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Kommentaren
Hej alla medlemmarl

Nr3 1995Ärg.6
Kootåktblad fitr
Naturskyddsfitrening€n SBF

Surähåddrr

Mergus utges med 3 nuiiner per år och tu gråtis för me<tlcnmama, Bidrag
luppiatser etc.l velkomnas. Adrcss; Mer€ius c/o Tom Såvström, Stonbovå8of 12,
73534 Surahanunar tft . 0220/33729.

Vi i nåturskydilslöreniog€n arbetat alla mot €tt och ssrnmE mål; vl vlll v{ms
om nåturens mångfald, öka mihniskors miljömcdv.t&do ooh h.ndlini, hllt
eukelt vilrna livet. En €kologiskt hållbar uweckling år vArt rton mil för lllt det
arbete vi lågger der på möten, kurser, inlormalion, cxku$ionor, ii ollkoll ultryckt
allt vi gör inom Naturskyddsfbreningen.
såttet att stödja verksamhcton å. att bli lrlidlom. Dol kostar
230 Ia. (Fullbelalande) och 30 kr. (Familjemedlem), dÄ ingAr lidninS.n Svorigcs
Natur. Sätt in medlemsåvgiften på poslgiro 90 19 09"2

Bli medlem. Bäsla

Flora- och fåunavård. Vi gör åkiva natrw&dånde insatsd i Murol, Kohågcn,
Sandtorp, Billsbo och Nonsjön Vill du bli en åktiv nåtur- och
kulturlandskapsvardare ?ir du mer än tälkommen!

För€ningsärenden och frågor därom, konlaka någon ur styr€lscni
F, aik Nd$on J0287. Mjkael Lippälanpi I152''
Kie! Ande6son 3J731. ManM€ Svarrt Nilsson 30'146 Comv Öhman 10959'
L;ts Po sson 162b2, Suppleanler Matgd! €lå Holn I5963. KmneLh Ni€kGn I I852

Tom S.vstron 13729,

oISLÄcsBrLD: Sldensvansar r rön.. Te.knlns: Le!t
ol{sLÄcsBILo B}LislDA, Ånsskovå11. Tecknlns: Pekk!

Mergus flyger vidare, vilket också stora mängder (tusentals) av björktrastar och
sidensvansar gör och har gjort hittills i vinter.
De glarllla åglama livar verkligen upp vinterlandskapet, inte minst i tiitortemas
"birande" träd och buskar. De hiil fåglama lär vi nog glädja oss åt hela viniem,
äiiu dignar riimligen nånga rönnar åv nnga bäktasar.
Ånnu ett exernpel på hur vi i trädgård, pårk och bostadsomraden sjålva kan
skapa - "Mer natur dåI vi boi"l

Att det gamla tippen-områd€t söder om Sumhammars Bruk en gång varit ett
ffigeleldondo ?ir det nog få son kiinner till idag. Därfitr publicerar vi i detta
nurnmer en anikel fiån VOFS (Vä{tmanlands omitologiska fttrenings) kontaktblad
nr 3 1972, skiven av Göran Lundqvist. Göran bodde då i Suraharnmar och var
aktiv i fåttbiologguppen Thema Nah[ae. Atikeln har visserligen någa år på
nacken men iil inte mindre intsessant fttr det. Bl a får vi veta niir den til Sverige
sent invan&ade skrattmåsen ftir fijrsta gången håckade i Surahammår.
Med artikeh uppmiirksarfinar vi också Birger Andenson, 94 år i februari, som
var med och bildade Surahammars biologiska förening ar 1954 N?irjag santalar
med Ame Persson {år iag v€ta mera om Birg€r;

-"

Hån var aktiv redan 1952

i

de

studiecirklar om fågelk?lnnedon

sorn

man, Birgers odiskutablå svar

och

arrangemdes i Bruksgfudens regi. Han
var SBFS Grand Old Man och titulerad€s
icke blott skåmtsamt för '?.osenberg"
vid ftireningssanma.komstema- Han har
inte vårit de stora ordens och gesl€mas
komnentar€r till företeelser i naturen mr
lågmiilda, lugna och vål underbyggda. I
början av 60"talet fick Birger, på ett

i SNI, mottaga ftirtjainstTill proffessionen var han

rikstusmöte

diplon.

gjutare, o€h äldre surabor vet vilken
ställning en giutare hade".

lilrser Änderssor studera. kartån,
Biursiön

1955.

