
Billsbo
Ton Sdvströn

Som nybliv€n "suring" i slutel på 60-
tal€t, börjäde jag ulforskning€n av nya
"rassemarker", exempelvis var trakl€r-
na öst€r om samhället ooh kihg Lång-
sjdn t&nligen okånda för mig. Ett om-
råd€ som ofta blev besökt var mar*€ma
kring Hålsingtorp, liggandes på skultu-
nasidan. stråx utanfor vår kom-
mmgräns. Dess åkrar och gård€n var
välbesökta av skog€ns vilt, vilkå jågå-

des ganska flitigt med nyinköpt
"speg€lr€{lex" och 400 mm. lele.

Billsbo var ett annal område som jag
dä och då kom alt besöka och som jag
ldrst kom i kontakt med via b€råtteher,
fttrmedlade av Henning Bäck, som då
var elektriker på bmkel lillikå medl€'n i
biologiska fdreningen. Henning var lik-
som jåg "ålgjägare", med kameran som

vapen. Vid den hlir tiden var de gamlå

odlingsmarkemå king torpet ånnu
tiimligen öppna och god överblick hade

man ftån sjålva "torpkullen".

Nu var d€t dock inte Billsbos "stowilt"
som gjorde störst intryck på mig, sna-
rare var det de gamla och ihåliga ekar-
na som växer dår. S:irskilt d€n tona
eken med de spretiga gr€nverket, stå-

ende dä vägen kröker av mot gårdstu-

n€t. Den år fortfarand€ milktig att skå-
då, särskilt i silu€ti mol rodnande

kvållshimmel. Sitt€r sedån spanugglan
i trädet år ståmnningsbilden fullåndad.
Invid d€nna ek finns också en lilen
fluk, som vattenrylls en tid under
snösmåltningen. Dettå "fenomen",
kombinalionen ek - vatt€nnuk, finns
som bekant på andra plalser i våra
skogstrakter. Tillfiillighet€r, ell€r...?

Historik
F.d Billsbo var ett mycket gammålt
heminan. tillhörånde Östsura Mellan-
sård och ågdes av fiåradshövdins Per
Larsson Cyll€nhöök. Från l?20 utar-
r€nderädes Billsbo av konån till åbon
Josua And€rsson. 1727 försöker asse-
sorskan Fru Lilli€nstiema förvärva %

mantal Billsbo. tlenn€s intr€ss€ gållde

frå,mst erhållåndet av slöre skogstill-
gångar, lill Billsbo hörde nåmligen 348
tunnland skogsmårk.. Denna tid ägd€s

Östsura Mellangård av brukspatron
Magnus Schenslröm, Ramnås, som

också siorde ansprak på att köpa Bills-
bo. Anled ingen lill att derna afiål
blev aktu€ll var årt år 1698 hade Bills-
bo fiå$gått Östsura moi egendomsb',te
i Våsler Fåm€bo. "Kammarkollegiet
ansåg dock åbon Josua Andersson
nårmast berättigåd till Billsbo och ut-
f;irdade för honom köpebrev mot 66

riksdaler 2l ör€ 8 penningar silver-
mynl". Under de ftjljande hundra åren

bytte Billsbo mårga gånger ågare och
kom atl återförenas med siti urspmng-
ligå stamhemman t 1847.

Senast bodde i Billsbo Mari, och
W).nny Hagström med bamen Laila
och Yngte. mellan åren l94l - 1959.

Torpstugan innehöll stort kök saml

kammare och ett litet sowum. Arealen
odlad mark uppgick till 10.5 ha., vårav
6,5 ha. åker. De krealur som fiölls på
gården var 5 - 6 njölklor, 2 håstar,
gdsar och höns.

