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Uddrag af det udsendte rejsebrev den 11. april 2017
Mandag den 15. maj
Kl. 9.00: afgang fra Køge Turistholdeplads øst for stationen ved
langtidsparkering og togbusser.
Ca. kl. 12-14: frokostpause, Råshult.
Ca. kl. 17: ankomst til vor faste base, Göta hotel, Borensberg.
Kl. 18.30: aftensmad
Men det kom til at gå helt anderledes!
Tirsdag den 16. - torsdag den 18. maj
Daglige udflugter. Om torsdagen skal vi bl.a. sejle 2 timer på
Götakanalen, fra Motala til Borensberg.
Fredag den 19. maj
Kl. 09.30: afgang fra hotellet
Ca. kl. 17-18.30 indtages aftensmad på Restaurant Tegel, Rydbäck/
Helsingborg.
Ca. kl. 20: ankomst til Køge.
______________________________________________________
Følgende deltog på turen:
Ebba/ Ralf – Rose/Arne – Anni/Jørgen – Annelise/Leif – KarenGrete/Per – Karen Margrethe – Lise – Merete – Annie – Janne –
Inge – Neel – Marka – Randi – Carl Axel – Folke. (Jon og Bodil
måtte melde afbud pga. sygdom).
Turledere: Ebba – Karen Margrethe – Jørgen
Artsliste ………………………………………………
Planteliste ……………………………………………
Kort ……………………………………………………
Dagbøger …………………………………………….
Lidt om fuglene ……………………………………..
Den hellige Birgitta af Sverige ……………………

Forsidefoto af Arne: nordisk lappedykker

Side 3
Side 5
Side 9
Side 10
Side 19
Side 21
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ARTSLISTE
Fugle
1. Sortstrubet lom
2. Toppet lappedykker
3. Nordisk lappedykker
4. Skarv
5. Rørdrum
6. Fiskehejre
7. Knopsvane
8. Sangsvane
9. Grågås
10. Canadagås
11. Bramgås
12. Knarand
13. Krikand
14. Gråand
15. Atlingand
16. Skeand
17. Taffeland
18. Troldand
19. Hvinand
20. Stor skallesluger
21. Havørn
22. Rød glente
23. Rørhøg
24. Blå kærhøg
25. Musvåge
26. Fiskeørn
27. Vandrefalk
28. Tårnfalk
29. Lærkefalk
30. Fasan
31. Blishøne
32. Trane
33. Strandskade
34. Stor præstekrave
35. Lille præstekrave
36. Vibe
37. Dobbeltbekkasin
38. Mudderklire
39. Tinksmed

40. Rødben
41. Brushane
42. Hættemåge
43. Stormmåge
44. Sølvmåge
45. Sildemåge
46. Svartbag
47. Fjordterne
48. Ringdue
49. Tyrkerdue
50. Gøg
51. Mursejler
52. Isfugl
53. Sortspætte
54. Stor flagspætte
55. Sanglærke
56. Digesvale
57. Landsvale
58. Bysvale
59. Skovpiber
60. Engpiber
61. Gul vipstjert
62. Hvid vipstjert
63. Gærdesmutte
64. Rødhals
65. Nattergal
66. Bynkefugl
67. Stenpikker
68. Solsort
69. Sjagger
70. Sangdrossel
71. Sivsanger
72. Kærsanger
73. Rørsanger
74. Gærdesanger
75. Tornsanger
76. Havesanger
77. Munk
78. Skovsanger
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79. Løvsanger
80. Fuglekonge
81. Grå fluesnapper
82. Broget fluesnapper
83. Halemejse
84. Sumpmejse
85. Sortmejse
86. Blåmejse
87. Musvit
88. Spætmejse
89. Træløber
90. Husskade
91. Skovskade

92. Allike
93. Råge
94. Gråkrage
95. Stær
96. Gråspurv
97. Skovspurv
98. Bogfinke
99. Grønirisk
100. Stillits
101. Grønsisken
102. Gulspurv
103. Rørspurv

