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ldrärader vi inte, det var n:imligen ganska

Ton &:ivsröh)

Nåtur- och kultur i Seglingsberg,
Vi drog vidaR över siirdenå d S€alins,
26tl
bo. där vi studemde den phåltossten so;
D€t blev en bedynnertic börian oå gdivdes upp dår fttr något år sedan.
I

utflyhens viiderlek - tytigt, Urä;sr o:h backåma kring det garnla
"S€glinsboda"
regn. Men snåningom skingmdes grå_ titade vi på kimningä
i lorm av hus-

t&knet och sna,.t sken solen 6dn m ktd gnmder och viixtpl&teringar
som b€IäF
himmel och der kiindes som en riktis tar om den ganna
byn. Flltr v?ixer bl a
vårdas. Vi började nere oå kanalbanke; plant€md
bok och ett flenål fruktHid.
och hade pl€cis ktivir ur bilama då
Flm siden$€nsår kunde vi sndera i det
Torvhök (honå) kom svepande öv€r oss, gånbe$ånd som en gång ptantendes
kånsk€ efter eu misstyckar jåktjlsök vid som skydd 6r
fasåner.
något fågelbord. Nedåntör lGturation€n

n

mot Fårmansbo slussar, låg en mindre

flo€k giilthder. Strömstai€n lvste dock
rned sin ftånvarc.

Nedanfdr Riittarboståd€n lieger nåsa
gamla kultudryggnader, såsom meieriet.
margelboden, b€ganlugan m
och

luent på fågelfronten. Utsiken njöt vi
dock av i fulla drag liksom av ul.rnen

Ugglekvå[en 15/3
Att lFsna på ugglor i Lisjö är tevligt.
Hiir finns ingen bilb:afik som stör tyst-

från grillbrasan.

naden.

och gråsiska

i

mindre sällskap såJnt en

flock "sålsppof' kring Lisjö Gtud. Vi
awmdåde utflykten med uren att få se
den övervintmnde tiillvråken vid Västec
sjön.

king der eamta kalJuser imponemdes vi av vad bä!"å.rna åshdkommil
då flem grova a3par frilhj ut i våthe! Vi
tog en sisla fiIa uider mtilrim tall(ionor
och såe någå bjöÄrEstar säka fti,a ute
på den tusna Tuti€sjön- I en rijm inril
På ås€n

fl
oss sån någm grönfrkff. Den mätdiga
t^4in tvingades vi konstatera att denna ruin€n efter den brunna h€rrgården blev
affika del av Seglingsberg är i ftrfal. d€t sista vi tog tiu oss på
denna ftvtiga
TrEvligarE är de! d.å med nagasiner på runörä
t

bån I849 och sm
en r€vlig mötee
och feltlokal. Den gan a v:illinektockan
på byggnaden intill studerådes och dess
lagårdsbacken som

LPJ iordnings$illt

hjstoriska ånvändning b€$rdes.

Kring lagården fånns gulsp3rvar. el(jn-

ftr*,r och nået" domrerrar. över T;kie
giirden blture det snått, så vi iog tä upp€ i
beGshågen d.ir reeelbmket Iås. Diir koh
B€dil och clms medhavda brasved väl
tillpass.

Med oss på vandringen hade vi €n handgjord kartskisr signerad Evert Sv€nsson.

Rånn:is-Vnsbo hembygdsörenine, på
vrken mera spiinnånde 6nns markemt, iin
våd som h:ir

ornniimts,

Örnspaning i Lisjö,

l/3

Mulet, nagon rninusgra4 vindstilla, Iäti
d;s och rimftost. Det vår vitdrer ett

i

nötskal dennå dåg d,å det sku e ömsDanas
ffin håsselboberget i Lisjö. Någm ömar

Dilrfiir blev det mycket stimnings-

tullt att lyssna till de ugglor sorn var
Viderdågen livadgr upp av någl" st&r€ igång från sina revir. Flm kattusslor
hackspet,I som r€r i full fiird med att noterades, bl a satt en och rcpad€ i
Iördela ut sinå revir. om vartannat hördes Dalbacken, helt nåra oss. Kdllens
delås mrrringar och det tlpiska överrukning korn vid skj,rmin$dags, dä
"grätand€" vaminsslätel Åven en nör en hökuggla hördes ropa, o.ksa den i
!åcka höll ildgt igång i tållsh{tingen nårieteq strax söder om Dalbacken. F#n
mot Dalba€ken och bakom oss hördes två ett påI dungff laing Lisjö Gtud och
av b€flskog€ns innevånare, tålltitå och Kiillrnora hödes wå homugglor. Även en
to6m€s, Annat som nolei_ades vår grön- pälugela hördes, dock avlägset får

Kt

usdon rcpade$itigt i lhjöowå.{el

broforstorpshållet.

På ltrånden vid badplaaen grillade vi
koraama och b€råtade nåera fantåstiskå
historier.

Åtsmötet

Fagningen

2613

Vid dsmörei fick vi avnjura lina natrirbilder liån bergslagsskosama, s;gnemde

Ande6 Lundin. Två nya

ledamöter

invaldes i styrelsen. Ny kassör iir Valter
Lebenbaue. och ny supplerrlt Urb,n

Andenson. Vålter

:ir

allmiint

Det blev lr.väF inte mycket b€viint med
fa-qningen av v slåttcrii.s i Muren den
27l.1. Regnet stod som spön i backen.
Arbeter utiördes vid senare tillf:illen.

Gökottan ll15
inhesserad och Urbans spec;alitet :ir allt Tlvär fick vi int€ höm nagon gök på
om fiske och fiskar. V€-rmt tack iill de cykeltuen som sick söderut över d€n
avsåmde; Lars Bsenko och Marilme gan a bn*ningsvägen Fån Ståliorp till
nätuF

Svärd, fttr derss insatser i sb.relsedbetet.

