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Medlemsblad för  
Hallsbergs Naturskyddsförening 

Nr 2   2009 

Besöksrekord vid stugan i Herrfallsäng. Under den ena av våra båda  
jubileumsturer med buss gjorde vi ett fika- och informationsstopp här.  

Två bussar med 50 personer i varje stannade till i vårkvällen. 
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Från redaktören 
Detta nummer är det första med färgbilder. Priset för 
färgtryck har gått ner och vi firar Naturskyddsförening-
ens jubileumsår med färgtryck på vissa sidor. Det har 
gjort att programmet flyttat till slutet av tidningen, men 
jag hoppas att du hittar det ändå. 
 
Sture Hermansson 
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 Vi var elva personer som deltog i vår 
senaste studiecirkel med utgångspunkt 
från Isabella Lövins bok med titeln 
”Tyst Hav”. Det var en intressant bok 
men också en bok vars innehåll fick 
oss att känna oss upprörda och lite 
maktlösa över det sätt som havens 
naturtillgångar utnyttjas och skövlas. 

Några av dom lösningar som hon 
pekar på är: Inrättande av marina re-
servat; Samarbete och dialog; Skärpt 
övervakning och högre straff.; För-
bjud dumpningen av oönskad fisk
(fångst); Bättre ursprungsmärkning 
för oss konsumenter; Fri forskning 
och lägre fiskekvoter.Vi kände att 
något mer än att bara läsa boken skul-
le vi väl göra, så i början av mars 
skrev vi till miljö- och jordbruksmi-
nistrarna för att få svar på Sveriges 
syn på några frågor. Vi undrade bland 
annat om: Sverige var villigt att inrät-

ta fler marina reservat på sitt territori-
alvatten; Vad statsmakterna gör för 
att komma till rätta med det olagliga 
fisket och hur man såg på nu gällande 
fiskekvoter.  Från miljöministern har 
vi fått svar och där hänvisas till reger-
ingens webbplats www.regeringen.se. 
Jordbruksministern funderar i skrivan-
de stund på våra kluriga frågor. Vi 
kan rekommendera boken för läsning 
och önskar Isabella Lövin lycka till i 
sitt nya uppdrag som ledamot i euro-
paparlamentet: 

  
Du som är sugen på att delta i före-

ningens studiecirklar får ge dig till tåls 
till våren då vi planerar att erbjuda en 
cirkel om fåglar och fågelskådning 
och en om fjärilar. 
 
 Lars Holmgren 

Programmet vilket brukar finnas på 
mittuppslaget finns nu i slutet av tidningen, 
tyvärr utan studiecirkel denna höst. Men 
till våren... 

TYST HAV- SENASTE STUDIECIRKELN. 
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Sommaren rusar på, och när jag skriver 
dessa rader, närmar vi oss augusti. Den-
na härliga årstid, som tyvärr alltid går 
alldeles för fort! En lång sommar ligger 
framför en, men plötsligt tar det bara 
slut, och allvaret står åter och bankar på 
dörren. 

När sommaren kommer reser jag 
”hem” till västkusten. Den ljusa årstiden 
tillbringar jag i Kullavik, två mil söder 
om Göteborg. Det är mitt smultronställe 
på jorden, som jag alltid återvänder till, 
även om jag är ute och reser en del. Här 
träffar jag familjen och mina gamla vän-
ner. Det är här jag har mitt hjärta! 

När höstmörkret snart sänker sig över 
mig, ska jag drömma mig tillbaka till de 
underbara dagarna, då jag seglade ut 
med min kompis i hennes lilla segelbåt 
och hoppade iland på någon av alla de 
öar, som ligger strax utanför vår hem-
mahamn. Veckorna efter midsommar 
var fantastiska, i mitt tycke alldeles för 
varma, men havet värmdes upp och in-
bjöd oss till ljuvliga bad. Vattnet ute på 
öarna var klart, varmt och salt. Vi njöt i 
fulla drag! 

