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                Söderhamns Fågelklubb (SFK) 
Syfte 

SFK:s syfte är att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och 

dess miljö, att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla in-

tresset för fåglar och fågelmiljöer, samt att skapa förutsättningar för 

medlemmarna att aktivt utöva sitt fågelintresse. 

 

Bli medlem 

Medlemskap i SFK erhålls genom att sätta in 100 kr (oavsett om Du 

betalar för enskild person eller hel familj) på vårt postgirokonto 

879140-2. Glöm inte att ange Ditt namn och Din adress! 

 

Styrelsen vald vid årsmötet 2005  

Ordförande:  Thomas Thiger  0270-150 69 

Vice ordf.  Stefan Persson  0270-42 21 56  

Sekr.  Birgitta Fröberg  0270-42 84 86  

Kassör:  Stefan Wiström  0270-136 93  

Ledamot:  Ulla Persson  0270-417 47  

Ledamot:  Lars Henningson  0278-66 53 68  

Ledamot:  Anna Onelius 0270-155 69 

Suppleant:  Bengt Göthe 0270-704 81  

Suppleant:  Lilian Wallén  0270-353 80  

Suppleant:  Gunnel Edenström  0270-28 61 97  

 

Hemsida 

www.silvertarna.se 

Webmaster:  Bengt Göthe 

Programgrupp 

Birgitta Fröberg, Ulla Persson, Lilian Wallén, Bengt Göthe, Anna One-

lius 

Layout och bildhantering 

Gunnar Andersson 

Klubblokal 

Bygdegården Vargen, Kyrkogatan 18, Söderhamn 

Omslagsbild: Näktergal vid Brötgrind, Norrala  (Foto:Stefan Persson) 
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Ordförande har ordet 

 

Fågelläten är ett elände! Hur skall man kunna skilja på alla kvitter från olika ar-
ter? Dessutom skall ju alla fåglar sjunga samtidigt!  

 

Det är här man måste gymnastisera sina associationsbanor! Duktiga fågelskådare 
är ofta duktiga på att associera. Genom att likna fågelns sång (eller rörelse eller 
utseende för den delen) med en mental bild av något som man är bekant med, 
förenklas ihågkomsten betydligt. Ta det välkända exemplet med grönsångaren och 
silvermyntet. Grönsångarens sång är en några sekunder lång räcka av accelereran-
de tonstötar som ofta liknas vid ett roterande silvermynt på en marmorskiva. Att 
myntet är gjort av silver och skivan av marmor har mindre betydelse, men senare 
tids hjärnforskning visar att ju mer detaljerad association, ju lättare verkar det vara 
att komma ihåg liknelsen. Har man lärt sig denna liknelse så ”klämmer” man en 
grönsångare enbart på lätet (något som ofta imponerar på grannen!). Värre är det 
naturligtvis om man börjar bli osäker på om det var en grön- eller gransångare 
som man skulle associera till när man hör silvermyntet! Men då kan man ju alltid 
tänka: silvermynt – pengar – bli rik – ”komma på grön kvist” – grönsångare! (OK, 
långsökt - men det funkar!)  

 

Associationernas mästare var Erik Rosenberg (1902-1971), en av pionjärerna 
inom svensk ornitologi. Hans beskrivningar av fåglar gjordes i princip utan bild-
material men med en sådan träffsäkerhet att man enbart med hjälp av hans texter 
kan känna igen olika arter i fält. Ni som under sommarnätterna hört morkullans 
”drag” strax ovan trädtopparna, får säkert en igenkännande förnimmelse av lätet 
när Erik associerar till ”…ett knorrande som av hårt läder eller kramsnö och så en 
liten gnisselexplosion”. (Och nu kommer även Ni övriga att känna igen det lätet!) 

För att identifiera blåhaken på rastlokaler under höstflytten använder Erik en an-
nan association (som blivit klassisk). Han beskriver först den biotop som blåhaken 
föredrar att rasta i, och fortsätter: ”Går man här och lyssnar och får höra ett  r a p 
p   r a p p   r a p p  som från en flagglina i blåst skall man se upp”!  

