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KOMMENTAREN
Näturskyddsföreningens uppgift år
att skydda natur. Basen och styrkan
är de många medlemmäha. Varje
medlemskap är ett stöd förföreningens arbete. Det tycks som om
medvetenheten om miljö- och
naturskyddsf rå9or ökar i samhållet.
Det är glådjånde.

Kampen för naturen gäller idag
många livsviktiga frågor: ått hejda
föroreningen av mark, luft och vatten, att rådda hotade årter,landskapet, de sista orörda älvarna,
naturskogarna.... Vikan på intet
sått slå osstillro.

För oss i Sura--kretsen är det viktigt
att vi har roligt når viskyddar
naturen ivår kommun. O(h når vi
lyckas ska viglädjas åtframglnEarna och fira med raj-raj ! Gamcnskapslust och kontakten mad
naturen ger oss iityrelsen nlrlng
att kåmpa vida.e !
Vi ta(kar alla medlemmtr
under 1992 o.h hoppri
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Styrelsen
Naturskyddsf öreningens styrelse:
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MarianneSvärd Nilsson,v ordf 36446
M ikaef Leppålämpi, sekt
31524
Leif Ählen, kassör
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Hur många av oss har ei beundrat de
gamla ekonomiskå kårtornå iflerfärgstryck, vilkä utgavs senast år
1929 genom landstingets försorg.
Här återfinner vi hå.dvalls- och
sidvallsångår med dess nu försvunnå
lådor, mån9a av de torp som nu år
rivna, skogssjöar som senare utdikåts och nu är myrår o.s,v. På
ramnåsbladet av nämnda kartverk
återfinns trenne sjöar belågna på
Snevringe håradsallmänning sydost
om sjön Kotarmen, Derassåmlings'
namn är Ekflukornå. På gamla
generalstabskartan har de helt
utgått och på vårtopografiskå karta
betecknas platsen med sankkärr.
Når rubriknamnet på 50-talet blev
mig bekant väcktes nyfikenheten.
Rävnåseken, som nyligen så drastiskt
spolierats, var mi9 välbekant. Men
vad hade givit Ekflukorna deras

namn ? Lok-lvar andersson i
Surahammår visste besked. Han vår
sedan ungdomsåren jågare och
kände skogårna i Ramnäs och Sura
so(knår och deras såvål fyr- som
tvåbenta innebyggare. "Ve en åv
flukorna finns en ek" sade han "och
den lår ska vara fredad".
Våra trakter är ju inte direkt belamrade med f ridlystå naturminnen,
så Eirger Andersson, Karl Nord och
skrivaren utrustade en expedition,
som en söndagsmorgon iapril 1958
drog mot nordvåst, givetvis per
cykel.

Fården gick förbi Skinnartorp och
Vålbo och utan problem vad gållde
vågen. Den svårå stormen natten 3-4
januäri 1954 med snö och 25 sekundmeters vindstyrka med upp till de 30
i byarna håde hastigt ändrat tjllvåron för skogsågårna. Fålien skog
låg i mängd, våntande på ått huggås
upp och fraktas till bebyggelse.
Skogsbilvågar byggdes i raskt tempo
och en åv dem blev den, som nu
ledde expeditionen ned till den
nordligaste av Ekf lukorna.

Att vattensamlingarna fått namnet
flukorstod nu klartför oss. Når en
siö årså liten och grund att den inte
ens kan källastiärn ellertårm,ja då
får det blifluk. Men vår fanns eken?
Den norrå vattenblänkande {luken
låmnade vi och gick söderut, där den
trolska pyttelilla meller5tä Ekfl!ken
blänktefram mellån hällarna. Dår
ifrån såg viden södra, vattenfyllda
fluken och på en udde i nedre delen
stod verkligen den gamlå 9rånade
ekbjässen.
Eken var redan då död, men
spretade högt med väldiga grenar i
två väderstreck. Den vår ihålig och i
omkretsjust lågom för oss tre att
hand i hand nå runt. Välsynlig på
trädstammen satt den sedvånliga
gjutiärnsbrickan fastskruvad, vars

text l6d "Naturminnesmärke.
Fridlysr enligt lag". Här stod sålede5
upphovet till nåmnet på plätsen.
3

Hur gammål kunde nu eken varå ?
Ja, därom spekulerade vi lite.
Några hundra årtar detför en ek
att nå den djmensionen, sedan skåll
den hinna bli ihålig, dö och småningom multnå ned. Men ekärs
åldrar hår dock i bygders traditioner en tendens att överskåttas.