Jag ska minnas alla kulturella aktivite-
ter. Varje sommar gör jag ett besök på 
Akvarellmuseet i Skärhamn på Tjörn. 
Årets utställning handlade om Elsa Bes-
kow, och det var inte svårt att ta till sig. 
Efter rundvandringen går man in på de-
ras restaurang ”Vatten” och äter en ut-
sökt middag. Det blev stekt rödtunga 
med champinjoner, räkor, skirat smör 
och färskpotatis. Till efterrätt åt jag hal-
lonparfait med frukt och chokladflarn. 
God mat och dryck är livet! Man blir 
aldrig besviken, när man sitter på deras 
altan med havet kluckande intill, och 

äter av deras fantastiska mat! 
Det har även blivit teater denna som-

mar. Dramatiserad stadsvandring i 
Kungsbacka, då vi fick träffa gamla kän-
da profiler från flydda dagar, som t.ex. 
Kungsbackagumman, hon som hjälpte 
de sjuka. 

I Äskhults by, söder om Fjärås, spela-
des ”Tre avsked”. Byn är ett kulturreser-
vat, som tack vare en rådig man, lycka-
des räddas till eftervärlden. Den består 
av fyra gårdar, varav de äldsta delarna är 
från 1600-talet. På den tiden skrevs byns 
namn Eskholtt och man tror, att det be-
ror på den rikliga förekomsten av ask-
träd, som användes till djurfoder. 

Första torsdagen i varje månad är det 
marknad i Kungsbacka. Det är bara ett 
måste att åka dit. Marknaderna i Kungs-
backa håller hög klass, jämfört med 
många andra. Det finns mycket att hand-
la och pengarna bränner i fickan. Armar-
na blir bara längre och längre ju mer 
dagen fortskrider. Till slut sätter man sig 
mitt på torget och slickar i sig en itali-
ensk glass med smak av mint och cho-
klad eller något annat smaskigt! 

Kungsbacka är en kommun, som är 
mån om sina turister. Det bjuds varje 
sommar på en mängd aktiviteter, och 
man får ligga i, om man vill hinna med 
allt trevligt. 

Kära naturvänner, jag hoppas, att ni 
alla har haft det bra och kunnat njuta av 
sommarens härlighet. Nu vill jag hälsa er 
hjärtligt välkomna på våra möten och 
utflykter denna höst, som snart stundar. 
Tag gärna med er vänner och bekanta, 
så blir vi fler, som kan glädja och inspi-
rera varandra.  

Ingela Wallin 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
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Några av Ingelas sommarminen 
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Äntligen  

var det så dags för årets höjdpunkt 
inom Naturskyddsföreningen, att få 
resa på Rikskonferensen i Stockholm, 
där vi skulle fira 100-årsminnet av före-
ningens födelse! 
Många tankar och förberedelser hade 
passerat förbi, i mitt huvud. Jag var 
tvungen att inhandla en ny festklänning 
och väska till högtidligheterna i Stads-
huset, där jag skulle träffa Kungen och 
Kronprinsessan Victoria. Och hur 
många har sett mig i klänning förut? Jag 
bara undrar! Och hur många tror, att 
jag kom i närheten av de kungliga? Men 
numera har de ju alltid bildskärmar på 
alla stora evenemang, så det var inga 
problem, man såg ordentligt.  

Men nu tar vi allt från början. 

Tidigt på fredag morgon den 15 maj, 
steg Annemarie Pettersson från Ham-
mar och jag, på tåget i Hallsberg. Förra 
året reste vi också ihop, när vi var på 
Riksstämman i Borås. Det är roligt, att 
åka tillsammans med någon, som man 
trivs med. Vi anlände till Stockholms 
central och lyckades hitta Roslagsbanan, 
som sen tog oss till  

Åkers Runö, Åkersberga.  

Konferensen inleddes på Runö kurs-
gård. Annemarie och jag anlände mitt i 

invigningstalen, där bl.a. vår ordförande 
Mikael Karlsson och generalsekreterare 
Svante Axelsson pratade. Därefter tala-
de Roger Olsson, som är redaktör för 
föreningens årsbok, ”Hundra år av en-
vishet”. Några av författarna presente-
rade sina kapitel, som blev inledningen 
till eftermiddagens seminarier. Och så 
var det dags för lunch. Det blev som-
marbuffé med en massa godsaker bl.a. 
lax och kyckling. Allt som serveras, är 
så långt det går, ekologiskt odlat. 
Efter den goda måltiden, vandrade vi 
alla ut i markerna. Vi fick vara med och 
inviga ett nytt naturreservat på Runö, 
som heter ”Näsudden”. Det blev nya 

RAPPORT FRÅN NATURSKYDDSFÖRENINGENS 
RIKSKONFERENS I STOCKHOLM 

15-17 maj 2009. 