Pattedyr

Padder og Krybdyr

Rådyr
Egern
Hare
Kanin

Skrubtudse
Brun frø sp.
Alm. firben

Carl Axel

Stor skallesluger

Foto: Arne
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PLANTELISTE
KURVBLOMSTFAMILIEN
Okseøje (haveart)
Skive-Kamille
Følfod
Rød Hestehov
Tusindfryd
Mælkebøtte
Håret Høgeurt

MASKEBLOMSTFAMILIEN
Tveskægget Ærenpris
Vedbend-Ærenpris
Kohvede (blade)

GEDEBLADFAMILIEN
Dunet Gedeblad

BLÆRERODFAMILIEN
Vibefedt

VEJBREDFAMILIEN
Glat Vejbred
Lancetbladet Vejbred

KRAPFAMILIEN
Gul Snerre
Burre-Snerre
OLIETRÆFAMILIEN
Ask
RUBLADFAMILIEN
Skov-Forglemmigej
Alm. Lungeurt
LÆBEBLOMSTFAMILIEN
Korsknap
Pyramide-Læbeløs
Rød Tvetand

Vibefedt

Foto: Arne

KODRIVERFAMILIEN
Hulkravet Kodriver
Melet Kodriver
VINTERGRØNFAMILIEN
Mose-Vintergrøn

Pyramide-Læbeløs Foto: Arne

RANUNKELFAMILIEN
Vorterod
Bidende Ranunkel
Engkabbeleje
Blå Anemone
Hvid Anemone
Gul Anemone
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VALMUEFAMILIEN
Svaleurt
KORSBLOMSTFAMILIEN
Løgkarse
Gåsemad
Tandrod
Engkarse
Udspærret Vinterkarse
Hyrdetaske
Alm. Pengeurt
Vår-Gæslingeblomst
VIOLFAMILIEN
Krat-Viol
Alm. Milturt
LINDEFAMILIEN
Småbladet Lind
STORKENÆBFAMILIEN
Kløftet Storkenæb

SURKLØVERFAMILIEN
Skovsyre
MÆLKURTFAMILIEN
Alm. Mælkeurt
STENURTFAMILIEN
Skt. Hansurt
Bidende Stenurt
Hvid Stenurt
STENBRÆKFAMILIEN
Kornet Stenbræk
Almindelig Milturt
RIBSFAMILIEN
Fjeld-Ribs

Foto: Annie

ÆBLEFAMILIEN
Alm. Røn
Æble - dyrkede
Engriflet Hvidtjørn
STENFRUGTFAMILIEN
Slåen
Fuglekirsebær
Hæg
ROSENFAMILIEN
Alm. Mjødurt
Løvefod
Gåse-Potentil
Skov-Jordbær
FeberNellikerod
Eng-Nellikerod
ÆRTEBLOMSTFAMILIEN
Krat-Fladbælg
Vår-Fladbælg
Humle-Sneglebælg
Rød-Kløver
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DAPHNEFAMILIEN
Pebertræ

GØGEURTFAMILIEN
Kun blade - plettede

SKÆRMBLOMSTFAMILIEN
Vild Kørvel
Skvalderkål
Pastinak

IRISFAMILIEN
Gul Iris

NELLIKEFAMILIEN
Fuglegræs
Alm. Hønsetarm
Mark-Hindeknæ
Brudurt
Alm. Firling

LILJEFAMILIEN
Alm. Guldstjerne
KONVALFAMILIEN
Stor-Konval
Liljekonval
Majblomst

SKEDEKNÆFAMILIEN
Alm. Syre
By-Skræppe
Butbladet Skræppe

HYACINTFAMILIEN
Udspærret Fuglemælk
SIVFAMILIEN
Lyse-Siv
Håret Frytle

NÆLDEFAMILIEN
Stor Nælde

HALVGRÆSFAMILIEN
Star (hanaks-hunaks gruppe)

