
la

rrenare år och kvoteringen av
:k inneburit att torskfisket så

m upphört under våren. Det
6art att bopredation av t ex
im ha påverkat beståndets ut-
ling. Räv har flera gånger ob-
rats på Västrevet under häck-
srid och även setts äta sjöfågel-
Det :ir dock knappast troligt att
edation haft en avgörande in-
an på trutbestånden. Det kan
l Uara viirt att notera att sill- och
nnama häckar på de stora gräs-
sna öarna vilka t ex räven lätt
oå slirskilt vid lågvatten. Havs-
:o dliremot som inte visar en
ig minskning som de övriga tru-
ebygger vanligen boet på soli-
stenar ute i vattnet.
rcr
rcdriksson, R. & M. Tjemberg (reds.)
116. Upplmds fåglar -fåglar,
hiskor och ludskap genom 300 år.

[glr i Uppland, supplement 2.
psa.la-
rcdriksson, R. 1992. Silltruten på
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dend. Bläcku l7:21-31.
Lio. M. 1990. Breeding failure and
oding conditions of Lesser Black-
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Människor och fåglar
-några minnesanteckningar av Boris Engström
Meddelande nr 156 från Ottenby fågelstation

I Calidris nummer två 1995 startade vi en serie kallad "Ölandsminnen".
Vår avsikt är att återkomma med artiklar skrivna av ornitologer som har
haft en del av sin verksamhet förlagd till Öland under 40- och S)-talen.
Det iir inte utan en viss stolthet som vi nu kan presentera en redogörelse

från bl a Onenbys tidigaste år skriven av ornitologen, redaktören ochfilm-
producenten Boris Engstöm. Som tidig ölandsbesökare lcirde han sig
snabbt att cilska vår fina ö, och idag rir han bosatt en stor del av året i
Ntisby, så nära Ottenby som det går. Efter några inledande kapitel om
Boris tidiga ornitologiska utveckling tar han oss snart med till Öland och
Ottenby. Vtilkommen ax ta del av lite ornitologisk historieskrivning.

Fågel-boken står det vackert textat
och målat i röda bokstäver på om-
slaget av skrivboken, förd av min
äldre bror Bengt Engström. Den
innehå11er hans egna fågelanteck-
ningar, allt från vårtecken, mått på
fågelholkar, inklistrade tidningsur-
klipp till fågelnotiser och kåserier.
Dessutom finns notiser om jakt-
och viltvård, om fåglarnas flytt-
ningstider - ja listan kan göras lång.

Boken på 192 sidor kom till un-
der åren l94l-43. Att i smyg få
bläddra i den gav en lyckokänsla.
På sidan två harjag i tunn blyerts
och med lätt valhänt och spretig
handstil skrivit: "Jag började med
fåglar ungefär l94l - Boris". Själv
varjag då bara tio år och min bror
Bengt var sex år iildre. Tack vare att
han generöst delade med sig av sin
entusiasm och sitt kunnande gmnd-
lades mitt naturintresse och det har
följt mig genom livet.
I de årliga interfolierade alma-

nackoma började jag föra egna små
korta anteckningar från början av
1940-talet efter de kalla krigsvint-
rarna. Det var mest noteringar om
vårfåglarnas ankomst och sång
hemmavid.

Spänningen var stor däjag 1944
fick tillstånd att börja ringmärka

fåglar. En månadsgammal kattugg-
la i en ek på vår tomt i Långiingen
i Stocksund blev första märkart.

För Lidingö stads räkning fick
min bror uppdraget att inventera få-
gellivet 1945 i Björkskiirs och Lil-
la Nassa skiirgård i Stockholms yt-
terskiirgård. Efter skolavslutningen
i juni fick jag följa med som säll-
skap och hantlangare. Det var mitt
första möte med havsbandet. Vis-
serligen hade jag i min barndoms
somrar vistats hos mina morföräld-
rar på Runmarö och senare Vindö.
- Men nu mötte den obrutna hori-
sonten mot öster och helt nya f{gel-
arter.jämfört med i inlandet. som
labb, orre (!), roskarl och tobis-
grissla bland annat.

Skoltiden
På hösten började knegandet i sko-
lan igen. Under några år var vand-
ringen till och från skolan viktig för
mina fågelstudier. Den 2,5 km
långa grusvägen var omväxlande
kantad av en trottoar i trä. Det gick
som på räls, långt före skolskjutsar-
nas tid. Vägen var omväxlande och
vindlande efter Stora Värtans strän-
der, förbi stora villaträdgårdar och
dungar av löv- och barrskog.

Författaren och en komknarr.
Foto: Ragnar Edberg.

I samma veva hade min bror in-
köptVårafåglar och hur man kän-
ner igen dem av Rudolf Söderberg
i fyra band. Särskilt del I om träd-
gårdens, skogens och f?iltets fåglar,
tilltalade mig mycket. Här fanns
fåglarna beskrivna och avbildade,
de som jag ofta såg efter min skol-
väg. Det var vid den tiden fortfaran-
de mindre vanligt med en fälthand-
bok (fickbok som det står i föror-
det). Sista delen (IV), Våra fåglars
ägg och bon, kom att bli extra vär-
defull. Tack vare den kunde jag
lösa mysteriet med en liten gråak-
tig fågel, som då och då skymtade
i snåren och som hade en karakte-
ristisk sång. I en taggig hagtorns-
häck fann jag så småningom ett
tunt, nästan genomskinligt bo av

fina grässtrån. Det innehöll fem vit-
aktiga ägg med svag gröngul an-

strykning och var lätt fläckade. In-
för detta mitt första bo av 2irtsång-
are kände jag en viss stolthet. Se-
nare i juni kunde tre ungar ringmär-
kas.

Specialist på myror
I FREDENS ÅR står det på omsla-
get av 1946 års kalender, i den har
jag på årets första dag antecknat:

k silltruten är antalet par be-
bon/ruvande fåglar räknats.



