
F{ur står det till med slåUerblomman
i Surahammars kommun ....?
Vi har utscfl slåttdblcmrns! Pamassfo pahutris hll sttskild
invcnirriDgsårt sonmåretr 1995. RlgistEra ala diDs fynd-
lokalcr och notcr. om dcn upptrÄdcl nligi ellcr med fi|.
talig exeBplår, kon biotopbeslai\,n;sg sånt danno (Jch

Dantr.t på lokalen förstås.

Rappofe& låsms snårast efter ldxtse,songan till Kjcll
AndcrsloD, BjörDstugrvägcn 9, 735 38 Surahammår,
Tel: 337 31.

sråtteruo@. ltld ur D€n Notdl6ta
tlo!år, ttorEh.!8 n, St€nbelg I

Bli medlem
NaturskyddsföreniDgen är partipolitiskt
obunden och arbetar för ett samhålle
anpassat till vad natu.en tåI. Bästa sättet
att stödja verkaxfteten åir att bli med-
lem. Det koslar 2J0:-/år och dl ingår
tidningen Sveriges Natur. Ring 08-
702 65 00 ellerbetala in medlemsavgif-
ten på postgiro 90 1909-2.
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Kontaktblsd fbr
Naturskyddsföreningen SBF
Surahammar

Meryas \tEå mcd 3 nummer per år och ör gntis till slh medlcmmar i
Naturskyddsfitrc ngen SBF Sunhsmmrr. Bidrrg ti kortrktbtådet
vålkoDnas - Dsnusstopp till tr&tr nummer år 3l augusti. Adr6s: Mergus
c/o Tom Såwtröm Stenbovågen 12,735 34 Srråhsmnartfn 0220-33?29.

Naa/'t*ydd4Jvrenwen S8F Surahrnmrr ir en loksl krets rv SveNkt
N.turskyddslör€ningeo,, M€dl€m i riksföredirged betyd€r sutodatfukt
medlem i lokal, kretsen i herhkommuo€tr. Vårt rrbefsområde ir fråmst
S{ru}amm.rs kom$un. Hår årbefsr vi fdr rtt skydda bevrrr, vårdr och
utveclh de nstoF och kulturvårdcn som linDs i vår hembygd. Vi år
engegerade i ott bevr.r odlitrgshdslupet med ång{r och beteshagf och
den våxt- och djurvärld vi linn€r dår. Vi vill råddr vårdefulh skogrr ocb
hotrde artcr. Våtomrkemr (mossår, k$rn sjöar, btckar etc) år mycket riko
och liktigr naturtyper (biotoper) som bidmr till vsrirtion och mångfsld.
Dnrfiir såger vi nej till dikningåroch torrlåggningrr avvåtmsrker.

Vi efterstråvår en dirlog med mårkägare ffr Ntt fuformera om olika
naturvården och ftirsdks vinnå fdNtåelse f6r viktcn och behovet rv
nddvåtrdigt håBynstrgsnden. Vi fuDgerar som r€missiNtans till komEuen i
viktigå natur" och lriljöårend€d. Vi g6r sjålvr en pr.ktisk itrsats med florå-
och frutrrvårdsåtgirder vid Mur€D, Kohag€n, SrDdtorp, Billsbo och
Norrsjön.

Föreningsåfttrdetr och frågor därom krn tillskivås/eller rings trlgoo i
styrels€n;

Tom Såvström 337 29. FraDk Nilsron, kaes& 302 87, Mikael Le9påtarlpi 3 15 24,
(j€ll And€Bsor 337 31, Mariann€ Srdrd Nil$on 364 46, Conny Öhrn& 309 59,
Lars P.rsson 362 62. Suppleantr Margar€ta Holm 3 59 63 och K€nn€lh Niels€n 33 8 52.
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Kommentaren

Det tu inte barå de unika !ällnita urskogamå (Europas sista) som skövlas. I
Surahammars kommun huggs del rdag skog som aldrig fttrr. kanske jfinförbart
med Carpenbergamas fiarnfart vid sekelskitet. Nu ryker yi€rligare några av de
å och sista, något så niir orördå, gärnmelskogama i vår hembygd.