ELMEFAMILIEN
Skov-Elm

GRÆSFAMILIEN
Vellugtende Gulaks
Mose-Bunke

BØGEFAMILIEN
Bøg
?Eg

DUNHAMMERFAMILIEN
Bredbladet Dunhammer

HASSELFAMILIEN
Hassel

CYPRESFAMILIEN
Enebær

BIRKEFAMILIEN
?Birk
Rød-El

PADDEROKFAMILIEN
Skov-Padderok
Dynd-Padderok

PILEFAMILIEN
?Pil

RADELØVFAMILIEN
Rundfinnet Radeløv
Murrude
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KÆRBREGNEFAMILIEN
Dunbregne
FRYNSEBREGNEFAMILIEN
Tredelt Egebregne
Karen Margrethe
LAVER
Trefods Bægerlav
Bleggrøn Bægerlav
Fingerkvistlav
Rensdyrlav
Alm. Kvistlav
MOS
Prydbregnemos
SVAMPE
Randbæltet Hovporesvamp
Alm. Blækhat (mod Antabus)
Orange Bægersvamp

Alternativ planteparade

Foto: Ebba
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Kort over det aktuelle område.
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DAGBØGER
Mandag den 15. maj
Bussen startede med at være forsinket 25 minutter, men alle kom af
sted kl. ca. 9.45, 45 minutter for sent i forhold til tidsplanen. Marka
skulle samles op ved lufthavnen - der var rigtig meget trafik.
På vejen skrantede bussen - den gik i stå et par steder midt i
myldretidstrafikken. Når der endelig blev grønt lys, ja, så ville
bussen ikke lige starte, hvilket ikke var populært - de bilister, der så
heller ikke kom over for grønt lys, dyttede løs.
Jeg var meget bekymret - ringede til Dannebrog Bustransport der mente, det nok skulle gå! Vi kom til broen, og ups, chaufføren
havde glemt sit Dankort på tankstationen, så enten måtte vi betale
eller også måtte vi køre tilbage til Danmark! Jørgen tog sit kreditkort
op og betalte 1725 kr., så vi kunne komme ind i Sverige.
På vejen havde vi adskillige små stop og langsom kørsel, fordi
bussen satte ud - bussen var samtidig ikke gjort rent, og toilettet
lignede noget, der var løgn. Da vi nåede Höör, gik bussen totalt i
stå, jeg måtte finde en anden bus – Dannebrog Bustransport var
ikke særlig villig - kunne ikke sådan lige finde en ny bus - påstod de.
Det lykkedes mig via en meget velvillig dansk busbranche at finde
frem til svensk selskab, Bergkvarabuss, som kunne hjælpe os. De
fandt en bus og havde en chauffør fra Malmø, der kunne være der
ca. 45 minutter senere.
Alle Natur-Øst folk er fantastiske mennesker, de fandt selv ud af,
at når det nu var, som det var, så måtte frokosten indtages her på
en sidevej til vej 23, hvor der var lidt træer. Ingen panik - stor tro på,
at det hele nok skulle gå.
Bussen kom som lovet, og så var det et ”Bye Bye” til Dannebrog
Bustransport for altid. Buschaufføren blev efterladt med en bus og
uden Dankort - kun udstyret med en mobiltelefon....
Det viste sig at være en populær beslutning med ny bus, for den,
vi fik, var fin og ren og kørte upåklageligt med en ordentlig fart. Men
vi var nu så forsinkede, at vi måtte springe Råshult med Linné over nu var målet at nå hotellet.
Vi nåede frem kl. 19.35, og heldigvis var aftensmaden parat og
modtagelsen fin - det var lige, hvad vi havde behov for.
Foreningen sponsorerede et glas vin til den dejlige aftensmad, så
humøret blev højt, inden alle gik til ro, godt trætte.
Ebba
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Tirsdag den 16. maj
Vi startede kl. 9.00 med at køre til Västerby ved søen Rengen. Her
er gamle egeskove, og området er holdt sådan, at det er attraktivt
for en sommerfugl, der kun er her og på Gotland. Vi så den dog ikke
- lidt uden for sæson for det, men landskabet var flot. Vi gik langs en
sti ned til søen, der var sådan lidt "skærgårdsagtig" - nogle gik lidt
videre og fik øje på et lille rådyrlam - ret så nyfødt vurderede man.