OIINlTOLOGON
or8an för 0rnitDlogtska säLlskspet

Å.ncfugr l94s lluri:lERl

Rsdektlon; Ttveke }1aoh, Cerin Hallgr€n, Alf-l{, JäBerblonr C.-F,LudevaIl
Redaktöt och ensvar16 Lrt6lvsre : f il,st[d,Catl-Itedtik l,trndeval]-

ONNIToLOG IsTA sÄ LLSI(A?E!
ät en ldeell saBE?a€IotBing, son h€y tlll uppgift att vetka föt k4trnedomtr
om och tlli trtfovskandet €v Iandets f&lelfa[r.a, D€nne sin [pp8lft skall
sätlskap€t söke förverkljgs bl,å. Eenon sbt stiBuleta ttIl o11k€ ornltolo-
Eiska Barletaöknlngotr genoB att Enotdna saNmgo!:oflate? red fötedlSg oolr ex-
kd.tsionet ain0 Benon ett utglva en egen tidskrlft, O?nitologen. 

]

Hed dette rltdlag Er ett stadgeföyslag son inom deB nitMste t1detr kooset]
6tt lötelägEss Sä1]skeDetG styrelse fråtr en inoB SäIlskspot vBld kommlttd, 

]_t

Ornitologen kom ut med endast ett nummer. Tidskriffens omslag något beskuret.

"en svartmes i vårt fågelbord. Har
decimerats mycket hårt under de
kalla vintrarna 1939-42" .

En annan trevlig händelse inträf-
fade den I februari efter min skol-
vä9. Länge hade jag betraktat en
myrstack som bearbetats av en
gröngöling. Den här dagen sprätte
det barr för fullt ur ett av hålen. -
Nu eller aldrig tänkte jag och k1ätt-
rade försiktigt och olovandes över
staketet där professor Lars Wahl-
man bodde. Smög mig sista biten
på alla fyra och snabbt med mössan
över hålet för att sedan plocka ut
den bångstyriga spetten. Några till-
räckligt stora ringar fanns inte till
hands, varförjag med gröngöling-
en i ena fickan cyklade till Natur-
historiska riksmuseet. Den protes-
terade vilt med näbbhugg och rasp-
ande klor mot låret.

Efter vederbörlig märkning under
uppsikt av legendariska Greta Ves-
tergren på Vertebratavdelningen
släpptes spetten i det fria från riks-
museets trappa och fågeln tog kurs
mot Stocksund.

Dagen efter passeradejag nyfiken
åter myrstacken, samma sprättande.
Fågeln infångades och till min häp-
nad var det gårdagens ringmiirkta.
Den hade tydligen flugit direkt
hem, knappt två kilometer fågelvä-
gen. Det gav anledning till funde-
ringar om fåglarnas orienterings-
förmåga.

Ornitologiska Sällskapet
bildas.
Föreningsverksamheten ökade
markant på 1940-talet i Sverige. En
sektion för ornitologer inom Svens-
ka Naturskyddsföreningen hade
brutit sig ut, och Sveriges Ornito-
logiska Förening bildades i januari
1945. Den hade redan vid årets slut
1033 medlemmar. Fågelexkursio-
ner för allmänheten började komma
i ropet, anordnade av de stora tid-
ningarna. Därigenom fick ornito-
logerna inbördes kontakter.

Ungefär samtidigt grundlades
"Ornitologiska Sällskapet" som
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hade sitt första konstituerande sam-
manträde den 28januari 1945. Ini-
tiativtagare var Svenska Natur-
skyddsföreningen och enligt "För-
slag till stadgar" heter det bland
annat: "Ornitologiska Sällskapet,
som är SNF:s Fågelsektion, har till
uppgift att verka för fågelforskning
och fågelskydd". Det var sju "stif-
tare" då föreningen bildades. Min
äldre bror Bengt Engström valdes
till ordförande, Alf-Michael Jäger-
blom utsågs till t f sekreterare, Carl-
Fredrik Lundevall, vice ordförande
samt till tidskriftens redaktör. In-
valda blev förutom jag själv,
Bengt-Olof Landin (senare ordina-
rie sekreterare), Claes Thordn, Bror
Tunblad och Lennart von Post. I
april invaldes professor Leonard A
Jägerskiöld (1867-1945), som gick
bort i september samma år.

I den nya tidskriften "Ornitolo-
gen" skriver redaktionen "Olyck-
ligtvis kan antalet medlemmar i

Sällskapet inte bli obegränsat".
Bland annat lade lokalfrågan hinder
i vägen "och det intima samarbete
Sällskapet vill söka nå mellan dess
medlemmar skulle omöjliggöras",
därför väckte styrelsen förslag "att
inskränka sig till ett 20-tal medlem-
mar".

Tidskriften kom ut i endast ett
nummer (Årg I 1945 Nr l). Flera
sammanträden och exkursioner
hölls 1946. Några av medlemmar-
na blev inkallade i militärtiänst -

upp till l8 månader. Även min bror,
som utnyttjade en permission till att
söka efter pilgrimsfalkens bo och
ungar. I samband med en simtur
över Oxdjupet vid Vaxholm föll
han offer för en olyckshändelse,
komplikationer tillstötte och han
avled i november 1946, endast 2l
år gammal. Föreningen fortsatte
året därpå, men upplöstes i början
av 1948.

Fältbiologerna ser dagens
ljus
Nya vindar hade börjat blåsa och i
november 1947 inbjöds fältbiolo-
ger till ett möte i Högre allmänna
läroverket för flickor vid Sveaplan
i Stocklolm. med lörfrågan om vi
ville vara med och bilda en ung-
domsförening för naturintresserade.
Flera av oss från Ornitologiska
Sällskapet gick över till den nya
föreningen. Bland annat Kjell Eng-
ström och Claes Thor6n, som ock-
så höll inledningsanförandet. På
dagordningen stod "Diskussion och
beslut om bildandet av en fältbio-
logisk tngdomsförening". Klubb-
slaget föll och SFU var bildat (4
nov 1947).