Och för att lättare känna igen rödhaken där den gömmer sig i den täta undervege-
tationen skriver Erik: ”det knäpper som när man drar upp ett urverk med nyck-
el.” (Får man använda ordet ”klockrent”…?) 

 

Läten är ju som Ni vet notoriskt svåra att lära sig. Numer finns diverse CD-skivor 
till hjälp när man skall lära sig de olika fåglarnas ljudyttringar. Men faktum kvar-
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står; det gäller ju att komma ihåg lätena och vilken art som orsakat dem. Det är då 
man tar till associationsknepet! 

 

Väl mött i markerna! 

Thomas Thiger 
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�är kommer vårfåglarna till Söderhamn? 

 
Återigen redovisar vi vårfåglarnas ankomst till Söderhamns kommun. Våren inne-
håller ju det trevliga inslaget att det hela tiden kommer nya arter till våra bredd-
grader! Som vanligt kommer kortflyttarna först och insektsätarna (som ofta över-
vintrar i Afrika) lite senare. 

Vissa år händer det att några individer av flyttande arter övervintrar hos oss, ofta 
vid något fågelbord. Det gäller t.ex. bofinken som varje vinter ses regelbundet vid 
matningar runt om i kommunen.  

Den inbördes turordningen i listan för 2005 ser ut som i listan för 2004, dock med 
ett undantag: 2004 kom sädesärlan före storspoven! 

Som Ni ser så är det månaden mars som gäller när det handlar om att hitta de för-
sta verkliga flyttfåglarna. 

  

Klarar Du att ”slå” datumet från 2005 för någon art?   

 

                         Första fynd  Mitt första fynd    

Art 2005     2006             Plats  

Tofsvipa 17/3 Ljusne 

Ringduva 20/3 Granskärs våtmark 

Sånglärka 23/3 Flygstaden 

Ormvråk 27/3 Flygstaden och Ålsjön 

Trana 28/3 Trönö 

Storspov 3/4 Ljusne 

Sädesärla 4/4 Ålsjön 

Lövsångare 29/4 Ålsjön 

Ladusvala 29/4 Ålsjön  

Svartvit flugsnappare 3/5 Ålsjön 

 

Källa: Rapportdatabasen ”Svalan” (www.artportalen.se). 

 

 



6 

 

Korsordskonstruktör:  Leif Engkvist 
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Korsordet 

Skicka din lösning till Bengt Göthe, Kaptensgatan 11A,  

826 37 Söderhamn senast 1/3. 

Glöm inte att skriva namn och adress. 

Dragning och prisutdelning sker på årsmötet den 7/3.  

Vinnarna kommer att publiceras i höstprogrammet. 

 

 

�otiser 

 
Detta visste Du inte om kungsörnen! 

(Saxat från senaste kungsörnssymposiet på Alnön, Medelpad, 2005) 
Kungsörnen räknas ofta som en utpräglad fjällfågel men sedan 1989 häckar den 
även i Skåne. 

1918 ringmärktes den första kungsörnen och från 1994 började man även använda 
färgringar så att man skulle kunna identifiera individer utan att fånga dem (t.ex. 
vid åtel). Genom ringmärkningen har man fått insikt i både överlevnadsfrekvens 
och flyttningsrörelser hos kungsörnen. 

För att öka kunskapen om hur ungarna växer upp satt man (efter att alla tillstånd 
var klara) upp en videokamera i närheten av ett kungsörnsbo. Den visade att för-
äldrarna endast besökte boet för att lämna mat till ungen. Hanen stannade i ge-
nomsnitt 30 sekunder i boet medan honan stannade 76 minuter. Detta eftersom det 
är honan som matar ungen. Födan bestod till stor del av hare och skogsfågel men 
även grävling och vattensork förekom på menyn. När ungen var ensam roade den 
sig med att sova, äta, leka med en pinne, men den sam roade den sig med att sova, 
äta, leka med en pinne, men hoppade också runt i boet för att skaka av sig myror! 
Genom att undersöka döda inskickade kungsörnar vet man att tågkollisioner och 
ström från kraftledningar utgör vanliga dödsorsaker bland örnarna. Tyvärr sker 
också fortfarande en förföljelse av kungsörn. Under perioden 1993-2004 inkom 7 
skjutna kungsörnar och tidigare undersökningar (1975-1980) av 200 kända bon 
visade att ca 12 % av dessa blev saboterade. 