Etter ekbesöket låmnade mig
trädet och flukorna ingen ro. Hur
och varför hade en ek 1ånqt från
bebyggelse och dåtidå vågar

fridlysts ?
Småningom kom jag över en lagbok av år 1901, vari föliande av5nitt
mer åv en slump kom för mina

ögon, berörande Kungligå
Förordningen år 1894 om rikets
allmånna skogår: " ..... 37S.
Ä häradsallmännin9 äro..........
storverkstråd .-..-...-.. kronan förbehållna. Ej må dyliktträd utan
vederbörligt tillstånd tällas. 38S.
Å hårådsållmånning år ek kronan
förbehållen."

Storverksträd - ett sådant uttryckslullt substantiv - innetattande
mastetråd (minst 20,7 m långd samt

tjocklek mätt 3.5 m från
roten istorändan och 39 cm tjocklek i lilländan) och mastespiror (träd
av minst 17,8 m längd samt 39 cm
tjocklek istorändån och 27 cm
tjocklek i lilländan). Benämningen
storverksträd användas åven för
tråd av ansenliga dimensioner, som
behövdes för "grufve-, hytte.,
bruks- och bergverksbyggnader".
Begrunda dimensionernå, som
nämndes. Och dessa gållde fur och
gran. Vär här videssa idåg ? Storverksträd, sådana gedigna uttryck
mån hådefordom. .låmtör med
vårt mod€rna'mikrovågsugn' !
59 cm

Men återvåndom till eken vid
Södra Ektlukän. Trådet vår ju

tydligen skyddat såiom kronoegendom och ändå hadejust
Kronån (staten såger vlju idag)

tridlystden !?

{
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naturskydd5töreningens utmärkta årsböcker, vars utgivning
började år 1910 och vilka jag
va.mt rekommenderar till låsning
- i synnerhet de äldre utgåvorna fann ia9 lösningen på ekfrågan.
Så hår står det i 1932 års verksamhetsberåttelse: "sedån
Kun9l. lvl:t (regeringen) jämlikt
nådiga förordningen om upphörande åv kronans rätt till
storverksträd och ekär å håradsallmänningar åla9t Domänstyrelsen att undersöka, huruvida
å häradsällmänninq våxande
storverksträd eller ek bör f ridlysås
så!om naturminnesmärke, hår
Domänstyrelsen genom vetenskapsakademiens naturskyddskommittd berett Svenskå
Nåturrkyddsföreningen tillfälle
att yttra sig i ärendet", o.s.v.

Kommittens !'ttranden var väl
genomarbetade och mottogs synnerligen respektfullt. Ordförande i
kommitten vid den tid, som nu
berörs, var ryktbare professorn i
zoologi vid Riksmuseet Einar
Lönnberg. Vikånner honom bl. a.
som utgiväre av det stora verket
"Svenska fåglar" iire band med
illu{trationer äv de finska bröderna
von Wright. Vidärevar det
Lönnberg,som år 1905 startade
utgivningen av tidskriften "Fåuna
och Flora" med sig sjålv som redaktör. En annan ledåmot av kommiit6n var professorn i botanik, Gunnår
Såmuel5son, som ju besökt även våra
marker och vars uppgifter intresserade växtkånnare såkert tagit del av.
Efter naturvårdsverkets tillkomst
blev kommitten obehövli9 ansågs
det.