Första Ölandslägr etz 7 -17
juni 1948
Kamratkretsen och aktiviteterna ut-
vidgades. I Fiiltbiologen nr 1 1948
redovisades föreningens syften, vil-

Tjdnstgörande och piprökande o

vatorn docent Gunnar Svärdson-

Jågelstationens grundare och I
Ulfstrand i lä av gamla kanonhut
Södra udden, studerar fågelstratT
dag i början av augusti 1948.
Båda blev senare pnfessorer, Sviin
på Sötvattenslabortttoriet, Dron
holm och UlJ.strandvid Zoologiska
tutionen i Uppsala. Fotograf: okfr
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holms C för att föra oss till KaI
Biljetten kostade 24:85 plus I
tillägg för sittplats. Från Kd
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E[ 18 månader. Även min bror,
ilrllljad€ en permission till att
rcfter pilgrimsfalkens bo och
r- I samband med en simtur
'Oxdjupet vid Vaxhotm föll
offer fiir en olyckshändelse,

Citarioner tillstötte och han
I i november 1946, endast 21
mrmel. Föreningen fortsatte
örpå- men upplöstes i början
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xidar hade börjat blåsa och i
ilber 1947 inbjöds fälrbioto-
i[ cn möte i Högre allmänna
nc*et 6r flickor vid Sveaplan
t$ofm- med liirfrågan om vi
*a-a med och bilda en ung-

frrning för naturintresserade.
I en oss från Ornitologiska
ltryer gick över till den nya
f4gsn- Bland annat Kjell Eng-
n och Claes Thor6n, som ock-
öll inledningsanförandet. På
rdningen stod "Diskussion och
r om bildandet av en fältbio-
trtngdomsförening". Klubb-
:t frll och SFU var bildat (4
l9l:7t.

ste öhndslägret:7-17
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rdsetsen och aktiviteterna ut-
k.I Ftiltbiologen nr 1 1948
rkrades fiireningens syften, vil-

Tjtinstgörande och piprökande obser-
vatorn docent Gunnar Svtirdson, en av
fågelstationens grundare och StaJJan
Ulfstrand i lä av gamla kanonhuset på
Södra udden, studerar fågelsträcket en
dag i början av augusti 1948.
Båda blev senare professorer, Svrirdsson
på Sötvattenslaboratoriet, Drottning-
holm ctch Ulfstrand vid Zoologiska insti-
tutionen i Uppsala. Fotograf: okrind.

ka bland annat skulle omfatta
"sommarläger och exkursioner".
Den första sommaren av SFU:s
verksamhet erbjöds medlemmarna
två läger. De annonserades i Fält-
biologen, men tidskriften kom ut
för sent, vilket i sin tur berodde på
pappersransonering (!) och annat
krångel. Därför blev bara ett läger
av.

Nåväl, min första resa till Öland
var inom räckhåIl. Titl Ölandsläg-
ret kom vi att bli 18 stycken. Den
7 juni rullade tåget iväg från Stock-
holms C för att föra oss till Kalmar.
Biljetten kostade 24:85 plus 1 kr i
tillägg för sittplats. Från Kalmar
fortsatte vi med ftirja över till Öland
och Fiirjestaden. Där håmtade vi ut
våra polletterade cyklar och satte
fart mot lblkhögskolan i Ölands
Skogsby, där vi inkvarterades i
trevliga elevrum två och två. Myck-
en och god mat ingick. priset var
maximerat till fem kronor per dag.

Nästa dag satte vi igång med ex-

kursionerna, vilket började med en
vandring ut till Möckelmossen un-
der dr Nils Dahlbecks ledning. An-
dra utflykter gick till Gråborg,
Dröstorpsmossen med rödspov som

sevärdhet, Karlevi ängar och Bei-
jershamn. Det samlades viixter och
skalbaggar, för mig blev det ryest
fågelobservationer. Allt varvadgs
med en mängd cykelpunkteringar.
Höjdpunkten närmade sig, då vi
cyklade ned till Ölands södra udde
för att besöka den nyuppförda få-
gelstationen. Vi kom ditpå lördags-
eftermiddagen och togs emot av vårr

ordförande i SFU Kjell Engström
(ej släkt med föd.) som tjänstgior-
de som observatör.

Det var ganska ljumt, 12", 3 rrls
och halvmulet. Fågelstationens
dagbok noterar "En storskarv höll
under morgonen till vid udden på
några stenar". - Vid den tiden en
högst ovanlig fågel.

Trötta efter dagen och alla nya in-
tryck övernattade vi inne på fåge1-

stationens golv. Klockan tre på

morgonen väcktes vi av stationens
väckarklocka, som placerats på
diskbaljan av plåt för att ge mesta
möjliga oväsen ifrån sig. Sedan
gick vi ut i den ganska kyliga mor-
gonen. Skarven - en ung - satt kvar
utanför udden. En skräntärna fiska-
de och tre knipor lyfte. För första
gången gick jag upp i Långe Jan
och beundrade den hänförande ut-
sikten i alla väderstreck. På återvä-
gen såg vi stora flockar av starar
samlas i fyrträdgården och i Krat-
tet. Ja, så var det dags att cykla hem
till Ölands Skogsby igen, sedan vi
först strövat omkring i Ottenby
lund under ledning av fågelstation-
ens folk. Vädret var klart och varmt
medan vi kämpade norrut i den a1l!
mer tilltagande nordostliga vinden.

Kommande dagar var en del av
oss i Halltorps hage, andra cyklade
till Borgholm. - Mina tankar var på
Södra udden, det var dit jag ville
återvända!

Turistångaren Örnen ankommer till Borgholms hamn en sommarrlag 1948. En hän-
delse som alltid drog mycket folk. Här en skara väntande borgholmsbor på kajen
utanför hamnkontoret. Den sista båtturen gjordes I 955.
Förlug: Nilssont Fortt Borgholm.
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Återfärden mot Stockholm gjor-
des med Sveabolagets vita flagg-
skepp Örnen. Prick klockan 10.45
avgick båten, sakta gled vi runt
hamnpiren och ut på det öppna sol-
blanka havet. Ångvisslan tjöt och
bröt tystnaden under överinseende
av den allmänt omtyckte och sym-
patiske befälhavaren, kapten Harry
Svensson uppe på kommandobryg-
gan. Borgholm och den flacka
öländska kusten försvann ur sikte.
Mitt lörsta ölandsbesök var över.
Jag gick några varv på promenad-
däcket, kastade varje gång lystna
blickar på matsedeln där det serve-
rades smör, ost, sill, blomkålspur6
och lax samt glass och jordgubbar.
Men min ekonomi tillät inte mer än
en enkel biljett och däckplats för 1 9
kronor. Niir kvällen och skymning-
en nalkades drogjag mig undan ute
på övre däck. ett trångt utrymme in-
vid skorstenen blev nattläger och
gav lite spillvärme. Det gällde att

vända sig om då och då
Några gånger till kom jag att resa

med Rederi - Sveas populära båtar
til1 Öland. I en resebroschyr från
fyrtiotalet hette det "under denna
resa njuter man en underbar vila,
utan trängsel och alldeles damm-
fritt". Någotjag verkligen kan inty-
ga.