Ingela Wallin 

Naturreservatet Näsudden invigs 
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tal, sång och tårta, innan vi gick en pro-
menad, bland stora buskage av blomman-
de slån. 
Eftermiddagen ägnades sen åt seminarier 
i olika grupper. Annemarie och jag hade 
valt, att vara med i Havsgruppen. Övriga 
ämnen var Jordbruk, Skog, Klimatföränd-
ringar och Miljögifter. 

Till Stockholm 

På kvällen reste vi alla med båt från Runö 
in till Stockholm och Slussen. Det blev en 
fin guidad tur in till huvudstaden, genom 
Stockholms skärgård. 
Vi anlände så till Clarion Hotell på Sö-
dermalm, där vi skulle bo, och där även 
själva Rikskonferensen skulle äga rum. 
Lördag morgon startade så med en härlig 
frukost, där allt fanns att få, medan vi såg 

ut över Stockholms trafikerade vägar och 
Globen. 
Dagen förflöt sedan med många tal, och 
utmärkelser till folk, som åstadkommit 
goda saker för miljön. Mycket var på 
engelska, då vi hade många gäster, från 
världens alla hörn. Naturskyddsförening-
en fick mottaga födelsedagspresenter av 
skiftande slag, från föreningar i andra 
länder. Från någon fick vi en stjärna, men 
det fattade jag aldrig riktigt. Vi tittar upp 
i rymden och pekar på Naturskyddsföre-
ningens stjärna! Däremot begrep jag, att 
ICA lovade att inte ta in jätteräkor i sitt 
sortiment mera. 
Även denna dag serverades det lunch. 
Man kunde välja på kolja i vittvin och dill 
eller Boeuf Bourgignon och rotfruktsgra-
täng, eller också smakade man på båda 
rätterna, allt efter behag! 
På eftermiddagen var vi åter på seminari-
et om havet, fast den här gången var det 
på engelska, då några av våra gäster var 
närvarande och berättade om sina länder 
och deras havsfrågor. 

Kvällen närmar sig,  

och det är dags att förbereda sig inför 
kvällens festligheter, att med andra ord 
försöka göra sig vacker! Det är inte lätt, 
men man gör ju så gott man kan! 

Slånet blommar på Näsudden 
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Klockan 18 blev vi hämtade med bussar 
och körda till Stadshuset. Där var inte 
den röda mattan utrullad, men väl den 
gröna. Naturskyddsföreningens ljusgrö-
na färg, som idag finns på nästan allt i 
föreningen. Vi serverades först en väl-
komstdrink i Gyllene salen, där vi 
minglade runt bland hög och låg. Där 
var många kända ansikten, både från TV 
och politiken. Sedan var det dags att slå 
sig ner vid borden i Blå Hallen, precis 
som vid Nobelfestligheterna. Nerför 
trappan skrider så konungen med vår 
vice ordförande Lena Eriksson vid sin 
sida, och efter dem kommer kronprin-
sessan Victoria och Mikael Karlsson. 
Kattis Ahlström var vår ciceron under 
kvällen. Det bjöds på underhållning av 
skiftande slag, allt från en snäckblåsande 
herre till Tomas Di Leva och Tina Ahlin, 
som sjöng och spelade piano. Det hölls 
tal till födelsedagsbarnet, som precis 
denna dag för 100 år sedan bildades. 
Margot Wallström och kung Carl Gustaf 
var några av dem som pratade. 
Nu till maten, som jag alltid är svag för. 

Förrätten bestod av rökt sörmländskt 
lamm med färsk grön sparris, gulbetor 
från Gotland, getostcréme med ekologis-
ka äpplen, örtolja och kuvertbröd. Till 
huvudrätt serverades halstrad Hjälmare-
gös med gotländska knipprödbetor, 
bladspenat, knippmorot, rökta blåmuss-
lor, blåmusselvitvinsås syrad med krav-
odlad citron samt ekologisk potatis. Bör-
jar det vattnas i munnen, tro? Efterrätten 
kommer nerför trappan med ett spra-
kande fyrverkeri, precis som den 10 de-
cember. Den består av vaniljkokt rabar-

Dukat för middag i blå hallen 

Ann-Marie tar en drink innan middagen 
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ber med citruskräm och kardemummaba-
varoise serverad med ängel av vit cho-
klad på ett moln av spunnet socker. Jag 
behöver väl knappast säga, att jag njöt i 
fulla drag?! 
Kvällen avslutades i Gyllene salen, där 
det dansades till Peo Jönis och Satin 
Dolls. Då kan man snacka om blåsorkes-
ter! 
Väl hemma igen på hotellet, kunde man 
vackert drömma om sitt livs fest, nästan 
som en bal på slottet! 

