
På G i Naturskyddsföreningen;

'Vän6r på mormors {d.- bitderoch kåseriav per Burcer.
Onsdag 15/5 kr.19.00 i Folksts Hus. öppet mötål

"Blomsterkvåll i Västsurå oeh lnforma on om tomlåmnlngår
i lrakton". D€n 2Ol5 kt 18.O0idn Stenhusei Hår tinns ocksäiraktensrrnasl€ hasselund och €khåg€ hed iniressant flora, cyketu tykl.
Ledare: Arne Persson och Gdsiå Bard

"Naltlåg€lryssntng - Våst6rslön runt., på cyket. I,lålktiga röster
b.ukar horas lrä. buska, och vassår runr stö;. Vi startar trän
srenhLrset kt. ?2 00 kvåtten d6n 1 juni.
Ledar€, Mika€t Leppåtamploch Lars persson

Fy'lmårsäcke-, pä med stova'na, ojud r.€d vänner och bekanb
ocn möl uppl Välkomnal
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MERGT]S
Årg 7Nr I 1996

' 
rXrrr,

I
I

1

s/d
Kcnnen|arcn,,.,,.,.,.,,.,,,,.,,,,....,.,.,...............................,..,.,.,.,,.,.,,,,..3
Onnilkolning@hko\nilot....,..,,,..,,...,.,,.,.,..,......,.....,.,..,.....,........4
Ant@ Kadsson i aä@nakadory kunde ko|a.....................,........,....7
vätlägtanas ankonst 1996,.,..,,,..........................,,,..,.,,..,...,,,,.,,,,, .10
fae spelat.............................................-....-..... ........................... 1 I
Fån vÅEkAdespetet i stodågetskagen.................................. ....... ,12
Suahanna.s svatupqrupp - tnvenbnngsäEt 1995.. ...... ........... .14
En noeon pä Avtängsnosseo 1974.A3-30.................................. 22
aengt iarcions ne'oinun trtn tato.c'4tt.Jen pä 1s4\tatel..... 2J
Aio*sottnlbo en lDonä*sainad t su6hannaEl,a\tPh.. ....... 26
Kattuggbn eEdick lygiötnAgan och hheten,................-.-........... 28

I Sen a.k hört i narkena........................... . .......-.......................... 30

n*rorr*it
föieningen saF surctunmal



Mergus
Nr I 1996 drg.7

Konraktblad fUr
Nåturskyddsfiiretringen SBF
Surahammar

Nl€rgus utges med 3 nuinmer per år och år gratis f& madlonmmt, Bldnt
(uppsarser etc.) dlko,nnas. Adress; Mergus c/o Tom Såvttröm, gtrnbovllm lll
73514 Suralånnar tft 0220/33729.

vi instuBkyddsfdreningen arbetar ålla mot c( och lmm mlli vlvlllylnl
om nåturens mångfald. öka månniskor. miljönodwnndc ooh fimdllng, hfll
en*ek värna liver. En ekologiskr hållb urvocklir! år vln o mll fU rlll d
arbere vi lägger ner pÄ möt.n, kuBlr, infonnstion, lxkurdomr, F kalt ultrylh
allt vi gör inom Naturskyddsför€ningon,

Bli m€dtem. Bäsra sålr€t att stödja vcrksanhotcn år ått bllnldlom, Dlt kotl$
230 kr. (Fullbetalande) och 30 kr. (Famiuem.dlcn), dA lngt tld0lnt.r sv.dt
Natur. Sält in nedl€msavgifter på postgiro 90 19 09.2.

florå- och frunavård. Vi gör aktiva [aluwårdand€ insalscr i Muron, Kohngon,
Sandlorp, Billsbo och Norrsiön. Vill du bli en aktiv n tlr. oclr
kulturlandskapsvardare är du mer ån vålkommenl

För€ningsårenden och frågor däron, kontakta någon ur sllrelsenl

Ton SåvstrijD 33729. Frank Nilsson 10287. Mildel Leppålampi I 1524,
KjeilAndc6en llTl I, Marianne Sv,ird Nilssn 16446, ConnyÖhman 109t9,
Lars Persso.36262, Suppleånter Margareia Holm 15961, Kennelh Nielsen 11852.