Man uppskattar att stammen på 1920-talet var nere i endast 40 par i Sverige, men 
har sedan dess sakta ökat för att idag troligen ligga runt 400 par. 
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Bildgalleriet 

 

SFK:s bildgalleri på hemsidan har blivit en succé! Målsättningen är att kunna visa 
bilder på alla fågelarter som har setts i Sverige, och vi är verkligen på god väg. 
SFK:s medlemmar kan här visa sina fågelbilder och webbredaktionen skriver ofta 
pedagogiska texter till bilderna så betraktaren har möjlighet att lära sig mer om 
hur man känner igen de olika arterna. SFK är därmed pionjärer med att på detta 
sätt kombinera text och bild. I praktiken fungerar galleriet som en ”fågelbok på 
nätet” vilket har blivit mycket uppskattat av besökarna! Eftersom vi i SFK har 
många duktiga fotografer så utökas ständigt galleriet med nya bilder och blir mer 
och mer komplett med tiden. Gå in på galleriet och surfa runt bland arterna 
(webbadress på sid. 2) så lär Du Dig alltid något nytt som Du inte visste förut.  

 

 

Rariteter i Hälsingland under 2005 

 
Den 19 maj upptäcktes en amerikansk bläsand (Anas americana) i Säljestavågen, 
Järvsö. Det finns ca 50 fynd av denna art i Sverige men bara en gång tidigare har 
den setts i Hälsingland (25 april 1993 på Malngrynnan utanför Hudiksvall). Arten 
är ”vår” bläsands motsvarighet i Nordamerika och de flesta svenska fynden före-
ligger i april och maj. Järvsöfågeln sågs även den 20 maj. 

 

Den 5 augusti upptäcktes en jagande ormörn (Circaetus gallicus) på Maden, väs-
ter om Ålsjön. Trots att det tidigare finns omkring 70 fynd i Sverige är denna indi-
vid Hälsinglands första! Eftersom de svenska fynden har en tydligt sydlig fördel-
ning (där t.ex. Skåne ståtar med nästan hälften av alla fynd) är hälsingefågeln ock-
så det nordligaste fyndet i Sverige! Ormörnen finns normalt runt Medelhavet men 
även från östra Polen och Baltikum österut till västra Asien. Ålsjöfågeln sågs bara 
en kort stund och drog sig sakta söderut. 

 

Den 6 december 2005 gjordes ett fynd av en riktigt ovanlig fågel, nämligen en 
hedpiplärka (Anthus rubescens)! Hedpiplärkan hittades vid Hölick, på Hornslan-
det utanför Hudiksvall, där den rastade bland strandrågen på östra havsbadet. Få-
geln är Sveriges andra fynd genom tiderna. Det första fyndet av hedpiplärka sked-
de i Halland i december 1996. Arten finns normalt i Nordamerika (rasen rube-
scens m.fl.) och nordöstra Asien (rasen japonicus).  
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Skvadern – dikt eller verklighet? 

 

Enligt sägnen sköts en bevingad hare i Lunde skog, Timrå, år 1874 av en viss 
Håkan Dahlmark. Djuret visade sig vara en korsning mellan hare och tjäder! 

 

Håkan Dahlmark var flottningsinspektor på Lövudden vid Indalsälvens mynning. 
Dahlmark var tillika en känd jägare och berättade gärna jakthistorier när han um-
gicks med sina vänner på hotell Knaust i Sundsvall. En av historierna handlade 
om just denna bevingade hare som Dahlmark påstod sig ha skjutit under en jakt. 
Han kallade djuret för en Skvader. 

 

Dahlmarks husföreståndarinna Lova Lindahl bad sin systerson Halvar Frisendahl 
att göra en målning av Skvadern som Dahlmark skulle få på sin födelsedag år 
1907. För att skapa en någorlunda verklighetstrogen målning inskaffade Frisen-
dahl en hare och en tjäder, bägge inköpta på stora torget i Sundsvall. De inköpta 
djuren fick stå modell till den pastellmålning som skulle bli ”prototypen” för 
Skvadern. 

