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Vi kommer att fortsätta presentera stora enar i Mergus, så kom
gärna in med rapporter. Var
våxer "grofsingen" med ltamomkretsen över metern ? lnästå
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kråftledningsgåta

I

kråftl€dningsgata

nummer kommer också Leif
Elomkvist med en teckning på

höjdarenen.

Tåg$ bok blir.n kl$siker

I

ioklober komme.den ul i
boIhändeln - "Kunskapen om
fåglar" äv 16rfattåren Tag€Wåhlberg, Malmköpinq. Redån innan
Nu

boken Emnåtvy(ker et år efte.
f iågan stor. ållttyder på att d€n
hliren klå$iker iemma anda
som tidi9åre volyme. äv Erik

Roenbe.g eller- iånnu högre

Kunskapen
om fåglar

"Groen ägde ett ganska ovanligt
husdjur, nåmligen en björn.
Dennes bostad var nuvarände
vedboden. En av t,änsteåndarna
anförtroddes skötseln av björnen,
vilket visar att hån var ganska
tam. Men det vårcta var tydligen
att få in honom om kvållarna.
Då användes en skottkärra, som
sköts efter honom, varpå han
snållt luffade in isitt lokus. En
gång lyckades han krångla sig
upp på taket, å vilket han började
göra åverkan. Flera karlarsökte
få ned honom, men förgäves.
Man vartillsisttvungen att låmna
Nalle åt sitt öde tills han godvilligt behagade kliva ned."

Hittilkgrövsta

7,20

Grindstugån

En björnhistoria från Lisjö

övrist

Tage illuslrerår siålv boken med
många diabilder, te.kningår 6.h
åkväreller. 50 åts intensiv.

nudier o.h k!nskäper
såmlad€ på ca 430s
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Vihårvaritikonbkrmedbokf öla9et EKO o.h komm€r att
eihålla ett f örmåntigt p.is vid
bgtållning äv X åntal böcker. Ou
som år intrss€räd av ått k6pa

taEtligä 253 i Sverige härkande
f å9€lårte.

beskris aBeende bo-

plåil, hå.lbete€nde, ågq och

Mikael Leppalampi 315 24eller
Kieil andetsso. 337 3l.Snarast

!

så skriver iVestmanlands Läns
Tidnings Julläsning 1924 signatu-

ren Esq = Martin Rogberg. Artikeln innehåller en del felaktig'
heter både beträffande årtal och
personer. Bland annat förvåxlar
han Srukspatron Werner Groen
och dennesson och etertiädare
Bergsrådet Ahton Henri( Groen.
När det gäller historien om den
tama biörnen bör det dock hå
handlat om den senare, som ågde
Lisjö 1803 - 1839.

självupplevdas f riskhet och en
björn var nog även på den tiden

ett ovanligt husdlur.
Kan det linnar några samtida,
skr;ltliga belägg för björnens
existens ? Ja, ser man på ! I 1809
års Af råkningsbok finns under
Husholls Conto föliande
antecknat:

Mars 3: 6fi. HafratillBjörn och
Hönsen (l tjårding = ca 181)

April4i 4 fj.

Havra åt Björn.
Samma dag uttogs 7 fj. Halra

till

Hästarne- Detta tyder på ått
Björn inte var namnet på en häst,
utan verkligen vår en björn. Hav-

till gödgödkreatur
och håstår. Det rördesig vål om
re uttogs regelbundet

gäss, hundar, höns,

Var har signaturen fåttsina upp-

tz

gifter ifrån ? Äldre Lislö-bor
erinrarsig att en tidningsman vid
den härtiden gått omkring och
frågat om håndelser långt tillbåkå och då hänvkats till gamle
skollårare J.E. Bergitröm. Bergström komtillLisiö år 1880. Då
kan ännu ha levat gamla gubbar
som från barnaåren kommer ihå9
björnen eller ivarjefall hörtföräldrar berätta om den. Beråttelsen med dess detaljer äger det
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Eergsrådets vagnshåstar och kanske någon ridhåst.

