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FALSTERBO REV

Gciteborgs yttersta skergerd iir ett stycke vanlig svensk urbergskust

utan serskilda miirkviirdigheter och utan den storhet iiver bergen,

som kannetecknar Bohusldns skergird. Det 6r en fattig, kal kust; i

sjiilva enkelheten har den sin storhet.

Nigot k?irvare, hirdare, mera fargltist grin kan inte ses iin Vinga,

Sveriges sista halsning till bortdragande siiner och diittrar, men
,,cksi ett ftirsta rdlkommen hem till dem som viinder tillbaka. Grin

llcr sig berget, jiimgri stiger fyren, bvggd av skerets eget urberg.
:)ctta iir Sveriges fijmdmsta fyr med en skimmer omkring sig av

Jvcntyr och fjarranfard.
I skrevorna pi Vinga skdr viixer vide, olvon, sl6n och nyponbuskar

i tiita snir, tviirt avklippta i jennhdjd med h?illens vta. Inte en gren,
inte en kvist fiirmir bevara livet utan skydd mot den obarmhiirtiga
rindcn frin havet.

G<iteborgs skiirgird har sin fortsettning it sirder ner genom norra
I lrrlland. Ocksi har bestir det ynersta kustbandet av skogldsa berg,

drir bara ljung och vindpressade enbuskar sk1'ler de fattiga klippoma.
\ lcn innanldr detta stormpinade yuerband finns det sk1'dd och jord-

.n frjr den priiktigaste skog. Att skogen iindi fattas beror pi oss

.nniskor; vi har fiirskingrat den rikcdom som en ging fanns, hus-

.,.rlllt som vandaler med timmen'xan och fdrstiirt iten'dxten genom 65



att sliippa loss betesdjurcn och till och nred elclen iiver markema.

Genom att brdnna av ljungcn med vissa 6rs mellanrum stikte man
hindra den att viixa sig allt fiir grov; ljungbriinningen vidmakthi;ll
alltsi ett ansprikslcist bete.

Pi detta sStt skapade vi de stora ljunghedur, som iinnu fiir hundra
Ar sedan brcdde ut sig dver halva Halland. Nu fijrsijkcr vi sona
vira gamla svndcr genorn att plantera ljungLedarna mcd skog. N{en
iinnu i denna dag liggelrdstkusten till stor del kal och gri.

Ett av de fi stallen, ddr skogen finns kvar i kustlandet, dr det vitt-
beriimda Siirti i norra Halland. En annan sddan punkt iir Hallands
Vederii. Pi dessa benidade dar har skogen blivit sparad genom tider-
na. Dessa rester av unprunglig skogsnatur ger oss alltjdrnt en ftire-
sdillning om hur vestkusten sdg ut i forntiden och kanske dnnu i

biirjan av medeltiden, innan skogama plundrades.

Sara skog och strand

I vira dagar iir Siird inte liingre en ti; landhtijningen har fijrvandlat
sundet mellan dn och fastlandet till ett band av ligmark och grona
iingar med en och annan grund vattensamling till minne av det
foma sundet. Bortorn dngsbander ligger Serd som en lurnmig skogs-
hojd, dar somman'illorna gtimmer sig bakom brynet. Liingre ut iit
vester stir skogen obruten, tiit och skuggrik. Det er Serd Vesterskog.

Pri lesidan i iister har Viisterskog ett praktfullt bryn, diir ekar och
askar reser sig hoga och grol'stammiga som i inlandets liivskogar.
Strax innanfijr brynet stod iinda intill nutiden en bcrdmd gammal
ek, kallad den tuseniriga. Den iir nu ftjrvandlad till ett ihiligt skal,
men denna ruin av ett tred seger oss alkjiimt, att eken har urildrig
hemortsrdtt i Siird skog, som sjiilv iir en iterstod av ofrrndiqa, rika
kustskogar. Frir dvrigt bestir skogen till en del av tallar, som fiser
hOga och raka ijverallt diir de har nigorlunda skvdd mot vinden.