En sommardag 1950 liimnade Ör-
nen Borgholms hamn för alltid och
i augusti 1955 var det dags för pas-
sagerarfartyget Brynhild - det sista
i reguljär trafik på Borgholm. En
glittrande 37 -ärig epok var defini-
tivt slut.

Åter titl Öland 1949
"TILL ÖLAND - men när..." srår
det inledningsvis i första årgången
av Bra att veta om Öland 1949.
Öland hade blivit allt populärare
som turistland. Ordet turist nämn-
des allt mer. Fram till slutet av
1920-talet var "främlingar" den

Sveabolagets vinjett i en resebroschyr

från 1940-talet. De vita båtarna trafi.ke-

rade Stockholm-Borgholm i mer rin 10
år unde r sctmmarsäsongen.

gängse benämningen, och inte för-
rän sommaren 1955 användes ordet
turistinvasion för första gången.

På södra Öland härskade ännu det
relativa lugnet. Ottenby Pensionat
hade uthyrning med elva nyrenove-
rade rum. Innehavare var fru Anna
Wall som drev pensionatet under
åren 1948-55. "Helinackordering
från 8:50. Bil till förfogande för ut-
flykter till fågelstationen och Långe
Jan. Förbindelse: Tåg från Fiirjesta-
den till Ottenby station". Så stod
det i Ölands turistförenings bro-
schyr.

Vandrarhemmet låg då inrymt i

ett vackert hus av kalksten vid Ot-
tenby gård och dammen. Det drevs
ären 1947 -52 (huset revs i slutet av
1960-tale0. På båda ställena bodde
gästande naturmänniskor, men or-
nitologer ville helst bo på fågelsta-
tionen.

För att få vistas inom fyrområdet
måste man ännu i början av 1950-

"För fåghrnas ögon däruppe tar inte
Öland slut med södra udden utan.fort-
sätter i revet en halv mil ut eller mer"
skriver Carl Fries (1895-1982) i STF:s

tidning i oktober 1939.
Den gamla vägen slingrde sig Jiam över
kalkflisen.förbi Htrhns fiskarstugor. Det
var bara ttn valja vilken av de två
stråken som var mest farbar Jör dagen.
Där fågelstationen ligger idag står fyr-
mästarens gdrage, som är flyttat och
idag står bakom buskaget till vtinster,
ndtmast den vita grinden.
Nlir bilden togs saknades elledningar
ner till udden, först 1948 anslöts flr-
platsen till elkraftnätet. Dtiremot Janns
telefon vars stolprad löper ltings muren.
Foto: Crtrl Fries, utsikt från Långe Jan
en septemberdag 1937.

Årets vadarfätlor (ovan) ställs i orå
vid Kraftet. Till vtinster stationschSt
na Boris Engström, Bo Berken och )
Foto: troligen den 30 juni 1949. Fa

Ringmärkaren Be rtil Sterner, Eksjr

framJör ett hussyalebo unfur det uts
na vid Ottenby eård (t h). Hcir fån1
vttxna och ungar 1 948-54.
Foto: Richard Hylbom, juni 1949.

talet ha tillstånd från Marinto
mando syd. Detta var en kvarl(
från krigsaren och berodde på rx
ens strategiska position.
lmaj 1949 rräffades "Avtal" m

Ian SOF och undertecknad för
tjänstgöra som ringmärkare i jr
månad, med bifogad instrukri
"att noggrannt följa". Ersättnior
en för tjänstgöringen utgick m
"ett belopp om ett hundra (lm
kronor". Vilket faktiskt räckte
varje fall till maten. Det känd
spännande att återkomma till udd
efter fiolårets kortbesök. - Nu sk
le jag vara här en hel månad.

Fyrvägen till Södra udde
"Genom detta alvar gliser tun
spår - det är vägen, som så hiir v
oben knappast ser annorlunda
när man kommer åkande på del
den torde vara en av landets usl:
te vägar, fyrmästaren, fågelforskr
na och fyrbesökarna till stor hat
och förtret. På sommaren gar "r
gen" kanske an - det blir ungel
som terrängkörning på någorlun

.iämn mark - men om höstarna o
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blagets vinjett i en resebrutschyr
l9l0-talet. De vita båtarna trafike-
&ockholm-Borgholm i mer än 10
tfur sommarsäsongen-

se benämningen, och inte för-
iofirmaren 1955 användes ordet
finvasion för första gången.
stirlra Öland härskade iinnu det
tiva lugnet. Ottenby Pensionat
: uthyrning med elva nyrenove-
:rum. Innehavare var fru Anna
I som drev pensionatet under
r 1948-55. "Helinackordering
8:50. Bil till förfogande för ut-
m till fagelstationen och Långe
Fööindelse: Tåg från Färjesta-
till Ottenby station". Så stod
i Ölands turistförenings bro-
rlr.

mdrarhemmet låg då inrymt i
ilackert hus av kalksten vid Ot-

ry gård och dammen. Det drevs
t 194'7 -52 (huset revs i slutet av
trtalet). På båda ställena bodde
ände naturmänniskor, men or-
loger ville helst bo på fågelsta-
en.

batt få vistas inom fyrområdel
t€ man ännu i bör.jan av 1950-

rfåglarnas ögon dtiruppe tar inte
td slut med södra udden utan fort-
tr i revet en halv mil ut eller mer"
;er Carl Fries (1895-1982) i STF:s
mg i oktober 1939.
gatnla vdgen slingrde sigfrum över

flisen förbi Hahns Jiskarstugor. Det
bara att viilja vilken av de två
ten som var mest frtrbar för dagen.

figelstationen ligger idag står fyr-
tarens garage, som cir flyttat och

; står bakom buskag,et till vänster,
nast den vita grinden.
bilden togs saknades elledningar
till udden, först 1948 anslöts fyr-
sen till elkraftncitet. Dtiremot fanns
'on vars stolprad löper löngs muren.
* Carl Fries, utsiktfrån Långe Jan
epremberdag 1937.

