Enen

i bok och backe

M yste riet vi d Lerg ro pa r n a
Ett minne av Erik Rosenberg

GunvorRuthtipsademig. "Du måstelåsaEnebokenavGunnårArnborg"! När
Gunvor, med 5in naturkånsla, tycker att en bok är bra, då är den också bra ! Nu
hårja9lånatden på biblioteketoch låstden. Eneboken behandlar enen i tre
avseeiden; i naturen, i änvändning samt i skrock o(h övertro Boken år också
givnå
en hyllning till ett vårdat och håvdat kulturlandskap, där enen hårsin
plåts.
Var växet kommunens mäktigeste en

?

lnspireråde åv Arnborgs Eneboken vill vi
nu ha Din hjålp. Vivill hå in rapPorter
om höga, stamgrovä eller på ännatsått
märkliga enetråd- eller buskar' Även
uppgifter om intressantå enemiljöer tar
vi emot. Rapporteratill någon i styrelsen
(se sid 2). Vi rycker gårnå ut och måter
trädet. Resultatet presenteras i nästa
nummer av Mergut. Avsikten, törutom
att {åstå uppmärksåmheten på enens

Mån skrev år 1949 och det närmade si9 midsommar, en tid når en känsla av
övermåttnad vanligen instållersig hosfågelskådaren,som under hektiska vårveckor försökt ligga med och bevakå allt, som hände Kåmpat med konstånt
sömnbrist etter upprepade vaknätter och törbannat ett oblitt öde o(h fastståll'
dä arbetstider, som på{ordrat produktiva in,atser utan hånsyn till det sjudånde
livet utånför kontorsvä99arnå.

plats i kulturlandskapet, år också att
försöka skydda och vårda värdefulla,
enstaka träd eller enebå(kar.

"Ledarenen" kan vi redan nu presentera. Den årgrön och fin, med yvig krona
och våxer hemma hos Berndth och
Annika Andersson iGåsvad. Ramnäs
socken. som ett vårdtråd står den i
gränsen mellan trädgård och skogsbryn
Den mäter 7,5 meter ihöjd o.h den
korta och grovå stammen har en om-

Jag erinrade mig då, att iag inte på

krets på 97 cm.

,1.u"-'*.

Firins det ännu måkti9åre enår i våra
marker ? Dina rapporter qer svåret Ett

"rEddeA" vid rå]lrs

tips: Sök i kråttledningsgåtor, där f inns
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några av vårå finaste enebackar.
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långe besökt lergroParna invid
kanålbanken, minne {rån en långe
sedan nedlagd tegeltillverkning
och nu en bortglömd idyll, skuggad
av högväxtå alar. Dammarnå5
vattenspeqlar skymdes till stor del
av mattor av Cålla och vattenklöver
och där höllårligen någon kricka
till med sinå unqar, tills dessa blev
gåmla nog att vallas över landsvågen ned till ån- | övri9t var dammarna hemvist för grodor och vatten_

snokar och hade stadgat rykte som-.
kläckningsanstalt för större delen av
traktens myggbestånd.

dit den här kvällen och
noterade, att tågelk6ren vär fulltåli9
med övervikt f ör trådgårds5ångare,
som tlerstädes ruvade i sina gråcilå
bokorgar, upphångda i vildhallonsnåren. Jag konstateråde också, att
myggen tydligen håft ett gynnsamt
år. Den bolmåde som en rök ur videbuskarna o(h var så till den grad
INåvä1, iag qick

m€llånsverige
ondsint, att iå9 började förebereda
skyndsam reträtt, når jåg plötsligt
stelnade till. Uppif rån ålårnås tåta
kronor kom en hö9liudd, smaltrandesånq,som inte vår likt någonting
jäg dittills hade hört. Jag lyssnåde
häpen till den okände virtuosen däruppe, som drog på i långa ramsor av
härmningsläten och mycket illusorhkå sådanå, avlösande varandra i en
åndlös rad. iag hörde ladusvålans
kvitter under logtåket en !ium föF
sommarkvåll, såde5årlans hysteriska
varningslåte, när hon varsnar sparvhöken, björktrastens tjattrande i sin

koloni - originalet tanns till jåmförelse strar intill ' och spillkråkans
högljudda "kli-ä-ä". Dår kom
starens utdragna flöjttoner från en
kvist ovanför ho'ken, domherrens
låqmålda knirkande, drillsnåppans
klippande låte vid tlykt över en
vattenytå och ta lltitans sträva "Ti-ti-

