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Höstetid år skördetid, Den bärrike-
dom vi i år upplever i Suras lingon-
skogar ska vitacka humlorna för.
Utan de trevligå humlorna (det
finns ett40-talärter) skulle det bli
mindre av blommor och bår i

skogarnå. DårIör är det viktigt att
vårå rädd om humlornå.

På skogsmark innebår det att spara
sälg (salix-ärter). Tidigt på våren
behöver nämligen humloma tålg
för att proviantera. Eltersom sälg
blommar tidigare än allt ånnat år

Lisjö Vargar

dessa träd och buskar en livsför-
utsåttning för humlorna.

På kala hyggen utan sparade tråd-
ridåer mot vatten, våta partier och
iskogsbryn får humlorna det svårt.
Även biarter år beroende av salix-
arter tidigt på våren.

Närvinu ihöst går ut ibår" och
svåmpskogen ochsuger ioss av
allemansrättens dofter och
godsaker ågnar vi humlornå en

tanke I
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Ovanstående citat är håmtåt ur kan-
torn och överlåraren Sigurd Frösells
opublicerade anteckningar om Liriö
år 1933. Det år tydtigt ått Fröse i ;in
tur hämtat en del uppgifter ur en
helsidesartikel i Vestmanlands Läns
Tidnings julläsning 1924, där signa_
turen "Esq" {örutom uppgiften om
de obeskedliga fårdbönderna
tillågger att "rnan höll synnerligen
väl reda på når tirjö skulle gru!a sina
vågstycken. Då var det inte rådliqt
för någon annan att vistas i nårhet-
en".

Eakom signat|lren "Esq,, döljer sig
dåvarånde iournalisteh och re(å-
skildråren Martin Rogberg. Hänt
Lisjö"artikel innehå[er en mängd
renå gakfel, beroende på missför-
stånd eller brktånde dokumentå-

tåvJeende

tion, men är mycket intressant efter-
som den tillstor del bygger på
hörsägner från då levande åldre
Lisiö-bor.

Låt os! undersöka bakqrunden till
dessa mycket nedsåttande omdöm-
en om dåtidens L;sjöboroch vad som
kån finnas ante(knat i skriltligå
kållor, fråmst de bevårade, mycket
utfdrliga kontorsböckerna. Av
utrymmesskål kän vi f ortsättninosvk
beteckna Fröse s uppgifter med'F
och Rogbergs med R.

Hur var det nu med Lisjö-bornås
påstådda tjuvaktighet entigt F ? Och
vad rtalde ? lo, iförsta hand
rmidesjärn, ett oskick, som förekom i
större eller mindre utstråcknjng på
ålla hammarbruk och hade sin orsak



i smederna! arbets' och avlönings_

lörhållanden. Över varie härd
härskade hammarsmedsmåstaren,
som kan sägas varå egen {öretaga_

re. t sin tlånst hade han vanligen en

måstersven och en smeds- eller
koldräng. Hän hade att utkvittera
en viss mängd ta(kiärn och träkol
och av detta skulle han {ärska och

utsmida stångiärn Av 1 skePpund

tackjärnsvikt (194,5 kg) och två

stigar träkol hade han att _ med ca

25olo ävbrånna - utsmidå 1

skeppund bergsvikt (149,6 kg)-

Detta var ett minimikrav.

En någorlunda 3ki(klig smed kunde

sparä avsevän både på tåckiärn o(h

kol. som han redovisade särskilt, och
för detta erhöll han {6r överjårn och

överkol så f6rhöjda priser att dessa

två komponenter ofta utgjorde
huvudparten av hans lön.

Dessa iämförelsevis högå priser hade

tillkommit för attsmeder och med-

hjälpare inte skulle frestas att undan-
snilla en del överiärn och utprångla
till utomstående. Det skedde Iörståt i

alta fall, trots att det iu var bruks'
patrons egendom

/pssf argn

Frestare såknades inte. Under
mörka kvällar kunde man skymta
skepnader, som smög över
bruksbacken ned mot eldskenet i

smedjan. Landbönder, torpare
och andra, som behövdejärn till
att sko kålkmedår med, laga
årder och flåhackor, göra nya
gångiärn till logen etc. Med sig
hade de 30m bytesvarorsmör,
å99, kanske brånnvin o.h andrä
nyttigheter. Smidesjärn var dyrt i
öppna handeln. nästan som
hårdvaluta. Det ansågs nog inte
på något sått vanhedrande att
syssla med denna håntering. Det
var vål ungefär som när en nutida
Medel-Svensson behöver en
blyertspenna eller skiftnyckel för
privat bruk och tar med si9 en
sådan från sin arbetsplats. Man
beklagade endåst den rom åkte
last. Ty det kunde bli dyrt. Eruks-
ägåren eller inspektoren lade inte
{ingrarna emellan. För första
resan blev det dryga böter. Sedan
stryk inne på brukskontoret. Och
sist anmälan till Bergstinget i
Norberg och då var det riktigt illa
stållt.