Tilllantbru-

kets körslor anvåndes oxar.

April 22: 4fj. Hafratill Björn.
Mai t3: 4fi. Halra åt Björn.
Aug 5: 4fj. Hafra åt Biörn
Sept 12: 4fj. Hafraåt Biörn.
Samma dag noterås ltlämning äv
1/2 stop brånnvin tillfolket vid
8jörns Slagtning.
Kan man draga någon slutsats av
dettå ? 8jörnen togssäkert som
unge, ettersom han blev så tam
att han kundegålös. Man vetav

äldre skildringar att man ofta
söktefå ut björnhonan ur idet På
vårvintern och då tog ungarna,
som ibland föddes upp som sållskapsdjur eller kuriositeter. Kan
det vara en årsunge iLisjö ? lså
fallvar det vältidigt att redan i
bödan av mars utfordrå den med
havre. Kanske fick bergsrådet en
fiolårsunge ipresent av någon
kollega på bruken, någotsom
förekom ibland.
Någon ståller sig känske undrande till den bokförda utfodringen
med havre. Mah glömmer olta

att björnen ihuvudsak år en fredli9 våxtåtåre- De fårli9å slagbjörnarna hörde närmast till undantagen. Biörnen år mycket {örtjust
i havre. vilket drabbade torpämas
små havrevretar i skogen-l övrigt
betade den gräs och örter som

vilket kreatur som heist. Det kan
förklara vadör ingen havre
bestods under somrnarmånader
na, då välbiörnen kundeföda sig
på ängarna runt omkring.
början av augusti utfodrades
han åter med havre. Varför ?Jo,
tydligen för att göda honom tills
han slaktädes i september. Björn'
skinka, sårskilt av ungbiörn, var
en delikatess och det är föga
troligt att den ekonomiskt sinnade Groen endastskulle ha biörnen som sällskapsdjur.
I

ser mån på anteckningärna den
l2 september är det vid första Påseendet mårkligt att man kostade

hade nog intevarit helt riskfrioch
krävde mot ibarm.

Ungbjörnar beskrives som mycket
roade av att klättra iträd och
andra föremåi och det är dårför
mycket typiskt att han klättrade
upp på vedbotaket. Även äldre
björnar kunde f inna det praktiskt
och givande att demolera tak.
På senare år har flera s.k. "Ri{i{ikupper" genomförts, dvs tjuvar
har tagit sig in i lovande lokaler
genom att bryta slg in genom
taket, som erbj6d minsta
besvåret. Metoden är inte ny.
Det finns åtskilliga exempel på

hungrigå tagbjörnar, som rivit
upp taket på fähusen och slagit
en tacka eller kviga och även
lyckats få med sig bytet samma
vä9. Fähusen hade vanligen
stabila, knuttimrade våggar,
medan däremot taken bestod av
bråder, tåckta med to.v eller
hålm
Känske var denna Lisjö-björn en

blivande "vårsting". som tränade
på vedbodtaket inför kommande
raider, men som ju av ett oblitt

öde hindrades redan i början äv

brottets banå.
Harald Wed6rus

på biörnen 4fi. havre sämma dag,
som h an, enligt antecknin g arna i

avräkningsboken slaktådes och
folket honorerades med 1/2 stop
brånnvin. Förklaringen ligger i
att anteckningarna i avräknings_
boken inte fördes dagligen, utan
man sparade ihop utgifterna för
att intöräs vid låmPlig tid. när
inga andra göromål lå9 för handen. Sådanå exempel ler man
ofta. Bi6rnen hade säkerligen
tåttiin sista havreranson igod tid
före slakten för att ytterligare
lägga på hullet. Höstbiörnarna
hade ett ånsenligtJettlager
att kunna stå ut med fastan

för

i

idet

under vintern, Brännvinet - en
dryg halvliter - hade mannarna
nog förtärt'före slakten. Den