Först när skymningen föll på och
sångaren slutade sin konsert kunde
jag slita mig dårifrån o.h vandrade
hemåt med huvudet fullt av grubblerier och myggbett. Tillgänglig
litteratur studerades omgående och
ingående, men gavföga ledning. vi
måste komma ihå9, att påusfåglar
vid denna tid vår en okånd företeelse och fågelskivor - iden mån
sådanä existeråde - ågde jag inga.

Detstora verket "Våra fåglar i
Norden" hade kommit ut med sitt
sista band oah gav förvisso en
män9d upplysningår, men bokstaverade låten ger vanligen inte my(ket
illusion av verkligheten.

nattens stillhet kom jag emellertid
så småningom fram tillatttvå svenska få9lar vår speciellt kända för sin
härmningstörmåga; kårrsångåren
och bastardnäktergalen, som den
då hette. lngendera hadeiag hört,
ty min vagga stod ide mörka barrskogarna en bit norrut och båda
ärternå åvfårdades såsom varande
alltf ör exotiskå i 5åmmanhanget.
Kärrsångaren vår då känd endåst
från någrå platser isödra Skåne och
om bastardnåktergalen kunde
Faunä och Flora berätta (S.Durango
I

1948)

ått uppgifternå från västman-

land voro lparsamma, men att årten
sannolikt håckat vid Sala år 1925.

Eflerföljande morgnar och kvållar
tillbringades vid lergroparna, till
obeskrivlig glädre för myggen, men
till ringa tillf redsställelse för mi9
siälv. Fågeln sjöng visserligen som
besatt helä tiden och excellerade i
ståndi9t nya låten, men närmare
gåtans lösnin9 kom jag inte. Skygg
var den också, den lilla såten, och
höllsig ålltid våldold ide täta lövkronorna. Olta flyttadeden på sig
och då fickjag göra långa krin99ående rörelser långs de smalå revlar,
som omslötdammårna. Ibland såg
jå9 en skymt av eh liten få9elav
omisskånlig sånqartyp, men den
verkade ljusgrå och hade inte ålls
den tydliga gula tärg,som utmärkte
planschernär bastardnåkter9ä1. Det
måste alltså vara nåqon ånnan art,
men vilken ? lngen jag tallfrågade
kunde ge något besked och min
villrådighet blev allt större. Vilken
nyart kundetänkasdyka upp här i

?

Plötsligt slog mig

en tanke: ACROCEPHALUS

Den hade visst inte
fått nåqotsvenskt namn, men förekom i Balticum och Finland och det
DUMETORUM

!

spåddes i ornitologkretsar, att den
närsom helst kundetasig 6ver

Bottenhavet. En liten grå Jå9e1, som
var en makalös immitatör och som
med förkårlek höll till i högå trädkronor. Hadejag inte läst någon'
stäns, att den dessutom gårnå såg
att mårken vartäckt av manshöga
nässlor ? För mitt inre öga såg jag
qenast de vidriga snår av brånnåss_
lor, som detta år tåckte stora delar
av kanalbanken och runt lergroparna. Dessa ogemytliga örter, som
hindrat mina rörelter och som jåg
ofta fö.bannat, syntes mi9 med ens
sköna såsom Saront lilior. 5urähammar, denna ur ornitologisk synpunkt
tämligen okånda ort, skulle flyga på
ryktets vingårsom den första
svenska håckningsPlatsen

