
24  Katrineholms-Kuriren  •  onsdag 22 september 2010

Redigering:  Ronny Falck

Nyhetstipsa oss!  0150-728 60  •  redaktion@kkuriren.se

KATRINEHOLM: Lövåsen 0150-48 71 00 FLEN: Kungsvägen 0157-154 00 VINGÅKER: Vannalavägen 0151-52 45 60 www.bygginterior.se

Nu får du dubbla kampanjer när du köper kök från Ballingslöv!
Läs mer om årets första kökskampanj på ballingslov.se

eller kom in till oss så berättar vi mer.

20% RABATT
PÅ BADRUM FRÅN BALLINGSLÖV!
Nu har du årets bästa chans att köpa nytt badrum! Just nu får du hela 20% rabatt på allt i badkatalogen*. 
Du har 5 olika badrumsserier att välja bland, fl era varianter på våra praktiska duschväggar samt våra 
snygga badrumstillbehör och kvalitetsblandare! *Gäller ej Studio Ballingslöv

Gäller t o m 31/10 -10. Gäller t o m 15/11 -10 och kan ej komb med andra erbj.

högra 
kanten
Cohen skänker 
konst till Sunne
Världsartisten Leonard Co-
hen har skänkt ett grafiskt 
blad till biblioteket i Sunne 
i Värmland. Han gör det till 
minne av författaren Göran 
Tunström, som han träffade 
och blev vän med för många 
år sedan i Grekland, uppger 
Nya Wermlands-Tidningen.

Bibliotekarien i Sunne 
hörde Cohen tillägna Tun-
ström en låt vid en konsert 
i Göteborg och mejlade och 
bad om något slags minne 
av dem båda, till biblioteket. 
Efter tre timmar fick han ett 
jakande svar.  (TT)

Anna anakonda 
på oväntat besök
En 73-årig polska har fått 
oväntat besök – av en två 
meter lång anakonda som 
stack upp huvudet ur hen-
nes toalettstol i Wroclaw, 
rapporterar polisen. 

”När hon öppnade locket 
så såg damen en enorm orm 
som försökte ta sig ut ur 
toaletten. 

Hon slog omedelbart ned 
locket igen och ringde oss”, 
berättar talesmannen Pawel 
Petrykowksi. Ormen befin-
ner sig nu i den lokala djur-
parken, medan polisen söker 
efter ägaren.  (TT-AFP)

Havandeskola 
upprör många
Den första skolan för gravida 
tonåringar öppnade i Malay-
sia på fredagen. Skolan med 
namnet Sekolah Harapan 
– Hoppets skola har inrät-
tats för att försöka minska 
antalet spädbarn som över-
givs av unga mödrar. Men 
den kontroversiella skolan 
kritiseras av konservativa 
tyckare bland landets mus-
limska majoritet, som anser 
att skolan uppmuntrar sexu-
ellt umgänge mellan ogifta. 
Ännu har dock inga elever 
anmält sig till skolan, som är 
belägen utanför turiststaden 
Malacka.  (TT-AFP)

Många timmar av väntan  
lönade sig för Helen Quarfot. 
Vid sjön Valdemaren fånga-
de hon den unga fiskgjusen 
på väg ut ur boet i sökaren.

Precis som fiskgjusarna häckar 
familjen Quarfot vid Valdema-
ren under sommaren. Quarfots 
har sin stuga på Valdemarsön 
medan fiskgjusarna har sitt bo 
på fastlandet. 

Den mänskliga familjen har 
återvänt till Lidingö och Stock-
holm nu och fåglarna har dra-
git söderöver.

Men minnet av mötet med 
ungen som försiktigt lämnar 
boet är för alltid förevigat.

– Jag satt ungefär tio meter 
från dem. Det var verkligen 
skifthäftigt. Otroligt underbart, 
säger Helen Quarfot.

Inte lätt att närma sig
Det är inte alltid så lätt att kom-
ma nära fiskgjusarna. Helen  
Quarfot berättar om hur hon 
suttit i timmar i skogen eller 
kanoten.

– Men de ser en direkt, de har 
sådan koll. Att jag kom så nära 
ungen berodde nog på att det 
var en av de första gångerna 
den lämnade boet.

Helen Quarfot började intres-
sera sig för fåglarna när hennes 
hund dött. Hon ville fortsätta 
vara ute i naturen, och den 
fågelskådande grannen Roland 
Stålberg på ön hörde av sig och 
ville ha fåglar till en hemsida ... 
ja, på den vägen är det.

För tredje året i rad har Helen 
Quarfot följt de sörmländska 
landskapsdjuren. 

– De kommer tidigt på våren 
från Afrika och fiskar gäddor 
i viken. Den tinar tidigt. I fjol 
såg vi aldrig att de hade några 
ungar. I år har vi sett två.

Med en nyligen avslutad två-
årig fotoutbildning är kameran 
en självklar följeslagare för 
Helen Quarfot som samlar på 
fågelarter.

– Varje månad lämnar jag in 
två fågelarter till en tävling på 
internet. Det har blivit ungefär 
110 arter. Men jag räknar bara 
bilder som är bra.

Två fotoutställningar om fåg-
lar har Helen Quarfot haft i  
Lidingö bibliotek, och en i bygde- 
gården vid Valdemaren. En ny 
större, är under planering.

Carina Ekdahl

Sörmlands  
landskapssymboler
Blomma:  Vit näckros

Fisk:   Braxen

Svamp:   Svart  
  trumpetsvamp 

Insekt:  Strimlus

Sten:   Granatådergnejs

Mossa:   Vågig praktmossa 

Grundämne:   Kobolt

Äpple:   Åkerö

Djur:   Fiskgjuse

  

En fotograf med  
öga för fåglar

Titt-ut. Efter 50 till 60 dagar är ungarna färdiga att lämna boet. Helen 
Quarfot satt bara tio meter ifrån när den ena ungen tog sina första steg 
utanför boet den 2 augusti i år.

Mäktig.  Redan som liten unge  
är fiskgjusen en imponerande  
syn.

Vuxen fiskgjuse. Helen Quarfot har sedan 1997 sommarstuga på Valdemarsön, och har under de tre senaste 
åren följt fiskgjusarna på fastlandet.  Den vuxna fiskgjusen är fotograferad av henne vid sjön Valdemaren.

Fotografen. Helen Quarfot med kameran i högsta hugg.