Det blev en lantastisk grann vårdag då vi
mdkema kring Västsura.

Tappfallet. På äldre kartor anges namnet
TackåUet). Men vi hade iindock vädrcls
maker lned oss. Sol och v,irm€ vi bjitds.
En åv jagade sork på åsidan av Hovgårds
giirde. Vi tittade på den grova weynotl-

Självklart cyklade

iallen som

Västsuramark€rna l3/4
cyuade ut

i

vi

lisjöbanan till

Slagghögarna, dä \'i påvisades €n jiimåldelsglav på åskijnei Tog sedan gamla

la,ldsväsen, (252rans ftjrebiidåre), eR
stycke innan vi vek av ul över gårdena
och liirbi Fiskånorp. En blå6k svepte

Iågt öv€r Cilleo och en av de öveF
vinhande laillvdklma flög upp över
skogen.

Birger Bjålketur och Ame Persson var
med och becätiade kunnigt om rakens
natur och hltur Inte vissre vi att det
viixte avenbok och mazurbjörk kring
HeFgården. Men nu vet vi var dessa uiid
strr. Birger visade på nånga inrr€ssanta
lräd soln planterats i skogsbmksskolans

regi. Hiir finns också eu mycker fi,1t
bokbesiånd o€h en mäktig lönn, vårs
slalnomkr€is iir imponelärde. Det torde
vam

e( åv suras grövsla tdd.

Vigick

sedan

igenon båssellunden innm

vi tog shlå fikar ute vid

jåmålderc-

gråvejlbt. Solen vainnde och vi kude
hälsa stonpovama välkomna åter tili

vfier på Elov Petterssons
mark, strå{ ;ntill bonbmurklegmnskogen. Inga bombmurklor faffs till

stugan fårns spårstlmplar i snön efter €n

morkulla.

Tidigt i ottan, efter en ner €ller mindre
sömnlös natt, vandrade vi ut i skog€n rakl
nor.ut, på €n stig som gick Sam mellan

AlderMcken och Loberget. Sångsvanar
fanns hin och på en asp nedanfdr berg€l
viixte lunglaven. Stigen fonsått€ viister

om B*irnbsget upp

till

Tisjön

och

Östasjön som omges av den mäki$
Svarwiksmossen. Tmnot och sångsvan
fi'amkallade vildmrksstitnring och 30talet glrttsnäppor viirmde i da kyligå och
hlöta vedreL

vi

hade gemensnnt med

Hä fims ett mycket
intressant o€h spiinnande eklandskap omgiv€t
betade st andängar invid
kjarblå himmel.

hördes.

i

inslag faffls att shrden dungä och
backa-r, såsom vår:lri, tandmt, stormms
och myskmadrå. Framme vid nieeltomet
fick vi s€ en havsöm ute över sjön och

Väste$jömlren.

ftjrslå bi\r&en seglade över oss.

Fårnebofiärden 3'415
Vi vår fem personer som anmält oss lill
övemattineen i den senaste av våra
nalionalparkcr. In i det sista awaktade vi
vädret och det var pa griinsen atr vi sriilldc

ret. Men iv:ig kom vi,

som

Norb€rg och tållsta. Men ack den som
ger sig, snart viirmde oss solen Sån €n

Blekticka och korkmussling flörevisades
på ek i €n backe. Stort antål n),Nlackar
fanns i lövskogen, uppbyggdå på annat
måterial iln barr Manga intr€ssanla flom-

t-ampade

oss och nu dmg spoven enslåka spel övcr

ävent

ulnyk

\ick'

vidare. Även dmna ttflvk avdftå.]er i
hassellunden och med kafie i eklECen.
Det var andm fikat fttr dagen. (Minst två
kåferas&r gåller som bekant på våra
utflyker). Blå- och vitsippor b€hasade

in

Mulen morgoD, s€nar€ aska och hällande
regn. De! började inte så bra på derna

av

Vid en garunal ladå stilldcs gruppen upp

forog"fering. innan

Billingen 25/5

Mälåren. En vack€n blommande apeL
beundndes och stenknäckens skarpa

b€sLåöing, då den saknats heh i år.

ftjr

som sån i en L'iidtopp lång1 &ir ule fEr vi
nog aldrig rikligt svår på.
TrDts vädret var det ett trevligt och
intressant åvenlyr. D€t vsr vi; Lennart,
Mikael, Any, Kristin och Tom, eniga

sista

eiappen på blöta och grcpiga grusväear,
där markema pudrades vita av fillande

snö. Turligt nog fick vi tillträde lill en
rasistuga med spis vid Alderbäcksttr i
parkens södra del. så sn&t nog var både
snrgan och vi upptinade. På väeen till

i stugan åke vi
upp till Ingbo kiillor o{h vidare till

Imafl hemfiird besökles

Ladugårdssjön

Efter en småUig rnåhid

d?ir bl a nagrå

Nordnyra som lisser utanlör parken. Hiir
6nns ett frg€ltom och s!åttråde strandiingar öster om Nordrnrasjön. H:ir noi+
rEdes bl a hilger, bnul kiinhök, fiskgiuse

skap av nfuiå av Stönsholins m?iki
gåsle ekar vid Östertingen. Stormmsen

och gråg:iss.

Avdutningsvis besökre vi del mäkiiga
utsikstomet vid SkekaFbo. Högt ovån
ttidtoppama var synen över Fiimeboliirden betågsnde. Om det var en havsöm

svarttänor och en storskarv
b€virtndes. En sista fika avnjörs i säll

vtixt€ hiir

riuigt.