Elr sryckc väster ul mot Långsjön firns
er gammal nu granbevu€r ulåga och
invid denna en förfall€n lada. På

gårdstun€t Iinns jordkållarer kvar,
tämligen väl bevarad. Annars revs de

n€sta ekonomibyggnadema på tidict
60-tal, nedan torpstugan bråndes av
brandkåren i början på 70-lalet. Dess

för innan hade den under något år

nlttjats som föreningslokal av ort€ns

N8tur- o.h kulturvårdcn
Ekama har redan omnilrlulls och dessa

finns med ett ts-tal tråd i odgi\ding-
anra, dåråv ett par med ånsenliga di-
mensioner och ålder, kånske 300 - 400
år. D€ssa lråd kan !ära samtida med
nyodlingen på stället. I spridda beslånd
vilxer också hassel, specielll i den unga
blandskoger nordvåsl ul. Billsbos låge,
på grånsen mellan skogslåglandet och
mälardalen, irnebär att det tangeras av
en mildare klimatzon. De båda inslå-
ger, ek och hassel, kan ulgöra €n rest

Geliko från lid€n då varmare klimat
rådde i vån land - för 5000 - 6000 år

Ovsnliga svalnpar
På gamla grova ekar brukar finnas en

intressant krlptogamfl ora, ilte minst
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Tecknlng: Lelt Blonkvisl.

bland svampama. Billsbo utgör en av
två kända våxtlokaler i vår kommun fttr
den ovanliga oxtungsvampen Flllrllnd
,e,ral/.a. (numera rödlisrad H4). Arten
v:L\er bara på gova ekar och den är
mycket mjuk i sin konsislens genom att
den innehåller stom mångder vatten,
Det år ingen matsvamp hos oss, dår-
emot i Am€rika, (fijrstås), d:ir den kal-
Ias ftir "poor mans beef'.

En annån svamp som våx€r hår, likale-
des knuten till ekved, är korkmussling-
en Dae.lalia qrerclro, som viixer på

tona stammår ell€r gr€nar. På marklig-
gande gova ekgremr har hittals rut-
skinn, Xylob|hs rrrilars. en art som
indikerar höga naturv:irden. På den
grova tora eken har svaveltickån /-de-
tipons sulphuteus noterats, s€nast
1994. Den år med sina lårger i gult och
orallge eo av våra vackaste tickor.
Arten år l-ärig och komrner int€ varje
år på samna tråd.

Blald marklevaode svampar, likaled€s
knutna till ek och som hiltats i Billsbo,
kan nåmnas strunpspindelskivling
Cortinarius tonLt, ruvhdua Myena
inclindta ocll falsk rulsopp tolelrs
potospons. vätd alt norera är också
det hinills enda S,nd€t av kolvsvamp
lipichloe typhina i kommnnen, \alket
gjord€s 1994, värar c på hmdåxiflg.
Dcn sprids med en lilen fltt4a, I'h$hn
phrenbhe, genom 

^tt 
dgr.ne ät€r svam-

pens konidier som passerar oskadade
genom flugans matsmåltningskanal.
(Konidier = förökrjngskroppar bildade
på könlös våg.)
Kulturvärter
Inga direkt anmärkDingsvärda eller
"pulshöjande" aner fiar noterats bland

kårlväxl€ma. Blånd kvarstående kul-
trwåxter finns plommon, krusbär, sy-
ren. klasespirea, såpnejlika och kårlek-
sört. Vad b€tråffar klasespirean verkar
der fön ha varit en vanligt odlad "torp-
och gårdsv?jxt" i vårå lrakter. Vid nera
gamla ödetorp kan den ses och att den
fortfarande sprid€r sig, tyder på kon-
kunenslålighet. En liten våcker ön son
gynnades av gåmla tiders skogsbete
växer h:ir i granskogens dunkel, namli-
ger ögonpyrclan, Mmcses uhillora.

Fåglrr
En vårmorgon fi'am i månadsskiftel
åpril 

'naj 
km Billsbo bjuda Eselvän-

nen €n nog så njulbar upplevelse.
Sparvuggla och pätlugglå brukår håvda
revir i närh€ten och i nejder hörs
"kuttret" fiån onanus spelarenor,
Hackspettann, dessa natureN "nyckel-
anef', trummar in den nya dagen och
ringduvan "duai' fiån g/antätningen.
Skogsduva, slörre hackspett och träd-
kryparc har på s€nå.e år häckat i de