Omslsgbild: Nalt i kolninssskogen. Teckning Leif Blomkvist

NI

Kommentaren

I naturskyddsföreningen engäg€rår vi oss liir ått våra o€rsättliga naturvärd€n ska
bevaras. skyddas och värdas. Dct kan ske på lnångå olika sålt, varav ett enkeh år
att slödja föreDingen genom att vara m€dl€m.

Vi år €ngageråde i att försöka säkerslälla storfågelskogen, tjådramas skog. Och
då råck€r det inle aI fiån awerkning uMantaga endast själva spelplalsema, det
kävs större ar€aler långt ulanför dessa. Ilädramas revir kan liknas vid tånbitar,
utgå€nde liån spelets centrum.

Vi arbetar fdr att de rika och viirdefulla våtrnarkema ska bevaras och att Dya
skapas. För de låg€lintresserade måste lisjö ängar ha hög prioritet. Dessa
våtångar nlgör tillsanmans med Norsjtu och Sörsjön ett intemationellt
skyddsvårt våhnarkskompl€x för flltlande och rastande sångsvanar, gåss, änder
och vadare. Det har inte rninst innevarand€ våren-96 visat, då Lisjö varit en av
Iänets mest välbesökla fägellokal€r, gållånde såväl antalet fåselindivider som
{ågelskådare I

Äter igen tar vi i komrnentaren upp den biologiska mångfalden i den iåtonsnåra
naturen, utifrån entomologen Rune Wideofalks uppsats otn bj,ijrksplinbonens
ansrepp. I öreninsen ska vi ha en liberal syn på d€ av björksplintborren angripna
tråden. De kan få stå kvar och bli till nlta för mossor, låvar, skalbaggar och
vedsvampär. Dagens stådiver i skog och mark leder till ok',nnesawekningar och
dåmed borthugening av biologisk mångfaldl Det handlar om altitydföråndringar,
kunskaper och €tt stort f;ins av ödmtukh€t inför livels våv.

Gläds åt d€ fina
lerigal

Tom S

vers.adema nedan och gör som niltbiolog€ma- håll slövlama

Sol och vårme jas vänla! på
ljurlula vindar och tåqfar smä

Vinrein s1äppE sitt härda !äg
lack du vår som kon idaq

Nu jag lever upp och hoppas
alt nacuren snart skall knoppas

Vilken lycka, och
på vad liveE allr lag

nrg skånker
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TextTo6jömHolrnstedl TeckningL.ifBlomkvist

Om milkolning och kolmilor Milrök

Kanske år jag inte rätt person att skriva
on kolning; det finns ju fiulu
milnniskor kvff som för sitt livs-
uppehtile arbetat med skogskolning
och som kan berätta hiirom. En fd.
arbetskamrat, Alf Lindstsön, bamfödd
i Våsterbotten, b&jåde redån som
pojke årbetel med kolning. Hån hår
beråttat Rir nig och välvilligt delat med
sig av sina erfarenheter. Mycket fiIms
också att låra om detta i böcker.

Jen*ontoret hade fbn i vÅrldcn
kolalskolor och en pe$on var dåJ
heltidsanslålld tån 1890-lalct och
åamåt för att utveckla kolnings-
teknologin. Men ,rket och verk-
samheten har nånghundmåIiga anor
och garffnal t'adition i våra mellan-
svenska skogar.

G€nom tråkolningen avser man att ui
veden fi'åmstlla €tt högvärdiet bränsle
som besitter de nödvändiga egen-
skap€ma för dess största anvitndning,
nå,mligen vid jämframstållningen.
Tråkolningen bedrevs i !årt land dels
genom kolning i mila på i skogen
spridda bottnår s.k. skogskolning, dels
på sårskilt avsedda områden, s.k. plats-

kolning. Vid platskohing€n utfördes
processefl dels i milor dels i ugnar.

Merparten av aåkolen framstålldes
genom skogskolning. Verksårnheten

\,år scdåh grr nllt koncontrarad till
bergsl6g.ma, d& d6n rtörsla ko[.
surtioncn ftums. Skogskol.ningan i
Nonland blov intss$ant i ooh m.d
jämvågamas utbySSnrd; mr{ bodrav
kolning i omrAdcn nårn t jtrivå8!.
linjema.