Acrocephalu!dumetorum

för
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huvudförfåttarna till "våra fåglar i
Norden", medarbetade flitigt i facktidskrifter och i radio och var en idol
för den tidens unga fågelentusiåster
ien grad, som viknaPPast kån göra
oss en förestållning om. Det anses jar
vara till stor del hans förtiänst, att
det sto.a fågelintrerset böriade
blomstra upp bland en bredåre
allmånhet och hans klassiska böcker:
"Oset och Kvismaren" och "lJvberg_
et och tiäderskogen', som var utgån9na från förla9et, lånades flitigt
på biblioteken. Det ryktades r' '
att han årbetade På en fälthandbok,
som skulle bli något helt nytt i sitt
sla9.
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Men saken måste bevisas och jag
hade en kånsla avatttongivande
ornitoloqer stundom lade i dagen en
viss skepsis, när det gållde sensåtionellafynd. Vem skullejag vända
mig till ? Naturligtvis till Erik Rosenberg ! Han stod vid denna tid På
höjden avsin .yktbarhet, var en av

Som auktoritet vid beståmnlng av
mystiska fågelarter var han helt obestridd och {öljaktligen slog jag i ren
desperation upp författaren Erik
Rosenberg i Örebro-kåtålogen och
ringde på. Och si, han var hemma !
En tryg9, l;tet sävlig s'tåmmå svarade
och ja9 gav honom en hastig be-

skrivning äv 5ituationen, såkerligen
tämligen osammanhångånde, men
tydligen smittåde min iver honom,
ty hån frå9ade efter en kort betänketid: "När går tåget tillSurahammår ?" Det vår på den gåmla goda
tiden, när det ånnu gick tåg då och
då, och till och med till Surahåmmår,
och efter konsultation

tion tillLapplånd och vid taldårom
började Erik tina upp. Hån håde då
und€r en följd åv år legåt uppe vid
Vittangijärvi och där gjort f lerå
sensationellå fynd, bla häckände
havsörn och kungsörn inom såmma
träkt och hån började beråtta. Håns
tal flöt lånqsamt och betänksamt,
men med en episk bredd,som
gjorde ett Iika fascinerande intryck
som hans utomordentliga prosaskildringar. Man riktigt tyckte sig
höra blåhakens spröda triangelslag i
videt vid Kiilalaari eller dvärgbeckasinent galopperande höqt över den
vidstråckta myren Rienakävuoma.

avtidtabellen

bestämdes, att han skulle komma
samma kvåll.
Jag mötte vid kvållståget och Erik
Rosenberg steg av, medförande en

änsenlig ryggsäck med vidhängånde

tydligen rustad för att gå till
botten med såken. Han håltåde
svårt efter nyss gehomgånget benbrott. Till utseendet var han vålkänd
och dettå varju på intet sätt imponerande, men han utstrålåde från
första stund något åv den helt odissovsåck,

kutabla och mycket så.egna charm,
varom ållå, som kom i beröring med
honom, kan vittna. Eftersom det var
för tidigt art direkt angripa problemet, satt vien stund hemma och
pratade, naturligtvis om fåglar. Han
vår tåordig i början och jag konstaterade, vad jåg senåre vid flera tillfållen lade märketill, att det vår
först utomhus, som han helt kom till
sin rått. Jag hade året förut vårit
uppe på min förstå enmansexpedi-

Snart var det dägs ått leta oss ut i
skumraskettill en jordväll intill lerdammarna, dår vi gjorde det be kvämtför oss vid en kombinerad
mygg- och kaffeeld. Detärju aldrig
riktigt tyst om nåtternä dennå tid
och jag {örstod nu varför så mycket
av Erik Rosenbergs !kildringar år
baserade på hörselintryck. Hans
hörsel tycktes varä utomordentligt
skårpt och åven mycket avlägsna och
knappt uppfåttbara ljud inregistre,
rade hån snåbbt och kom med låqmäldå kommentarer: Sporadisk
sång av en yrvaken ta'trast, några
strofer Iångt borta av en nattsjung,
ande lärka, heså våsanden från
hungrigå kåttuggleungår.