Awerkningama sker pä €ntreprenad, dygnet nmt, aven nattetid. pälugglans rop
överröstas av maskinbullrct. Ser maskinförarcn ugglans botråd i skenet av
s&ilkastarljuset eller har skogskonsul€nten mådc ut botsådet med platsband? Se
bara vad soln nyligen h,inde med duvhökens botråd i Billsbo - i dagsljus!

Välkommen som iNenterare!

Just nu inventeras det en hel del ute i nahlfen. Skogsst]relsen har dragit igång
nyckelbiotopsinventeringar på bred tont, SMF (Sv mykologiska f6remng) drive.
ett landsomfatttuide nventeringsprojekt omfåttånde ålla svampgrupper, Sv
ticksällskapet inventemr lickor i ett 5-års projekt ( avslulas 1995), "Steg€t-före"
gDpper letar indikalorån€r och holade dter bland v€dsvampar, mossor, la\,?r m fl
artgrupper, som et! led i biotop- och anbevamndearbet€r.

Krmskapema om viixtemas utbredning och status och dens li\.sniljökav ökar
hårmed, dock finns fortfarande slora kunskapsluckor inom åmn€t. Dårfttr iir det
viktigt med fortsatta inventeringar.

I Naturskyddsföreningen år vi några fi som invent€rar och vi rapporterar nu för
tullt del vi hittat och hitar till mårkågare, m),ndigheler och kommunen. Vi
föreslår i vissa fall också skyddsåtgårder. Ökar inEess€l för inventeringar bland
våra m€dletunar anordnar vi gäma kurser och studiecirklar i åktuellt å.mne.

Inventeringar åI vikliga också för den ftafilida dokunentationen. Ett exempel; jag
hör ibland sågas att trattkanlarollen år mycket vånligare idag äx för bara 20-30 år
sedan, att den sh.dle våIa försumingstålig och t o m gynnas av
ftjrsumingsefeken i marken. Men det ä bala vad vi tror. Hade vi diaemot haft
en svampinventering tår konmuneD tån den tiden hade vi hafi svaret givet.

VålkorDrnen i inventeringsgånget Du också! Du behövsl

I

Omslag: Jagande homuggla. Teckdng Mikael Leppålampi (-76)
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Srktr i (skogs)brckårnå, cårdhrgel

I en artikel i vLT d€n l0 mårs, dtll koihmuncn flb lcitik (av folkpartiet) f6r köpet
åv Hcngårdshotcllet sant ma*töp fur dryg a miljoncr kronor, A{kr
kodnuDalråict S-E Cårdhagc ctt uflalande (se hå{ intil) son ger ånledntug tilt
oro. Når e! koEmun börj$ köpa upp tåtonsnåri skogar och avwrka dessa Iöi att
tjåna pengar, mdrår vi on de styrande inte nissuppfsttat sin roll och sitt ansiår
0ås föiroende).

Vissa av dc aktuella skogsområdeoa hår högå naturiården, exenpelvis
l€rgops$a och slagghögrma. Vi trodde kommmen köpte skog Er att bevam
de!, inte milst för invånåmås rckeationsmöjligh€ter För så borde dct vål vala!?

r s \,\/*;>-4\ --=*-,-

Förenidgsmärkcd snlj€s

!örkgrhinqen SBF i vån förenirgsnamn sråI för Suråhaooårs biologiska
förenhg, vilkct år bckant fbr de flestå. Hur der fina mårkct kon til på 1950:taler
beskivs utftrligt av Harald W€dcrus i förstå Mergusnunrnret l -1990.

Av denna gan a kleDod fims elt antd kva., såvål rock" och hattnårken, vilka
stjrelscn !u såljcr ut ti[ intre$cradg medlaDrnår. M€d tåDkc på mårkenas
sar arvårde har styrelsen beslutat att tå 100 k/st. c€r ockA ett ldlbehövligt
tilskott till föreningskassan.