@-J
Personligen harjag oågra fina minnen med Birg€r, bl a ett fiån just nldnnd!
Tippen. bet var en seniLrnikväll imillen på 70-talet, vi var diir fttr att lvssnå cller
o'ffådels sista (?) komknarr och eller en av de fö.sta näklergalama som sjöng
från de allt mera förbuskade våtångamå. Jag hade hört fåglama kvällen iman och
nu iagit med mig Brrger dit. Nåktergåler "slog" sina slag, komknanefl "snårpt€"
(heh näJa oss) och ett par Fäshoppsångare svinade och Birger sa lågmält;-'Ntr
hade vi gristu.'.

Det år kånt afi det finns ett

rik

Vi gerideua nummer också en utförlig rapport fiån vårt naturvårdsprojekt i

Skogsmuren, otifartande de två senast€ åren Maken till blomningen på slåtterang; 1995 harjag inte skådal utder de tio är somjag följt ängens uweckling. , Ötienastande, men inte oviinlat, kom brudsponama tillbaka Våxtsåsongen 1996
blrr mycket spännande att följa, och då inle båra i Mur€n' fÖrslåsl
S

Alla Mergus - läsare tillönskas en
god fortsättning pä 19961

...och så en liten uppmuntran
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tupporr fiån sommaren 1995

ganska

bruksområdet.
Sommaren 1995 hilckade
par
fislanås, men de har alltid svån att få

I elt kommande Mergrls-llummer äterkomner vi lill Tippetonrrådels nalur och
aner, så som dår ser ut i dag.

Tom

Brukets fågelliv-

-

Z(:ll

7

mgama på vingama, enersom både
räv, grävling och katter strövar runt

diir på nåttema. Det bl€v €n

enda

fiskmåsurge flygg. Det sainrnå
gåller för fisktzimom4 diir l0 par
håckåde men jag såg bara
på vingama.

tld

ungar

!!sr

ås rurår på råker tilr Nerrt.Lt6erlnssanlåssnlneen. 111: T Såvstrdh
svana rödsljän€n, som iDte visat sig
på någrå år nu. Första häckningen av
den gjordes 1978, då boet byggdes i ett veDtilationsrör i en tegelvägg

3-4 par mindr€ strandpipar€ håckade
och diu sås jas två kullar m€d tr€
ungår i vade kull. Något tidigare år
har som mest 7 par av denna trevliga
och nckra vadare iåckår Numem
hå.ller ruderatmarkema på att vaixa
igen och bli slyskog och diu trivs inte
den lilla vadaren som vill ha öppna

ca. 2,5 m. ovan mark. Ett amat år
hittad€s boet i en riwingsfiirdig
byggna4 placerat i ett såkingsskåp
på en €lpanel. I bo€l fams ett rötågg.

grusmarker.

Överraskningar

Dagligen s€r man

st€glitz

håmpling som håckar

i

har en

Den har enlilrgat vita ägg.