Rålam

Foto: Annie

Karen Margrethe trådte i karakter som ”plantemand". Hun
opfordrede i bussen alle til at samle planter ind til hendes medbragte
plastikpose - hun forklarede, at planterne ville blive lagt frem senere,
og alle kunne byde ind med det rette navn.
Så ved Rengen blev der virkelig samlet planter, og der blev ivrigt
debatteret om, hvad det var - Jon var her ikke, så vi måtte klare os
selv.
Nogle af dem var Rød Tvetand, Eng-Nellikerod, Krat-Viol, VårGæslingeblomst og Engkarse.
Som Carl Axel skriver: ”Ved skovsøen sås spætmejse,
mudderklire, fjordterne, toppet lappedykker, hvinand, og der hørtes
en rørdrum. Der var gode observationer af et par broget fluesnapper
i skoven, og en lærkefalk fløj over trætoppene.” Der skulle være lille
flagspætte der, men den så vi ikke.
Herefter gik turen til Vistkärret ved Sturefors. 1. stop var ganske
kort - fra landevejen sås og hørtes sivsanger, kærsanger,
tornsanger, gulspurv og bynkefugl.
Herefter kørte bussen et lille stykke, så vi kunne gå ud på et nyt
fugletårn, der blev nået ad en trægangbro gennem en rørskov. Her
var både siv- og rørsanger, og ude i søen så vi sangsvane og
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canadagås; en ’blå’ blå kærhøg fløj tæt hen over os. Over rørene så
nogle også isfugl.
Herefter kørte vi til Sturefors Slotspark, hvor den medbragte
frokost blev indtaget. Meget smuk park. Vejret var med os, lidt varmt
uden at det var for meget og ingen regn.
Herefter gik turen kl. ca. 13.15 til Västre Roxen, hvor det lykkedes
den svenske bus at slalomme sig igennem plantekasserne, der var
sat op som forhindring. Vi gik de 600 meter ud til fugletårnet, og det
viste sig at være et sandt eldorado af fugle. Atlingand, skeand,
brushane, tinksmed, kobbersneppe, fiskeørn, vandrefalk og mange,
mange flere. En svensker fortalte, at Roxensøen nu var bedre her
end Tåkern, for vandstanden i Tåkern var en halv meter lavere end
normalt - der havde ganske enkelt været for lidt nedbør, sne og
regn, og samtidig var der en del måger, der syntes at jage fuglene
væk.
Efter 2 dejlige timer gik turen tilbage til hotellet, hvor der for nogle
var lidt Happy Hour med en kop øl eller lidt hvidvin og for andre en
lille gåtur i byen og ved Götakanalen inden aftensmaden kl. 18.30.
Karen Margrethe havde sammen med kloge plantefolk fundet navne
på de fleste af de indsamlede planter, der blev lagt på et bord med
en lille "post it" med navne på - meget fint arbejde - igen Natur-Øst
folk, der finder ud af det, når nu Jon ikke kunne være med på turen dejligt at se.
Aftenen sluttede med, at vi samledes på 2. sal i fælleslokalet, hvor
Axel gennemgik fuglelisten over et glas medbragt vin/øl. Igen, når vi
ikke havde fuglemand med, så hjalp vi hinanden - både Per og Axel
var til stor hjælp med fuglene.
Ebba