Apropå hackspettåma fttrmår de liva
upp nåturen åven höst och vintertid
med sina ljudliga lalen. Innevarånde
höst håde Mikrcl Leppålampi luren alt
fii sig till livs en kryddad upplevels€ i
Billsbo, serverad av en vaok€r gI.å-

spcllhanc. Och var satl dcl och ropmlc
om inte i den lorfa "Billsboek€n l

En annan lr€vlig fågeluppl€v€lse kan
man få fram på höstkanten, då rötskri-
konra flyg€r mellan ekama och den
intilliggande granskogen, tulh upptaBra
med hamsting av ekollon inför stun-
dande viDler. Nötkåkar kan också ses

i samma ärende, dock mera spec,alise-



stod mark€n tidigar€ av en barrdomine-
rad maftå, vilke'r eft€r röjnins€n fick en
fielt annan kånktrr Blad örter som

kom kån nännas svinrot, stor och liten
blåklocka, vispslan, hndstan, bergslok
och skelön Andra året började piprö-
r€t dominera vissa ytor. På någol sä(t
åvser vi håvda markcn, varvid slålter
o€h brånning kan bli aktuellt.

Pmjektet som gcnomltjrdcs i såmråd
med markågaren AssiDomån i rebä,r

vidar€ att gårdslun€t ska hållås öppet
och alt en prome adslinga (Ekstigen)
har anlagts. Kallkällån son ligg€r i
granplanteringen nedom torpruinen har
r€nsals och skykäts. Så medtåg mal
såck, promenera ekstigen och kånD

historiens qngslag i Billsbol

Kluvet och mytiskt kring arrendator
Per Erlandsson

Erik BjattlLttfin

Varande €n gamnal Ramnäsare i den
s.k. förskingingen har jåg genom en
gammal bekants förmedling vid €tt par
tillläll€n föriirats den eninenla Mergus.

I ett av numren fanns med en uppgift
som förbryllåde mig. Nåmligen der att
en Per Erlandsson för sådå'r bortåt 150

år sedan varit brukare av Skogs:nwen
under Ramnäs Bruk. Uppgiften betviv-
lås inte; den tu ju framforskad ur arkiv
och Mergus fttr€faller inie servera någ-
ra hafsverk.

M€n ändå... En man med samma namn

och dårtill verkånde under samma lids-
r),rnd föna århundradel, den mannen

har b€räitas mig som Råmnås bnrks
landbonde i Norrby. Mina sagesmän

var elt par g bbarsom hade vål reda på

sig, bägge Rtdda runt 1860- 70 - talen
och f.ån vaggan till graven Ramnåsbori
Ville Ram och P. A. From. Hår slår
alltså två uppsiner not varandra. Och
eRersomjåg b€tvivlar Ran)s och F.oms
utsago lika lite som Mergus, så vill jag
förklara det hela med at1 E.landsson
under sin karriår och för omva\lings
skull, bylt arrcndeställ€. Dårav lörslås
ått samma nanm figrr€rar på två skildå
fläckar på sockenkanan-

Det var förrest€n en pikant historia fttr-
knippad med denne Per Erlåndsson.
Eftersom den var av m,,tisk kamktår
och sarurolikt int€ upptecknad och ar-

kive.ad, misstänk€r jag att Mergus
medarbetaJe inte har k!åm på d€n hel-
l€r. Och kanske inte har något emot att
få d€n Iill livs.

Det ftjrhöll sig nämligen så, beråtlades
d€r, att under kolning på Grottskogen
hade Erlandsson vånsterprasslåt med
en trollkona och som för{iirånde nog
resulrerat i en dotter- alltså en åkta
båstard och som modem g€tt namnet
Snorvipa. Eft€rsom moralen på den
liden var oårdlist mycket rner värd€rad
än nu, hade he.r Erlandssor försalt sig i
en knipa av nöden att kunna slin8ra sig
Lrr. Han löste det hela elegånl en småll-
kall vintereicnniddåg på hemväg med
häsl och släddon efter någol fende på
Groltskogen även då, och med trollko-
nan eRerhängset iglande sig fast långst
båk på åkel, i det alt han låmpade av
fanskåpet rakt i gapet på eo uppdykan-
de vargflock. Erlåndsson var besväret
kvilt. Och ulvanra stillade sir hunger.