Då och då dyker det upp

över-

och

raskningar, som 1995 då en ortolan-

nårheten. Jag

spårv sjöng fiån buskmark€rnå i
början på juni, eller som den
storskarv som flög söderut över

liten \ått€nsanling bakom

Byggnadsavdelning€n son jag spolar

och mderhåller med !?ttetr. Det åt
ett omtyck och vålbesökt fågelbad
hela sominaren, Vathet blandas med
lera som håmlås av hussvalor, vilkas
bon som bekant muras med detta
materialStenskvåtta (2-3 par), sådesiirlå, pilfink och tomseglare häckar också på

onrådet. Dä€mot salalar iag den

bruket

i

september. 1994 intråtrade

insessant företeelse, då etl
fisktånepar slog till och häckade
på papptak€t ti ViirmebehandIingen. Dfiliån vet jag att de hade
fin utsik under ruyningen och de var

en

utom räckhåll för katt och räv.Då och
då sveper duvhök€n som en skugga
över industrin. KJåkor och tamduvor
brular upptåcka den före mig.
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omårdrats

Björn-Lars

till

knallhattslås. Borr-

ningen höll en diameter om 20 mm.

och vikten vår ånser ig. Niir

den

san ade vapenars€nalen mönsfades
av skogvaktaren b€fams det afl Lars
had€ skjutit slut på ålla sina kulor.
Tillgiingliga blyl(lior var fbr små för

I

det senaste numr€t av M€rgus kunde vi läsa att bjömar observerats på
flerå Mll hoB kommlmen. Med anjåg nu beråtta om
lefuing hårav

vi

en hånd€lse

Vi

skogsbetande lseatuen

och låttå&onligt byte. Den vanligen

ftedlige veg€tarialen ku e då al
smak på kött och bli en Auktad slag-

I synnerhet pA hösten gick en
del bjömar över tiI köttdiet för att få

bjöm.

för långe sedan.

befinner oss i Lungsunds socken

i

Vainnland. Det air andra söndagen i
september år 1870. Vallflickan Kadn
Olsson torpet Sjög€rås had€ som
vanligt på morgonen drivit ut fåren på
skogsbete. Hon kommer hemspring_
ande gallskrikande och beråttår att en
stor bjöm kommit rusand€ och slagit
skålltackan. Brodem Gustav fåI tag i
€n bössa och springer till stållet, dä{
bjömen båIer på att kålasa På tåck-

i

ån. Han brfuner åv en hagel$åm,
men endå verkan blir att bjömen
misslynt av att bli störd i måltiden
börjar {örfölja Gustav. t{an spring€r
för livet, måste slihga av de otympli'
ga tsåskoma och fonsffta i sfumplåsten. Bjömen ger så småningom UPP
lörföljandet.
uppseende,

efiersom oågotr bjöm inte setts i

sakten på många år. De

stora

bjömskauen håde vårit mycket etrektiva. Då kommenderade man ut allt
socknens manfolk utom Pdsten och
klockaren. Sålunda krmgiordes 1832

"ordning för sockenskall inom
Kroppa och Lungsunds soclnar".
Dtir bjöm fttrekom utgiorde de

hans \,?pen, msn ett stycke skinn

fick

blodstånk.

Skogval(arens båda stövar€, som
hölls i koppel, fick snan upp spår.
Bjömen ringades in till en skogbe\tx€n udd€ i Stora Älgsjön nordost
om Sjögerås. Vid ett hygge, son gav

Nu slåpptes stö!?ma, som rusade in i
ett snår. Därifrån hördes ett r]tand€
och de kom lörskiimda tillbåkå med
sr"ns€n mellan benen. Bössbåråma
sköt salvor in i snår€t, men alla !år
nervösa och precisionen dålig. Någon

idevistelse.

Kanske hade Karin i Sjög€rås inte
behölt bli r,idd. Det var en allnårt
spridd Asik att bjömen ald.ig överföll kvifffolk. Om han såg tveksam
ut tillråddes att &a upp kjolama till
bevis. Bjömen vånde då om och lomade bort. Kanske blcv han geftrad.
Kvinnor på den tiden, i l€rje fall På

landsbygden, saknade vanlige
underbenklåder.