Hotellet

Foto: Arne
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Onsdag den 17. maj
Kl. 9.00 afgang fra hotellet efter et udsøgt morgenmåltid.
Regnen siler blødt ned, og temperaturen er 11 grader. Ingen vind,
hvilket vi, som er vante til danske forhold, er taknemmelige for.
Igen ny chauffør, Dennis, som efter planen skal køre for os resten af
turen, håber det bedste!
Sigtbarheden er lidt tåget, heste og køer skutter sig i læ af store
træer på markerne, fuglelivet meget begrænset.
På vej til Tåkern kørte vi til Skänninge, hvor vi besigtigede "Køge
Torv" dog noget mindre.
På torvet ligger Stadshotellet, som vi i første omgang skulle have
boet på; det er samme ejerforhold som Göta Hotel, som vi bor på
nu.
Naturum: naturcenter ved Tåkern.
Her ophørte regnen, og det blev opholdsvejr. Imponerende
arkitektur med stråtækte tage og mure. Stort flot fugletårn med
udsigt over søen, hvor hovedparten af fuglene var hættemåger, der
har fortrængt mange arter.
Hvor Tåkern tidligere var det bedste fuglested, er det nu Nybro ved
Roxen, hvor vi var i går.
Omberg: flot udsigt over Vättern i klart vejr, som vi må tænke os til
og tro på jfr. spejderne.
Med Jørgens ord kørte vi gennem Sveriges svar på regnskoven:
"bøgeskov i regnvejr".
Vi gør et kort ophold og går gennem skov af graner, knejsende
tæt side om side. Der var ingen orkideer, som vi håbede at se.
Stocklycka: Frokosten indtages under et stort bøgetræ i tørvejr,
men med kolde vinde susende omkring vores hoveder.
Vi kører videre med små stop for at betragte udsigten over Vättern,
som i klart vejr skulle være rigtig fin.
Vi når til Vadstena, og da det stadig er køligt og gråt, får vi
mulighed for at få godt et par timer til individuelt at besigtige Den
Hellige Birgittas Klosterkirke, slottet, byen og fuglelivet i søen.
Ved afgang er vejret blevet lunt og næsten klaret op.
Igen i dag er der arrangeret en fornem planteparade til besigtigelse
før middagen.
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Middagen serveres i slowmotion, idet den ene frituregryde var kaput.
Vi fik ’fish and chips’, efterfulgt af en chokoladedessert - en rigtig
kaloriebombe.
Om aftenen småhyggede vi på 2. salen med lidt drikkeligt og
snacks.
Som jeg oplevede dagen.
Annie

Så mange sluser…..

Foto: Arne

Torsdag, den 18. maj
Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, og det var 26 gr. C. Vi
kørte til Motala, hvorfra vi skal sejle til Borensberg kl. 10.30. I den
time der gik, før vi skulle sejle, gik nogle op for at se byen og kirken,
andre gik hen for at se slusen og den lille park. Lidt før kl. 10 kom
kaptajnen og sagde vi måtte gå ombord, hvilket vi gjorde og gik op
på øverste dæk. Lidt før afgang kom kaptajnen igen med gruppe
unge, der før de gik om bord, sang en vise – der var harmonikaspil
til, hyggeligt. De sang og spillede lidt nedenunder.
Vi lagde ud med at sejle ud i vigen ved Motala, ud i Vättern, ud
under en flot ny moderne stålbro, bygget 2011 og indviet 2013. Den
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er bygget meget let og elegant, ca. 630 m lang. Lige efter vendte vi
rundt og sejlede tilbage til slusen, her måtte vi nu vente på at broen
gik op, at slusen lukkede bag os, da vi var kommet igennem broen,
der jo så skulle på plads; i dette slusekammer reguleredes vand
niveauet i forhold til den sø vi forlod.
Vi sejlede så gennem et meget kønt landskab, en del huse og
mindre byer i ca. ½ time, før vi kom til de sluser, der førte fra
Götakanalen til Boren Sø, og der er en højdeforskel på 15 m, så det
gør man ikke på én gang, men har delt det op i 5 slusekamre, med
en sænkning på 3 m i hvert kammer. Sluserne er lavet i 1822, 1823
og 1824, det har været et stort arbejde. Undervejs stødte vi på flere
broer, der enten åbnede op, altså løftede broen op, andre gange
drejede den til siden eller simpelthen delte sig på midten og rullede
hver halvdel tilbage på vejen, det var lige spændende og sjovt at se
hver gang, vi kom til en forhindring. Et sted så vi en, der kom med
bar overkrop, en del havde skiftet de lange bukser til korte shorts,
mange damer havde også fundet de ærmeløse toppe frem.

