De första åren vid Ledskär
BENGT-OLOV STOLT

Ledskär sommaren 1954. Bengt-Olov Stolt, Göran Hansson och till höger Allan Lundin. Göran har
Hasselbladaren i beredskap. FOTO: LENNART BERG

Söndagen den 9 augusti 1953 står i min
anteckningsbok: Vid middagstid kom Hans
Ringstam och jag cyklande till Ledskär. Där
träffade vi Gustaf Delje, Kalle Fredga, Bertil
Ståhl, Totte Pettersson, Robert Bünzow och Erik
Norling. Hasse och jag var redan bekanta
med de sex lite äldre skådarna. Uppsala
ornitologiska klubb (UOK) hade bildats något år tidigare. Som medlemmar i klubben
träffades vi ofta i Uppsala. Det här var dock
första gången Hasse och jag besökte Ledskär.
Tillsammans med Bertil Ståhl blev vi kvar i
Ledskär fyra dagar. De övriga lämnade redan
på söndagen.
De här åren i början på 1950-talet fick vi
bo i norra delen av det vackra hus som kallades jaktslottet. Byggnaden stod obebodd
och dörren på norra gaveln var olåst. Där var
köket. Hur det kom sig att vi fick laga mat
och sova där vet jag inte. Men så var det tills

Ledskärsstugan, som var själva fågelstationen,
byggdes några år senare.
Att vi i UOK kände till Ledskär som en

UOKs logotyp, ett verk av Allan Lundin, på Ledskärs fågelstations östra gavel.
FOTO: BENGT-OLOV STOLT
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Vid Ledskärsviken fr v Bengt-Olov Stolt, Bertil Ståhl och Hans Ringstam. FOTO: ULF FLORMAN

bra fågellokal var Erik Norlings förtjänst. Hans
far var provinsialläkare i Lövstabruk. En gång
vid ett sjukbesök till Yttergrund fick Erik följa
med. Det var då Erik första gången såg de
många olika vadarfåglarna på Ledskärs grunda
strandängar. Den rika förekomsten av vadare
och änder imponerade naturligtvis på oss
Uppsalabor. Vi hade ju långt till havsstränder
och speciellt till grunda sådana. Själv kom jag
att besöka Ledskär 13 gånger åren 1953–58.
För det mesta stannade man i Ledskär flera
dagar, för egen del blev det ofta en vecka.
Strandmiljön
Strandängen mellan Yttergrund och Ledskär
är den största i Uppland. Bland annat till följd
av landhöjningen förändras den fortlöpande. I
Norduppland uppgår landhöjningen till ca en
halv meter på 100 år. Salthalten i vattnet är
låg. Vid Ledskär fanns intressanta växter som
glasört Salicornia europaea (då enda växtplatsen i Uppland) och strandkrypa Glaux maritima. De är låga köttiga växter av suckulent
typ. De finns i skonor i stranden (Almquist
1929, sid 249). Med skonor avses sänkor där
havsvatten ofta kan tränga in och där salthalten blir beroende av avdunstningen.
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Ledskärsängen används till betesmark.
Växtlighetens saltinnehåll bör bidra till ett
gott bete för djuren. Nötkreaturens tramp är
till fördel för den öppna miljön och det rika
fågellivet på stranden.
Till Ledskär den 23–25 augusti 1957
Göran Svanfeldt, Jan Mascher och jag fick
åka bil med Anna Tolstoy. Vi kom fram vid
17-tiden på fredagen. Vädret var nästan lugnt
och halvklart. Kalle Fredga fanns på plats. Han
hade haft obsen den gångna veckan.
Kvällen blev mycket vacker med dimma
över Fladen, småsnäppa i Karlholmsviken, en
hornuggla som flög runt och jagade över Ledskärsängarna. Sedan det börjat mörkna hördes
en fascinerande konsert av vadarvisslingar och
andra läten från stranden och utifrån viken.
Med välkända läten, som svartsnäppa och enkelbeckasin, blandade sig mindre vanliga som
spovsnäppa och kustsnäppa. Två kustsnäppor
stod på stranden och lät höra ett läte som
verkade komma mycket långt bortifrån. En
enkelbeckasin spelade och vi hörde dessutom
en del obekanta ljud från änder och doppingar
ute på viken.
Lördagen bjöd på vackert väder, många