Det dår kom att sysselsåtla min lanke-
gång under senare delen av €n oplane-
rad kvållsprcmenad från Srm lill Ram-
näs ( iag hade slmpäl dåg€ns sisla
rälsbusstur och beslöt att "blada' hem)
i septemb€r nånad ftjr nåstan 50 å( se-
dan. Kommen så långt som till Ramnås
bryggeri så kunde jag ovan nattdim-
noma över ångåma och ådrag€t något-

sånär skynla Sörby. Dårvid fångade
min ta*e också in Norby och Per Er-
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rad på hasselns nötter. N?ir d€ssa fäglar
kommer tlygand€ m€d sina förfåd
''prtai' kåvan så de fiån sidan får
halsfonnen som hos en flygande häger.

f,kvård
It)92 genomlbrde vi i naturskyddsfö-
renirgen lillsammans med Hembygds-
föreningen en omfaltande restaur€ring
av €kmiljön i Billsbo D€l innebär all vi
högg bon sly och grova baniräd som
trätgde sig inpå träden och hilDmade
dess tillvårt. En annan aspekt sorn
fanns mcd i bilden år att fnstående och
solexponemde ekar år vikliga för såll-
synta och hotade lavar, särskilt om trä-
den har grov skrovlig bark. I ekåmås
''mulm" trivs all€hånda skålbaggar. I
glijntån som skåpades kring ekama be-



landsson och hans kuckeliku på Grott-
skogen,
Reslen av !ågell ågnade jag ej något
annat den minstå tanke. Jag var helt
uppryld av Erlandsson och trollpack-
an. Hemkommen till Bmtlh€den så var

det inte långt till midnått. Över Nadden
uppåt Grottskogen glåfste en råv. Eller
var det kanske rentav Snorvipa, som
ylade över sin ftjråldralöshet och att en
ny och sagolös iid gjort sin intåg...

och år påverkad av öv€rsilande kätlvat
ten. Gråsulleo år lik ångsullen neo år
kra{iigare och har bredare och kortare
skålkblad ån denna. Ett bra tips att
skilja anema åt ges i Krok & Alm-
quists flora; ång$ l€ns axskaft år glåtta
redan sråsulle s år srråva (kånns lå
vid en stryknjng mot låppen).

Bland följ€a(ema på iadplatsen kan
nlimnas slåtterblonnna, onnrot, blodrot
o€h knagglestarr. Föriesren: skårp
uppmårksanheten då du tråffår på
knagglestanen Cdrer./lavd i ma*ema,
jag tycker den iir en bra indikatorart för
båltre blomslermårker.

'l om Sövsttönj

1l

- "K-märkt" skylt

På vån årsmöle i mars visade Boo Nilsson en serie intressanta diåbilder liån
suråbygden. En bild visade suras kanske äldsta bevarade vågskylt -
Saltsjöbadsvägen. Skylten slår placeråd strax invid Bruksgalan, norr om plalsen
d,ir bruksskolan lå9.

Saltsjöbaden vår ett bostadsonråde som låg €n bit in på nuvarande brukers
ornråde, söd€r om Hjulvsrkstaden. Husen (5 st till aotalet som låg på rad i öst-
viistlig riktning) vår flerfamiljshus med beiseftirgad slät fasadputs. Sjålva
saltsjöbadsvågen sträckt€ sig fttrbi gamla östsura ända fiam Iill sågen som låg vid
Öslersjöns nona strand. Den lilla stump som finns kvar av vågen år en 2,5 m bred
asfalrerad tillfånsled till cyk€lparkeringen vid bmkets östra port.