var en shmd helt omtöcknad och
lomlörd av den ftuldånsvårda smållen- Når den täta tsltröken skjngrats
syntes ingenting av bjömen, men
mossa och jord vm uppsparkad och
man hittade bssår av bjönragg och

utjårnna skillnaden i kaliber. Nu gåltde det ju storvilt, vårför laddningen
svankmt för såkerhets skull ökades
lill tre gånger det vanligå. Sålunda
gav man sig ivåg lör ått l€ta på björ-

tilhåckligr spåcklager inför vintems

någorlunda

fti sik,

slätldes skynama

upp. D€t var skogvaktam, Lars Andersson, en boklållare
Kungsskogsh)4tan och tre andra. Lars köp
n€d bakom en sten, på vilken han
stödde muskedwdr€t. Drevkedjan,

ftu

verkan av skotten kunde man inte
m?lrka och man bödade laddå om.

vilk€t tar sin tid med mlrningslåddare.

Nu hade Jonas Magrusson i

Gräsbäcken Iått s].n på bjöm€n, som
låg

till

s),nes

livlös och hån gick fran

Nu blev det febril aktivitet den dår
septembersöndagen. Skogvaktare
Lars Gustav LÖnnquisi På Kungsskogshyttan bådade upp allt manfolk
från Isingtiggande torp, s''nnerhet

i

av något
slåg. Dilrfdr gick bud åven till Lars
Johan ADdersson i torpet Bjömfallet.
Trots att han bara !2r 16 år hade hån
sådana som hade

Hämdelsen våckte stort

ett fiestatrde

vars mtu var beråpnåde med yxor
och högamar, sane igång under stort
oväsen. Snan kom bjömen rusande ut
på hygget och nåmade sig snett enot
Lars pass och han siktade och tryckte
av. Av rekyl€n for han bakliing€s och

dutvapen

långe sprungrt i skogen med bÖssan i
olovligheter på brukets ma*er' Hans

bevåpning var ett muskedunder av
ungelår hans eg€n l?lllgd. Det hade
ingått i en såndning skotvapen, som
realiserats lor konafls räkning- Ur_

spnmgligen flintlåsgevär hade det

Au ,ctylen 7br Aaa oaktaTTes.

..
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med y(an i handen. M€d uppbjudande av sila sista l(Iafter rusade
bjömen upp. Jonas, som var trll åretr

komnen och inte lilnge så vig
snubblade på en stubbe och föll.
Över sig fick hår bjömen, som högg
ett kåftigt bett över höger ljumske.
Nu rusar mågen Gustav till fbr att
råddå svårfar och slår med åll kaii
yxatr i huludet på bjömen, som nu
slutgiltigt dör. Det visade sig att

Jag har sett 'tsjöm-dundra" dår
hembygdsgäJden nåra 100

år

i

eft€r

hiindelsen, nåmligen 1968. Når jae
söke eft€r någon som kunde bedtta
mer hihvisades jag til f. Kronojågåren Fritz Kådsson 84 fu, som bodde i

Hyttbåcken.Av natudisa skål hade
hån ingå persoDliga miDnen av hå{delsen, men bade i unga år hört

gubbar beråttq som varil med. Vi
körde med Kårlsson son ciceron

i

långs en skogsvåg och haD nsade ut

fickan snusdosan och €n fidlariq
som båda bår märken av bjömens
ehder Mån fånn att Lårs Anderssons

!"ar bjömen indneats på en Mde i
Stora Ägsjöq kallad Onberget och
visade åven var bjömen skjutits en-

Jonas kom lindrigt undan. Hatr hade

kula gått io vid vå{stså bogbladet och
d€t vsr ofattbårt att bjömen kunnåt gå
så långt m€d dema blessyr.

Efter dm bråvaaletr blev l6-åringen
hyllad som hjålt€ i bygden och fick
heta Bjöm- Iårs. Hars muskedunder
hamnade så smådogom i Lmgsunds
hembygdsg&d, där det ån idag hårlg-

er på våggen och kallas 'tsjömdundm".

lig

taditionen. Den hade

sedatr

forslats dehas över sjön och vidare
tifl Kmgsskogsh]atan. Dår på gArdsplanen hade folk samlats Iör att itrvänta jägama med bytet. Bland annat
en del $nåländingiar, som ddvit oxa.
tåtr sin hemtsakt till "oxhålja" i Filipstad och nu stafilåt till blånd ö\riga nyfilqta. Den flllda bjömen våI en
bjå'sse om 30 lispurd, dls 225 kg.
Skiffiet köptes av baron Sköldebrånd.

