
Aromia-sommaren 2004 
Av Håkan Gustafson 

Sommaren 2003 var min första Aromia-sommar, det år då myskbocken, Aromia moschata, 
efter tjugo års letande äntligen behagade visa sig för mig (se Graphosoma nr 2, 2004). 
Sommaren 2004 var, som vi alla minns, mycket regnig och den där speciella Aromia-känslan 
med varma soliga högsommardagar ville inte riktigt infinna sig. Vid besök på Aromia-
lokalerna i Viptorp och Berga påträffades inga myskbockar. 

I slutet av augusti (2004-08-29) var det Lindön ute i 
mälarviken Sörfjärden som stod på agendan. I den lilla 
exkursionspatrullen ingick Håkan Elmquist, Ingemar 
Struwe, Bo Karlsson och undertecknad. För båtöverfarten 
svarade Bruno Widholm. 

Under resan ut till den lövdominerade ön berättade 
Ingemar att han under sin rekognoseringstur (dagen 
innan) stött på en myskbock. Vi konstaterade att det var 
anmärkningsvärt att hitta imago av myskbock så sent på 
året. 

Väl ute på ön vandrade vi genom den mörka lövskogen upp till huset som ligger på dess mitt. 
Vandringen gick vidare mot sydväst där den betande ungnöten hjälper till att hålla några luckor 
i skogen öppna. Vi håvade i solskenet men utbytet var magert precis som det brukar vara under 
sensommaren. Bo gav oss stöd vid bestämning av krypens värdväxter. Där fanns bland annat 
blåhallon, flenört och hartsros. 

Efter en fikapaus vid huset styrde exkursionen söderut genom ett stort område med apel och 
därefter in i en tät, relativt ung ädellövskog i sydost. Inne i det täta beståndet stod här och var 
gamla vrak av grova lindar. Där fanns också jättestora stubbar som vittnade om en storskalig 
avverkning av grov ek i svunnen tid. 

Mot norr anslöt ett öppet område där träden relativt nyligen hade avverkats. Den bördiga 
marken bjöd där på ett rikt bete för nötkreaturen. Här och var hade en sälg sparats, och där, i 
solskenet, på en sälgstam; myskbock! Den vackra långhorningen lät sig villigt studeras. 
Aromia-sommaren var alltså ännu inte över! 

Vandringen gick fortsatt norrut och Ingemar 
berättade att det var här han såg ”sin” 
myskbock igår. - Men vad är det som kryper 
på Håkan E:s byxben? - En stor präktig 
grönskimrande myskbock! Jag tog den 
vidunderligt vackra baggen i handen och 
konstaterade att den verkade pigg, kastade 
upp den en bit i luften, och visst, den tog till 
vingarna och flög högt högt upp mot toppen 
av en gammal sälg. 

Åter vid huset såg vi amiraler Vanessa atalanta flyga vid fallfrukten. Denna fjäril har för vana 
att visa sig vid föreningens sensommarexkursioner. 

Innan hemfärden berättade Bruno att han ofta ser den stora 
grönskimrande långhorningen när han hugger ved. - Detta styrker 
att myskbocken är allmän på Lindön. - Han berättade också att 
det på vedbacken finns en liten röd bagge med svarta prickar. Vi 
gick dit och på några kvarglömda svampiga grankubbar satt flera 
exemplar av den vackra svampbaggen Endomychus coccineus. 
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Under året har jag fått ett antal rapporter om myskbock i Sörmland. - Tack för de fina 
rapporterna! 

Här följer en sammanställning av myskbocksfynden och en utbredningskarta: 

Fynd-dat Antal Lokal Socken Uppgiftslämnare Anm 
2004-08-29 2 Lindön Härad Håkan Gustafson  
2004-08-28 1 Lindön Härad Ingemar Struwe  
2003-08-04 1 Rosendal Strängnäs Håkan Gustafson Fragment: Täckvinge
2003-07-20 1 Berga Fors Håkan Gustafson hona 
2003-07-20 2 Viptorp Kloster Håkan Gustafson  
2003-07-19 1 Viptorp Kloster Håkan Gustafson hona 
1994-07-23 1 Torshälla Torshälla Ansis Orbe  
1994-07-16 1 Stora Vika Sorunda Göran Ripler  
1986-07-06 1 Torshälla Torshälla Ansis Orbe  
1986-06-23 1 Studsvik Bälinge Bengt-Erik Bengtsson hane 
1983-07-21 1 Rodergatan 82 Trosa Bengt-Erik Bengtsson hane 
1971-08-20 1 Torshälla Torshälla Ansis Orbe  
1971-08-02 1 Torshälla Torshälla Ansis Orbe  
1971-07-19 1 Torshälla Torshälla Ansis Orbe  
Tabell: Myskbock Aromia moschata i Sörmland 

På utbredningskartan nedan redovisas fynduppgifter för respektive socken. 

Fynd från 1980-2004: 

Fynd från 1955-1979: 

 
Utbredningskarta: Myskbock Aromia moschata i Sörmland 

Om du har några fynd av myskbock hemma i lådorna eller som anteckningar, tveka då inte att 
rapportera till mig. När jag fått in tillräckligt många rapporter återkommer jag med 
kompletterade sammanställningar i Graphosoma. Berätta också om du vill att jag ska 
rapportera fynden vidare till ArtDatabanken. 

Skriv, ring eller e-posta till:  Håkan Gustafson 
 Skivlingsvägen 10 
 633 58  ESKILSTUNA 

016-13 00 98,  070-308 27 79 
h.g-son@telia.com 


