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vi i nårursklddsrijrenins*'b:l' ntTl'-'llliliåSl,Tllrll"X]'r:il"

:HnY,,lll ilådå1";f}åäHi'lffiTJni[ö Jan'iåi"ei råi 
"r* 

a"'.

årbete vi lågger ner på mÖlen, kurser' $tormarrun;exkursion€r'ja cnkett uttryckl

atlt vi gör inom N åtlfskyddsfÖrenmgen

Bli medlem. Bästa sånet an stÖdja \erksamheten är sn bli mcdlcm D€l kostar

?30 k- lFullbetalande) då ingär trdrxngen 5wrrgcsN-aNr' FamrlJ'medlemssvgill

iå"ti s),t]" t"ar".J"'g' R;n på posrgiro 90 I 9 09-2

li:i;ål"lilulll\I;3""',"\i111111"fr iilli"fiT::i YJifi l''"fili:å:r'

vårdåre år du mer an välkommen!

*:T:$xJ:ifl *J"ii:j""å!:l',jil"'ll$åifflili'';{"""
_::iiix'.,:il"'jj;;i''iä;; sved Nirsson 1027ö. connv Öhmdn r0e5e.

I ;rc PeÄsor 16262

Omslåssbildr Klibbål (natunn€dia UT)

Konaanfa'a*t
Nä detla nunmer av Mergus når din hand år våren på väg upp över land€t'

i niser rrlltar och ned det akiivilelen ule I markema sånglarkan :ir nog lÖr många

iå*'s ludUarare nummer en bland nislåma Min lörsta ft'r I år "dflllade Över

rf,""." "a s"rk* den 2 mårs Om ;orgnama brukar eröngÖlingen ropa fiån

fro"ir" nua.t vla Nvbvggel eller från dungen bakom Badhuset om d€n nu inte

.iii* i 
"a*o, 

aaeir 
'rio-'traa i Hengårdsparken l nåson av sålgama på

i.ii.r".åå!, 
"n". 

grrtpr-en och'iäLnar" 0ll sju I srn snoi Över va(enlomet

manowerar suras karnock, skaloma drar bokvislar till o\eln vid Strandgård€n och

i i.a"no..purr.*--firu lalgoxen srn vårnsa V'd sllnninssdags kan jag

ivr.n" pa f.äruggtan i Kohagen och sålgsvanar &ar i flockat ljudligt över

sarnhållet.

Det ovan beskivna år exempel på vår ko akt med nårnatur€n i och king

äion"t. v"Ju"t", 
"rl"t 

o.edv;tetia( vi till oss naturupplevelser' som sårskilt så

i'ta, ei. *k.a iir ett allnånt såintalstume mituiskor emellan Vån bebov av

"-aånr""t"t 
a. 

"oe.to"e 
och !*tigare ån vi tror' Dagspromenaden hemikring

"'keliLren 
rill octtan iotUer, promenaden lrll busshållplålsen' mellan henunet

oih dagis. elter 
"ad 

der nu mände vara Du befinner digmrt i""rdagsnaturen

När du i vår hör irånomas rop ftån klarblå himrnel. kanske rak över lorget är det

;n signal till an för etl ögonblick sloppa varlden gå nel i van lvfta bUcken och

njuta litet av varens fiamfart
Upptöck din närnåtur:

tttt*
Skiivlnd bctcshise i Djup€bo
u"i"f."ii'i,",iii'it*' si"rdcs ct okånslitr rrsrcpp I en vrrdcfull håsrnark i

ö',,."t'" ir""" ,* I h;klar sror) var sradd i rgenrå'\n'ns med slv och ungträd

oJ Iraro 
^pi. 

I den sedan Sammålt belade hagen våxle några nkliB grova och

vackrn hagbiorkar", en och annan Erov ronn. sä18 och asp Flcra träd var sk

hålträd dår;xempelvis några par stare årligen häckåde

Denna hase tkulle sidhklan (av en ftarnsynt markägare) har reslaurerals 
- 

och

riäme.l bli'vit etl rrlhJande inslag i Djupebos landskapsbild Der rjka tågellrvel

hade bevarats och samolikt uwecklåts i Positiv riktoing

v,.l 
'iorrle 

dä markäearen? Jo, han högg bort samlliga glovå ttäd och låt allt sly

.iiii" vt*a* 
"."a.rssa 

hade blivii densamma \ad omvånr förfarande Den

rnitrerade lasal-en har nr, gissat an marlågaren heter Gutuar Palen



Ohägn och hYss i gamla Lisjö
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Lrstrution.t: Haruld W..1 us

t, gttoq"

snållt siofl. Allt detta måste ha fÖror-

sakåt ;åtor och osåmia gamar emel-

lan i cxad, som vi båra kafl ana.