Mårkena försåljs på udlyker och möten, eller ring kassörcn FraDk Mlsson tel:
302 87. Principen - först till kvam, sållcr!

Filosofiska tankar on skogcn

Eo tralig morgon. Rcgnabdet bar nyss upphört. Soletr lyser igemm molnetr och
skogen skimfir. SoIn lysande annår stsåoker sig solc[s sbålår g€nom grenama
ner mot markens mossa. Trådan ångar. Det år son om allt levand€ andas. En
känsla av vör&ad infiDner sig.

Sedåtr !ågra stcg ill i skoge[ En kvist br],ts, röst6 hörs, en spillkråka sbker.
Iåtrgre bofi hörs bilar. D€n ena veridighelen avbr),ts och ldvs in i deo andra.
Snmden av stillhet var kort tr1en viktig för vålbefnnånd€r.

Skogen bctydd sÄ o€rhfft myoket för oss. Den ger !ån inre både avkoppling ooh
uppladddlg. Visst glåds vi över i,Udå bå{hir*ff och 6vampkorgar, eller övcr ctt
lyckåt fiskåfingc. Mao oftåst & det vikigast att ha varit utq intc lrd vi håI fltt
med oss heE,

Ma4areta Hollrl

LOs kulturstipendium till Leif!

kif Blor*vist, den dukige ramnåskon$taren och medarbetaren
i Mereus, hff tilldelats LOs hilturstipendiun 1995 på 5000 l(Iono..
Dettå utdelad.s på €tt lnöte i åpril i Våslerås.

Vi ld an Leif9cker om ått teclcla och måla portrått och arbets-
miljö€r men också motiv som rlms ircm temåt rahrr- och kultur.
Exempelvis hår nårya torp och gaidå kuttuintressanta byggnadar
avbildals genom åren, vilka vi kurmat beundra på utställningar, bl a
i Stenhuset.

Vi tycker LO ralt en vårdie*ipe[/j.irr'". Gtu$Lt Leil!

Stlrelsen

5
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Dalvägen
Haråld Wcdörus

För de nÄnga mellansvenska
j:lrnboken vår transportfrågån ett
brånnånde problem under I ?oo-tålet.
Del i"I tidvis höckonjunktur för
jämhantcringen och exponen sköt
fan. Snömsholfis kånal kon ju inte
till fönån i slutet av s€klet och mån
var helt hå{visad till landtsånsporter.

Så långt det gick Iörsdke man
naturligtvis utnyttja vintcrfdret. Detta
\.€r helt nödvårdigt når det gållde an
få hem träkol ftån <le milor, sorn
kolåts mder hösten. Och det var
stora ftångde. det gåUd€. Vid
Larsarljö i Lisjö, som med sina två
härdår dock vår ett gånska litel bruk,
gick det t.ex. åt ca. 2000 stigar per
år. En kolstig var drygt 20 hl. Det vår
således mycket kolved som gick åt
och skogamå glesnades ut
orovåc'.ande. De flesta bruk hade
egna skogar, dår kolningen sköttes av
underlydande torparc. Ofta råck€ det
inte och det vår stor konkunens och
ofia tvisler och processer on
köpkolcr, d.v.s. d€t sorn klmde
anskaffas åv sjålvågande
skatteböDder.

Mån m&ker dettå vid Lårsansjö, dår
böndemi un(mEnados med en jumfu
bråmvin (ca. 8 cl.) för varje stig
köpkol. D€t firus antecloåt i
råkeDskåp€ma att det var Hårdens
hustsu, som skötte den här
serveringen och för detta hade hon 2

riksdaler om årct. Det rörde sig om
hammårsmcdsrhåstsr€n Lars Hårds
hustru Lisa Olsdotter. Man tånker sig
gijma att d€l alltid var strång
vinterkylå och mycket snö föIr i
vårldm och mao tycker sig se sjmen
frarnför sig;
Rader av fordon, som fårgar snön
svart åv kolstybb. Pinglor ljude. fidn
råggip håshr m€d rimftost i dnnen.
Andedråk€n stitr som ctr rök fiån
bAde dragare och körksdar. På
bruksbåcken vid kolhuset står hustru
Lis4 rödblorunig och iklådd
filrskinnspåls och håller i åt
förvånlansftlla kolköråre.