Årets vadatfällor (ovan) ställs i ordning framför blommande hundlokor
vid Kranet- Till vdnster stationschefen Richard HyLbom och ringmiirkar-
na Boris Engström, Bo Berken och Bertil Sterner.
Foto: troligen den 30 juni 1949. Fotograf okind.

Ringmärkaren Bertil Sterner, Eksjö, för upp den långskaftade håven

.framför ett hussvalebo under det utskjutande taket på en av ladugårdar-
na vid Ottenby gård (t h). Hör fångades och ringmiirktes cirka I 250
vuxna och ungar 1948-54.
Foto: Richard Hylbom, juni 1919.

talet ha tillstånd från Marinkom-
mando syd. Detta var en kvarleva
från krigsaren och berodde på udd-
ens strategiska position.

I mai 1949 träffades "Avtal" mel-
lan SOF och undertecknad för att
tjänstgöra som ringmärkare i juni
månad, med bifogad instruktion
"att noggrannt följa". Ersättniong-
en för tjänstgöringen utgick med
"ett belopp om ett hundra (100:-)
kronor". Vilket faktiskt räckte. i
varje fali till maten. Det kändes
spännande att återkomma till udden
efter fjolårets kortbesök. - Nu skul,
lejag vara här en hel månad.

Fyrvägen till Södra udden
"Genom detta alvar gliser tunna
spår - det är vägen, som så här von
oben knappast ser annorlunda ut
när man kommer åkande på den -

den torde vara en av landets uslas-
te vägar, fyrmästaren, fågelforskar-
na och fyrbesökarna till stor harm
och förtret. På sommaren går "vä-
gen" kanske an - det blir ungefär
som terrängkörning på någorlunda
jämn mark - men om höstarna och

vintrarna! Då vågar sig inga turis-
ter till Långe Jan, då sveper fåken
fram: det är yrsnö i mer än lovligt
hård vind, föga hejdad av naturhin-
der", berättade fyrmästare Ernst
Andersson för Sydsvenska Dagbla-
dets utsände medarbetare i juli
1949.Det var hårda omdömen.

Här signaturen Reg. (Britt Reng-
heden) i Barometern i slutet av
1940-talet, på väg till fiskaren Wal-
demar Hahn: "Egentligen borde vi
haft pontoner på bilen under väg-
sträckan från Ottenby gård. Allt det
vatten, som saknas i brunnarna på

Öland, tycktes ha samlats ovanpå
flisan för tillfället och bilen skölj-
de upp stora kaskader vatten över
grindar och det ringlande stengär-
de. som utmärker Kronans områ-
de." Visst var den vissa tider helt
miserhbel, om man nu kunde tala
om väg. Men den hade onekligen
sin tjusning. Den gamla fyrvägen
1öpte tätt förbi gården och ladu-
gardslängorna. Vår och höst nästan
ofarbar, ofta vattenfylld och lerig.
Förbi hingsthagen med sin långa
kalkstensmur, där ringtrasten i-

bland rastade på sin flyttning mot
norr. Över åsen slingrade den sig
fram, förbi kungsstenarna mellan
gravkullar och toksnar, genom den
sista utposten av sydlunden och ut
över den kalkvita kostigen. Den var
kantad av luftledningar för el och
telefon, som ofta utnyttjades av
rastande starar och svalor.

Sträckräkning
Min junimånad kom att bli ytterst
omväxlande med många och delvis
nya spännande arbetsuppgifter: få-
gelfångst, boletning och ungmärk-
ning på Schäferiängarna, i Sandvik
och Norrvik, hussvalefångst vid Ot-
tenby gård. Sedan hem genom lun-
den till stationen där praktiskt hus-
hållsarbete väntade. Det blev långa
arbetsdagar och konstant sömn-
brist. Den tidiga gryningen inleddes
med att någon av oss hade "obset"
på udden. Kontinuerlig bevakning
av flyttfågelsträcken hölls under
både sommar och höst. i princip
under dygnets hela ljusa del. Till
rutinerna hörde att bestämma. räk-
na och i dagboken anteckna alla
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fåglar och helst dela upp dem på
gamla och unga individer, med an-
givandet av tidpunkt och flygrikr
ning. Denna registrering av sträck-
et hade börjat 1947 och pågick i tio
säsonger och avslutades 1956.

Det var en fantastisk känsla att
sitta där ute med den nötta och
tunga stationskikaren, l0 x 50 om
halsen och fånga in fåglarna i när-
bild. Kikare var ännu en sällsynt-
het. I flera år och i alla väder kom
jag att deltaga som en länk i denna
verksamhet.

En tuff fältskola där man lärde
sig, förutom läten, att räkna indivi-
der och antal, eller skratta pilsnab-
ba flockar i flykten, i med- eller
motljus på växlande håll. Genom
upprepad träning fick observatörer-
na en enorm säkerhet och rutin att
bestämma fåglar.

Fångst av hussvalor
Om eftermiddagarna cyklade vi
upp till Kungsgården för att hämta
kvällsmjölken. Samtidigt passade
vi på att fånga gamla hussvalor i
sina bon under takskägget på de
skrovliga ladugårdslängorna. En
ibland känslig uppgift som krävde
tillstånd av arrendatorn. Håven på
ca tre och en halv meter fördes för-
siktigt upp framför bohålet och i
bästa fall f1ög någon av de vuxna
rätt in i nätpåsen. På detta sätt gick
vi från bo till bo och om igen, vil-
ket gav resultat. Men det blev allt
svårare att fånga dem, de vande sig
vid vår närvaro och blev alltmer
försiktiga. Märkningarna börj ade
1948 då 1 276 miirktes. Enligt sra-
tionens dagbok (1 I juni), "uppskat-
tades bonas antal till minst 300
stycken". Fångsten kom att pågå i
sju ar till och med 1954. Det inne-
bar att ett betydande antal vuxna
och ungar märktes, därtill gjordes
en ansenlig mängd kontroller.
Drivande kraft var Gunnar

