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H6ku99lan är dagaktiv och häckar i Norr-
land. Hon har ett ljust ansikte inramat av

svart kånt, ett höklikt tvårbandåt bröst och
lång stjärt. Om dagen sitter hon ofta på

utkik, välsynlig itoppen på eitträd. vissa

år kan det bli invasion av hökugglor i vå.4
tråkter- 1983 upplevdevien sådan, utån
5in like. Många ugglor stannade kvar,
etablerade revir och skred till och med till
håckning. Ett par håckade så nåra Sura
som iden finå talldungan vid Gatstugan.

Pärrlgglan är stor som en björktrast, har
stort huvud och gulå ögon. Fjäderdräkten
år brun och beströdd med vita fläckar,
"pärlor". Hon år en utpråglad skogs- och

natt{ågel. Lätet är en stötande ramså "po-
po-po-po...", som kan upprepas i timmar
med korta pauser. För sin håckning är pårl-
ugglan beroende av riklig smågnagartill-
gång och spillkråkans bobyggarkonst.
Finns det ingen mat hoppar hon över
håckningen.

Spa Nngg le n tillhö r minstin gen bland
ugglorna och kan ejförväxlas med någon
annan. En 9råbrun fågel med svåvelgula
ögon och blott 16 cm hö9. Den är aktiv på

dagen och sittergärna högt inå9on topp
och viftar med den bredå stjårten. 5måfå'
glar i omgivningen brukår varna ljudligt
vid åsynen av den lille men skicklige jåga-
ren. I gryning och skymning kan man få
höra sparvugglåns rop, en kort vissling som

upprepas hela tiden. Häckår +öretradesv s:
qran eller åsp.
Vid Kohagen, Furnäs och Felingen brukar
"den lille" ge sig till känna.

På markytän {anns inga åntYdning-
år om någon 9rav. Men genåstvi
böriade gråva kom vi På större och
mindre stenar. Vi kunde mycket lätt
{ölia gamla schaktkånten av en rund
grop. Diametern imårkplånet var

omkring en meter och åWog nedåt.
Vi måste avbryta grävningen första
kvållen på grund åv en tör 5tor sten

Andra kvållen håde vi ett block med

oss. Då fick vi uPP den dår stenen.
Vitortsatte att grävå her omkring en

ännu större sten. Från foten av

d€nna, på ca 80 cm diuP,fi(kviuPP
slagg efter lågteknologiskt fram-
stållt iårn. Detta måste vi tolka som
en hälsning från de människor som

ltfört 9råvsåttningen samt som

nedlagda offer till den döde.

Stenen, Jom hade en Plan undersida,
var så stor att vi endast kunde vicka
påden ochta ut liteavaskån, som

fannsunderstenen. Askan lådes ien
påse. Därefter ladesstenen tillbaka i
ursprungligt låge och återfyllningen
giordes provisoriskt. Vi trodde att
någon skulle anlitas tör en tackmås-
sigt utförd {ortsått utgråvning Så

har inte skett. askån och slag9en
har överlämnats till Lånsmus€et,

enligt överenskommelse.

År 1989 fick iag kontakt med Robert
5jöö, då arkeolog vid Lånsmusöet,

Aspbacken i Ramnäs

Efter "pensionårsintrådet" 1977 hat
jag ägnåt mycken tid åt historielås-
ning oah undersökning omkring
dettå område, biå hit,dläget och
gråvskicket under olika tidsskeden.
Efter attjå9 fått 3e den mäktigå
stensträng om ca 50 meters längd,
vilken löper i nord-sydlig riktning
genom backen, varjag ibörjan av

8o-tälet på det klara med att hår
fanns gravar trån åldre tider' En

sådan stenstrång kan förekomma
lite vårstans vid hedentida gravfält,
jåmför de kristna grittegårdarnas
bogårdsmurar !