På vinterfbret måste också tackjåm
h€m för helå året. För Lårsansjös del
kom det från h),ttoma i Norbeig ja
ända bon fiån Crangårde, €n fiird
som måste ha tagit flera dagar. Så
långt det gick följde flon sjösysteirn
och mlrar. I det senåre fallet måste
man iblånd stampa våg Iör ått !ålen
skull€ hånga ned.

Det Iårdiga ståogjåmet nåste fråktas
ned till utskeppningshafinsma vid
Målaren under dcn återståendc tiden,
når d€t !"r bafma* och man var
trugEn att ånvånda hjuldon. Alltså
måste någoilunda tar*omliga vågar
byggas ocb det var kostsfint.
Larsansjö taktade sitt stångjåm på
elt våg ö!€r sko$n till
Köping, dotsanma giorde också

bniken i Vesterbergslag€n.

Det hår sågs med oblida ogon av
mågisFåter i Våster&. I naj 1759
sånde de ut t!å henår, Lars
Bergström och Sam Hellbcrg for att
rckognoscera en våg nellåD Lisjö
och Gudlbo lbr att locka
tmnsportema över till Västerås håtrm.
L. Loricbs ba. i sin bok "Vågror och
gåst8il€rgårdm i Vås$lånlåbd"
åt€.givit protokolet fiån den här
inspekionen:

I:o IJrtu Lisjö lötbi Ta\bo och
Kallnoru tory till torpet kallat
Trappan, ungef en trördedelt nil,

belanns ktunag, yilken medels,

fy nng at gus, som ndra dr att
tillgd och någa Iö stenars och
buskars undantödj@de ldtt.ligen
kah fönandlas ti lan^vög.

2:oYidarc ifrån torpet Truppan ti
toryel Uryjöbo, son skogvahare-
och kronoslqttettdlle, iltet bebos ay
Esbjöm Bergnar| Vester om en
stor osse intill halsen av
Finnslugodossen wgef en hnpp
halvnil, h0 av ganmok writ
kärnAg son med skog beytltt
och belanns ndgo anda jann nark,
någa stenat och på någtuJä stöllen
sidldnt, so ned gus katlyllas och

pL y+4 /,,'ox,
av HL*dUt na''lrtL .
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hjdlpas och dr denna trahen
kronans allfiöming. EUes besåEs en
dnnan vö8 över sanno allnttnninR
son bel@ms wra en gannal ddirtlg
ifte| fnry@ kthpe i edstet fötbi
Lagafto totp och dörigenon dkem
till Finnslug@t, neh som natken wr

yckct mefa stenig och ojtlmn, sä
fa et d2n besyörligote och
kos&annare aft upprödja.

3:o Övet nosshalien vat ungeför 50
fannar ej nt'cket sidltlnt, wrcst
ka,elbrc och fylning ltxteligen gör
tilwlest att få god och last vöA

4:o Non on JinnstuC@1 belmns
ridvöE 6)er en hbd och gansko
stenig maflt oJAnn och ned
berghtllar och dölder ungeför en

Iddedels nil ihtill beryet
Tjdderhöllan kallot och stnes denna
tenainfordn drtgaste aÅetet och
största kostnaden, Ma*en, son
tilwme höfl ti Storu HåIsbo,
tillkonner nu Fllma btuk.