Sista dagen 

Vi har så kommit fram till 17 maj och 
vår sista dag i Stockholm. Efter en 
stärkande frukost var det åter samling. På 
förmiddagen var det debatt om Europa-
parlamentets miljöpolitik. De olika poli-
tiska partierna var inbjudna och fick sva-
ra på frågor, som Mikael och Svante 
ställde. Våra gossar är mycket duktiga på 
att leda debatter, och plötsligt känns det 

som om alla tycker lika i miljöfrågorna. 
Men så är det förstås inte. 
Dagens lunch bestod av sejrygg med spe-
nat och parmesanost, gratinerad blomkål 
med fetaost och köttbullar med kokt po-

tatis. 
Rikskonferensens sista gruppmöte hade 
också olika val, som man kunde välja på. 
Vi hade anmält oss till ”Naturnatten och 
Världens största  slåttergille”. Vi som 
kom från Örebro län satt tillsammans 
och tipsade varandra och skrev ihop idé-
er. 
Sista punkten på programmet innehöll en 
diskussion mellan våra tidigare miljömi-
nistrar Lena Sommestad och Olof Jo-
hansson. 

Det blev avtackningar, spelades musik 
och vi hälsades välkomna till nästa års 
Riksstämma, som kommer att gå av sta-
peln i Gävleborgs län. 
Det är alltid en upplevelse, att få vara 
med på dessa begivenheter, som anord-
nas av Naturskyddsföreningen. För varje 
möte man är med på, kommer man att 
känna sig mer och mer hemma. Det blir 
fler och fler ansikten, som man känner 
igen och nickar igenkännande till. Nästa 
år 2010 är ett nytt år, med nya möjlighe-
ter, att följa med på stämman. 
 
 Varmt välkomna, hälsar er ordförande 
Ingela.  

Mikael K. med representanter från de 
politiska partierna 

Svante A. med Lena S. och Olof J. 
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JUBILEUMSRESORNA
Maj 2009

Den 26 och 28 maj 2009 ordnade naturskyddsföre-
ningarna i Hallsberg och Kumla tillsammans bussre-
sor för allmänheten. Anledningen var Svenska Na-
turskyddsföreningens 100-
der två kvällar runt i kommunerna och visade upp 
och berättade om natur- och kulturhistoriskt intres-
santa platser, bl.a. flera naturreservat. Utan svårig-
het fylldes fyra bussar och drygt 200 personer fick 
under ett par kvällar veta lite mer om "smultron
ställen" runt tätorterna. Naturligtvis ordnades också 
med enklare förtäring under de c.3 timmar långa 
rundturerna.  

En längre paus under kvällen gjordes vid Oxaryggens 
naturreservat. Där vandrade vi fram och blickade in i 
en vacker ekhage, Nalavibergs ekäng. Bilder från vår 
och sommar på Oxaryggen finns på sista sidan.

Arne berättar om Den stora sjösänkningen och hur man på 
senare år skapat ett av Sveriges allra finaste fågelreservat. 

Kvismaren på Närkeslätten är en av Sveriges allra finaste få-
gellokaler. Från Öby kulle kan man blicka ut över Kvismare 
kanal och Rysjön i väster och Fågelsjön i öster.  
Området, som en gång var grunda vassjöar, dikades ut under 
1800-talet för att vinna jordbruksmark. På senare år har det 
restaurerats för att gynna det rika fågellivet. Kreatur betar på 
maderna och vattennivån regleras i sjöarna.  Genom flera ut-
siktstorn, plattformar och gömslen har naturen gjorts lättill-
gänglig, - även för rullstolsburna.        

