
crönfinken håckår i Murens

Att enen är mycket vanlig iSura-
hammars kommun torde vara
bekant för alla som någon gång
vistas iskog och mårk. Vikan
hitta den i de mest skiftande
skogsbiotpoer och med stor varia-
tion vad gäller ståndortskrav. Hår
och var kan man sesmå krypenar
våxa ganska långt ut ivåta kärr
och myrkanter, dårmån inte i
första hånd förväntar si9 finna
den.

Men allra bäst trivs vår En Junipe-
rus communis i det öppna kultur-
iandskapet. I magra betesmarker
och torrbackar, dit flödande sol-
ljus och vårme når, dår kommer
den båsttillsin rått. Detärockså i

enbusimarker, Teckning Tom Såvslrön

den miljön som enen utvecklastill
tåta och vackra cypress- eller py-
ramidliknande buskar och träd. I

tätäre skog uppvisar den i allmän-
het betydligt glesare och spreti-
gare grenverk/ men kan också här
nå ansenliga mått, vad 9åller
såväl höjd som stamgrovlek.

Mångf ormighet och skönhet
karaktåriserar enen, f örmodliqen
en anledning till att den fått en
hedersplats i många trädqårdar.
lbland kan man också se enar
planterade på ömse sidor om
grindhål eller inlarter till torp-
stugor. Ett vackert sådant exem-
pel finns vid Hålltorp öster om
Gammelby.

Histo.ik och anvåndning

Att ge enen ett h istoris kt tidsper-
spektiv är inte så svårt. Vi vet att
den fanns som inslag i det svenska
tundralandskapet 8500 f Kr. Den
förekom då i sydexponerade
sluttningar tillsammans med
viden och fjällbjörk. Detta fantas-
tiska landskap tycktejag mig
mötå då jag i somras vandrade
över det öländska alvaret och dår
såg nordliga och sydliga "tundra-
växter" mötas. Fältvedel och
såpört år exempel på sådana.

Förr itiden var enen betydligt
viktigäre för månniskorna i våra
trakter än vad den är idag. Enen
våxer mycket5akta och virketär
segt. Den var därför synnerligen
väl Iämpad till störar. Man {örstår
åtgången på enar underträgärds-
gårdarnastid. Men detfånns
säkert förråd attta av. Av grenar
na flåtade man korgar och riset
änvändes till röknin9 av fläsk o.h
koN. säkertfanns mångå andra
användningsområden. I nutid
duger det vätdoftande enevirket
till hemslöjd eller suovernirslöjd.

Högt naturvärde

Enen har ett högt naturvärde var
den än växer. FIera fågelarter
trivs i enemiljöer och några byg-
gergårna sina bon iskydd av
dem. Exempelvis i den fina en-

buskhagen i Skogsmuren häckar
årligen törnskata och grönfink.
Något år har rödvingetrasten
häckat ienbuske och årtsångaren
trivs uppenbarligen där enen
finns. Hämplingen år en annan
fågel som stårkt förknippas med
enen, men den är numer sällsynt
häckarei justden miljön. Från
börjån på 1960-talet harjag
minne av ett håmplingbo i

enbuske vid det redan då öde
torpet Vretbacken vid Djupen.

De mogna blåa bärkottarna är
näringsrik töda under vinterhalv-
året förtrastar och sidensvansar.
I april flyttar sidensvansärna nor-
rut och det hånderatt man under
tjädeftiden ser dem i små sällskap
flyga mellan hällmarkernas små-
enar. Speciellt under vintern
betas enens årsskott av både älg
och rådjur. Hårkommer kraft-
ledningsgåtornas enemarker väl
lillpass.

Det{inns också en exklusiv lav
som våxer på En, siålvklärt heter
den enlav, Cetraria juniperina.
Tillsammans med Kjell Andersson
harjag eftersökt den på några
platser, men våra förhoppningar
attfinnaden år tyvårr inte stora.
Det vore en förstä klassens sensa-
tion om någon finner den. Vi vil'
dock i sammanhånget gärna tro
på ett gammalt ordspråk,'den
som söker, han finner ...."

Något om enen
Surahammars kommun



Vackrast vid Grindrtugan

Så'till presentåtionen av några
stora buskar och träd som viefteF
lyste rapporter om iförra numret
av Mergus. Gåsvadenen vid Falks
soldattorp gav vi då som värdigt
riktmärke, den mäter 7,5 m i höjd
och 0,97 m istamomkrets. Detär
en mycketvacker En med impo-
nerande kronomfång och vi har
inte hittat någon med grövre
ståm. På höjden däremot år den
passerad med god marginal.

Numera vet vi också ått det inte
år ovanligt med eneträd mellan 5-
7 m höjd och med stamomkrets
på 40-50 cm ivåra marker. Vad
beträffar åldern på enarna har vi
inte å9nat oss åt den delen,
därom får var och en spekulera.

En då9 ijuli var Lennart Eriksson
ute och strosade ide fina betes-
markerna kring Grindstugan norr
om Seglingsberg. Han fann dår
en ståtli9 pyramiden. Den visade
sig måta 9,0 m ihöjd. Stammen
skittade i brungrått och var
blanknött av tju rars och kvigors
skavande, en perfekt "kliaren"
med andra ord. Det är lätt att
falla för en pampig En, men det
här är n09 en avde våckraste isitt
slag. I dessa markertinnsflera
"storenar".

