ra t€mpot och vandrade på rad

Programkalender för 1 993
Vid ftjreningens årsmöte som hölls
den l0 mars på KäUmomgård€n in-

fit

valdes Johan Broliden som ny supp-

leant. Efter årsnötes{ijrhandling-

hösten.

Dessv?ine ?ir nog de flesta,

gå.

inte säga alla m:inniskor mer eller
min&e egoistiska. Därfttr gick inte

Vid Måiarbacken togs den "storai
rasten. Matsäcken intogs runi e$
bord i strgan, dif bröde.na Jonas

denna Union speciellt bra och ledar-

De tr€ kom fran Hälsingland och

i

Vannebodå, smaningom

1920-talet. Hemma i Hälsing,
land hade de, trolisen m€d Wign€r
som pådrivare, varit med om an

UMON ett kollektiv utan €nskilt ågande,
starta något som kallades

viiande på altruistiska grunder, d v s
osjälviskhet.

i

det

lilla torpet i ramnässkogen. De båda

brödema levde titl hög ålder,
kanske ftir att deras kiilla vid
Målarbacken, likt trefaldighetskållan, fl)1er mot norr.

fl)atade in i Målarbacken vid mitten

av

-^t,i

ldr att

trojkan hamnade, efter ett mellanspel

Västersjön ffjljde promenad runt

ama avnjöts vackm och stimningstulla diabitder från virsboskogamå,
tagna och presentemde av Joakim
Göransson. Totalt har vl haft,1medl€nsmöten under våren och 4 und€r

ltugs bäckkani€n dilr dei var lätt au

Jonsson Wigner, Per Jonsson och
Jonas hustru Nora Pett€rsson bodde
under lane tid.

iställer bil rill Srålrorp. Efter studier
av talLtickån i str&dskog€n mot

Torbjöm Holmstedt

Vårprogrammet
Nyarsvandrineen

den

3/l

[),t,,kro

btev

mycket lyckad. Vi gick från Stenhuset till ån vid bruket, rillbaka över
Säften till magforsen och Kohagen.
Det som utlovades i Plogramm€t
fick vi också se; strömstare, kungsfiskare samr några steglitz. Den
3l/1 hade vi arbetsnöte i Bitlsbo,
vilket var starten på vart lyckade

och uppskattade ekvardsprojekr,
son vi driv€r tillsammans ned
Hembygdsöreningen. Ett par ekar
frihöggs och ris eldades.

Cykelutflykten till Jobsbo och Brinken 2U2 bLev, beroende på vädret.

södra delen av sjön. Ugglekvällen

den 13 ltlars var fttrlagd rill

gammel-skogama

kring

Ulvsbomuren och Slogmossen. I det
grådisiga vädret "tjulad€" uggloma
ocb inte uran besvitligheter blev vi

påminda

vålt

nörkerseende. Lördagen

dåliga

den

27

mars var det tick-utflyk! ti11 skog
och mark meLlan Näs och Frannäs

Nletgus

sruderade vi ingåend€
en av tinets mesr vålbevarade tork-

slora exemplar av korkmussling På
ek ure på Nåset. Korven grillades

in-fttr en värnande vårsol, som
tidsenligt lockat srackmyroma rill

rior, som borde iordningstillas och
bevarås åt eft€rviirlden, ansågs det. I
Nonsjölunden den sköna, visade
Kjell på tvåblad, kärrbdsna och

ta del av

Tradition har det blivit att möta

vispstån m€dan lilia flugsnapparen
underhöll från trädkronomas sal.
Natur och kultur studerades vid

entusiasm inffjr reståureringen av de
gamlå odlingsmarkema. Ingrid har
hiir gjori en fantastiskt
insats,

Djupen

Sångktusbacken,
regnet tilltog oroväckande och sisia

med röjning, galldng och lieslåtter.

biten över Trugsbo och Elingbo

bräken, kattfot och många andra

aprilvåren i Lisjö. D€n 12€ var en
underbar soldas, väl vald även med
tant€ på fåsellivet. SaLskak, stjärtand, sångsvanar, sädgåss och många
åndra vårbudbärare kunde vi "suga

in" i tubkikama. Studiebesöket på

Lisjö Gård und€r

Winterberss
ledning var ett upp-skattat inslag.