Och så fick målsmän och husbönder

Dlikh för bams och tjånstehjons tilltag

itans Harsson i Hästlösa hade en son

Anders. som "fÖrslört €tt j€msp€tl vid

!ården' hur nu del kan hå eåtl ri'l
:- och det koståde 40 skilfins Atders

Andersson i Bovallen fick betålå 12

skilling "för en fönstenula som drång'

en slågit sönder i &evhuset"

Den 20 augusti l8t0 hade Anders

La$son i Klockarbo sänt drången till
Köoins att för gårdens råkning bla
hånla;n huma sEÖruning Del blev

[L*i;r 7;Lv;*
inte mycket förtjånsl på den resan ty

husbonden fick betala I riksdaler 12

skillinq för I lispund strÖmming " som

drilne€-n ftrrslön under hemforsling" Vi

kan iän förestålla oss hur det kan hå

såt till. Dränsen håde fallit offer fÖr

;åEon åv hamnkoganas frestelser och

seäan på vrg hem i follån och villån

strälpt idiket, där en del av strömmrng-

Iblånd finner man att syndare blivit
ådömda böl€r för ått undgå iirmu

srärsar€ stsaff. fu l81l pålÖres land-

bonden Hans Andersson i Hästlösa

"contånt till d€ fanige liti förÖtuad

skossåverkal hvarfttr€ han blivit fbr-

skont för laga tilltal - 20 riksdaler"

I
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Det år svårt atl kunna göra jiinfÖrelse

med nutida myntvårde. nen de hår bö

t€sstsaffen uppfattades nog som mycket

kännbara. En ko I cx fick man betåla

l?-20 riksdaler för. lbland kån mån

undra vad son ligger bakom vissa ån'

techrinmr t€x når bonden Anders

Jansso;i Rvssboda fiL 24 skillitg "tÖr

dvinnfolkens besvär med lanunätaren '

öch del ligger nog e$ al'fäll åv dälrgl

l)flne bakom nohsen om en mlndre

belopp " ft brukskämngama

Mån kan spfua en viss motsåtlning

m€llan Lisiö gård och bruket i en an_

teckning frå$ 1809 Detta år saknades

wdlisen arbelsledning !Td gåroen'

;artu-r inspeklör carl Tidqvist !1d

hflket fick utlånas att vade morgon

fdrdela arbetet blåDd dagtkarlama

Föruion ett visst arvodc skulle htn €n-

lid uoosörelse ha Fukost ud gåroen

lr-" oäo.aa. han På att även få en

i,'hfru ica.8 cl ) brånnvin dagligpn bll

iirrko.tlro,"n, Eoligen en ritr ig begå'

ran oå-den tiden Det tyckte man rnle

oå ;ården. Fram PÄ höstkanten tycks

.,n-ha ilsknål till och debiterade bru-

ker 'Trukost Bfånnvin fÖr inspecto-r

Tidovist frÅn spril månads bÖoan [ll
octoter rnånads slul. gjör 214 Dver å I

iunlru blir 6 kannor 5'l, qvafier = /
;ksdaler ll skilting 9 runstycken

Vårener Anders Persson i Källmora.

och Per Mansson i @kilnet sändes

till Hjältnarsund fttr att återhårnk

6

X nspektoi-Tfclqvist ritot7on7rilco'

gårdsfogden Anders Flodman, som h-
disare fl$tat dit.

Hår uppråknade "ohågn" och konao_

ve.ser ger dock en orårwis bild av dåti
dcns Lisjöbor. Mestådcls förd€ lorpar-
na ett hån och stråvsamt liv fÖr att ha-
ra uppehållet. Förulom den kolning och

lackjåmsfoming, som man var ålagd

samt dassverken vid gården fÖrsÖkte

mån bättra på ekonomin med olikå slag

av extraknåck. Man brtude tjära och

sär ade taknåver, gjorde skor och

låggkilrl, svedde hank och bögg stör,

skodde oxar och .ingade svin. ibland

kunde man leverera ågg och smör till
gården. Smed€ma flyttade låtl som of'
r^st vårvid bnrket fick bekosla hit-

a icl

transpon åv bohaget fiån Seglingsberg'

Ramnäs. Kaflnansbo mfl. on€r och

detta medförd€ en del extrafititjånsl€r
för torpåma.

Dct fånns många hål ått stoppa i, bl a
skulle ju konoutslcyldema betålas och

oråsttiondel. Även till dessa avlågsna

;akter nådde rbland ekot ai händets€r
på riksplanet och då blev del vanligen

extrakosmader. I mars 1792 hade

Gustaf lll skjulits på op€ramaskemden

och kungsritg ng pålystes i rikets alla

klrkor. Det hä pågick dagligen i flera

månader och kävde nahaliStvis ett

ston uppbåd av ringare. Det skedde

eft€r en viss hrordning inom de olika

rotama. Lisjöbomå, son hörde till
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av krollilja,
Lilium martagon, i Västsura

Ton Sd,ström

I samband med ett besök på vÄrkanten

i markema king Väslsum, noterade jag
i parkanåd miljö m€d åsk ocb lönn d€

b?iska bladkansama av kollilja,
uppstickånd€ ovån vitsippor och lilje-
konvaljer. De fanns i sådan mängd att
jag lade det hela på minnet, man ville
ju inte missa blornringstiden. En liten
buske av tibast, med blommor på bår

kvist, fåris också dåt i den lundartade
gönskan.

