Invigning av Ledskärs fågelstation 1961
I DET MATERIAL, som Bill Douhan har över-

lämnat till UOFs arkiv, finns en brun, väl
tummad ringpärm av mindre format. Den
innehåller Ledskärs fågelstations dagbok för
åren 1956 till 1963. Efter ivrigt bläddrande
sida efter sida fann jag där till sist det jag
hoppats på, uppgiften om när fågelstationen
invigdes.

Utdrag ur dagboken

Det visade sig så att man ordnat ett
mycket praktiskt arrangemang – invigning och
femårsjubileum på samma dag! Dagboken
fördes under helgen den 16 och 17 september 1961 av Anna Tolstoy, de uppländska
ornitologernas grand old lady, som medgivit
publicering av de aktuella sidorna.
Lars Gotborn, tillfällig arkivansvarig

16.9. Göran Hansson, Barbro

Magnusson och Erik Norling anlände.
Barbro skottade ut skiten inomhus
medan herrarna lade sista stenarna
på vägen. I kvällningen fångades en
ljungpipare på stranden med hjälp
av två ficklampor och en håv. På
natten anlände Ingemar Frycklund, Tobbe Fagerström, Gunnar
Johansson och Jan Rosenfeld.

17.9. Invignings- och jubileumsdag. Barbro bjöd på morgonkaffe. Huset städades.

23 tranor förgyllde tillvaron. Annars totalt fågeltomt. Dock visade sig ett 40-tal ljungpipare uppe vid vägen flygande. Efterhand anlände klubbmedlemmarna. Inbjudne skogvaktare Aldenby anlände tidigt. Punktligt kom Sten Österlöf ensam i bil och därefter
professorsparet Hörstadius tillsammans med Karl Fredga och Lars Wallin. K. F. hälsade de
inbjudna välkomna och beklagade att herr Lindgren som skänkt virket till fågelstationen
och sängfabrikanten inte kunnat komma. Även Allan Lundin, som gjort stora insatser vid
stationens grundande, saknades. I övrigt var klubben tämligen mangrant församlad. Allt
som allt ca 25 personer. K. F. gav en skildring av stationens historik. Ingemar Frycklund
övertog ordet och förde sällskapet ned till stranden där fällor och attrapper beskådades.
Till och med några levande fåglar fanns att bese såsom kärrsnäppa 2, större strandpipare
2, rödbena 1, gluttsnäppa 1, knölsvan ca 50. Utanför stationen hade ett bord dukats.
Vinden lyfte koppar och fat så att ett par gick i kras. Te och härliga av Frycklunds moder
gjorda smörgåsar förtärdes. Det största intresset under måltiden var när L. W. och en gäst
till Totte skulle köra bort korna från sina bilar. Det blev de själva som blev bortkörda.
K. F. berättade om ringmärkning och återfynd. K. F. informerade om holkprojektet.
Professor Hörstadius höll tacktal och uppskattade att invigning och jubileum hölls
samtidigt. Han uppskattade även de ungas entusiasm för fåglar och berömde klubbens
ordentligt skrivna ringmärkningsrapporter. Vi rodnade av stolthet.
Innan måltiden flög 5 grågäss över stationen. Under densamma en och annan trast.
Under dagen sågs för övrigt en tornfalk och en lärkfalk.
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