Vihär n0 iordn inqstållt en

p

rome-

nads insa som vi kallår Ekstigen
som är 500 meter lång och på$erar intl I de gamla irihugghå ekåF
nå. Gör gårna ertbesök iBllrsbo i
höst o.h se på depåmpiqä ekårna
och Lyssnä på nötkråkorna. Bln
du törsug 5åsmakadet hår iga
kal a källvattnet, Billsb05 9amla
kalLa har vi.ämli9en rensa! o.h

arbetrmöte i Bil sbo har vi d.n 31
oktober. Vä kommen då också

våritute markerna i50m
mårhård!såke11uppmärksam
Hår du

måt huräspens bLad ik frat i
9rått. vid närdare giånskn ng av
bladen ser han ättden qrålåF
gen lrämträdersom smålå gångår
o(h b ldar riLi gtvåck.a mön51er.

vemårdetdåtumåstådkommer
delta fenomef ? Svär€tges idei
utmårkra boken GALLER
(coullånor 1991). oetår ladeh
tillhörånde den lilla målljari en
Phyllocnirtis unipundellå som
lever mellån blådets

övero.h

!nderhud o.h dåräter av
lohän Srolde.

Det ka lasiörgånqn na ellerom
der bildårrunddde p.rtiq (brå!
minor, f lå.kminor), ordei hinå

kodmerfrån fiatukå hine .
gruva. De..å malijåihrå.v hår
år uppträft my(kd tal.ikt i

i

Floranotiser

Oicho

LJnderden hät rubriken fortsätter vi attpubliceta korta meddelanden
om spännande fynd avväxter. Detkan röra allaväxtgtupper och omfatta nya arterför kommunen, nyfynd av sällsynta ellet hotade arter,
anfiärkhingsväda miljöer eller på annatsätt udda förekomstet av van'
ligare arter. lJnder en växtsäsong gö$ många intressanta fynd. Viset
fram emot att få in åtminstone en del av desta till Metgus Välkomna
med bidrcg !

m
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Krydd'pindelskivling

pertris

Co.tinarius percomis

Äntliq€n kom vä.t fynd avdenna
"Målårl'cka" Men det kravdesqenom
letninq av allå to qrenår ivå.ie hasel
busk€ krinq Lånqrdn, Dålbåcken, i
Kohagen och iDodhågen iLisjo. På
ti*nämnda lokal hitiade vi fruktkrop
pår i minsttre buskår,3 håj 1993
CIsa,loto + belåqq).

Tätört
5urå sn, Trappan 9amt lånqs grusvägen

rill uddelbo Rikliotförekommande i
våra;åndiqå dike; tillrammån! med

Mellåntveriqe (Upplånd,

Lundrpindelrkivling
Cortinåriur nemorensis

bla rundsileshår. Dettå årde endå

kändå våxtlokalerna förtåtörten i
kommunen, båda belöqnå öster om

våqsrön. Den blonmåri juni-juh. (Kja

Grå ösontröst

Euphråsiå nemo.oea
Råmnåssn, Gnndltugån, 300 m nor ut
på qamla vil!bovågen. lgenväxande
qrusväq. 17 juli 1993 {TSa). Ar årten

5VAMPAR

clåvrcorona pyxidåta

Ö Våstmånlånd). men tdrelomrten
upphör strax V om Västerås....

N

En

ån som vi uoomärksammåt{örst

i

sommar Den idxer, q.upPer På
kraftiqt rötåde asplågor. av våra fynd
attdöma kån denna svåmP anset vårå
en indikåtorart oå skvddsvärda skoqsbiotoper, nåmligen åldrig skog med
oåmlå åsoår. Annu en artlom bekråt
;r åit de lködår i vårå tlåkter som
innehåller ås;ar i olikå åld€6stadier,
bioloqisktrett är de nkåste tkogårnå.