Förbrulodngln rv hlkol var ol, Ännu
vid 1920.talcts inilng utp*tttldcs
vedåtgan8ln vld hdab lrlkols-
hantcring till l0 % tv lntvwrhhton.
Konsurntionon iv bAkol lulnlnlrlde
und.r hö8koqjukturon ar ItlT b!ro-
codo på att vi dl kundo .lljr ob.yån-
såd. mångd.r !v rtll tlll vopon-
indust icmå lmdqr förrh vlrld.krigct.
Undcr cpokcn skrov Dln Aldartlon
sina visor och diktor,

Der konjukuncdgång och doflation
som följde dirckt cfter första !fflds-
kiget blev kolningens död, skullc mrx
lite djårvt huna såga. Är 1921 kolades
exempelvis inte många milo. i stora
delar av bergslag€ma, Den våxande
massaindustrin konkorerade med
kolningen om ved€n. Priset på tråkol
rakad€ i höjden till den grad, att de
svenska jämbruken blev olönsåmma,
nedlåggning och bmksdöd hotade. Nya
metoder vid ståIfiåmstållrdngen gjorde
det nöjligt att anviinda svavelhaltiga
lossila brihslen - stenkol och olja -
utan att slutprodukt€ns kvalitet blev

Dan Ardersson

En gång åodlösa skogar, dår urb€rgen stupade stå
bortom svindlaDd€, vida mrmr diir timrnåmå dtdstysta slå

Dä vålvde i smälrvi! hetta ett bål under stybbade bryn
Där turnlade våldig och vilgrå deD ftåna röken mot skyn

Där king en sotig mäoska rned ögon som matt porslin
orh svettades hen und€r sotet i de våssaste vindåmas vin

Håns sjål kunde brinna som andrås, hans bröst hade håt

och haDs läDgtan steg m€d röken ur skogarnas eviga ro

Han sjöng och hans 6ång blev röken ftån en bål som helt

Det år vin och svart och försvinner, det :ir mikök och
ingeoting ner
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lidande. Många av bruk€n levde vidare,
många lades ned och kolningen i
tidigare omfattning ar4og, men rtgiorde
fortfarande under 1920- och 1930-talen
en viktig inkomstkålla för kolanorpama
i t.ex. Rannås.

Andra vairldskrigets avspårmingstid
medförde ett tillålligt uppsving för
kolningen Gengaskol IBr framdriloing
av bilar och tsakorer m.m. behövdes.
Metodema m€d kolring i ugn fick då
framträdande betyd€lse.

Björkkolet \."r tungt, energinkt och
omtyck men svårare att llamstålla,
eftersom björkstaftnar iir kokigare i
växten och besvårliga att reså milor av-
Löw€d innehåUer ona 4-5 ggr. så

mycket fosfor som barv€d och kunde
dårlör i ganla tider ej anv,indas vid
jilrifiamställningen. Jåmets hållfast-
hetsegenskaper försänmdes av fosfom
och blev 'tallbräckt", dvs. skört vid
kyla.

I vår hemtrakt anvlindes triikolen sedan
garrunalt mest vid olika hzirdffirsknings-
metoder, t.ex. lancashire-smidel, sant
till smideskol. Nonut och i våster-
bergslagen slukade masusnåma stora
mångder träkol. Som mest åtgick ca. 4
miljoner dagsverken per år ftjr
kolninssarbete i Svcrige.

Spåren efter kolnings€poken finns ånnu
kvar i suraskogama och del ,ir trakMs
ganska ön mellan milbottnama. En
nilbotten :ir rund, ibland något upphöjd
och ofta beuu€n med smågnnar. Där
hrr då stätt en resmila, denra miltyp
kom till vårt land med vallonema på
1600-lalet och koln success;!.t att

konkurrera ut den rektangalfonnlda
liggnilan. Spår €fter en sådan finn! i on
sluttning i skogen vid f.d. torp.t
Björksnar€t i Seglingsb€rg. Den största
milbothen som jag kånner till finns på
Trugsboskogen. Många milbottnar
had€ nann: 'Halwägsbotten" låg
halwågs mellan fllvsbomwen och
Seglinsbers, på "Kusbotten" på
kFkbyskogen i RåIrmås hade vargen
synts ell€r eingats, osv. Skogshistoriskt
ör det viktigt an spårcn fiån kolnings.
epoken inte yttedigar€ utplånas cll€r
Erstörs åv okogsbrukmatodor och
maskin€r,