Ett annat stopp under färden gjordes vid Skåle natur-
reservat där vi kunde beskåda den för södra Närke 
ovanligt dramatiska naturen och begrunda förekoms-
ten av järnmalmsgruvor i berget 
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UBILEUMSRESORNA 
Maj 2009 

Den 26 och 28 maj 2009 ordnade naturskyddsföre-
ningarna i Hallsberg och Kumla tillsammans bussre-
sor för allmänheten. Anledningen var Svenska Na-

-årsjubileum. Vi åkte un-
der två kvällar runt i kommunerna och visade upp 

 och kulturhistoriskt intres-
santa platser, bl.a. flera naturreservat. Utan svårig-
het fylldes fyra bussar och drygt 200 personer fick 
under ett par kvällar veta lite mer om "smultron-
ställen" runt tätorterna. Naturligtvis ordnades också 
med enklare förtäring under de c.3 timmar långa 

En längre paus under kvällen gjordes vid Oxaryggens 
naturreservat. Där vandrade vi fram och blickade in i 
en vacker ekhage, Nalavibergs ekäng. Bilder från vår 
och sommar på Oxaryggen finns på sista sidan. 

Ett annat stopp under färden gjordes vid Skåle natur-
reservat där vi kunde beskåda den för södra Närke 
ovanligt dramatiska naturen och begrunda förekoms-
ten av järnmalmsgruvor i berget  

Sture vandrade runt med gästerna bland Herrfallsängs  för-
sommarblommor. 

Det var ingen tvekan om att det för de flesta smakade gott 
med lite mat och kaffe i Herrfallsäng. Ingela, Inger och 
Helena serverar 
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Till jubileumsresorna 
gjorde vi en karta med 
kort information om 
platserna vi besökte. 
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Varje höst arrangerar Naturskyddsfö-
reningen kampanjen Miljövänliga 
Veckan med aktiviteter i hela landet. 
Årets tema ”Mat för ett bättre klimat” 
vill inspirera till mer miljö- och kli-
matsmarta måltider. 

Maten vi äter står för upp till 30 pro-
cent av hushållens utsläpp av växthus-
gaser, och produktionen av djur på-
verkar klimatet mer än hela transport-
sektorn. 

- Egentligen är det inte maten eller 
djuren i sig som är problemet utan hur 
produktionen ser ut. Med Miljövänli-
ga Veckan vill vi visa att det går att 
klimatbanta miljövänligt och att det 
varken är svårt eller tråkigt att ändra 
sina matvanor, säger Emma Schütt, 
projektledare för Miljövänliga Veck-
an. 

Smart med vegetarisk mat 

Det enklaste man som konsument kan 
göra för att minska sin klimat- och 
miljöpåverkan från maten är att äta 
mer vegetariskt och minska ner på 
köttet. Men betande djur fyller också 
en viktig funktion i ett hållbart lant-
bruk. Ekologiskt kött och svenskt na-
turbeteskött från lamm och nöt är 
därför goda köttalternativ. 

Alltid vecka 40 

Miljövänliga Veckan pågår alltid 
vecka 40, i år 26 september till 4 ok-
tober.  
Vill du engagera dig? Hör av dig till 
din lokala krets 
Texten hämtad från  
www.naturskyddsforeningen.se/gron-
guide/vart-arbete/miljovanliga-veckan/ 
 
Vi informerar om miljövänliga veckan 
bl.a. på Hallsbergsmarken 9 oktober 

MILJÖVÄNLIGA VECKAN –  
MAT FÖR ETT BÄTTRE KLIMAT 

Skapa matglädje 
med miljöperspektiv 
Om du är intresserad att laga mat 
själv kan du anmäla dig till vår 
matlagnngskväll i Folkasboskolan 
med Ingela Wernheden Broberg 
som ledare. 
Se programmet sid 18! 
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Åtskilliga växter lyckas leva kvar på 
gamla ödetomter, även sedan husen är 
rivna och ägarna är borta. 

Vid Folkparken låg tidigare flera 
byggnader och naturligtvis fanns väx-
ter planterade kring husen. Av dessa 
finns några fortfarande kvar, såsom 
alpslide (Aconogonum alpinum), berg-
klint (Centaurea montana), trädgårds-
rödfibbla (Pilosella aurantia ssp. au-
rantia), vintergröna (Vinca minor) och 
kaukasiskt fetblad (Sedum spurium 
ssp. spurium), samt inte minst ett be-
stånd av krikon (Prunus domestica 
ssp. insititia). 