Svärdsson, precis som när det gäll-
de stationens tillkomst. Enligt dag-
boken (Wolf Jenning) den 20 juni
1950 "kunde tidigare fångsr ej

igångsättas på grund av ruttna red-
skap". Två dagar senare var man
igång och det gav "13 hussvalor, av
vilka 9 var märkta, alla 1949 och
tidigare". Den27 maj 1951 skrev
Svärdson till mig på fågelstationen:
"Det är utmärkt om Du kan stanna
en tid, icke minst för att påbörja
arbetet med att kontrollera adulta
hussvaior på kungsladugården.
Skall göras med långa håvar, helst
på kvällen. I fjol blev derta arbete
försenat - hoppas ej i ar. Gå fram
systematiskt och försök kontrotle-
ra dem. Bör göras fr o m början av
juni. Dåir finns massor av kontrol-

ler att göra och mycket viktiga så-
dana. Det gäller deras ålder!"

Det var ständiga bekymmer med
fångsthåvarna. Tio dagar senare (6
juni l95l ) skriver Svärdson igen
och ger besked angående kontroller
vi gjort på lidigare märkta fåglar.
Han tillägger med viss oro. "Beträf-
fande hussvalorna så hoppasjag arr
Du kan skaffa material och göra
håvar diir nere. Det finns ingen här
uppe att anlita (varannan människa
är bortrest) och även om det fanns
skulle det ta förskräcklig tid och bli
svåra transporler. Hoppas alltså Du
kan trolla fram håvar. Rins till

Under dessa sju år besöktes On
gård vid många tillfäl1en under sor

ren fiuni-juli) för märkning av hu
la. Totalt ringmiirktes 4 280 hussr
varav 628 var adulta ooh 3 630 var
låglar. Det försra året mdrktes övr

sen svalor medan antalet miirkta d

ter minskade (se figur l). Om m
ningen beror på att antalet fåglar r

kade eller att långslinsatsen rariera
inte känt. Hussvalan är ingen stor
märkningsart i Sverige och an

märkta t o m 1995 uppgår till 48
vilket visar att märkningen vid 0
by gård utan tvivel är den mest or

tande som skett på en och samma
i Sverige. En stor andel (drygt 501

de fångade adulta fåglarna var f,
som märkts tidigare år ( se figur I
betydligt större andel av de sol
sprungligen märktes som at
(I4,5E;) återfångades under ett s{

år jämfört med de som mdrktes son
ungat (5,6Vo). Denna skillnad kan
på ungfåglarnas lägre överlevnad
också på att en del ungfåglar kan h:
blerat sig på andra häckningspla

Dagen inleddes med nrurkdimma och skjutning i fyren hela dagen. SSV vitut 3m/s,
+10", under dagen solsken och behagligt. Om strdcket skriv.er tjänstgajrande
observatorn Ragnar Edberg i stationens dagbok: "Fjcillvråkar iar ryttlat runt fy-
ren hela dagen utan att generas av skotten". Detta var innan den elektiska mist-
luren inftirdes 1950. Den ersatte i sin tur kanonskotten var I5:e minut vid climma,
för atl varna sjöfarten (inföt I 873).
Celebert besök på snabbvisit till fågelstationen denna dag var Knut von Essen, Erik
Rosenberg och stående Per-Olof Swanberg.

Foto: Knut Borg, söndagen den 16 oktober 1949

Ringmärkning av huss
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Ringmärkning av hussvala

-Faktaruta-

vid Ottenby gård 1948-1954 Figur 1. Antalet fångade hussvalor vid
Ottenby gård under perioden 1948-54.
De kontrollerade adulta fäglarna utgörs
av både adulta och ungfåglar märkta på

samma plats tidigare år.

'ooo-1,-

800

Hussvctla

Under dessa sju år besöktes Ottenby
gård vid många tillfällen under somma-
ren (unijuli) f'ör märkning av hussva-
la. Totalt ringmårktes 4 280 hussvalor,
varav 628 var adulta och 3 630 var ung-
fäglar. Det första året märktes över tu-
sen svaior medan antalet märkta däref-
ter minskade (se figur 1). Om minsk-
ningen beror på att antalet fåglar mins-
kade eller att fångstinsatsen varierade dr
inte känr. Hussvalan är ingen stor ring-
märkningsart i Sverige och antalet
märkta t o m 1995 uppgår till 48 176,
vilket visar att märkningen vid Otten-
by gård utan tvivel är den mest omtat-
tande som skett på en och samma plats
i Sverige. En stor andel (drygt 507o) av
de fångade adulta fåglarna var fåglar
som märkts tidigare år ( se figur l). En
betydligt större andel av de som ur-
sprungligen märktes som adulta
(I4,5Ea) återfångades under ett senare
år jämfört med de som miirktes som års-
ungar (5,6%). Denna skiilnad kan bero
på ungfåglarnas lägre överlevnad men
också på att en de1 ungfåglar kan ha eta-
blerat sig på andra häckningsplatser.

Foto: Stante Joelsson

Flera fynd av fåglar miirkta som årsung-
ar finns också rapporterade från andra
platser på Öland och fastlandet under
senare häckningsperioder. En hussvala
märkt som årsunge i Ångermanlan<I
1951 kontrollerades dessutom vid Ot-
tenby gård ijuni 1953 (836 km från fö-
delseplatsen). En del fåglar kontrqlera-
des under flera år och de två äldsta fåg-
larna mtirktes som adulta 1948 och'var
niir de kontrollerades sista verksamhets-
året (1954) minst sju år gam1a. Detta är
också den högsta å1der som iir känd från
svenskmärkta hussvalor. Förutom de

nämnda närfynden avkastade verksam-
heten ett verkligt långfynd (se figur 2)
Detta fynd är ett av de totalt fyra svens-

ka återfynd som finns rapporterade från
artens övervintringsområde i södra Af-
rika.

Thord Fransson (under medverkan av
Boris Engström)

Ringmiirkningscentralen
Naturhistoriska Riksmuseet

1951 1953 1954 ltr

Figur 2. ÅterfyndiZambia av en hus-
svala mztrkt vid Ottenby. De övriga tre
svenska återfynden i Afrika söder om
Sahara är markerade med svarta punk-
ter.