Kolarkojoma utmårks ofrtlt andl3l av
d€n st.nsamling, lom utgjort
eldh&den, D. nrdruttnldo kdvålgdDa
bildar ibland avlån8! upphöjningar i
jord€n i vinkel mot cldhårdon, Många
bruk lillåt dock into stt kolrrkojoma
fick stå kvar eftcr att kolninl!!åsorgcn
upphört för årc| dcssa kund! anvåndås
av tjuvskyttar fbr övcmsttningl

Att den omfattande kolningcn i våra
skossmårker pAv€rkåde olika nåtur-
v,fden iir sjålvklart. Mm vet att slora
ornråden blev uthuggna . Därtill betåde
kr€rrur fritt på skogen. Det skapades
en luckjgare skog ned ett glesare

trädbesrånd, sannolikt på gotl och ont
för vL\lcr och djm.

3-4 nilor hålla och födå en håst på
gården, att hugga och trsnspodera ved
och timmer på vintem.

Då slåtler och skörd och allt öwist
höstarbete var avklaral nirdigstålldes
inköming av milomå och kolning och
utdrivning utfördes. Så snan hen bar
på sjön (Nadden) började ftamköming
av kolen till brulet En nila på 12 farn-
nar klnd€ ge 20-25 stigar kol (en stig
är lika med 20 hektolit€r). Efter
kolköming€n vidtog den n:tnnda tim-
mer och måssavedskömingen resten av

Anton återkom ofta till kvinnans arb€ts-
insats pä torpet. Torparmor hade
nårga syssioro€h hon fick till och med
våIa med i skogen då miloma r€vs ut
ftjr€ jul, då hon bar slåckvatten, och
var milån "hel" kunde der gå åt myck€t

På Bålsnakanorp (som på d€ flesta
liknande arrendetorp i ramnästrakten)
hölls en grupp på 5-7 mjölkkor, håst,
någon gödkalv, gdsar, höns och även
får för€kom. På nästa sida finns en
kanå som visar ägoma till Bälgmakar-
tor? liån början på 1900-talet. Torpet
hade slått€r på bl.a. Sågnäset.

Anton Karlsson i Bälgmakartorp
kunde kola

Dåjag på 1950-talet växte upp i rorpet
Elis€berg som låg våster om Slora
Nadden bodde Anton och Måja Karls-
son i Bälgmakartorp, någon kiloneter
liirge söderut. Jag minns dem väl från
min bamdom och uider min sejour i
Rainnås och på senare år i Sum fortsat-
te jag att då och dä hålsa på i torpstu-
gan. Hos dessa gäst\,år iga månniskor
stod alltid dörren öppen. Anton avled
nu i tåas, 93 år gämmå1.

Denne gamle arfendator och kolar-
torpåre tycke om att beråtta om gainla
tider, sårskilt som han hade en intr€sse-
rad lyssnare. Anton var 23 år gaffnal
då han kom med sin far Karl Lårssoo
till Bålgnakartorp i Raruås. Tidigare
hade familjen sysslat med jordbruk i
Salsäter i Munltorp. Den första ftågat
som bruksdisponenten på Rarnnäs,
Kuylenstiema, slålld€ var - "kan du
kola"l Och den konsten behårskade
Arton, åvän om fådem, som var l?iro-
måstarc[ wr med den fttrsta riden i
kolningsskogen. Han fick så urder-
t€ckna arrendekontrakt på nå,mnda

torpstål|e.

Torpama hade nog mest skyldighet€r i
sina aflendekontrak med brulet. och
däri ingick bl.a förutom att årligen kola

Delat @ Extet ow, h@ laSltsJrd Anlo Koltso,s beftuelse, svldrad iABF Kolbd.ks.lLl-
Ien\. Kolartarpat@ htttana .ettctkelobete t Rdnt6 ! bo1a\ tu s1ralet, u d$ htuu8
n ÅLp \t..lL("h,t
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Karun visa. BålgmJ(urorlrs x8o. ftJr c! hundru år
$dan.Ida8 stcr våg 66 genoe omådeti S - N
riktning, D@ gula odlingsoarlen neUb 66:u
och sjön uEöB tjU stöft delen av beudhå8naL.

(Kaaa lrän Rdmas btub orkiv)
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Bälgmakartorp anno 1996
Teckning: Leif Blomkvist