 

Håkan Dahlmark dog 1912 men före sin död donerade han tavlan till Medelpads 
fornminnesförening där den nytillträdde intendenten sjökapten Carl Erik Ham-
marberg fick en idé; han ville skapa en ”verklig” skvader! På en utställning i Örn-
sköldsvik år 1916 träffade Hammarberg en konservator vid namn Rudolf Gran-
berg. Granberg var mycket duktig inom sitt område och deltog i flera utställning-
ar. Han vann t.ex. silvermedalj i Östersund 1905, guldmedalj i Örnsköldsvik 1916 
och senare även guld i Sundsvall 1928. 

 

På uppdrag av Hammarberg skapade konservator Granberg år 1918 en ”riktig” 
skvader. 

Denna skvader finns ännu idag att beskåda på Hantverks- och sjöfartsmuseet på 
norra berget i Sundsvall. 

Men fortfarande vet ingen om flottningsinspektor Dahlmarks ursprungliga jakthi-
storia verkligen var sann eller inte… 

 

(Källa: Hantverks- och sjöfartsmuseet, Sundsvall) 
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VÅRPROGRAM 2006 
 

Bäste medlem! 

Här följer som vanligt ett fullspäckat vårprogram med aktiviteter av 
olika slag! Våren är ju intensiv när man är fågelintresserad och det är 
därför naturligt att vi har många exkursioner under den årstiden. Hop-
pas att Du finner vårprogrammet intressant!  

Notera också att vi som vanligt ”förlänger” säsongen något och plockar 
med några höstaktiviteter i detta program. Det gör vi eftersom höst-
programmet inte kommer förrän en bit in i september. 

Alla är välkomna på våra exkursioner så ta gärna med vänner och be-
kanta! 

 

 

Bra att veta om våra exkursioner och inomhusaktiviteter: 

Vid alla exkursioner anger vi en samlingsplats. Där samlas vi för samåk-
ning om vi ska till någon annan plats. Det går alltså bra följa med på 
våra exkursioner även om du inte har egen bil. 

Varma kläder och fika är alltid bra att ha med. Vi står ofta still och då 
kan det bli ganska kallt. Då är det gott att värma sig med lite fika och 
en varm tröja. Fågelbok och kikare är också bra att ha. Det är alltid 
någon i gruppen som har med sig tubkikare, så det går bra att få låna 
om man inte har egen. Man behöver inte vara expert för att följa med. 
Vi hjälps åt att besvara frågor och kom ihåg, det finns inga dumma 
frågor. Vissa exkursioner är lite mer ansträngande med t.ex. en längre 
promenad, och då har vi försökt ange det i programmet. Har du frågor 
går det alltid bra att kontakta exkursionsledaren. 

OBS!  
Eventuella ändringar och tillägg i program-
met uppdateras via vår hemsida (se sid 2) 
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När vi är inomhus träffas vi på vår klubblokal Bygdegården Vargen om 
inte annat anges. Bygdegården ligger på Kyrkogatan nedanför Ulrika 
Eleonora kyrka. 

 

Exkursionerna sker i samarbete med Studiefrämjandet i Söderhamn. 

 

Söndag 19/2 

MINIFÅGELKURS 

Thomas Thiger och Stefan Persson lotsar oss genom fågelns topografi 
(alltså hur fågeln ser ut) och dess terminologi så att vi ska veta vad vi 
ska titta på för att skilja dem åt. Det kommer att visas en del bilder 
så ta med kikaren så är det lättare att detaljstudera bilderna. 

SFK bjuder på fika. 

Bygdegården Vargen kl.17.00-21.00 

 

Tisdag 7/3 

ÅRSMÖTE 

Härmed kallas samtliga medlemmar i Söderhamns Fågelklubb till års-
möte. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar hålls, och som avslutning kommer 
Birgitta Fröberg att visa film från sin AviFauna-resa till Skottland. 

SFK bjuder på fika. Det blir också prisutdelning till vinnarna i kors-
ordstävlingen. 

Samling på Bygdegården Vargen kl. 19.00. 
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Fredag 10/3 

UGGLEKVÄLL  

Nu har ugglorna börjat hoa. Följ med ut och lyssna! Lars Henningsson 
visar oss runt till de platser de brukar höras på. 