4r'1

19501949



Mörbylånga efter material, om det
behövs. Men det brådskar!" Tydli-
gen löstes håvproblemet för det
märktes 605 stycken (varav 45 a-

dulta) under säsongen I 95 I .

År 1955 självdog kolonimärk-
ningen. Alltmer kompletterades de

fasta ryssjorna med nätfangst i mit-
ten av femtiotalet. Wolf Jenning
skriver (i brev 7 februari 1996) om
svalfångsten och användningen av

slöjnät (de japanska) att: "Dessa
placerades invid pölar med gegga,

där svalorna hämtade material för
bobygge". Givetvis togs inte lika
många hussvalor med nät, som ti-
digare fångst vid gården.

Ovanstående var ett kort safirman-
drag om fångsten av hussvalor
t948-1954.
När verksamhetsåret 1949 var

över skrev Svenska Dagbladet (1 1

oktober) "Fågelrekord på Öland.
14000 fåglar ringmärkta i år vid
Långe Jan - den högsta siffra som
någon fågelstation i världen någon-

sin noterat". Artikeln avslutades
med dessa rader: "Det är ett intres-
sant hobbyarbete, som utförs på få-
gelstationen på Ölands södra udde.

Här bjuds på frisk luft i obegråinsad

mängd och ett oavbrutet skådespel

av bevingade aktörer av mest skil-
da typer."

Säsongen 1950 - Fyrnatt
"Ännu efter ett halvsekel kan jag
känna spänningen inför en fyrnatt.
Vi märkte snart att dis och måttlig
vind var en förutsättning", skriver
Gunnar Svärdson i Min väg till Ot-
tenby (1988). De som har haft för-
månen att uppleva detla drama, in-
stämmer säkert. Fredagen den 18

augusti 1950 varjag sjiilv på plats,
en av dessa oförglömliga nätter.
Tjänstgörande stationschef Tore
Andersson (19 ll -1992) beskriver
målande situationen i dagboken:
"Vinden ökade till tidvis 17 m/s.
Omkring kl 17 inkom från sydväst
en mycket markerad åskfront. Fyr-

natt! Vid midnattstid äntrade hela
besättningen - åtta man och två
kvinnor uppför fyrtrappan. Vädret
var mulet och något disigt och det
regnade. Ett mycket kraftigt vadar-
sträck var igång och speciellt synes

ljungpipare ha passerat i mycket
stort antal. Andra arter som hördes
var drillsnäppa. kust- och kiirrsnäp-
pa, större strandpipare, grön- och
rödbena, svartsnäppa samt myr-,
små- och storspov. Småtärna sågs

och hördes vid flera tillfällen. Efter
någon timme tappade vadarna av

och småfåglarna intogo deras roll
med svartvit flugsnappare som ab-

solut dominant. Då sikten var jäm-
förelsevis god, hade fyren inte den

maximalt attraherande verkan som
alla hoppats på. Mellan två och
halv tre slutade regnet så småning-
om och en och annan stjärna syn-
tes. Därmed var fyrnatten slut".

Dagen därpå fciljdes av byig vind.
På natten var vi åter uppe i fyren.
Trots klart väder lyckades vi med

N{, ffirf/|zq* t<Akr

StVÄPe*r.r NXr Go,7

Tuschteckning av Gunnar Brusc
september 1950.

håvar fånga 21 fägtar. Bland a

löv- och trädgårdssångare, sva

flugsnappare och törnskata- 'lrt
ligt var att tre tornsvalor, som

störts på något sätt, sågos b
kring fyren. Två av dem fång
med håv." - Den tredje lYckade

ta med håv från altanen.

Tur till Sandvik
Några veckor senare inträffad
ny storm. Med denna kom St

holms-Tidningens utsända rtr
betare Gunnar Brusewitz (text)

Rune Bollvik (foto) "i en öllir

Under sträckrAkningens da-
gar besökte många turister
ud.d.en. Ibland intriiffade
dråpliga situationer. I början
av femtiotalet stotl obser'
vatören Rolf Gillinfrån Göte-

borg på plats vi.d vindslcyddet

när hanfickfrågan av en tu-

rist "vad iir det för svanar
dörborta". Upptagen av att
rdkna fåglar, vände sig dock

Gillin om och sade "knö|".
Hur historien avlöpte tir
ok)nt.
På bilden, i toppluva och
skinnjacka, författaren i sdm-

språk med en grupp turister
som informeras om fågelsta-
tionens arbete.

Foto: Anders Bergman, au'

Susti 1950.

Reportagetecknaren Gunnar Brusewitz i full aktion med ritstift och block i Sandvik, en flock kirrsnöppor ffier Jramför föt
terna-
"10+alet vtildresserade sandlöpare i Sandvik, lappsparvar och rödstrupig piplärka var goda upplevelser under denna blixni-
sit förutom massor av vadare och änder", skrev Rune Bollvik under Brusewitz självportrött i fågelstationens göstbok den I 0
september 1950-
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I Vid midnattstid äntrade hela
ittningen - åtta man och två
mor uppför fyrtrappan. Vädret
mulet och något disigt och det
nde. Ett mycket kraftigt vadar-
ft var igang och speciellt synes
gpipare ha passerat i mycket
tantal. Andra arter som hördes
tillsnäppa. kust- och kärrsnäp-
större strandpipare, grön- och
rena, svartsnäppa samt myr-,
- och storspov. Småtärna sågs

hftdes vid flera tillfällen. Efter
n timme tappade vadarna av
rmåfåglarna intogo deras roll
I svartvit flugsnappare som ab-
tdominant. Då sikten var jäm-
hevis god, hade fyren inte den
imalt attraherande verkan som
hoppats på. Mellan två och
re slutade regnet så småning-

rch en och annan stjärna syn-
Ihrmed var fyrnatten slut".
grn diirpå följdes av byig vind.
rden var vi åter uppe i fyren.
r klart väder lyckades vi med
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a i.fågelstationens göstbok den I0
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Tuschteckning av Gunnur Brusewitz.
september 1950.

håvar fånga 27 fäglar. Bland annat
löv- och trädgårdssångare. svartvit
flugsnappare och tömskata. "Märk-
ligt var att tre tomsvalor, som inte
störts på något sätt, sågos kretsa
kring fyren. Två av dem fångades
med håv." - Den tredje lyckades jag

ta med håv från altanen.