Då jag sjålv har kolliljor i min tråd-
g&d var det ingen fara att jag missade

blom ngstid€n. Hw som h€lst var jag

diir den l0 juli och fick mig till livs en

fin uppl.v€lse. Jag uppskattade bestån-

det till mellan 1500 - 2000 blomrnande

exemplar. På var och en av de kaftiga
mclerhöga slånglama fanns 5 - l0 rÖd-

violella blommor (på en slångel som

mest 20 blommor). På någlå stållen

lysle d€n nera sållan sedda gulvitå va-

rianlen.

Jag tycker mig ha iaktlagit att kouiljan
idag år tihligen allmånt odlad i vår

tråkt, den år hårdig och genom sin

prakttullhet ålskad av ntuga. Vid en-

staka torp och gtudar Ol.a h€rrgårdar-

na) kån man se d€n kva$tå€nde eller
naturaliserad. Något liknande storbe-

stånd som i Våslsura kåtme. jag dock

ej till fidn kofinun€n. Apiopå storbe-
stånd kan jag nitnna €n uppgift om en

lokal i Östergödand, på Ullilsås mar-
ker, som innehåller tiotusentals exernp
lar och som blivit ett omtckt och upp-
skåttat utflyktsmål i bygdcn- Kan vål
också Våstsura blil

I mellersta och ösfa Europa fttrekom-
m€r nahrliga populationer av kollilja.
Uppgifl€ma nä kolliljan introducera-
des i ldn land går dock str*t isår och

skiljer på ett håh4 årtusende - med€ltid
eller stornaktstid? Krolliljans historia
å,r just förenål för undersökningar ge-

nom SLU, Alnarp (Kjell L$dquist).
Han kommer att låta genomföra DNA-
analys diir förvildade/nahlalis€mde
bestånd i Sverige, Norgc, Danmark och
Engla.nd komn€r att jänföras med de

own närnnda populalionema i Europå.

Kanske kao b€ståndet i Våstsurå hjålpa
till att bringa klarhet i kolliljans hislo-

Munklorps k)'rka, hade lång väg dil fÖt

nnsnins och det l/ar sldrl ar komma

itå riitt unaet våöruk€l Ett ston

anral roaåre måsle dårför leja klocka'
ren Jonas Abenius i Munllorp an fÖr

en kostnad av 8 skrlting per styck stå

och ryckå i klockstrijngen

Är 1799 påförde Krono Befallnings-

nan Holsten i sEitmsholin 6 skrlling på

de flesta Lisjötorpana fÖr "bröllops-

iiiti

sård. Det fl&lc gålla Cullav lv Adolf
;om eifte sig med Frodrika Vilhclmina
av Baden. Dena skcddo rcdan den

31.10. 1797, men statoN finonscr var

Ndliqen på grund av krig och annat

.lå;e så uslå att man flödgades utdebi-

tera en sårskild avgift i efterskott En

pålaga som såkert föranledde åtskilliga

kommenlarer &årl torpmoroma under

kvitllamas sfiunpstickning och ull-

kardning.

Storbestånd

Brandticka fu cnoP or ellus fulgens
funnen i JanOlsskogen
Tofi Sbströrn

Fön eller senarc skulle den påtråffas

inom kofirmunens skogsdomäner. del

varjag övertygad om An den hitlades i

Janotsskogen var heller ing€n över'

rasknins. Anen trivs trppenbarligen j

åldre opåverkade tuktrga Sranskogar
med sod tillgång på död ved Den vf''(-

er ftämst på grova granlågor. mem

sållcn På lall. asp och blörk Dc'r

orancebn$fårgade lickan år rödhstad

{H2ioch ovanlig lnom sin Lribred-

ninssonråde. i huwdsak Östhg i sÖdrå

tralian sv landet. UPP$fter och rynd

från Sverise under senare år antlder att

arten a på spndnrng Försla fvndet av

brardtrckan i Surahammars kommun

hittade Bertil Eriksson, höst€n _96.

Till föwäxlins lik iir cinnobenickan'

Pychopons annaba nus Den ät do..k

skamare cinnoberröd, speciellt på un_

dersidans porer, och knuten till löwed
på solexponerade lokaler.

Betråfrånde Janolsskogen har den På

s€når€ fu delvis ftagrnent€ruts genom

rwcrk iflsar och nya väEbygscn Dc

fina kvarvarande områdena bör undån-

tas från skogliga ingrepp. Inom områ-

det har hittåts ett flertal ovanliga och

rödlistade artet, bl.a bland tickoma

Dessa art€r indikeral att skogen har

högt skyddsviltde Markägare år Kyr-

kan (Våst€rås stift).
Ut 'D.n Nordkko Flotuh"
Mosb. ts, Sta hbe e, En.son.