hnan vi kryper ned irovsåckarna för
någon timmer vilå säger Erik: "Är
det bastarden, !å börjar han sjungå
först efter 30luppgån9en, men
dumetorum ska ju vårå nåttsångare,
så han väcker oss väl redån

iett-,

Rd LelituPd'a4 1'
!*loi:4: H tiedss
eller senare såger han: Tåkka-li,

halvtvåtiden". Jag slumrade till ett
tåg, men vaknade, som jag tyckte,
strax igen och satte mi9 uPP.
Klorkan visade hålv två. Erik satt
redan och lyssnade. Det hade blivit
den 3:e juli och det var ljumt och
vindstillå, en morgon som skaPad
för ett soloframtrådande åv den
mystiska emigrånten från öster.
Minuternå gick o.h blevtill kvaftar
o(h vartefter gryningsljuset tilltog
sjönk hoppet. Runt omkring hade
den sedvanliga kören böriat och Erik
konstaterade. att svarthättan siöng
lån9t bort mot Mag{orstorP. Men i
det mörka lövverket ovånför oss var
det tyst som i en sarkofag.
Och så gick solen upp vid

lretiden

och stråxefteråt kom en käskad av
toner Jrån 5ångaren ovantör oss och
han exponerade s;g till och med
trikostigt. " Hån år iu ovanligt blek
på bröstet" såger Erik med kikaren

för ö9onen, "men detår nog en
bastard. Fåst det dår svirrande lätet,
som är så typiskt, hörs

inte. Men förr

takka-li och då år saken klar"Det kom naturligtvis ganska snart
och sedan var det ingen ånde På
denna ramsa. Långa stunder tycktes
fågeln helt ha glömt bort sin vanliga
hårmningsrep€rtoår och hackade i
stället på med 9låd frenesi: "Takkali, takkå1i", liksom lör att så grundligt som möjligt dokumentera sin
art. Faktum gick inte långre att

förneka ! lag kände mi9 helt
tillintetgjord och skämdes gruvligt
över ått ha lurat ut Erik Rosenberg
till ått höra en lågel, som väl
knappast var ovanlig i herrgårdsalleerna hemikring Närkesslätten.
Erik törstod väl min sinnesståmning
och tröståde mjg rned att sådana
malörer kunde hånda även mYcket
vanå specialister och hån berättåde
flerå episoder, når han siålv miss_
tagit sig på {ågelläten, som vårit
åvvikande på något sätt. För övrigt
tyckte han det vårit en intressant
natt och ångrade På intet sätt att
han kommit hit.

ovanstående skrevs medan
intrycken f ortfarånde var
någorlunda färska och levande.

jåg hade sedån under årens lopp
åtskilliqa kontakter med Erik
Rosenberg per teleton, brevledes,
eller når vi nå9on gång stötte ihop
vid Oset eller annorstädes och han
virade alltid samma vånlighet och
delåde frikostigt med si9 med
upplysnjngar och råd ur sin rika

Jag beråttåde,

attjä9

på våren varit

here i Lå Camargue och dår bland
annat lyckats leta mig fram till Le
Pebre, den gåmlå ruih, som utgjor_
de huvudkvarter för Erik Rosenberg
med någrä likåsinnåde under en
vistelse därför ett 20-tal år sedan.
Telefonrösten blev med ens livlig.

Denfrågade inte, som mån kånske
skuile våntå sig, efter biåtare, styltlöpare och flammingos eller andra
exotiska uppenbarelser, utån efter
nå9o1, som lå9 nårmare om hjårtat:

Sista gången vi talades vid var

något år före hans bortgång. Han
var då hemkommen {rån en långvarit siukhusvistelse och hant
stämma lät

trött

"så9 du några vadare på vä9

norrut ?"
Harald Wedarus

och svåg.