Den föne tjuvslqdten Bjöm-Lars
utbildade sig så småniogon till skogvåktare. Ibland kan det vam lå{opligt

till trådgfudsmåEta.e.
Han tjå$tgiorde sedån i m&ga år
att såtta bocken

under Gysinge bruk och Stora KoPpa6€rgs Bergslag. Han dog 1939

vid 86 års

ålder.

Bjöm-Lars var min farfar.

Ejd;n:Yars
e/ter /ok /930

Två säsonger i Muren

Ären 1994 och 1995 i Muren har ur
hävdslnpunk varit likartade. Nöt"
djuren har betat i d€n våstra fållan
och åren i d€n ös8a. Antalet nördjur
har !"arit minst 8 (-10) och antal€t år

(tackor och lann) var 1994 28 st.
och 1995 3l st. B€tesperioden började den 12 maj och avslutäd€s den 3
okober (något senår€ för nötdiuJen).
Fårcns återkomst till Muren har givit
mycket

positit, bl.a. iir båda

8 deltagare kfinpade i
högsorunarvåmen.
den 7/8 då

Vågkantslåttem har på vissa mindre
avsnitt varit ellersått, men ambitionen
år inför 1996 an de flesta stråckomå
ska slås maskinellt. Ett mindr€ antål
björkar har tasils bort från bl.a. slåtterången, dettå för att 8l ner mera sol-

ljus tjll marken. Restaureringen av

sidoma

enbuskmarkemå fortsätt€r som plane"

nurnera vålhåvdade. Bådå säsong€ma
!år tåmligen \,"rma och torra, t.o,mJäiimunrs brunn sinade.

rat. En d€l buskai kommer att sågas
bort, då de annars br€der ut sig över

tuvor som hyser kattfot och
fina öiter. Niir fåren b€tade

Båda åren utfördes maskinell betesputsning i båda Iålloma, g€nom lantbruk€ts försorg. Denna åtgiird :ir ett
mycket viktigt inslag i områdets skötsel, då annårs tu\.tåteln väx€r sig hög

re tillbåka tukade de

ånalra

dä lång-

enbuskårna

håfl, nötdjuren då{emot mdviker enen son ftida. Så om inget görs I?lr vi

och ger €tt förtulat intryck. Putsningen utfttrs i mitten av juli. Den

en en€skog vilket vi inte har för avsikt ått skapa. Tukr, vård och håvd
iståil€t vad dessa marker b€höver för
ått dess s?irprågel ska bevaras.

påfötande gråstillviixten svarar också
g),nnsånt på åtgården.

Nyheaer

ä

1715 -94 drog vi igång giirdsgårdsbygget som avslutades 1718,
efter 13 arbetsmölen. På kvål'en den
l/6 -94 inhägnades våxtplatsen fttr

Den
Fagningen på våren (2414 resp. 2314)
var bådå tillflillera fantåstiska ur vå-

ders),npwkt. Vånårme med tårilar
och lövsångare. Tur med vådret har
vi också haft på Ängens Dag. Den
l2/8 1994 slog vi alla rekord då vi
var 30-40 personer som deltog under
dagen. Såkert vd d€t publiciteten
king gå{dsgårdsbygget som lockade
en del. Senaste år€t firade vi gillet

backrutan samt fl]4tad€s stångslet vid
vippäisbacken, med avsikt att utesliinga bet€sdjuren Fån dessa )tor. I
två år har de nu istållet lagts tiil areaIen lieslåtfad mark. Båda åren har ett
par små'tor slagils maskinellt med
slåtterbalk. Personligen ffiredrår jag