Häckkaragan (Caragana arbore-
scens) och syren (Syringa vulgaris) 
lever kvar vid en torpgrund nära 
Dalaberget. Den väldoftande nordiska 
rosen (Rosa x alba - ‘Minette’) har 
också lyckats hålla sig kvar på samma 
ödetomt. 

Intill tunneln vid Stora Älberg finns 
rester efter en banvaktsstuga. Prakt-
toppklocka (Campanula glomerata 
‘Superba’) och silverbuske (Elagnus 
commutata) minner här om banvak-
tens odlarmöda. 

Vid Brunnskullen ligger flera öde-
tomter. Kvar efter tidigare bebyggelse 
finns bl.a. rundhagtorn (Crataegus 
laevigata), benved (Euonymus europa-
eus), höstflox (Phlox paniculata), hö-

strudbeckia (Rudbeckia laciniata), röd-
blommig gullviva (Primula veris hor-
tensis), vitblommig skogsförgätmigej 
(Myosotis sylvatica f. albiflora), nutka-
hallon (Rubus parviflorus) och kvast-
spirea (Spiraea chamaedryfolia). 

Efter Bangatan söder om E.ON är 
numera en park, men som rest efter 
tidigare bebyggelse växer krollilja 
(Lilium martagon) och hybriden mel-
lan trubb- och spetshagtorn 
(Crataegus monogyna x rhipidophylla 

VÄXTER PÅ GAMLA ÖDETOMTER  
KG Nilsson 

Varför inte berika fritiden genom att leta efter intressanta växter. Det finns alltid 
nya fynd att göra. Här är några fynd på gamla ödetomter som KG har noterat. 

Vild eller tam? Brandliljan blommar i 
Herrfallsäng 
Foto: Sture Hermansson 
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MINDRE BLÅVINGE  
Sture Hermansson 

Fjärilarna hade en ojämn säsong detta 
år. Det var några dagar av värme, följt 
av en period med ostadigt väder. 
Den längsta värmeperioden kom i slu-
tet av juni-början av juli. Just då fick 
jag ett hett tips om att mindre blåvinge 
hade synts i det gamla nedlagda grusta-
gen väster om Tomta. Den mindre blå-
vingen är helt bunden till getväppling 
som värdväxt för larverna och har en 
stark förekomst i Latorpsområdet, och 
den förekommer också vid järnvägsom-
rådet i Laxå. I övrigt var det tveksamt 
om den förekommer i länet. 

Jag hade aldrig sett en sådan fjäril 
förr, men jag använde ett par eftermid-
dagar till att leta blåvingar i trakten av 
Tomta. Det visade sig att den verkligen 
var mindre än andra blåvingar (som 
ändå är små fjärilar) och dessutom 
brun, men om man letar bland blom-
mande getväppling och ser en liten 
brun fjäril fladdra fram på någon deci-
meters höjd över marken är det, i all-
mänhet, den mindre blåvingen.  

Flest exemplar syntes vid den nyan-
lagda vägen till stenbrottet vid Tomta. 
Där växer det rikligt med getväppling 
på de grusiga slänterna längs vägen. 
Tretton fjärilar höll till där den 24 
juni. 

Några fler rapporter, via artporta-
len,  finns från Närke, bl.a. från Ros-
torp vid Pålsboda, och ett exemplar 
sågs i Herrfallsäng där det växer rikligt 
med getväppling. 

Ut och leta nästa år. Du kan kanske 
göra fynd på fler platser 

Mindre blåvinge vid Tomta i Hallsberg. 
Att bilden är i gråskala gör inte så 
mycket för utseendet på fjärilen. Den är 
grå och brunfärgad med lite små stänk 
av blått. Du kan se bilderna i färg på 
Www.pbase.com/stureh 

I år kom det en ny fantastisk 
fjärilsbok: 
Dagfjärilar i Örebro och Väs-
tamanlands län, med text av 
Claes U. Eliasson som också 
skrivit texten till dagfjärilarna 
i Nationalnyckeln. Där kan 
man bl.a. läsa om den tidiga-
re kända utbredningen av 
mindre blåvinge. 
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Svanar 
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1. Vår reseledareÅke Teljå informerar 
om naturreservatet vid Glänås. Där 
finns ett alldeles nybyggt stort utsikts-
torn med en imponerande uppfarts-
ramp mellan trädkronorna för rull-
stolsburna. Det är meningen att här 
skapa ett nytt Naturum. 