Jan W Mascher. FOTO: BENGT-OLOV STOLT

Ledskärs fågelstation. FOTO: BENGT-OLOV STOLT

andflockar med brokig sammansättning, rätt
mycket vadare på stranden, sångare i skogsbackarna och en del rovfåglar i luften. Det
var flera vråkar, stenfalk, lärkfalk, tornfalk
och brun kärrhök.
Söndagsmorgonen kom med ett veritabelt
blås- och regnväder. Vi avverkade trots detta
tappert två ordentliga obsrundor på stranden.
Särskilt Jan Mascher visade sig från sin mest
heroiska sida. Helt utan betänkande travade
han omkring som vadarfåglar i sumpmarker
och vattenpölar. Han hade sandaler på fötterna och en utrustning i övrigt bestående av
kavaj, långbyxor och en bag.
Under de tre dagarna bokförde vi i Ledskärsviken 22 arter vadare. Det var myrspov,
storspov, småspov, enkelbeckasin, kustsnäppa,
kärrsnäppa, spovsnäppa, småsnäppa, mosnäppa, brushane, myrsnäppa, drillsnäppa,
grönbena, rödbena, svartsnäppa, gluttsnäppa,
större strandpipare, mindre strandpipare,
ljungpipare, kustpipare, tofsvipa och strandskata.
Därutöver kan nämnas 45 tärnor på lördagen, eventuellt var det silvertärnor, enstaka
skräntärnor och fem svarthakedoppingar. Av
änder sågs 40 krickor, en årta, tre skedänder,
ett tiotal stjärtänder, sju brunänder, en del
bläsänder, bland annat en i nästan vårdräkt,
flockar av vigg, en småskrakekull och gräsänder.

samhet vid Ledskär. Regelbundna räkningar
av rastande fåglar genomfördes. Ett av målen
var detaljerade tidtabeller för vadarnas höstflyttning förbi Ledskär.
Den lilla stugan i Ledskär var faktiskt
under sina glansdagar en av Sveriges första
fågelstationer efter Ottenby på Öland och
Falsterbo i Skåne. Stugan kom till tack vare
frikostig hjälp med material från byggfirman
Gottfrid Lindgren. Byggnaden uppfördes
1955, enligt notis i SOFs årsberättelse. I
UOKs regi invigdes Ledskär som fågelstation
något år senare. Vid invigningen deltog från
Sveriges ornitologiska förening dess ordförande, professor Sven Hörstadius med fru,
och styrelsemedlem, Sten Österlöf.
I början på 1960-talet blev sedan den
dominerande aktiviteten fångst av vadare för
mätning, vägning och ringmärkning. Bilder

Ledskärsstugan en fågelstation
Åren 1956–58 tilldelades UOK, med Erik
Norling som representant, stipendier från
SOF för ornitologisk undersökningsverk-
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och glimtar från ringmärkningen vid Ledskär finns i Fåglar i Uppland (Fredriksson &
Tjernberg 1966).
Studier av kärrsnäppor
Den småvadare som blev mest studerad var
kärrsnäppan. Arten dominerade stort i ringmärkningslistorna. Mer än 3 000 kärrsnäppor
ringmärktes (Fredga och Frycklund 1965).
Åren 1962–63 färgades dessutom kärrsnäpporna med en framträdande blågrön färg på
bröst, buk och vingundersidor. Rapporter om
dem kom från olika platser i Skandinavien
och norra Europa.
Det utbud av näring som fanns på Ledskärsstranden och det som utnyttjades av de
vadarfåglar som rastade där, undersöktes av
Åke Norlin och publicerades 1965. Han fann
att nästan 95 % av de djur som vadarna på
stranden kunde tänkas äta var Oligochaeter
(daggmaskar). De djur som identifierades i de
tillvaratagna fågelmagarna (bl a 26 magar från
kärrsnäppa) dominerades däremot av larver
från en enda art av dykarbaggar (Haliplus
confinis). Om kärrsnäpporna jagade med
hjälp av synen var skalbaggslarverna ett lättare
tillgängligt byte än maskarna, vilka levde mer
dolda i slammet.
De kärrsnäppor som rastade i Ledskär
under höstflyttningen varierade i vikt och
storlek. Hur denna variation var beskaffad
analyserades ingående av Jan W Mascher
(1966). Gamla fåglars och ungfåglars storleksförhållanden under flyttningsperioden
undersöktes, vidare studerades deras vikt, deras fettfria vikt liksom deras viktförändringar
under rastuppehållen. Han analyserade också
för fåglar i olika viktkategorier de förändringar
som följde under rastuppehållen. Ett intressant konstaterande var att ingen signifikant
variation i vikt noterades under dygnet, vilket
tyder på födointag även nattetid under de
korta sommarnätterna i Ledskär.
Stationen läggs ned
Tiden som framgångsrik fågelstation blev
kort. Från Uppsala till Ledskär var det en
förhållandevis lång resa. Den ungdomliga
entusiasmen, som varit så stark vid starten,
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avtog när allt fler av initiativtagarna så småningom blev familjeförsörjare och yrkesmän
i staten. UOK gick i graven under 1960-talet
och fågelstationen likaså. Ledskär som en av
landskapets främsta fågellokaler lever dock
vidare. Idag är ängarna fredade och stugan
liksom fågeltornet söder om vadarstranden
har i och med landhöjningen hamnat en bra
bit från vattnet. Tranor och gäss ses i mängder
som aldrig förr. Vadare, måsar, tärnor, änder
och rovfåglar är fortsatt talrika. Man kan inte
som förr fritt vandra omkring på stranden
under fåglarnas häckningstid. Framför allt
besöks numera båtbryggan nära jaktslottet
av ornitologer på jakt efter nya kryss i sina
omfattande artlistor.
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