Kylig blev kvätlen den t7 april,
mer fagningen och Gunvors

"höjdar-brasa" höll oss varma.
Henfarden blev en srodsafari som
sent ska glömmas. Vägen mellan
Seglingsberg och Rännäs var tull

av

baktens

massvandrade

godor

not

Kolbäcksans

I Lisjö

och

mest en tiansportsträcka,

i

hiillånde

reen. Men vad betydde en fttF
sommarblöta efter tunu en tevlig
och berikande utflykt.
Skägårdsresa,i

6 juni biev

en

"höjdare", inte minst tack vare vår
skiirgtudskunnige ciceron Ame
Persson, sorn bjöd på sig själv, och

som en skzinl ftån ovan fick vi
njuta orkidder och havsöm under

den hlåaste himnel.

På

Iördagskvållen den 1216 cyklade

vi

ut med fitiväntningar om nattliga

fuets gökotta

tiilsammans med

Hembygdslttreningen gick av siåpeln den 9 naj. Ett skapligt gaing var
vi som cyklad€ sö&a largsjöväser
till Bj&sbo, ffjr att sedan prom€nera
vältrampade stigar titl Billsbo. Gök-

en höll sin fttvåntade konsert och

kaff€t avnjöts under ekars skira

mästersångare. Magsjömaden,
Rävnäs och norlå Väst€rsjön
avlyssnad€s. Det bästa kom allra
sist, kärsångare vid Standgården.
Cykelutflykt var det också d€n 20
juni, till Harkin€t. Hiir studerade vi

gamla kulturminneD

och

igenv:ixande odlings marker. Hiir
finr]s mycket intressant att fiirdjupa

1994

kulturhistoriens vingslag, möte med
Sv€n och Birger...., €n dag då timmama rann iväg. Den Tjuli besökte vi

vid Östers.jön. OLikå aner av fr?insr
el.lti.kor kDnde studeras liksom

törst.

I

UgCeLbo

vid Vågsjön. Det

k,indes

välgörånde och inspir€rande alt få
Ingrid Åkerberes

fn

Fältgentianan, brudsporren, låshåvdgyrnade årter får här en chans.
Flera liknand€ insats€r behövsl

Den I åugusti styrdes velociped€ma
mot Vålboskogarna fdr ett besök

Höstprogrammet

Hösten inleddes dä sonmaren
slutade, på vår ?ing i Muren. Nu
skulle gräsmarkemas svampflora
studeias under ledning av svamp-

vid

Ekfiukoma. Jakten efter
gungfly€ts lilla orkid6, mygeblomstret. slutade med vatten över
huvud€t, har det berättats. Bara den

expenen Lars Bsenko. Artrikedomen bland svampåma i de ogödslade
:ings- och hagmarkema iir inponer-

som var med vei

säk€rt,,,,
Somma$äsongen avslut ades med
Ängens Dag och slåtter-gille på vår
iing i Muren. Sakta nen säkefi ökar
intresset fijr aingsvård, hoppas den
utveckling€n fortsätter,
int€

bromsama

dras till.

ande. Som extra krydda fick
besökamå se den finaste blomningen av fiilrgentiana.

att

Arbets-

Miljövånliså v€ckan var tidisäe-

gemenskapen behövs och en blom-

mande iing ?ir noe bland der vackraste var natur har att uppvisa. Men
en nyslag€n och vålhåvdad iing ut-

lasd till 11 " 19 september. Glädjande kan vi konstaiera att antalet
varor mitkta med pilgrimsfålken
ökar i burikshylloma. Håndla-miljö-

gör också der en frijjd

v?inligtinfomationen är verkligen

Tack alla iingsvårdare

ör

ögat.

ett lyckat projekt i fitreningens r€gi.