Aio<ephalus donetotum lR\ ju, ton
d er svenrkå nå mnet SusL$nqå.€

efte

ommande kvöllaha trots eft€F
år ny för västmån-

bekånr,

foEkninqår. anen
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(Håralds ikrldring hårt,drgåre vånt pubr cerad i voFe konra ktbiåd nr 2. I972. Den

och döl nåt!rligtvis uppså småningom
på ekildå plåtler i mellåntverige. Jag
riliå1.r m!. .'ierå ur vOF:< kontåktblåd

1,19121

NÄ6RA I NTR ESSANT A OBSE RVATI ON E R
VID ASKÖVIKEN 1971,
ausk3åndaft: Nåtten 20. 21/5 hordes 1
efl6Ffi6ig-r en traddunse nor om
Kvarnbe.qet. Fåqeln hördes dock inle d€

Tåcktill cunnar Brusewitz

årdao mvcket intresrantatt låså, med
tanke-på 6utktånsåren! f ,åmryckn,ng'
åndlkapet. Pås€n.r€ år hå'en*å(a rynd
f.ån 5uråhåmmå6 kommun.
'åpponeråts 1992.
s€nåstiLisjö

!

Det utmårkta portråttet åv Erik Rosenberg har giorts av Gunnar Brusewitz,
en av vår tids skickligaste naturskildrare och konstnårer. Redaktionentog
telefonkontäkt med Gunnar och frågade litet försynt om vifick publicerå
bilden i vårt kontaktblad. - Det möter inga hinder, blev svaret och som tack

{örärar vi konstnåren detta Mergus-nummer,

Sett och hört
När detta skrivs islutet av april har vi
Europa! varmaste våder, och med

vä(me kom ttädPiPlä*an

2214,

lövsångarc, svettvit ftugsnaPPate,
hussvala, göktYte, gtönbena oal\
lisktäna 2414, tådstiärt 2614 o.h
svafthätta 2814.

i markerna
Sparvuggra här hört5 vid Björkkärrslo9e, Muren, Slogmossen,
Timmermossenoch Kohå9en, 28/3 en
SnafterendJrtene i Gnien. 1214 4
iårslcek och 5 5t ärtånd i Norrsiön.
vid Lisjö ån9ar raståde 115sädgäss
hela april och tillfälligt en spetsberysgås. En berylätka På storången

ibörjan
Samman{attning av intressanta
{ågelobservationer
Den 3/1 en övervintra nd e stentarkt'

,rane vid Lisjö, tddhäke På bruksomÅdetiSuj.a, blåkå hökshane vid
Magsiömaden. En havsö.n svepte
över Kohägen den 2/1 och 1'l/1 sågs
den av många då den giorde en lov
över Skogstundsskolan. Flera "obsar"
av r<unq5öm noteras o(h iån iVir5bo
har sångJvå'r och l('|hå övervintrat
Bäda kungsliskehalanns kvär vid
Östersiön ima15 då också en gråspetf
!ågs i Norrsjölunden.
Trctäig he.kpettttär' fyra platser
februari; Stora FlYten, Olberga,

i

Gryten och Hasselbo. Hela 15 st.öm'
starar har räknats in från ån mellan
sura och Ramnäs. Pä ugglanhat
ropatflitigt ivår vid Gåsflyten,
Furnäs, Muren, Timmermossen och

Färmansbo. 12l3 Hortuggla i Ulvsbo_
muren och senaretvå iLisiö

av

april.

Yettentallet grymtåde och
rdrdrorren tutade i Norrsjön d€n
18/4. 19/4sjöng den svafta '(jdstiät'
ten vid Virsbo bruk och 2114 anlånde
anindrc strcndpipaten till su.a bruks
ruderatmarker.

trädrärkat sjunger vid Snickar'
berget. lTurkiesjön Iinns smådopping o.h2 svafthakedoqqingat.
1

april har /appuggran ropat vid
Felingen o(h berguvsöder Felingen
och iLisjö.
DenZT14siöng den lilla flugsnaP'
parcr i Norrsiölunden, nä'rc skägg'
mesårhar setts invid fågeltornet vid
Norrsjön.

Med hopp om en "kanon-sommär"

iJågelmarkerna
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MikaelLeppälamPi

