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DE FÖRSTA ÅRTIONDENA EFTER ANDRA VÄRLDSKRIGET 
När tenniskungen dog stannade societetsdansen skriver Heed i Aftonbladet 1964. Heyman 
beskriver förändringen i boken Särö genom tiderna 1991 som att Särö försjönk i en törnrosa-
sömn. Den skulle vara i närmare 40 år tills vatten och avloppsfrågan fått sin lösning och en ny 
byggplan fastställts 1984 av regeringen. 

VY FRÅN GÖVIKEN ÖVER SKOGEN 
Notera trädmiljöerna Särö Västerskog, till vänster i 
bild, Särö Nordanskog och Åleviksgärde, rakt fram 
samt del av Stallarbergen, till höger i bild. 

VYER FRÅN SANDVIK ÖVER SKOGEN I STALLARBERGEN 
Notera trädmiljöerna i västra delarna av Stallarbergen, intill 
Stenbron och utmed Bassängbacksvägen. 
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EN FRIDLYST LIND PÅ NUNNEKULLEN 
Beslut om fridlysning 1956: En mycket gammal, 
frisk och livskraftig lind, i höjd mätande cirka 15 
meter med en kronvidd av 28-38 meter, en 
meter ovan marken grenad i tre stammar, 
omkrets under förgreningen 865 centimeter. 
Linden växer cirka 7 meter norr om å tomten 
belägen villabyggnad. Tomten inhägnad. 
Sökanden var fröken Valborg Sundström, Särö. I 
anvisningar och föreskrifterna för fridlysningen 
står det att:  

Trädet skall för framtiden vara utmärkt med en 
metallskylt med texten ”Naturminne enligt lag” 
uppsatt på eller invid trädet. 
Förbud gäller mot all slags skadegörelse och 
varje annan åtgärd, som kan äventyra trädets 
trivsel. Trädet må icke utsättas för störande 
konkurrens från närväxande träd och buskar 
inom ett område motsvarande minst trädets 
omkrets. 

Fridlysningen upphävdes 1967. Trädet föll i 
Orkanen Per 2007. Idag 2012 växer det oräkne-
liga skott ur den gamla stubben. 

ÖRNFURAN I SÄRÖ VÄSTERSKOG 
Karta från 1902. Det fanns en mycket stor tall i 
Västerskog för länge sedan. Den stod på vägen 
upp till Kumlet, den gamla utsiktsplatsen. I 
toppen fanns ett örnnäste. Havsörnen häckade 
där under många år, fram till början av 1870-talet.  
På Naturhistoriska museet finns ett ägg som 
samlats in i boet. Det är daterat 1849 skriver 
Mathiasson 1984. 

DEN STÅTLIGA ALEN VID TENNISEN 
I vägskälet intill tennisbanorna växer en al, som 
förmodligen är en av de ståtligaste i landet. På 
över manshöjd delar sig den väldiga stammen i 
sex bistammar skriver Sundstedt 1938. 
Den skadades svårt i Orkanen Gudrun 2005, 
men idag 2012 växer en ny stam upp ur den 
gamla stubben. 

HASSEL OCH LIND I SÄRÖ NORDANSKOG 
I Nordanskogs östsluttning finns gott om lind och 
hassel, skriver Skottsberg i Svensk Natur 1952. 
Det går även att urskilja på 1692 års karta över 
Särö. Speciellt noterades i naturskyddsregistret 
1914 tre stamformade hasslar och en uråldrig 
lind. När Skottsberg besökte området var linden 
vid god vigör men att endast en hassel fanns 
kvar. Hasselns huvudstam mätte 35,5 cm i dia-
meter.  
Sextio år senare, 2012 är det svårt att hitta 
hassel på samma ställe. Men det finns en villa vid 
vattnet med namnet Hasseludden. Den uråldriga 
linden har fallit. Stammen ligger kvar just där Carl 
XV:s stig leder in i Nordanskog. Runt omkring 
växer många nya små lindar. 
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