Sedan foruättcr en ingåedde
beslsivniog av dcn Alerståcndc
frrdshåckan Farn til Guilbo. Till
slut luD8]gj\\s:'Ene an Lisjö gåtd
och Gnibo Lytka ahses yögen oy
oftens inbware inalles till en och

I Våster8 begrundadcs detr hä
råF,poietr och nran tyckle ått det
verkade bli en kosbam historia.
Däför utrustades följaode & en ny
exp€dition, demå gåtrg på order av
Iandshövditrg€A BaroD Frie&ich
FrieseDdorfr. Nu dello& förutom deu
fönrtdonde Lårs Bergsröm

latrtrDåtaren Pehr Billsobicr. Dessa
kårtlade 6n ny sffickdn& rom skullc
leda förbi Ustsåtrgsbo ågor och dclvis
sarnrnaDfalla ncd don vf& som lfugt
scDa.e byggdcs mellan Guilbo och
Rarnnfts. Mcn nu pro!€st€råde
bnikspatsorema på Bocltrårn$ar ocb
Fäma. Den tilltänlta vågcn skule
trtuDligen kontrra att drågas &lr
åkerma*, tiilhörndc dcssa bn*.
Följd€n blev att mån nödgades återgå
till det föråla alt€måtivet.

För vå8åöet€t ånsu ldes €tt antal
dalkarlar och det vår dårlbr vågen
kålades Dalvågen. Dalkarlar åtog sig
rcgelbundet såsorgsårbete hä .edät
bergslågen. Såludå r€r titrmennån
från MoIa och IrksåDd ånstålldå ftrr
byggEnde av jåmbodetr vid Lalsansjö
år 1803. Alltoog, dct hår vågafteret
pågick 0nder åletr 1763- 65 och Där
det lff fårdigt hade det kostlt
Västerås ståd "nögm och 80000
daler kopparnyt', som var en
ansenlig surrum på deo tiden.

Det visåde sig \,ara cn utohordentligt
dålig investerbg. Magisrat n hade
rålflat med att å vågen indelad fö.
underhil på dc otki beml!åndc!,
men det håde desså ingen lult m€d.
Dessutom fortsatte brukspatonema i
Våst€rdalama att fraktå sitt stlngiåm
lil Köping. Brist€n pA undcrhåll
giorde att nan ett åtrtal år s€offe
konstaterade att våg.n " verkcligeD
nu år så kleo ått d€n med lass
svårligeD kan nyttjås".

Ända h i våra drg.. kuDde nm fitlja
Dahågen della! Kållrnorn ooh
TrappaL Jag hrukade gå den några

gång€r varje år. Den var då m€st som
en gångsti& men man kunde se stl
den iä uppbyggd med grus. D€ snå
grustågen, som nfu|ndes i rapporten,
kunde spå.as sfax intill. På våren
brukade det våra goti om murklor
king dessa. Ofta stannade jag vid det
garnla, vattenfylldå h"rtsbrottet. Satt
dår och åt min smörgås, medån solen
glittade i det klara våth€1, diir
storå, svarta dykarbaggar simmade i
djupet. Ibland kom någon

ttensalamard€r vickande på
stjfieo. I ett litet kffr intil, stigen
fanns €n av kornmunens å
råxtstållen för tåtört. Den klibbiga,
insektsflngååde bladros€ttetr låg
fyckt orånpå mossan och de små,

djupblå blotnrnoma !"r mycket
dekotativa. Når mån kom över bron
vid båcken låg ruin€rna .fter torp€t
Tråppan, m solD en idyll, men
minnånde om fornr dågals slit och
arbete. Delaa av skorsterustocker
stod kr€r och trågra åldrigå,
mossbelupna åppeltråd. Ungskogetr
höU på att åte.er&ra d€ foma
åkertegåma, Taastår, s!"anbåttor och
lövsånglle hördes idn olikå båll.
Numera utb,r€der sig ctt stort hygge
över stigeq som utplånats av
skogsnaskinemas djups spår. Bron
över båck€n år bort€, m€[ åDDu kan
man promenera nÅ8ta 100-tals m€ter
på den gådla Dalvåg€tr och tånk.
tillbåka på dess historia.

ba tk<:rkt-. byyfe vägen /7;:- 6r