Samling vid Resecentrum kl. 18.30 för samåkning. 

För info ring Lars Henningsson 070-699 89 31. 

 

Torsdag den 16/3 

”FÅGLAR I NÄTET” 

Tycker du att det är svårt att hitta fåglar på Internet? Eller vill du 
kunna se vilka arter som har setts i Söderhamn senaste veckan? Tho-
mas Thiger och Stefan Persson går igenom hur du kan hitta till och 
använda dig av olika hemsidor som handlar om fåglar. De kommer också 
att gå igenom rapportsystemet ”Svalan” som är det mest använda in-
formationssystemet om fåglar. 

Anmäl intresse till Bengt Göthe 070-533 70 98 före den 7/3. Vid 
anmälan får du reda på tid och plats. 

 

Lördag 1/4 

HACKSPETTMORGON, Gullgruva  

En tidig morgon ute vid Gullgruva kan vi få se alla våra olika hackspet-
tar och höra orrarna spela. Vi får lära oss skilja på hackspettarnas 
olika ”trummanden” och har vi tur kanske strömstaren tvättar sig i 
bäcken. 

Samling på Resecentrum kl. 05.30 för samåkning ut till Gullgruva. 

För info ring Lars Henningsson 070-699 89 31. 
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Söndag 9/4 

ROVFÅGLAR, Maden (vid de s.k. ”rören”) 

Nu återvänder rovfåglarna till sina häckningsplatser. Vid ”rören” har vi 
utmärkt utsikt och sitter skönt i lä vid en lada när vi skådar mot skyn 
efter rovfåglar och annat spännande som kommer flygande. 

Samling vid resecentrum kl. 08.00 för samåkning till Maden. 

För info ring Tord Swales 070-363 18 06. 

 

Måndag 17/4 (Annandag påsk) 

VÅRDBERGET, Ljusne 

Vi provar i år en ny spännande lokal. Från Vårdberget i Ljusne har vi en 
fantastisk utsikt och bör kunna få se både rovfåglar och småfå-
gelsträck. 

Parkering finns vid servicehuset Kastanjen. Sedan är det en brant 
trappa på ca 200m upp till toppen. 

Stefan Persson finns där från tidig morgon till ca 13.00. Önskas 
samåkning från Söderhamn eller annan information, kontakta Ste-
fan 070-342 64 63. 

 

Söndag 23/4 

SANDÖN, Humlegårdsstrand 

I fjol provade vi en ny plats för våra exkursioner. Den visade sig så 
bra att vi återvänder dit för en kvällsexkursion. Vid ”Humlan” bör vi få 
se en hel del rastande sjöfågel. Det blir en ca 1 km lätt promenad över 
klipporna från bilarna ut till vattnet. 

Samling vid ICA Vågbro kl. 17.00 för samåkning.  

För info ring Tord Swales 070-363 18 06. 
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Torsdag 27/4 

TRASTAR (cykeltur Blötängarna-Maden-Ellne)  

Nu sjunger trastarna för fullt. Följ med Tord ut och lyssna. Det blir 
en ca 1 mil lång, men mycket lättsam cykeltur, eftersom vi stannar 
ofta och lyssnar. 

Samling vid Jet-macken kl. 18.00. 

För info ring Tord Swales 070-363 18 06. 

 

Måndag 1/5 

KORSHOLMEN, Långvind 

Enligt tradition åker vi ut till Korsholmen, vår bästa lokal för att skåda 
havsfågel. 

Samling på Resecentrum kl. 05.00 för samåkning.  

För info ring Lars Henningsson 070-699 89 31. 

 

Söndag 14/5  

FÅGELSKÅDNINGENS DAG, Ålsjön 

I hela Sverige samlas fågelintresserade denna dag på olika platser för 
att se vilka fåglar som anlänt.  

Packa fikakorgen, ta med er släkt och vänner och ta en promenad ut 
till gamla fågeltornet vid Ålsjön. Testa era fågelkunskaper på tipspro-
menaden längs vägen ut. Vid tornet finns våra kunniga skådare som 
hjälper till att artbestämma fåglarna i sjön. Välkomna när ni vill under 
morgonen och förmiddagen. Vi finns där från 06.00 till 12.00. 