Foto: Arne
Endelig kom vi så til Boren Sø, her sejlede vi 1 time, inden vi kl. 13
ankom til Borensberg. Undervejs hen over søen så vi et kirketårn
med en slags hat på hat på hat-tårn, det var Kristberg Kyrka. Lige
efter vi var kommet ud i søen blev der råbt: LOM – det var
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sortstrubet lom, der var 3 stykker, men stadig ingen havørn i sigte, ej
heller en fiskeørn!
De, der stod til den anden side, så Birgittas Øje og Ulfåsa.
Ankommen til Borensberg gik vi over broen til vort hotel, hvor vi
skulle spise lunch på terrassen. I solskin og dejlig varme, ca. 24-25
gr. C, nød vi at sidde under parasollerne og spise. I dag var der ikke
pastasalat, dvs. jo, det var der på et fad – inde i spisesalen, men det
undlod de flest af os nok, der var så mange andre dejlige salater,
kød og fisk at få. Vi kunne lige nå at få en kop kaffe, inden vi igen
skulle af sted, denne gang med bus.
Første stop om eftermiddagen var på venstre side af Roxen ved
Kungsbro, der var ikke meget at se, dog enkelte gule vipstjerter,
gæs og bogfinker.
Vi kørte videre til Kärnäs Mosse, og undervejs passerede vi Bergs
Sluser. I Kärnäs Mosse kunne vi se Melet Kodriver i blomst, Vibefedt
i roset, men ikke blomstrende, Mælkeurt og flere andre.
Kl. 17 kørte bussen hjem, vi var hjemme 17.30. Jeg fik skrevet
dagbog, før vi gik ned at spise.
Lidt om Götakanalen: Kanalen er bygget af Baltazar von Platen, der
fik overbevist både kongen og nogle investorer, at kanalen skulle
bygges. Den er konstrueret af en skotsk ingeniør, Telford, som
havde bygget nogle kanaler i Skotland. Kanalen byggedes af 58.000
soldater, enkelte russiske flygtninge, men primært soldater, arbejdet
påbegyndtes i 1810 og afsluttedes i 1832. Man ville bygge kanalen
for bl.a. at spare penge til Øresundstolden, som den danske konge
stadig opkrævede, idet han havde råderet over Øresund, ved at
bygge kanalen kunne man spare både tid og penge. Von Platen
døde 3 år før kanalen indviedes, og ca. 15 år senere blev jernbanen
bygget, og kanalfarten mistede sin betydning. I dag besejles kanalen
udelukkende af turistbåde og fritidssejlere.
Mens vi sad og spiste aftensmad, kom der pludselig en cykelrytter
ind i spisesalen: det var vores chauffør, Dennis. Han var cyklet fra
Skänninge ca. 25 km og ville lige se, hvordan vi boede, han fik en
isdessert sammen med os, før han igen satte sig på cyklen og kørte
tilbage.
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Aftenen sluttede af udenfor med fugleliste, vi er nu nået op på 98
arter med de sidste fugle i dag. Da hele personalet var gået hjem,
kom rødvinen og snacks’ene frem, og det blev rigtig hyggeligt, også
lidt køligt, men dejligt at kunne sidde udenfor sådan en lun
sommeraften.

