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IN MEMORIAM. 

Av ULF T. CARLSSON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERIK FJÄLLMAN 

1907-1992 

Erik Fjällman var född i Jösse härad i västra Värm-

land 1907. Han flyttade till Kristinehamn 1942, där 

han tillträdde en tjänst som länsskogvaktare – en titel 

som senare ändrades till skogsvårdskonsulent. Erik 

verkade som sådan fram till pensioneringen 1971. 

Det dröjde inte länge efter flyttningen till Kristine-

hamn förrän namnet Erik Fjällman började dyka upp i 

föreningens mötesprotokoll. Från 1949 till och med 

1971 var han Sällskapets vice ordförande och 1971-

1978 fungerade han som sekreterare. Ett år senare läm-

nade han styrelsen och utsågs då till hedersledamot. 

Erik fortsatte därefter att verka för naturvårdens sak i 

flera år. 

Eriks namn är framför allt förknippat med Nötöns 

och Kummelöns naturreservat. Han var den drivande 

kraften bakom tillkomsten av båda dessa i början av 

1970-talet. Otaliga är de exkursioner som han lett till 

de två reservaten. Erik var även den som låg bakom att 

Sibberön blev naturreservat 1979. Tack vare honom 

kan vi glädja oss åt att backsipporna på Sommersta-

åsen fortfarande finns kvar. När Erik av en ren till-

fällighet passerade åsen höll en grävskopa till i kanten 

av området. Erik ingrep och lyckades få stopp på 

grävandet. I dag är gravfältet från järnåldern, där back-

sippan växer, fridlyst. 

Erik intog som skogsman en radikal inställning i den 

s. k. hormoslyrdebatten på 1970-talet. Han skrev 

debattinlägg i bl. a. Svenska Naturskyddsföreningens 

tidskrift Sveriges Natur, där han betonade lövträdens 

roll i barrskogens ekosystem och påvisade hur skydds-

värd växtlighet skadades av bekämpningsmedlet hor-

moslyr. 

Det var framförallt botaniken som var Eriks stora 

intresse. Han utförde bl. a. mer systematiska inven-

teringar av växtligheten i inre delen av Varnumsviken 

och vid Östervik. En redogörelse för den senare under-

sökningen återfinns i föregående jubileumsskrift med 

titeln "Floran i parken vid Österviks kapell". 

Erik läste mycket skönlitteratur och han var en duk-

tig skribent. Bidrag från hans penna finns i fyra av de 

fem skrifter Sällskapet givit ut före den bok läsaren 

just nu håller i sin hand. Särskilt aktuell i dag är upp-

satsen i jubileumsskriften 1945-1955 med titeln "Säg-

ner och historia kring Saxholmen". 

 

För sina insatser inom naturvården tilldelades Erik 

1962 Svenska Naturskyddsföreningens förtjänstplakett 

i silver. 1986 delade han Kristinehamns kulturstipen-

dium med författarinnan Gunhild Morin för "hans 

mångåriga och framgångsrika arbete för att rädda 

typiska kultur- och naturlandskap, för hans outtröttliga 

arbete som exkursionsledare och utbildare, för hans 

författarskap i naturvårdsfrågor och för hans framsynta 

arbete som natur- och hembygdsvårdare". 

Erik Fjällman var en stridbar man, vars inlägg i 

naturvårdsdebatten ingav respekt. Hans resliga gestalt, 

med något av hövding i framtoningen, bidrog också till 

att ge orden en särskild tyngd. 

Förutom inom Sällskapet har Erik haft förtroende-

uppdrag i bl. a. folkpartiet, Kristinehamns Missionsför-

samling, Kristinehamns och Varnums Hembygdsföre-

ning samt i Österviks Kapellstiftelse. 

 

 

 

 

 

 