Skylten, som har svart text på gul botten och sitt€r på ett rostier rör, bör bevaras.
Kan vi finna något natuwärde i denna skyh? Nej, int€ ens en "ynka'blåslav har
tunnit "substratet" attraklii,l. Men ett kulturellt vilrde har d€n och på eget bevåg i
Naturskyddsftireningen K-märk€r vi hämed denna skyltl

Ringbarkade aspar i Kohagen
Enligt skötselplanen för Kohagens natuneservat skall lövskogen vid Magforsen
glesas ur för att glnna den hassel som !ä(er dår. Dairför har vi under vintem
95/96 ringbarkat en del asp inom områder. Når dessa träd dör skall de
bonhuggas. Vi avser på så vis att skapa luckor med hassel och dår emellan spara
partier för fri uweckling. Förd€len med ringbarkring€n år afl ålgården förhindrar
att aspama skjul€r rotskott.

Saltsjöbadsvägen

Spädstarr - förstafynd i
Surahammars kommun

UDder 1996 har ännu en ovanlig star-
rart hittats i koDnnunen, nilnligen
spädstafi Cater di:pema (Minns ry{r-
det av skårmstarr 1995). D€l var Ralf
Lundmark som var rlte på en invente-
rinsstur och som överraskande sjorde
Sndet i ninheten av Djupramen i trak-
teo av Ustrångsbo. Den vå\€r i kanten
av ett sluttande övorsilat källkiin till-
sammans med lo-talet andra starrarler,
t.ex. repestan C /o/iacea. I litteraturen

Gräsull Eriphorum latifulium -
sällsynt i kommunen

Vå.st€r on Ramnås, iole lårgl fr.äl
Öfallsmossen, påtråtrade jag i slutet av
iuli ert lit€t bestånd åv gräsull. Växt-
platsen ligg€r nedom en oslslutmilg

ser mar ibland omMmnt att dessa rvi
stanarler gänra upptråder tillsat nans.
Spridstån€n har en nordlig utbredning i
Sverige och r&nnåsryndet kan ses som
en sydlig utpostlokal.

I del aktuella k?inet finns åven en del
aonat tr€vligt i våxlvåg, bl.a. orkideer-
na korallrot, spiDdelblomsl€r och
Jurgfru Mane [yckla., den sistDåmnda
i stor miingd.
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Ett kärt återseende

För dryst nio år sedan. nårmar€ be-
stiirnt den 24 augusli 1987, letade jag
svamp i Lisjötrakten och fånn då en för
mig okänd spindling. Fruktkroppama
var ganska små, hatt€n något klibbig
och foten hade en a\4asad basalknöI.
Hatleirgen var näslan vitaktig, lamel-
lema svagt blåtonade och folen silkes"
glänsande och något blåtonad. Såsom
det aflstår en mykolog tog jag €n
smakbit åv hatten och fann alt den
smakade starkt bittert. M€d dessa ka-
raktärer borde man kunra ge den ett
namn och vid g€nomgång av min litte-
ratur kom jag liam lill ått del borde
röra sig om Cortinarius caesioslrami-
neus, €n spindling som vid denna tid-
punkt ej ännu had€ erhåUit något
svenskt namn. Jag skickade s€dan någ-
m torkade exemplar lill deD norska
specialislen på Cortinarius, Tor-Erik
EraDdrud. som i ell svar bekråitade min
bestämning. Lokalen låg ca. I km. NO
l-isjö, och 400 melcr S Bovall€n, och
biolopen var en rclalivl ung, något låt
blarrdskos åv smn och bjö'k 

'ned 
ell

markskikt av barr och konvuxen mos-

Nrir jag någla dagar senare sökte
svamp i ell område kring Jobsbo åler-
lännjåg sarifla spirdling i en liknande
biotop. I en tidigåre belad relaliq ung
blandskog med björk och glan, cå. 300
met€r norr Jobsbo. ca. 400 meter SV

Rönningstorp, hittade jåg flera frukt-
koppar av den bittra spiudlingen men
enersom jåg på den tiden ej inventera-
de systemaliskt nolerade jag ej f,ndet
meD lokal€n fåstnad€ dock i minnet
vjlket skulle visa sig vårdetullt flerå år