I bevaråde kontorsböcker från
Larsansjö bruk 1792 o(h framåt
återfinns en delbötesbelopp lör
olaga järnhandel, men det är
svårt att därav utlåsa om de goda
Lisiö-borna var särskilt belastade i
jåmförelse med liknånde uppgift-
er från andra bruk. De gånger
tillgreppen bestratfades med
stryk på brukskontoret tinns ju

inte antecknat i kontorsbö.kerna.
Husbondsaga, även mot vuxna
personer, förekom långt fram i
tiden.

I 1809 års Memorial för Lärsansiö
finns en kuriös notering. "Mäs1eF
sven Anderr Sto.khris: Contant åt
dess son till förekommande av
tiufhandel - 6 skilling." Skåll man
uttolka detta som att unge Stockhus
var en särdeles illa beryktad yngling
- den tidens "vårsting" - som man
stack till en slant tör att han skulle
avhålla sig från olaqa järnhandel ?

lbland giorde man råzzia. Således
erhöll nämndeman Anders Ersson i

Salsäter den 16 december 1791 24
skilling för "Tiufjerns efterspänande
itorpen omkring Norrsjön". Det
gällde 8 dåvarande torp och det tog
tydligen lång tid att visitera i alla
logar och tåhus ty nåmndemannen
erhölläven 5 målmat samt ett
nattlä9er.

F påpekar ått Lirjd-borna stal
timmer. Jå, det förekom nog. För
Larsansjö liksom Iör alla bruk var
skogen livsviktig eftersom man var
helt beroende av tillgången på
tråkol. 5trän9a föreskrifter utf är-
dades: Tillvedbrand fick man
endatt anvånda ris, stubbar och
vindfällen. Att fällå ett våxande
träd bestraffådes med hö9a böter.

Det varsvårt att hålla kontrollpå
den avsides belägna skoqen krinq
Elixbo, söder oln Vågsjön, och

*,4a



torparen dår, Mårten andersson
erhöll 2 riksdale. om året för
skogehs bevakning. Det utfåstes
en belöning på 32 skilling till den
som angav olaga awerkning,
någotsom väl knappast
befrämiade grannsämjan.

Ägaren till Larsansjö, bergsrådet
Anton Henrik Groen, föregick inte
heller som löredöme. Hah var en
gån9 ståmd tilltinget i Kolbå(k,
ånklagad tör olaga tkogsawerk-
ning. Han hade nåmligen skickat
sitt folk att hugga timmer på
Allmäningen,som han ju inte
ågde.

När vinu har gra nskat u ppg ifterna
om tjuvaktighet iLi5iö kan vi
över9å till nåsta anklagelsepunkt.
Både F och R uppqeratt Lisiö-
borna sedån gammalt kallades
"Lisiö vargar" på grund avsin
vildsinthet. Det vår vanligt ätt
man hittadepåöknamn på sina
grannar i andra socknar eller byar,
något som levt kvarånda in i vår
tid. ldet här{allet kan man tänkå
si9 töljande bakgrund:

8önder och torpare i Lisjö hade att
under vinterhålvåret forsla tack-

iårn lrån Norberg eller ånda från
Grängårde. En vända, som måste
ha tagitflera dygn. Sedan skulle
det färdi9a stAngjårnet forslas till
Köpin9 för export via Stockholm.
Man qiorde sällskap och vanligen
vär det ett !o-tal tordon eller
flera.Man kan förmoda att de i

samlad trupp kände sig övermodiga
och karska och väckte rädsla i

ensliga stugor när de fårdades f örbi.
5årskilt på hemvåg från Köping efter
besök i någon av håmnkrogarna där.

Den blide skolmannen Frösell
nämner med förtrytelse att "Lisjö
vargar" ställde till slågsmål värhelst
de dök 

'.rpp 
på dansgillen och auk-

tioner. Ja.ånda in isentid hardet
vå|gått hetttill på logdanser när
konkurrensen varit hård om byg-
denstagraiärnor.

Auktionerna kräver nåstan ett
sårskilt kapitel. Hår kan man
taktiskt ur kontorsböckerna utlåsa
att sådana tillställningar förekom-
mit ofta och varit vålbesökta.
Bruket hade håmliqen åtagit aig att
stå som garant och avräkna inropen
på d e anstålldas lö rtjänster. Särskilt
rmederha,som hade båttre ställt än
torpare och gelikar, figurerar ofta
med varierande belopp. Vad de
ropade in skullevara intressant att
veta, men detstår bara vad det kos-

tade. Auktionsutropare var under
lång tid ovanhämnde nämndemån
Anders Ersson i Salsåter.

Det var ofta slaglmålpå auktioner.
Betraktades nog som välkomna av_

brott identrista vardagen. len tid
utan varesig TV ellervideo{ick man
ta till vara de enkla tö rströelser som

biöds. Jag skulle tro att en auktion
utän allmänt slagsmål långt efteråt
nåmnder som exempel på triviala
och meningslösa händelser, 5om

Huktton i kfocteläo
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givit tö9a utbyte. I så lall UPP-

trädde väl "Lisiö vargår" som då'
tidens underhållåre o(h glädje-

spridåre och väckte allmän
beundran.