BILDER FRÅN ÖSTGÖTARESAN 

4. En märklig orkidé satte myror i 
huvudet på oss. Efter ett tag blev vi 
på det klara med att det var ett flug-
blomster som saknade alla färger 
utom det gröna klorofyllet. 

2. Vi spanar ut över Tåkern där 
vi  bl.a. kunde se bort mot 1000 knöl-
svanar. Ute i vasskanten framför oss 
dansade ett par knölsvanhanar runt 
varandra i någon sorts revirstrid. Det 
ena paret hade en stor kull med ny-
kläckta dunungar.  

3. Kämpande svanar i Tåkern. 
Den vänstra svanen avreagerar sig just 
med att jaga bort en gråhakedopping 

5. I solskenet vid Västra väggar, 
branten ned mot Vättern på Omberg, 
drack vi eftermiddagskaffe och förbe-
redde oss för hemfärd mot Närke. 

6. Under vägen hem stannade vi till 
en stund  i Rogslösa och beundrade 
och begrundade den vackra gamla 
kyrkporten. Järnsmidet lär vara gjort 
omkring 1175 av en lokal mästare. 
Åldern på dörren har man räknat ut 
med hjälp av dendrokronologi, dvs. 
vetenskapen om årsringarnas olika 
tillväxt under långa tider tillbaka.  
Nederst på bilden är en skildring av 
frestelsen i paradiset. Vi ser ett äpple-
träd, Eva, ormen och den frestande 
Satan. - Överst på dörren finns en 
jaktscen. 

Naturskyddsföreningen i Kumla arran-
gerade en bussresa med natur och kul-
tur i Östergötland. 
Här är några bilder från resan. 
Text och foto: Arne Holmer, utom 
bild 3 och 4. som är fotograferade av 
Sture Hermansson. 
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HÖSTPROGRAM     

Våra vänner i Kumla har också ett 
intressant program. 
www.kumla.snf.se/ 

Våra arrangemang  
sker i samarbete med  
Studiefrämjandet 

Lördag  
12 september 
 

Svampexkursion 

Samling kl. 9.00 vid Konsum Hallsberg 

Ledare: Karl Gustav Nilsson 

Tisdag 
15 september 
Kl. 20.00 

Astronomikväll med experter 

Beroende på väder kan det bli annan tid (Ring och kontrollera innan 
du åker). 

Samling vid Kumla kyrka kl. 19.00 

Arr. Kumla naturskyddsf.  Ledare: Harry Gustafsson tel. 019-50 70 411  

Lördag  
26 september  

Vandring i Dovrasjödalen. 

Samling 9.00 vid Konsum Hallsberg  
eller 9.30 Vid parkeringen till Reservatet. 

Ledare Inger Eriksson och Karl Gustav Nilsson  

Onsdag  
30 september  

Skapa matglädje med miljöperspektiv. 

Vi lär om och lagar mat i Folkasboskolans hemkunskapssal. 

Ledare Ingela  Wernheden  Boberg 

Kostnad 100 kronor per deltagare max. 15 deltagare. 

Anmälan: Lars  Holmgren 0582 / 41289, Inger Eriksson 0582/13075  

OBS! 

Det har hänt att vi har varit tvungna att ändra i programmet . 

Kontrollera med vår hemsida www.hallsberg.snf.se  innan du åker ut. 
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Fredag  
9 oktober  

Miljövänliga veckan 

Föreningen medverkar med stånd på Hallsbergsmarken  

Söndag  
22 november  

Adventskaffe med  medlemmarnas bilder. 

16.00 Knuten Hallsberg.  

Frågor? Ring Sture Hermansson 0582-135 87 eller Arne Holmer 0582-407 58 

Glöm inte att ta med matsäck när vi åker ut i skogen. 
Stövlar eller kängor är bra att ha där ute. Ta gärna med vänner och bekanta.  
Alla är välkomna! 

Vi är en krets av 
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OXARYGGEN 

En majkväll med gullviveblomning 

En svartribbad vitvingemätare su-
ger nektar ur en midsommarbloms-
ter på midsommardagen. 

Gulvaxingar i gräset 

Ovan: Brudbröd 
Till vänster: Grönvit 
nattviol 

Sexfläckad bastardsvärmare 

Fågelbär (vildkörsbär) 
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