31 auqutti 1993 (LBs).
Uppqes som mrndre ällmån och

Råmnär tn, 5ko95mur€n i o9ödtlad

beierhaqe, auqurt 1993 (T5å). Denna

"Höjdår"-årt årtidiqäre nåmnd

Mersur, då unde, nåmnetåmelistfinqertvamp Fvndet i Mu.en qto.des
åuousti 1989 och var då det fötstö
käÄdå fyndet i låndskåpetVåslmanland Några f/u ktkroppar o bse rve radet
åven iår, kunde betkådarvid svåmputllvkr.n 2ala Att årten å.kråvånde hår
viföEtått, men hurpåss ovånli9 ården
egentligen ?
ooddrlåde
naturbet€smårkeri!låtrerånoå/i
åuqurti rkulle kanrk€ qe båale det ena

öqonpyrola

rL_yddsvård

skog.-

Tvåblåd

Suråtn,vid foten åv Olgotsberget, 14
auqni1993. (TSå,loto + belöqq). En
<iö; lind€uvåmo. fruktkrooDår 5- l2 cm
höqa, e-nklå, tlJbbiqa och vånl,gen tätt
luv;d. Myckerskör, åttsöndeF
Likbm den fdreoående fin^5 inte

denna ån tidigå7e publiceräd{rån
suråhåmmars kommun.

{våstmanlånds tvåmpar, Kaufmånn m

fl 1990) anqer l l n lyndlokaler
5ura rn, Norstdl!nden på bådåsidoråv
|slöbanån. 70 b ommånde eremplår i

iunr 1993. {Kia. Kra). Växerdennä
'ork,de på nåöon ånnan p at5,

t9

skiftande miliöer.

i

Surasn, Kohagen ilöväng invid

Maqfo6en.

Lile m€rå åv svåmbrtudrrm

sura sn, Tre nyå tndlokal€r åv denna
vackrå och ovanliq. pvrolå-årt. I
Kohåoen (KaE. Tsa), i Nonsjölunden
{Kia) öch vrd Brllsbo (M,L). såmtliqa
lyird från iuli 1993. En rnvessånt t k
sidnal-å.t. Den sronal€rar helt e.kelt

5ömland,

5urå rn, Dödhåqen, Lisjö och rasp-

dund.n inörå Kohåoen- (KiA.T5ä).
Ram-nås sn, 6nndstus;n i blandskogrdunqe iberesmårk. (T5å, belåqq iT5ärt
herb;num). såmthsa fynd i juli 1993.

kännemärke vid identifierinq av
svårnpår. Dennå årts lukt årstårk,
våstmånlåndssvåmpår ån9er 8

vårmek råvånd e årt med
en på{å11ånde uppblomstring nårå sin
no.dq.änr. Den ärallmån iösträ

i

åtp/qrånskoq. 18 åuqusti 1993 (LBt.
Ett intressånt fynd som Rymån uppqer
växeribårEkoq på kalkgrund och å.
mindre allmän. Lukt€n ärofta brå

{Kåufmann 1990) om årtens utbrcd-

ninq: " sydiiq

KÄRLVÄXTER

Ramnä5en, österom Ulvramen

r

värande ilovskos med ekeller bok,
h€ht på kålkqrund, (Rvman). Lukt
Vårtmånlåndrsvåmpår 10 noteringår.
Mörk€99ad .tinkkremlå

t^, Maqfolstorp iblåndrkoq m€d
ärpoch qran. Ettlynd som qjodes
Sura

föls1å qånqen 2 september 1985 (LBt.
Det år också endå publiceråde tndet i

låndrkapet, (Vånmå

n la ndr svam par
1990). låråterfunnen på tamma lokal
9 reptember, (LBs). Luktar mandelm.ssa, i mott.B till den vånliqa ttinkkremlån som hår en 9ötitickånde doft.
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