Karen-Grete

Fredag den 19. maj
Efter morgenmaden var det tid at tage afsked med vores lille hotel
og dets personale. Vejret var dejligt, tyndt skydække og lunt. I
ventetiden inden afgang opdagede Inge en gråand, der havde lagt
æg i en fordybning i træet på p-pladsen ved hotellet. En ælling
havde forladt sit æg, og skallen trillede ned. Men vi måtte af sted. Et
omfattende program og mange kilometer ventede forude.
Første stop blev Tåkern, som vi allerede havde besøgt i regnvejr.
Nu måtte området opleves i godt vejr. På stien ind til Naturrum var et
egern kommet for nær en rede med sjaggere. De for i hvert fald op
og ned, rundt og imellem trætoppene i et fantastisk tempo, indtil
egernet måtte give op og søge ned på jorden. I dag var det
uderummet, det gjaldt, tårnet blev besteget og kørestolsrampen
kunne også bruges, skoperne blev sat op, og det gav da også pote.
Der blev set vandrefalk, rørdrum, havørn, lille præstekrave, taffeland
og en sumpmejse ved sin kasse. Ja, og så alle de måger, der er alt
for mange af. Af planter vakte Melet Kodriver og Mose-Vintergrøn
mest opsigt.
Turen fortsatte til det lille bosted, Röttle, med de gamle vandmøller
og den lille havn. Der var ikke meget tid, og da vi også skulle spise
der, måtte mange undvære møllerne og en del også turen til
havnen. Måske kan vi vende tilbage en anden gang.
Igen på farten, denne gang et langt hop ned til Linnés fødested,
Råshult. Området er med huse, og haver og marker dyrkes, som
man gjorde det i 1700-tallet på Linnés tid. Meget smukt og hyggeligt.
Også her var vi i tidsnød, men alle krøb i skygge og nød den af
Natur-Øst donerede is i 28 graders varme og solskin. Igen havde vi
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for lidt tid, men vi SKULLE være fremme ved restaurant Tegel lidt
syd for Helsingborg klokken 17.00.
På Tegel blev vi bænket under åben himmel, bestilte øl og vin og fik
den lækreste grill-menu, lige til en sommeraften i 23 grader og
aftensol.
På vejen hjem talte vi om, hvordan vejret var tippet, nærmest fra
vinter til sommer. Det kunne ses på planterne, i Östergötland var
mælkebøtte-markerne i fuldt flor og nede ved Helsingborg var de
helt hvide. Rapsmarkerne var også blevet markant gule i de fem
dage, vores tur havde varet.
På trods af en start “op ad bakke”, Bodil og Jons frafald og en bus,
der ikke kunne køre, ja, så endte turen godt, idet alle kom hele hjem
uden uheld. Jeg siger jer tak for god hjælp, både i felten med
fuglene og med botanikken hjemme på Hotel Göta.

Karen Margrethe

Foto: Arne
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LIDT OM FUGLENE
Jeg synes selv, turen var vellykket og bød på mange gode
fugleoplevelser, af hvilke jeg her vil fremhæve nogle. Turen fra
Øresundsbroen og til hotellet på turens første dag bød kun på helt
almindelige fugleoplevelser; vi så dog et par traner og 2 – 3 røde
glenter. Dag 2 startede i Västerby, hvor vi besøgte en gammel egeblandingsskov, hvor der nede ved skovsøen sås spætmejse,
mudderklire, fjordterne, toppet lappedykker, hvinand, og der hørtes
rørdrum. Der var gode observationer af et par broget fluesnapper i
skoven, og en lærkefalk fløj over trætoppene. Marka fandt et lille
rålam gemt op ad et træ; det blev fotograferet på 2 – 3 meters
afstand. Næste stop var ganske kort; fra landevejen sås og hørtes
sivsanger, kærsanger, tornsanger, gulspurv og bynkefugl. Ved
Vistkärret førte en fin gangbro os ud til en sø; her så vi sangsvane,
canadagås, en blå blå kærhøg fløj tæt hen over os, rørspurv, og
rørsanger blev noteret. En isfugl fløj hen over rør skoven.
Fra Västra Roxen kan noteres fiskehejre, mursejler, gul vipstjert,
stor kobbersneppe, rødben, knarand, bramgås, atlingand, nattergal
og fiskeørn; vandrefalk fløj over, mange tinksmede og mere end 20
brushøns, skeand og masser af grågæs. Måske skal det bemærkes,
at vi så to racer af gul vipstjert, nemlig den almindelige flava og den
nordlige thunbergi.
Onsdag ved Tåkern i regnvejr: stor dominerende hættemågekoloni, i skoven nye krydser som sumpmejse, træløber og grå
fluesnapper; her hørtes flere skovsangere med den spændende
trillende sang.
I skoven ved Romberg hørtes sangdrossel og sortspætte. Ved
Vadstena var der tyrkerdue, første obs af bysvale, i søen nordisk
lappedykker og stor skallesluger.
Gærdesangerne ved Motala sang lystigt, og ved kanalens af
granit konstruerede sider var der en pæn stor koloni af digesvaler,
der ynglede i sprækkerne af stenene på siderne, på sejlturen sås
igen nordisk lappedykker, og i søen (glemt navnet) sås 3 sortstrubet
lom. Ved Kärna Mosse var en halemejse i gang med sit redebyggeri,
der var skovpiber, spætmejse og stor flagspætte.
Tåkern igen: 2 havørne, lille præstekrave, taffeland, endnu en
vandrefalk, der gemte sig godt i rørskoven. I skoven foregik et lille
drama: Et par egern var på æggejagt og blev angrebet af en meget
vred og aggressiv sjagger.
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Frokost ved Röttle stod for turen sidste nye observationer: stillits og
skovskade med lidt tilføjelser: Vibe sås dels ved søerne, dels hist og
pist på markerne. Landsvale dominerede overalt, ligeledes
kragefugle, flest alliker, desværre ingen observationer af ravn.
Stenpikker har jeg glemt, ved Roxen var der også strandskade.
Dette er langtfra en fuldstændig liste, mange ”almindeligheder” er
ikke noteret, og jeg kan have glemt eller overset noget.
Carl Axel

