
   

 

Natur- och kulturvandring – Äsåsen och Äs puss 

 

Många hade nog tagit reda på var Äsåsen och Äs puss ligger kunde man förstå 

när 20 pigga seniorer träffades i inte alltför gästvänligt väder vid Smultron-

ställets närköp den 21 februari 2017. Barmarken hade bytts till ett par tre cm 

med snö och temperaturen var väl under noll grader. 

Efter samåkning till parkeringen nedanför Äsåsen startade vår vandring med ett 

kort stycke efter vägen mot Härnevi innan vi svängde av in på en mycket fin 

skogsväg. Inte ett spår av vare sig människor eller bilar kunde skönjas.  

 

Många andra spår av levande varelser kunde vi dock se under hela vår vandring. 

Allt från rävspår till små små spår av möss?  
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Efter ett tag svängde vi in på den led som 

tog oss upp på den egentliga åsen. 

Uppförsbacken var definitivt märkbar men 

ingen verkade ha problem med den. 

Väl upp på kröner har man en fantastisk 

utsikt över landskapet. Vi var lite för-

undrade över att åsen tog slut så plötsligt.  

Naturligtvis har människan åstadkommit 

detta genom att sand och grus har tagits 

till anläggning av vägar och hus i Enköpings-

trakten. Känner vi igen det från vår 

hemtrakt? 

 

 

 

Uppe på åsen fick vi 

”information på högsta nivå” 

om hur åsen användes i 

gamla dagar, allt från hur 

transporterna skedde på 

den så kallade klostervägen 

till alla de gravrösen som 

finns att skåda, om inte snön 

täcker dessa förstås. 

Ett fyrtiotal gravar har 

identifierats men ingen har 

öppnats i modern tid. 

En fundering ägnade vi också den stora gravhögen som i folkmun kallas för 

nunneklostret. 

Vi passerade också ett biotopskyddat område där det finns flera lokaler med 

den sällsynta bombmurklan. Vi var kanske där vid fel tillfälle för att närmare 

studera dessa! 

 



 

Klockan hade med god marginal passerat 11 när vi kom fram till Äs puss men 

trots det smakade kaffet med våra goda smörgåsar riktigt gott. Solen försökte 

tappert att bryta igenom molnen så det blev nästan skönt att sitta vid stranden 

till den gamla pussen. 

Vår lokala guide, Börje Karlsson, berättade en del om de gamla husen som finns i 

närheten av Äs puss. 

Äs puss som nästan är cirkelrund bildades under istiden genom att ett isberg 

bäddades in bland sten och grus. När isen så småningom smälte blev en vatten-

fylld grop kvar och på den vägen är det. 

Elisabeth Andersson och Kent Magnusson 


