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Om aspens rikedom
Ehnström, B. & Holmer, M. 2012. Asp: dar-
rar min asp, myllrar min värld. – CBM:s 
skriftserie 67, CBM, Uppsala. ISBN: 978-
91-89232-82-2. Pris ca 125 kr.

Bengt Ehnström, nybliven hedersdoktor, har i sin 
nya bok trädet asp som tema. Om detta kunde 
han tillsammans med Martin Holmer, som illus-
trerat boken, berätta en kulen höstdag på Skan-
sen. Boken med titeln Asp, darrar min asp, myll-
rar min värld, har samma upplägg som den bok 
som kom år 2009 – men då med sälgen i huvud-
rollen. Illustrationerna är i båda fallen gjorda av 
konstnären Martin Holmer och båda böckerna är 
finansierade av Naturskyddsföreningen, Världs-
naturfonden och CBM, Centrum för biologisk 
mångfald. Heder åt de som fortfarande tror på 
att göra böcker, i detta flyktiga, digitala tidevarv.

Boken ger en fullödig skildring av aspens be-
tydelse för den biologiska mångfalden i stort, och 
i synnerhet när det gäller Bengts egna favoriter, 
skalbaggarna. Texten är lättläst, trots det späck-
ade innehållet av fakta och uppgifter om stort 
och, bokstavligt talat, smått. Språket är också 
ledigt och ibland smått poetiskt, eller vad sägs 
om följande: “Barken är vackert gulgrön och den 
visar ofta upp en liten trädgård med lavar i olika 
färger på stammen”. Eller ”Fäller du en asp, 
står dig tusen åter...”. Sistnämnda som beskriver 
aspens strategi för spridning och återväxt har ju 
också gjort trädet närmast hatat av skogsbruket. 
– Aspen är ett ogräs, sa skogsvårdsstyrelsens 
tjänsteman och såg på mig bistert, när jag i min 
ungdom på 1980-talet försökte framhålla dess 
betydelse för fauna och flora i skogen. 

Det kan vara på sin plats att påminna om 
hur situationen var för bara några decennier se-
dan. Ännu på 1980-talet provades nya kemiska 
bekämpningsmedel i de uppländska skogarna för 
att ta död på den förhatliga aspen. Ringbarkning 
av asp förkom i stor skala, en primitiv form av 
mekanisk bekämpning som idag framstår som 
smått bisarr, med tanke på den omfattning den 
hade och de stora kostnader åtgärden måste med-
fört. Till detta ska sedan läggas den schablonmäs-
siga röjningen av “sly” som skogsbruket ägnade 
sig åt (och i många fall ännu gör) i kombination 

med den tidens stora stam av älg och råddjur – 
de, som så många andra varelser, bara älskar asp! 
Inte undra på att vi idag har brist på gammal asp 
i våra skogar “norrlands ädellövträd” som Bengt 
gärna kallar den i sin hyllningsbok till trädslaget.

En av de stora behållningarna med boken är 
den breda skildringen av ekologin kring aspen. 
Dess värde för ett stort antal arter från olika or-
ganismgrupper och trädets betydelse för olika 
arter under dess levnad och, inte minst, som dött 
träd! Blandningen av faktauppgifter av olika slag 
är både intressant och roande. Det gäller inte 
bara biologiska spörsmål, utan även ämnen som 
exempelvis tabellen med virkesförrådet av asp 
i olika län, eller uppgiften om hur många tänd-
stickor som produceras i timmen och hur många 
aspstockar som går åt till detta.

Illustrationerna är överlag av hög klass och 
kompositionerna läckra. Exempelvis närbilden 
av den unga aspen som betas av aspglansbaggar 
och larver till stor gaffelsvans och älgarna som 
vilar i bakgrunden bland ungasparna. Bara några 
bilder av kryptogamer framstår som lite mur-
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riga i jämförelse med de distinkta och vackra 
målningarna av allehanda småkryp som ryms i 
aspens värld. Boken är fylld av Martins akvarel-
ler och man hade inte kunnat klämma in mer, 
tror jag. Ändå saknar man en del illustrationer, 
även om Bengts text är nog så målande. Ta till 
exempelvis när larven av skalbaggsläktet Cryp-
tocephalus beskrivs “Dessa larver skyddar sin 
kropp genom att spara hudömsningsrester och 
exkrementer och bygger av detta en skyddande 
säck runt kroppen”. – Jag menar, hur ser detta 
ut, egentligen? 

Dagen efter bokreleasen på Skansen vistas 
jag och en annan entomolog i skogarna runt 
sjön Vällen i östra Uppland. Här finns tre asp-

levande skalbaggar som omfattas av så kallade 
åtgärdsprogram som Naturvårdsverket  initierat 
för att säkra deras överlevnad i landet. Vid ett 
nyupptaget hygge ligger en trave grov asp som 
avverkats av ett av våra större skogsbolag, flera 
av asparna är dessutom innanmurkna! Slutsats, 
Bengts bok behövs! den behöver läsas och dess 
budskap omsättas i praktiken. Det är bara att 
hoppas att boken får den spridning den förtjänar. 
Skogsägare av alla slag och en naturintresserad 
allmänhet bör ha stor behållning av den. Möj-
ligheterna att använda den i undervisning i mån-
ga olika sammanhang borde också vara stora. 

Pär Eriksson

Martin Holmer (illustratör) till höger och Bengt Ehnström (textförfattare) till vänster under pressreleasen av boken på Skan-
sen i oktober. Foto: Pär Eriksson.


