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Recensionen

Det rika livet kring tallen
Många har väntat på den fjärde 

boken i Ehnströms och Hol-
mers trädserie. Tidigare har 
vi fått läsa om sälg, asp och 
björk och deras plats i en fasci-

nerande och för många outforskad ekologi. 
Centrum för biologisk mångfald vid SLU, 
Naturskyddsföreningen och Världsnatur-
fonden har gemensamt skapat förutsätt-
ningar för bokserien. 

Nu är det tallens tur, och som tidi-
gare står Bengt Ehnström för 
texten och Martin Holmer för 
illustrationerna. Bengt är en av 
Nordens främsta entomologer med djupa 
kunskaper om skogens ekologi, bl a för-
värvade genom decennier av resor genom 
Sverige, som anställd på Skogshögskolan 
och senare SLU. Martin är en av våra 
bästa naturillustratörer med bl a bidrag 
till Nationalnyckeln på meritlistan. Det 
är ett stort arbete, som tar ca 1,5 år, att 
illustrera en bok som tallboken.

Tallen är ett träd med karaktär, som 
ofta lockar fram trevliga minnen. Många 
har suttit i solskenet på en torr bergknalle 
med tallar som sällskap och tittat på utsik-
ten. Fikat smakar gott och livet är skönt. 
En tall kan bli väldigt gammal och de 
knotiga gamla träden på berget kan ha 
njutit av utsikten i hundratals år. Enligt 
uppgift var den äldsta tallen som påträffats 

i Sverige 757 år gammal (2004). Tanken 
svindlar! Runt 1247 då tallfröet grodde gör 
Knut Långes son Holmger Knutsson uppror 
mot Erik den läspe och halte i vad som 
kallas Första folkungaupproret. Rekordet 
kan annars innehas av en finsk tall som 
föll 1880 i Pyhäjoki och som ska ha haft 
1029 årsringar. 

Tallen har genom historien haft en otro-
ligt viktig roll för svenskarna som virke och 
brännved. Även för svensk industri var den 

otroligt viktig, med tjära och 
beck som stora exportproduk-
ter vilka hjälpte till att bygga 

Sveriges välstånd. Furu är genom sin kåd-
halt mycket varaktigt, vilket särskilt gäller 
tallens kärnved. 

Men åter till de insekter som är knutna 
till tallen på olika sätt. Vi får, liksom i 
de föregående böckerna i serien, följa hur 
trädet lockar olika insekter från ung saftig 
planta till dess död och upplösning. Fast 
död är nog inte rätt ord: Bengt beskriver 
det bättre som ”gammal död tallved lever 
i hundratals år”. Det är annars ett kän-
netecken för hela bokserien - alla fyndiga 
och närmast poetiska beskrivningar som 
vittnar om äkta kärlek till träden och deras 
ekologi. Denna boks titel är inget undantag.

Det är en viktig lärdom att trädens 
plats i ekologin inte är densamma, utan 
skiftar så under deras levnadslopp. Det 

är därför en variationsrik skog blir så 
mycket rikare. Varje ”ålder” hos tallen är 
ju spännande men när jag kommer fram 
till kapitlet om den nydöda tallen får jag 
personligen en känsla av exklusivitet när 
jag läser om närmast mytomspunna djur 
som reliktbock Nothorhina muricata, jät-
tepraktbagge Chalcophora mariana och 
smedbock Ergates faber. När man ögnar 
igenom bokens register slås man också av 
den stora mängden arter som behandlas. 
Registret är annars föredömligt uppställt 
så att man t ex lätt kan slå på både svenska 
och vetenskapliga namn.

Förutom registret finns också en litte-
ratur- och referenslista i god vetenskaplig 
ordning. Enligt samma upplägg som i de 
tidigare böckerna avslutas boken med ett 
viktigt kapitel om naturvård inklusive ett 
antal ”talltips”. Bokserien riktar sig inte 
bara till insektsintresserade utan också 
till annat ”skogsfolk”.

Sammanfattningsvis: När Bengt Ehn-
ström och Martin Holmer samarbetar blir 
det bra! Och vi kan enligt uppgift även 
förvänta oss en bok om gran så små-
ningom! 

TEXT: Thomas Harry
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