För info ring Birgitta Fröberg 070-554 05 06 
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TISDAGSEXKURSIONER 2, 9, 16, 23, 30 maj, 

Under maj samlas vi som vanligt på tisdagkvällar för att se vilka fåglar 
som finns på våra olika lokaler. 

Samling kl. 18.00 vid Granskärs våtmark. Där bestämmer vi lokal 
för kvällen (med undantag för den 9/5, då lokalen redan är be-
stämd, se nedan). För info ring den som är ansvarig. 

2/5 Stefan Persson 070-342 64 63 

9/5 Tord Swales 070-363 18 06 Tur till Skatudden  

Från Skatudden har vi utsikt över öppet hav. Här brukar bl.a. havsör-
nen synas på ganska nära håll. Turen innebär en ca 2km promenad från 
bilparkeringen ut till udden. 

16/5 Thomas Thiger 070-517 50 69 

23/5 Christer Lindberg 0270-36380 

30/5 Mats Rehnström 070-251 88 26 

 

Söndag 21/5 

ARTRÄKNING VID ÅLSJÖ/MADEN-OMRÅDET 

Hur många arter kan vi se och höra i Ålsjö/Maden-området? Gå ut en-
sam eller i grupp och räkna. Du får börja när du vill på morgonen. 
Klockan 13.00 samlas vi vid gamla tornet vid Ålsjön och räknar ihop 
arterna. 

För info kontakta Tord Swales 070-363 18 06. 
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Tisdag 6/6 (Sveriges nationaldag) 

LYNÄS  

Vi firar nationaldagen på vårt eget sätt och tar oss ut till Lynäs för 
att lyssna efter fågelsången där. Tord Swales  hjälper oss att identi-
fiera fåglarna. 

Samling på Resecentrum kl. 06.00 för samåkning.  

För info kontakta Tord Swales 070-363 18 06. 

 

Lördag 10/6 

NATTSKÄRRA/NATTSÅNGARE 

Följ med oss ut i Östansjöskogen för att höra och kanske se det sär-
egna nattskärrespelet. Vi passar också på att lyssna efter nattsångare 
längs vägen. Det kan bli sent, så ta med fika och varma kläder. 

Samling vid Resecentrum kl. 22.00 för samåkning.  

För info ring Robert Lindberg 0270-10088. 

 

Lördag 5/8 och Söndag 6/8 

ALIRS ÖGA 

Nu är rovfåglarna på väg söderut. Vi bör bland annat kunna få se bivrå-
kar som är på väg till varmare breddgrader. 

Uppe på Söderhamns naturkonstverk Alirs öga har vi en fin utsikt över 
omgivningarna. Alirs öga har dessutom visat höga kvalitéer som rovfå-
gellokal. 

Samling nedanför Alirs öga kl. 09.30  

För info ring Tord Swales 070-363 18 06. 
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TISDAGSEXKURSIONER 1, 8, 15, 22, 29 augusti.  

Augusti är en spännande tid för oss fågelvänner. Nu flyttar vadarna 
till sina varmare breddgrader och stannar gärna till ute på Stenö för 
att proviantera och vila. Då har vi chansen att få studera dem. 

Samling vid Stenötornet kl. 18.00. Ta med varma och vindtäta 
kläder för vinden kan ligga på. 

För mer information ring den som är ansvarig för kvällen. 

  1/8 Hans Larsson 0270-28 61 97 

  8/8 Thomas Thiger 070-517 50 69 

15/8 Stefan Persson 070-342 64 63 

22/8 Christer Lindberg 0270-36380 

29/8 Mats Rehnström 070-251 88 26 

 

 

 

Besök SFK:s vinterutfodringar! 
 
För att hjälpa småfåglarna att klara den kalla årstiden driver SFK 
fyra utfodringsstationer i kommunen. Matningen sker under oktober-
maj och matgästerna låter sig villigt beskådas vid dessa stationer. 
Platserna är: 

• Ålsjön (vid gamla tornet) 

• Västerbacken (bakom lasarettet) 

• Granskärs våtmark (efter stigen mot Vågbro) 

• Stortjärn (efter Mostigen) 
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