Årsboken för år 1935 kan beråtta
att länsstyrelsen i Våstmanland
gjort f ramstållning om f ridlysning
av bl.å. "en ek växande å
Snevringe håradsallmånning
Lisjö iSura s:n". Tillstyrkan hade
givetvis skett av vetenskapsåkad_emiens naturskyddskommitte,
så åven av nåturskyddsföreningen.

Den 13juni 1935 beslutade

Hår kan nämnås att sagda

naturskyddskommittd var ett
rernissorgan i nåturskyddsf rågor
m6n även med egen förslagsrått.
Den utgjordes av fackmän inom
olika fack 5åsom zoologer,
botanister, gdologer, m.fl., de
Jlesta med profetsors titel.

Konungens Befållningshavande i
Våstmanland5 län slutligen att eken
vid södra Ekflukan skulle såsom
varande naturminne {ridlysas.
Kronan hade sålunda haft avverkning!rät't till ek- och mastvirke på

allmänningarna för att såkra det
marina försvarets behov. Nya tider
med pansarplåt, ångkraft och
explosionsmotorer häde giort
virkesbehovet vid f a4ygJbyggnad
obehövligt och la9åndringen var
f öl

jdriktig. Lyckligsvis f anns

framsynt {olk, som insåg risken ur
naturskyddssynpunkt inf ör en
frislåppt avverkningsrätt av "ek och
StOrverksträd'.
5

Hu. är det med Ekflukorna idåg
då ? Mitt senaste besök dår ägde
rum den 2 augusti i år. Den södra
fluken påminner mest om en 9räsbevuxen sidvalltång, och trådtåg
jämte blåtåtel är karaktärsvåxter.
Det behövdes bara en liten rånna
våsterut tör att drånera fluken. Av
eken står en cirkå 8 m hö9 stubbe
kvar medan kronan har blåst av
och ligger ett gott stycke västerut.
Fridlysningsbrickan är ej heller

anträffbår.

ett
mörkt litet trolskt öga, ordentligt
vattenfylld och över5ållad med vita
näckrosor. På en häll invid nordvåstra delen finns en kolarkojås
rökgång av gråsten bevarad.
Den mellersta fluken år sevärd,

t-

I

t
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starrbevuxen lnyr med vitmossa,
ställvis bår dy och hår och där klara
vattenspeglar. Dår växer t.ex.
flåsk- och trådstarr (vad norrlänningar kallär skohö), vitag och
sileshår och i södra delen vår lilla
orkid6 Håmmarbya paludoså, som
man med Jörtröstan kan sökå På
eftersommaren, når man är
f rustrerad över att-sommarbloms'
trinqen redan är sin kos. Latinska

förnamnet år håmtat från Linnds
9ård utanför Uppsala, HammarbY,
ehuru våxten åldrig {unnits dårVad heter orkiden på 5venska ?
Slå upp ifloran, så blir det litet
självstudium också.

lust som jag granskat orkidEerna
ljöd gluttsnåppans rop och där korn
vadaren utklivande ur vitagsruggen
1ik en törnäm grå eminens och utan
ått ha upptäckt mig. Det slog mig
då, att så hår ser väl naturligtvis den
nordligå håckningsplåts ut dår
glutten häckar; dessa sanka, mygg'
omsvärmade myrar, som värdige
Edvard Wibeck på sin tid så ut{örligt
skildrade. Det var helt naturligt ått
snäppan valt fluken till rastplats på
tlyttningen söderut, men visst
håjade man till.
la, vilka utläggningår kan inte
nå9ra våttentlukar och en död
gammalek mitt iskogen ge uPPhov
till. Trådet finns numerä utmärkt
med ett kantigt I på det särtryck av

topograf iskå kårtån, vilket tågits
fråm på initiåtiv av kommunenHur vår det Dan Andersson en 9ång

utlät sig: lnget är för litet för att
varå roligt, bara man inte år tör stor
sjålv ! Kan det även gälla för några
små

"flukur"

?

Arne Persson