Sedan 1987 har nycket hånt inom my-
kologin och m€dvetenheten om vissa
svampars betydelse som indikatoran€r
för värdetulla biotoper har ökat. Delta
har bl.a. result€rat i en publikation som
innehåller en redogörelse av rödlislade
våxter i Sverige - Aronsson M, Hal-
lingbäck T, Måltsson J-E (red.): Röd-
lislade växler i Sverige 1995. Artdata-
bank€n, Uppsala. I denna står föliande
.m C caesiostråmineus som ålt det
sve ska namnet blekspindling:
"Blekspindlirsen är en relatit liten
spindl'ng tillhörande Phlemacirm. Den
har vitakrig eller ljust ockragul haltlårg,
o{lå svagl blåtonade skivor, kantad fot
knöl och bitler snnk. Ancn våxcr bådc
i löv - och banskog, i sydsveflgc o{lasl
und€r bok, men låns're norful i annan
lövskos eller rndcr sran. De'r är säll-
synt men kånd från spridda lokaler ftån
Skåne upp lill Medelpad. Skogsav-
verkning kån utradera många av arlens
lokaler. t{ANSYNSKRAVANDE.'

Den 25 seplember i år b€sökte jag ka-
nalbank€n mellan våg 213 och Ströms-
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holms kanal i Ramnäs Innan man når
banken passerår man en relali\4 ung
blardskog och där ca. 400 meter SV
Ramnäs bmk hittad€ jas nåsla bleka
svampar under en gran. Först trodde

.jag att det klmde vam någon ftlinskiv-
ling som v:ixl€ i barrmåttån men när jåg
tog upp ett exemplar såg jag att foten
som vår glånsande hade €n kantad ba-
salknöI. Detta var en tpisk Phlegnaci-
urn o€h en smakbit av håtten gav viss-
het - blekspindling. Ett åteNeende efter
drygt nio år. Genast tänkte jag på ryn-
den ffin 1987 och med €rfarenh€t€n att
om en sållsynthet dyker upp. ett år, så

iir chansen stor atl den finns äver på
andra lokal€r detta år.

Dågen €fter, den 26 sepl€mber b€sökte
Lenå Sirön och jag området knng
Rönningstorp, eR€rsom Lenå had€ sett
€n riklis flora av svamp i detta område.
Tanken dök då upp attjag borde besö-
kå lokalen från 198? och se om
blekspindlingen fanrs där. Efter ett in-
t€nsi!4 letande srod den dair. På samma
Iokal som 1987 fanns ett flerlal frukt-
kroppar och aldrig har väl en bilter
smak smakåt likå gott som då. Efier nio
är va. detta verkligen ell kåd återsecn-

Dågcn encr invcn(€rade jås o'nråd€t
kring Botvidslorp NNO Ramnås. När
jag gick igenom en biotop som påmin-

de mycket om de biotoper därjag hittat
blekspindlinsen började jag söka mera

systematiskt och ftjrsökle l€lå upp lik-
nande nl,rbioloper som blekspindling
hade hiltats i. Under en gran i barrmat-
tån slod den dår, viss€rligen bara ett
€xemplår, men dock helt lik de tidigare.
Nu kom tanken på n)t atl jag borde

söka eR€r den i urspn'ngslokalen, dvs.
lokaler dvs söder Bovallen i Lisjö.

Dagen efter, den 28 september, begav
jag mig till Lisjö för att söka finna
blekspindlirig€n på d€n plats soln jas
fann den ftjr fiirsta gången, nänligen
den 24 augusti 198?. Denna gång fick
jag verklig€n söka systematiskt, m€n
genom mina tidigare rynd så visste jåg
nåstan exakt hur nårbiotopen skulle se
ut. När jag nåstar givit upp så såg jag
något blekl i bårrmaltan och rysningar
gick genom min kropp. Jag tog upp den
och där var d€n isen, blekspindlinsen,
efter rio år och drygt en månad, det
riktigt kiira återseend€t. I nio år har
man letat och så finns den då på 6/fa
olika lokål€r. D€n liåga man ställer sig
är varför år den så blyg all det ska la
nio år innan man återser en gammal
god vån. Kanske fårjag vånta ),tl€rliga-
re nio år på ell återseende eller dröjer
det arton år innan vi ses igen?

(Belåss Sån samtlisa lokaler finns i
mfi privatå h€rbarium.)

Blekspinc ing-Teckn. Lars Bsenko