En höstmorgon med frosttog jag en

skärvsten från kanten av den större
kullen ihanden. Den lyste så vackert

och gnistrade merän dom andra.
Jag antog att den tidigare varit ut'
sattJör stark vårme. Helt omedve'
tet, nårjag höllstenen ihänden,
slog det mig att det rörde sig om ett
gammalt bygdegravfält. Jag kånde
mig helt säker på detta och kallade
därför åter på min kontakt vid Läns-

musdet. Han kom men hölllast vid

vad åndra hade skrivit, att i Råmnås

har istort sett ingen bebyggelse
lörekommit töre brukens tillkomst.

Två varma julikvållar 1985 9rävde vi,

några medlemmar {rån hembYgds_

föreningenpå ett stålle dår metall'
detektorn qav utslå9.



i samband med ett stenåldersfynd
på Sorgåsen i 5uråhammar. Till
sammans besökte vi senare

Aspbacken och kunde då datera
gråvarna till förromersk iårnålder,
således omkring Kristifddelse för de
äldsta gravårna, s k f låtma.ksgravar
som ligger i sydsluttningen. Från

yngre jårnålder {men förkristen tid)
är gravårnå, belägna dels väster om
stensträngen och dels På
Aspbackens krön- Antalet gravar
uppgårtill omkring temtio, men kan
också vara fler.

Gravområdet hår under århundrå-
denas lopp genomgått stor fdrånd-
ring, genom förstörelse, stentäkt
och igenväxning. Mångå medlem-
mar från hembygdsföreningen har

deltagit iförsöket att återskapa och
{ör{ramtrden bevara bilden av det
gamla gravfältet.

Besökande som vill ha information
om platsens historik och innehåll får
gärna kontakta någon i hembygds-
föreningen- Det år en va(ker plats,

särskilt när vitsipporna blommar.
Bortsett från gra\,4ynden {inna i

backens nordvåstridel mot åkanten
en nu igenrasad fångstgrop.

Gravplatsen är numera intågen i

fornlämningsregistret. Genom
denna åttebacke kan håvdas att
även Ramnås har enforntid och att
orten är minst 1000 år åldre än våd

50m hitintills har påståtts !

Evert Svensson
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Fries'ka vindar och svarta storkar

Namnet Carl Fries torde törhoPP-
ningsvi3 icke hå undgått nå9on
naturintresseråd, som besöker våra

bibliotek eller boklådor' Han till-
hörde den generation akademiskt
bildade, vilken besatt gedigna kun-

skaper inom skilda ämnen. isynner-
het naturvetenskapliga sådana men

åven historia och kulturhisloria

Uppvuxen "ur den svenska myllan",
skicklig fotograf och med Jörmågån

att uttrycka sig itäl ledigt och kun_

nigt - utan känslomässiga övertoner
- blev hån en synnerligen efterläng-
tad skildråre av svensk natur och

svenskt kulturlandskäP I eh brl,t-
ningstid.

Han har ibland kallått "vår tid!
Linne", ett icke ogrundat ePitet.
lngen har klarlagt uPPkomsten av

bl. a. sidsveriges hedlandskap och

vårå lövångar och hagar båttre än

han. Jo, en kan göra honom rangen
stridig och var också tidigare utel
Mårten Sjöbeck, notårien v;d Statens

lärnvågar och den inom naturveten-
skapen sjålvlård€. Denna mån hade

modet att exempelvis På 20- och 30_

talen tvärt emot den då 9ängse
akademiska upp{attningen hävda,

att lövången var en del av kultur
landskapet och inte en ursprunglig
naturtyp. Ängsö nationålPark i

Roslagen liksom Åholmen i Rytterne

håde i konsekvens med sistnämndå
tes lämnats ått "skötå sig sjålvå" och

retultatet lät inte vänta På sig

Fries' kapacitettogs iånspråk bl

a.av Svenska Turistf öreningen, vårs

tidskriftsredaktör han var åren 1 929

- 1938. År 1937 avgick alarik Behm

med pension {rån intendentstjåne
ten vid Skansen och till hans e{ter-
trädare som förvaltåre åv Skansen5

"djursamling" utsågsCårl Fries En

ävdeförsta åtgårder, som Fries {öre_

tog på Skansen, var attfrigedess
örnår, en kungsörn och tre havs-

örnar- Dessa hörde inte hemma i

storstaden ansåq Fries och de släpp-

tes på iin Fjärdlång iskårgården. Åt-
gården blev mycket positivt omskriv_

en i huvudstådspressen, som skrev

om "Fries'ka vindår på Skånsen".