Rørhøg

Foto: Arne

Sjagger

Foto: Arne
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Den hellige Birgitta af Sverige
1303 fødtes hun i Uppland som Birgitta Birgersdottor. Hun tilhørte
en af de store svenske adelsslægter og var endvidere gennem
moderen i slægt med kongehuset. Det, der skulle gøre hende mest
kendt, skabelsen af Den hellige Frelsers orden, skyldtes ikke de fine
slægtsforhold, men udelukkende hende selv. Hendes historie viser,
at hun var en fremmelig dame. Allerede i 1316 som 13-årig blev hun
gift med sin Ulf. Det aftaltes ved ægteskabets indgåelse, at der ikke
skulle komme børn de første år. Senere indhentede hun det
forsømte og endte med at føde 8 børn. Efter moderens død i 1320
arvede hun 7 godser i Småland. Men hendes fromhed viste sig
meget tidligt, og allerede i barndomstiden havde hun flere syn og
åbenbaringer. I 1342 bosætter Birgitta og Ulf sig i Alvastra kloster.
Allerede i 1344 dør hendes mand, Ulf; h endes gode forbindelser til
bl.a. kongehuset bliver nu en fordel for hende. For i 1346
testamenterer Kong Magnus Kongsgården i Vadstena til Kloster. I
1349 rejser Birgitta til Paven i Rom for at få tilladelse til oprettelse af
en klosterorden. Efter nogen sagsbehandling bliver Birgittas regler
for klosterordenen godkendt i 1370. Efterfølgende foretager Birgitta
en pilgrimsrejse til det hellige land. I 1373 dør Birgitta den 23. juli i
Rom.
Men hermed slutter sagen ikke. For nu begynder et arbejde med
at helgengøre Birgitta. I perioden 1374/76 udgives der tre værker
om Birgittas mirakler (åbenbaringer). På grundlag af disse værker
påbegyndes selve processen om helgengørelsen i Rom 1377.
Klostret i Vadstena indvies i 1384. Og den 7. oktober 1391
helgengøres Birgitta.
Ved et kirkemøde i Arboga i 1396 gøres Birgitta til Sveriges
skytshelgen.
Men historien er ikke slut endnu. I 1999 udpeges Birgitta af Pave
Paulus II til en af Europas 3 kvindelige skytshelgener.
I 2003 fejres Birgittas 700 års dag i hele verden.
Hendes klosterorden fungerer stadig og hedder officielt: Ordo
Sanctissimi Salvatoris, oversat til dansk, Den hellige Frelsers orden.
Birgitta fik virkelig sat sig selv og Sverige på verdenskortet i sit 70årige liv.
Jørgen, PhD (Pensionist hele Dagen).
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Interessant er det, at det, der senere blev til Maribo Domkirke, er
den klosterkirke, der blev bygget i tilknytning til et Birgittinerkloster,
som munke fra Vadstena Kloster blev sendt til Maribo for at
grundlægge i 1416. Den oprindelige kirke blev bygget efter
forskrifter fra ”Den Hellige Birgitta af Vadstena”. I Maribo
højtideligholder man stadig mindet om Den Hellige Birgitta.

Klosterkirken

Fotos : Arne