Viska nu ikorthet övergåtrån de
tvåbenta till de fyrbenta Lisjö-

vårgarna. Ty sådanafänns det
gott om iforna tider.

Är 1751 anmälde mantalskommiss-
arien till Landshövdingeämbetet
att Lisjö bönder "höllo löske folk",
dvsflera tiänare ån vad som
ansågs vara behövligt. Dåvarande
ägaren till Lisjö såteri och
Larsansjö bruk, arkiatern Nils
Rosdn von Rosenstein, bemötte
mantalskommissårien i en skarP
inlagå, vari han framhöll, att Lisiö

o(h underlydande hemman På
gr!nd av närheten tillskogen
"voro så ansatte av odiur" att ett
vallhjon från varie gård ei kunde
freda kreåturen, utan flera hion
måste fölia boskapen.

Tid efter annan anhöllsföliåktli-
gen hos Landshövdingeämbetet
att skallgån9 måtte anstållas i

Lisjö med folk från angränsande
socknar "enår snart sagt obotlig
skåda, trots noga bevakande av
vallgången, måste vidkännås för
såvål större som smårre kreaturs
{ällande av flere slags odiur, men i
synnerhet vargar,"

Vid en inspektion av Lisjö-skogen,
som löretogsden 2Saugusti 1746

av bergsiiräståren Eric Isberg och

medhjälpare, ante(knades f rån

trakten av Grytkärret "en {ör 10 eller
l2 årsedan upphuggen skallgata".

lnteens hemmävid var man säker.

Än idag kan man se rester av en

varggrop i en åkerholme vid Tallbo,
således rått nåra Lisjö gård. Och

skogvåktaren lanne Laralon berätta-
deför min {ar år 1905 att han kom
ihåg när vargen en nått var framme
o(h tog en stövare,50m stod bunden
vid kojan iHasselbo. Larsson var en
äldre man och händelten bör ha

tilldragit sig på 1860-1870-talet.

Om lörekomsten av björn finnsflera
änteckningår. R skriver t ex: "Lisjö
avyttrades 1751 till konung Fredrik
I:s gunitling, friherre Erland Broman
och underdenna tid vistades kon-
ungen ofta på Lisjö för attjaga
björn." Men detta måstevara helt
gälet. Presidenten i Kongl.
Kommerstolegium Erland Bromårl
var en man som hade mångajärn i

elden. Han köpte Lisjö iden
uppenbara avsikten att använda
egendomen som bytesobjekt och
gjorde det ganska omgående.
Köpehandlingen är däterad den 30

ianuåri 1751 o.h redah den l1
februari samma år övertogs Lisiö av

årkiatern von Rosenstein. Denna
korta tid kan knåppast ha utnyttiåts
till björniakt. Dessutom dog Fredik I
den 25 marsdetta år vid 75 årsålder
och hadedå 5edan länge varit
skriiplig.
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Praktfull tickå i Seglingrberg

Du har just påsserat iärnvågen vid f.
d. Konsum och år på vå9 mot kanal-
bron. Strax intill vågen. mitt lör
slussvaktarbostaden, står en pråktig
alm. Mitt i blickfånget och mitt i
trädets förgrening våxer några
exemplar av fjållig ticka. Den största
av de taktegellagdå svamparnå
mäter drygt 40 (m på bredden.

Den växer på ådla lövträd, tråmst i
parker och allder. Namnet harden
fått av att den årfjållig på ovansi-

dan. Den är mycket våaker och
sevård ! Vid inspektion den 2218 var
tyvårr hela svampsalnlingen bort-
plo(kad. Lite högre upp itrådet
finns dock något exemplar kvarått
beBkåda.

Flera bombmurklor

Detvar iapril t991. itrakten av
Naddtorpet i Ramnås, som Tom
Såvström gjorde sitt uppmårksam-
made fynd åv den märkliga och säll-
syntä skålsvämpeh. Sedän dess har
nya upptä.kter gjorts. Sven Land-
kvist hittade några etemplar vid
Felingen iVirsbo och Tomas
Tröschke, Ramnås gick på den inär-
heten av Hemlinge. Äke Hassellöf,
Surahammar var ute i håstlösaskog-
en och fann bombmurklan dår. I

apriloch majska du söka efter
"bomben' i mossig gran- eller
blandskog.

Värtnanlands svampat

I ett häfte på 300 sidor redovisas den
idag tillgängliga kunskapen och
förekomsten avsvampår ivårt land-
skap. Framtageh under åren 1995 -
1990 av svämp5ektionen under
ledning åv Herbert Kåufmann.
Äldre herbarieuppgifter redovisas.
Från Surahammals kommun tinns
många intressanta uppgifter från
tråmst IngvarGranqvist och Lars
Ssehko.

Given läsnihg tör den svåmpintres-
serade ! Pris 120 kr. Bestålläv Karl-
Axel Pettersson, tel 02i-332578.
VFN/NF iVästerås 1990_