Grönköpings Veckoblad instämde
med sinå huvudstådskollegor och

meddelade att magistråten därstå-
des beslutat, att Djuriska Parkens
ålla djur skulle frisläPPås med

!ndäntag för den stora huggormen
och snokhonan Britta I

En sensåtion inträffade år 19381

Skansens par av svart stork fick .fyrå

ungar. Nu såg man en mdjlighet att
berikå den svenska stammen. I

Februari 1939 fick storkungarnå
{lyga fritt men hade matplåts helå

tiden på skansen-

)

)

Utflykterna trån huvudstaden blev

ållt vidäre och snårt voro ungarna
anpassade till "vischan".

Nu böriade storkrapporter flyta in
och hårom berättar Carl Fries år
1952 i en åv sina utmårkta
böcker,betitlad "Örnen lsak och
andra historier f rån skansen",
fö1iånde:

" Det kom också snart rapporler f.ån
intresseråde iåkttagare, och dårav
fick vivetä att uttlykterna gick ånda

till östrå Våstmanlend och trakterna
kring nedre Dalälven. Så mottog iaq
den 21 majtrån folkskolläraren
Fredrik sigmark i Råmnås följande
rader: Här i Ramnås finns tör nårvä-

råndeen svårt stork, som viförmoda
kommit {rån Skansen. Han kom hit
f6r ungefår en vecka sedån, håller
om da9årna till vid en bäck eller ett
kärr. På kvällarna flyger han tillvår
skola, där han sitter eller rättare står
på en tallgren om nåtterna.

En halv mil håri.från (itrakten av

surahammar) finns det två svarta
storkårtill .-....".

När jag läst ovånstående bok to9 jag

upp ämnet svart stork med Eirger
Andersson vid {örsta tillfålle. Jodå,
de svafta storkarna var bland de
f6rsta råriteterna han fått skåda
med sin inköpta tjeckiska kikare 5 x

25, en lyx i dåtidens effektivhus-
kvårter. Båda storkarna uppehöll si9

dagligen i ett pår månaders tid i

sankmarkerna vid Gatstubäcken,
ibland norr ibland söder orn bron,
där de gingo och tån9ade grodor
och fisk. Det 1år hä blivit ett kvålls-

nöje{ör ettflertålsurabor På den
tiden, att cykla till Gatstugan och
bese dessa fåqelvårldens aristokra_
ter, som eljelt äro kåndå för att
"vara men icke syna3", forntidens
odinssvalor.
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Skalbaggar
i surahammarstrakten

tragosoma dePsatilm (L) Hotka_

tegori 1. En av våra 5törresällsynta
långhorningar har nu Påträffats i

Västmånland. AngrePP av denna
akut hotade art påträffades i en sol_

' exponerad barklöstallåga På en

sankäng i nårheten av Norrsjön i
surahammarstrakten. Stocken eiler
lågan, delvis nersänkt i den fuktiga
mårken, mätteomkring 25_30 cm i

genomskärning och hade troligen
funnits på platsen 20-30 år' Fem

eller sex gåmla flyghål på stockens

översida visade vår skalbaggårna
gnagt si9 ut.