"Värstingen" på Björkudden

€tt mycket vackert o(h fortfaran-
de håvdat kulturområde i Ramnäs
år 8jörkudden, eller Fårmånsbo-
halvön som den också kållas. Hår
hittar vi en av "vårstingarna" på

enefronten.

'värseingen' på Björkudden.
Tecknin9 Ton Såvström

Den nämns ilitteraturen redan
1980 av Ulf Malmgren (författare
tillde utsökta böckerna Hall!ta-
hammars flora och Våstmanlands
flora), som då på länsstyrelsens
uppdrag utförde översiktlig
naturinventering av Suraham-
mars kommun, ,.."Några enar av
Suecica-typ, den största 7-8 m hög
och 89 cm ibrösthöjdsomkrets,
växer i kanten avsistnämnda
dunge", noterar Malmgren. På

13 år hardenna En vuxit en bit på

höiden men håller mårkligt n09
samma omkrets, Tala om att växa
med snigelfart.

Högst iUsirångsbo

E{ter en del kontakter med skogs-
folk i vår iakt på "storenar" {ick vi
napp när vi vände oss tlll Birger
Eovin iUsträngsbo. Jodå, den
"store" fanns där, den våxte på

Birgers egen mark och han minns
den från sin barndom. Jag miss-

tänktedet var något riktigt stort
på gång,så detvar med förvånt-
ningar som vi, Bosse Nilsson och

iag, en septemberkvällföljde i

Birgers spår ut iskogen.

Nu är inte hemmansägarens skog
som andras. En skogsvårdskon-
sulent med modern skogsbruksut"
bildning göre sig hår ej besvår,
han bör stanna vid grånsen. För

en naturvån däremot är Birgers

skog enfröjd attstrosa omkring i,
en nyckelbiotop för hackspettar,
ugglor och tickor. Träden står
tått iden ogallrade skogen, här
och var växer gammeltallar och
lavklädda aspar, en jåttesålglåga
är översållad avsålgtickor. Det
var ingen tillfållighet att vi 5åg

spillkråkan flyga som en skugga
mellan trådstammarna, ljudligt
röiande sin identitet.

snart stod vi intill den mäktigaste
En iag skådat. Tystnaden bröts av
Birgersom gissade på 12 m höjd.
sjålvdrog jag iiverntill med 15

m. Det var med spänning som
mätningsproceduren med stege
och "måtsticka" vidtog någon
kvåll senare. Höjden 12,8 m
måste vara oslagbar inom vårå
kommundomåner. Den spikraka
grånade stammen år inte speciellt
grov, men formen ärsåregen och
mycket vacker. Detfinns förvå-
nansvårt mycket grönt på den,
även om det är 5 m upp tillden
första barrklådda kvisten.

Må denna "höidare" på ustrångs-
boskogen leva länge än !

Tom Sävström

lc



Plats Höjd im övrist

Ustrångrbo 12,80 62

Grindnugan 9,00 57

Björkudden 8,60 as

Unrängrbo 8,15 45, 4a

7,50 97 Hittilkgrövsta

7,20 I kråftledningsgåta

Grindstugån 7,OO 50 I kråftl€dningsgata

7,00 44

Björkudden 6,70 43

Vi kommer att fortsätta presen-
tera stora enar i Mergus, så kom
gärna in med rapporter. Var
våxer "grofsingen" med ltamom-
kretsen över metern ? lnästå

Tabelt visance nå

Kunskapen

nummer kommer också Leif
Elomkvist med en teckning på
höjdarenen.

Tåg$ bok blir.n kl$siker I

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

taEtligä 253 i Sverige härkande
f å9€lårte. beskris aBeende bo-
plåil, hå.lbete€nde, ågq och

Tage illuslrerår siålv boken med
många diabilder, te.kningår 6.h
åkväreller. 50 åts intensiv.
nudier o.h k!nskäper f inns
såmlad€ på ca 430s dor. Oen
iågelintreseråde harsvå.t ail

Vihårvaritikonbkrmedbok-
f 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

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

En björnhistoria från Lisjö

"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 godvil-
ligt behagade kliva ned."

så skriver iVestmanlands Läns
Tidnings Julläsning 1924 signatu-
ren Esq = Martin Rogberg. Arti-
keln 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.

Var har signaturen fåttsina upp-

gifter ifrån ? Äldre Lislö-bor
erinrarsig att en tidningsman vid
den härtiden gått omkring och
frågat om håndelser långt till-
båkå och då hänvkats till gamle
skollårare J.E. Bergitröm. Berg-
ström komtillLisiö år 1880. Då
kan ännu ha levat gamla gubbar
som från barnaåren kommer ihå9
björnen eller ivarjefall hörtför-
äldrar berätta om den. Beråttel-
sen med dess detaljer äger det
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-
re uttogs regelbundet till göd-
gäss, hundar, höns, gödkreatur
och håstår. Det rördesig vål om

tz

om fåglar