I

En långkörarc blev det d€n

erönska. 31 tr1aj styrdes kosan åter
lrlot Lisjö, d€nna gane på cykel via

sig i.

lisjöbanan. Vid Baståsens kålla
ejorde vi son jårrlhästen Vaulunder
mången gåns &ir sjort, släckte vår

Usträngsbo vår

dåvi rundade Stenramen.

nålei den 27 juni.
och omvåxlånde
gulsångare,
ftiskt källvått€n,
flora,

Finl våder.

18/9

Passasen

över den br€da b:ick€n i öster blev
åventyrlig. På en nyffilld smal och

.ik

hal björkstam skulle
25

vi

balansera.

Mergus

rynd av den ovanliga stora

3la

i

Mer natur där vi bor kan betyda - br:innåsslor. Ja, varfdr inte låta ett litet
bestand växa upp bakom komposten. Till glädje ffir !äri1ar och Din egen
möjlighet att avnjuta vårens allra största delikatess - aildeles graris dll på
köpet. Bland {ärilama har bl a nåsselqiirilen och påIågelöga brånnässlan

asp-

Men nu tiil nässelsoppan. Detta behöver Du:

sammå månad,
:innu ett arbetsmöte i Billsbo. Hela
23 personer slet halva dagen ined
sun granris och eldning. Tack vare
Göstas talanger på området brarur
minst tre basor. Vad mycket det
blir gjort niir man är många!
Söndag€n den 14 november var

grammet.

Vid

rcstema efter en

gammal tjärdål b€rätråde Gösta intressani om dess uppbyggnad och

tunktion. Imponeråde blev deltagama av jättetallama på Snewinges,
dtir vi bl a hittade kött-ticka. Hur
korvama grillad€s dema dåg har vi
lovat att inte avslöjå. Utflykten avslutades vid den nyligen upptäckta
och namneivna Karl Fredriks käi1a
vid Nybrobäcken.

Vä&et ändrade arbetsmötet på Bovallsmaden d€n 2llll till en fikastund kdng eld€n i den fina Hoimtorpshagen.

Sax och handskar
2 liter lärska nåsselskott (sköljda och ansade)
2 nsk smör
2 msk vetemjöt
1 liter vatten + nässelspadet
2 bulj ongt?iminsar (höns)

,1

Y-5

=.=.!

körve1 eller sräslök

så-

mulen och regnig. Natur- och kuliurvandring vid Vålbo stod på pro-

1994

Nässelsoppa

Ett under att bara en av sex tick bada. Strongt att tullldljå vandrillg€nl
Den 2519 eillde vi granår i Muren,
son €tt led i en påbörjad restaurering av enbuskmarkema. Den intessanta skandskogen mellsn vattenverket och Hedvallsbron genomgicks den l7l10. Vi noterade rikligt
ned låvar på aspama liksom eri

tickan. Den

I

Kyrkoreservat€t Stingsberget var
årcts sista måI. Och visst blev det
julstämnins med snötyngd skog,
lussekattor och rykand€ varm glögg

och som extra krydda e$ fynd av
blodticka.

Du som iinnu ej hår upptäckt hur
roligt och intressant d€t iir att våra
ned på våra åktiviteter har chansen
nu under 1994. Föreningens vffoch höstprogram ?ir, som någon
sagt, en enda stor studiecirkel dår
deltagama få! lära sig merå om naturen och kulturen

bygd. Genom

i

sin egen hem-

att

Fölvä1lnässloma 5 min- Lyft upp
dem och hacka dem gro\t.
Spadet spams!
Sjud snör och veternjöl i en kasrrull
(bottenr€dning) och spåd med spadet
och buljonstiiminsama och blanda i
de hackade nåssloma. Låt koka i 5 min.

224,

Servera med hårdkoktå ägghalvor.

Avqjuies en eftermiddag till rödhakens.,,

Småklig måltid!
Recept: Mariame Sviird Nilsson

iillsammåns

umgås på möten och utflykter kan

vi skapa en "vi-kinsla" i

jåril på brånäs61å
r{kning: Iun såFtr&r
Nåsseu

ibreningen. Väl-komna!

2J