Tragosomas stora och ovala tlyghål
som uppnår en bredd och höid av

intill 25 mm resp. 10 mm, år låtta att
kånna igen. Artens ford rin 9a r På
virket är mycketspaciella. Dettä
skall vara väl uttorkat iytan och av

fåst konsistens såmt ligga så till, ått
det sommartid lätt Påverkås av 5ol

och markvärme. inhugg med Yxa i

stocken visade att den var övergi-
ven, då varken lårver eller PuPPor
kunde konstateras. Orsaken till
detta år troligen att veden blivit
otjänlig för arten på grund av att
det periodvis varit förhöjt vatten'
stånd på området och dårmed
åtföliånde syrebrist för ån€ns larver,
3om normålt behöver 4-5 år, kanske

mer förfull utveckling.

Glädjande är att vi nu tyllt en luckå
idenna sällsyntå arts utbredning.
Fitr övri9t år det ejså länge sedan

den påträffades i 5ödermanland På
ett avskilt f örsumpat hygge

Poecilinob variolosa (Payk.) Hot-
kategori4. Lennart Gladh tiPsåde

mi9 om etl område med grova aspar

i surahammarstrakten ei långt från
Norrsjön. Asparna mådde illa av att
stå omgivna av högvuxen Planterad
gran, men genom åtgårder från
Länsstyrelsen har dessa huggits bort
och området har{ått mera sol och

ljus, vilket år ett livsvillkor tör soläls-

kande praktbaggar.

Hålften av asparna hade gamla

flyqhål av praktbaggen Poecilinota
yelglgjg, en ståtlig 16 mm lång, i
metaltiska färger i grönt och grått
melerad årt, känd från skånetill
Norrbotten. Den utvecklas i bark_

skiktet i grova fullt levånde solexpo_

nerade fristående aspar, åven såll-

synt ipoppel. Låmpliga boträd med

kvarsittande bark kan vara Julla av

artens flyghå1, då under årens loPP

flerå generationer kläckts i barken.
Förhoppningsvis kanske en nYin_

vandring sker till området av den
fina praktbaggen- Lämpliga åtgär-
der av skogsä9are vid awerkning år

att sPara gamlå asPar, även hö9_

stubbar iall6er, på hy99en eller
beståndskanter.

Bupreitr's rustica (L) Hotkategori 4.

16 mm. Metalliskt blå, grön eller
måssingsfärgad, vår vanligaste
större buprestid, kånd från skåne till
Norrbotten. Dennå art söker sig
gärna till ej impregnerade jårnvågs-

syllår för äqgläqgning. Jårnvägssyl-
lar nerbäddade i den vårma sanden
bildar en låmplig vedkonsistens som

erbjuder praktbaggar och åven
cerambycider (långhorningår) goda
utvecklingsmöjligheter. Svårmande
exemplar av arten har observerats
vid Skultuna jårnvägsstation, åven

Nåoö av ctessa at .ttonhoshotåde e.lQt fötiande ktatlrf ce'inq -pptattad åv 5!enges
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rY4 vånsta ses BlFrestls ruticå EåJ<tbaqqe/ r!åqbsE cqDs-
ia tånqhohiig -h Po€iljsta vdiolos plaltlågge.
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För|unneho.h ut !öd aft, etåted-nnen på lO0åt
A].fth'rAdr 6h F anen\bioto1xah såkeBtällas
sårba? anet vå.s avenevnad e; ä. täkett?tld oå lit.qte sikt
sällsvnta aftet tomf n 6te alut hozdeme"san ändå ät i t:sk zoneh
c å ;sf a tl t t I I tö rcg åen de g tu p p

på en numerå nedlagd järnvä9s-
sträckå sala - Gåvle- Enståka exem-
plar har påträffats i ledningsstolpar
på Ridön och Badelundaåsen. De i

uppsatsen omskrivna arterna år allå
qynnåde av skogsbrånder.

Det år viktigt att bevara den biolo-
giskå mångfalden och minska hotet
mot många årter samt kräva ytterli-
gare stora insatser från 5kogsbruket.
På många håll råder idag o.kså en
positiv inställning till förbåttrad
naturhänsyn, både hos större
skogsbolag och mindre markägare.

RuneWidenfalk