Tur till Sandvik
Några veckor senare inträffade en

ny storm. Med denna kom Stock-
holms-Tidningens utsända medar-
betare Gunnar Brusewitz (text) och
Rune Bollvik (foto) "i en öländsk

taxi skramlande ner längs den olän-
diga vägen". Brusewitz var en ny
bekantskap för mig. Bollvik hade
jag tidigare träffat på SNF och ex-
kursioner. Det blev ett hektiskt blå-
sigt dygn för dem. Vi följdes åt på

en tur till Sandvik. Det var gott om
vadare, minst ett femtontal arter in-
kluderande myrsnäppa. "Fast den

finaste av dem alla hittar vi ute på

en av de låga sandrevlarna. Det:ir
den lilla sandlöparen. Vi står bara
och låter de arktiska gästerna snur-
ra runt över den vita sanden några

få meter framför våra fötter", skrev
Brusewitz.

Ingen kunde då ana att Ölands Or-
nitlogiska Förening skulle bildas
drygt 20 år senare och föreningens
emblem skulle bli en kärrsnäppa
och pryda omslaget (signerat Lars
Jonsson) på Calidris nr 3 19'74. Om
symbollågeln skrev Brusewitz
"Just nu dominerar kärrsnäpporna.

I flockar på gott och väl tusentalet
löper de omkring i det gnrnda vatt-
net vid bankarna och pickar och
plockar bokstavligt talat för livet.
Det gäller att lägga in ordentligt nu,

så att de små korta vingarna skall

orka med den ndrmaste mångmila-
fiirden över havet. Då och då lyfter
de - till synes utan rimlig orsak -
och pilar iväg tätt över vattnet med
samtidiga blixtsnabba kast och
svängar, väldrillade som en jätteba-

lett. Niir alla på en gång vänder upp
de vita undersidorna blixtrar det
som solglitter mot hav och tång."
(ST 17 september 1950).

"En trivsam kväll"
En kvinnlig ringmärkare var något
ovanligt i början av femtiotalet.
Birgit Jörlander från Södertälje
tjänstgjorde under fjorton dagar i
augusti 1950. I den anrika Kalmar
Läns Tidning (nedlagd som daglig
tidning 1962) skildrar hon "hzir va-
ket och småtrevligt" en arbetsdag
på stationen. Här följer ett avsnitt
infört 22 september 1950. "Snart
äts den pinfärska gäddan under
glatt samtal om dagens fågelhan-
delser. Disken klaras som vanligt
av den som står i tur. Vid solned-
gången inställs observationerna.
och en trivsam kväll ligger framför
oss. Tore och Boris bokför noga
alla fåglar, som sträckt och ring-

Under striickräkningens da-
gar besökte många turister
udden. Ibland intrdfJade
dråpliga situationer. I början
av .femtiotalet stod obser-
vatören Rolf Gillinfrån Göte-

borg på plats vid vindskyddet
ndr hanJickfrågan av en tu-
rist "vad är det för svanar
därborta". Upptagen av att
räkna fåglar, vände sig dock
Gillin om och sade "knö|".
Hur historien avlöpte cir
okänt.

På bilden, i toppluva och
skinnjacka, författdren i sam-
språk med en grupp turister
som informeras om fågelsta-
tionens arbete.

Foto: Anders Bergman, au-
gusti 1950.



märkts, och vi andra skriver priva-
ta dagboksanteckningar, lyssnar på

radion eller läser husets dagstid-
ning. Ett och annat korsord löses

under allmänt bistånd. Man dåsar
till så smått och njuter av de aptit-
retande ångorna, som kommar från
köket där Anna bakar sin ljuvliga
toscakaka. Vid z2-tiden kokar te-
vattnet, och vi slår oss ner runt det
stora bordet. Kakan är snart ett min-
ne blott, och vi sitter en stund och
pratar och trivs. För trivs gör vi

med varandra och det härliga livet
här nere. Några långa kvällar blir
det inte, och fram emot klockan 23

säger vi godnatt till varandra." Det
här var åren före TV:s intåg, det
stora lördagsnöjet i radio var Karu-
sellen med Lennart Hyland som
programledare.

I nästa nummer av Calidris
(3. 1996) kommer fortsättningen på

Boris Engströms artikel. Från vår-
säsongen 1951 till Capri 1958, via
svartbenta strandpipare och stäpp-

hökar. Följ med!

Boris Engström
Eskadervägen 12,3 tr

183 54 Täby

Prutgåsd
Martin Amcoff
Meddelande nr 157 från Otten

Det är tidig morgon på Ölands s

ra udde. Fyrens ljuskäg1a sve

hastigt förbi, det är milt, mulet
för ovanlighetens skull vindstil
det första gryningsljuset kniil
några rödhakar och en järnsp

lockar. Konturerna av byggnt
och vindpinade träd och bus

Tömningsdrama i tre akter

Precis som det fonns matlag på stationen, fanns det en tömnings-
patrull för dasstunnan, enligt ett rullande schema. Av någon anled-
ning blev den allför oJiafylld och till brcidden. Ibland kunde det
vara många på stationen, för iiven gdster var ju viilkomna dit,

Ofta var vi (beroende på årstiden) klädda i regnställ, gummi-
handsknr och långstövlar. Först fick tunnan balanseras utfrån kiil-
laren. Det gällde att inte skvimpa över, Såvidtog den långa prome-
naden över ängarna på östra sidan och ned till slutfönaringen i nå-
gon av de jäsande tångbankarna utefter stranden. Någon gång
htinde det som inte fick hända; någon av stövlarna blev sittande fast
i tångenvarvid manfortsatte utan den. Av deframfallande kraftema
fick tunnan sin egenfart och tömning, varvid den redan ljuva tång-
doften fick en extra krydda.

På bildema syns Jörfattaren och Arne Branzell (i kortbyxor) på
anvarsfullt uppdrag.

Foto: Anders Bergman en augustidag 1950.