66 Det er tydligt, att tallen bdttre dn granen fi;rmir hiilda sin plats
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i kustbandet. I Suirii Vesterskog dr granen en sdllsvnthet Hiir ligger

tlcn under i tdvlan med ldrtriidcn. I stort sett dr hela kustlandet, frin

rrcllersta Bohusliin, genom Flalland, Skine och Blekinge ett ldv-

.kogsornride. Plantcringar av tall och gran har visscrligen tillkommit

i sen ti,l, men denna \ttersta landstrimma mot havet iir dock - eller

rirr en ging - ett liivskogens ljuvligt rika hom av det stora barr-

skogshndet Sverige. Pi svensk grund har vi hdr den nordligaste ut-

losten av Vdsteuropas fordom si miiktiga ldvskogsviirld'

Sdrij Viisterskog ligger ndstan helt oskyddad mot vindsidan' Ju

liingre man kommer utit vdster, desto tydligare miirker man harets

{rlnnsliap: skogen blir ldgre, r'resigare, mera hopsluten' Det iir en

cgcndomlig, hemlighetsfull stdmning i denna skog' Nlurgrdnan

kliingcr <iver rnossiga stenblock, och i skuggan under ekar och tallar

strir dcn sdllsynta idgranen giftigt svartgrbn.

Nhrken sluttar at vdster. Ovcr skogsvandrarens huvud fliitar kro-

r,rrna ihop sig till ett tak. Triidcn liksom hukar sig ner och kroknar

indcr ett iivermiiktigt t{'ck' Hela skogstaket siinker sig och spiirrar

rill sist viigen. XIan hinar en stig, en tring, mOrk hilviig genom den

titt sammanpackade grdnskan av tall, ek' rdnn' slin och nypon-

buskar och star pliitsligt pi stranden i oerhdrt, niistan svidande ljus

med hela havet framfor sig - en ny yiirld med nya syner'

Det dr en lugn, klar somrnardag, bara en ldtt krusning i solblanket,

diir horisonten ligger fri. Utanfijr den grova strandklappern av ban-

rhd gnejs och rtid eller gri granit vaggar tingen av och an i den

.rrqx. nistan omiirkliga sjdhiivningen. Llnder tingen lvser havs-

Itrlprncrn,r benvita pi stenarnr, en krabba strdcker frarn sina girigr
'r,rr. 

en turkosbli sjtistjiirna llrslar om den siillsamma' fdrgstarka

,rniirld, som lever frirdold dirncrc i djupet.

\len den soliga friden 1r bara ett kort stillcstind hiir pi den

,,ppnl stranden. Det vinclprcssade skogsbrl'nct, khppcrstensblocken,

.orn har fitt sin avrundadc form genom ltt rullas och slipas mot

r arlnclra i vattnet - allt talar om hirda viider och uppriirt hav 67



Granskar man pi ndra htll de tiita snirmattoma, som ligger
tryckta intill sluttningen, och tallama, som tyckes biijda i vindens
riktning, upptiicker man, hur denna miirkviirdiga utformning sker.
Det er stormen och saltstainket frin briinninqen, som skadar vdxt-
ligheten. At vindsiian finner man torra sLotl o.h kvistar, som har
dodats av starp, uttorkande vind eller piskande saltskurar. Detta
visar att triidet i enlighet med sin natur har stjkt utveckla sig it alla
hill rnen blivit stiickt dverallt utom pi den mest skvddade sidan, d?ir
skotten har vuxit vidare till kvistar och grenar. Traden har alltsi
inte direkt btijt sig under vindtrycket, fastiin det verkar sl, dA man
ser de nerhukade kronoma.

Allt liv kiimpar hlrt pi denna front rnot storm och vigor. Sjiilva
halleberget, fordom slipat och sargat av isen, tuktas nu av havet -

pi klipphellama ligger stora block, liisslitna ur berget av is eller
vatten och uppkastade hit av brdnningen; i varje ny storm rubbas
de, skaver och skrapar mot underlaget och svawar sig ner i berget.
I\{inga av blocken ligger nersiinkta i sidana fordjupningar, grunda
urholkningar, som helt enkelt er jiittegrytor i sin begy'nnelse. NIen
en vAldsam stormvig kan vrdka blocket ur grytan, si att svarvnings-
arbetet i hdllen avbrytes ftir att kanske tas upp pi ett annat sfille.

Dessa klippor mot havet visar ungefar samma fdrgmiinster som
framtriidde si klart i f6gelperspektiv frin flygmaskinen. Nederst
i vattenbrynet iir de becksvarta av saltlav. Den svarta lavskorpan
r?icker si lingt sorn briinningen i allm?lnhet nAr. Diirovanfdr lyser
stenen naken ett gott stycke upp, tills den gula vegglaven tar vid och
andra lavar sludigen klar om berget till "gristen".

Mellan klapperstensblocken ligger tingen uppkastad i str?ingar,
nederst brungul och f?irsk, lengre upp djuprdd och torkad. Band-
tingen ligger hopad i torra pappersgri baddar, som frasar under
fdttema.

Tingen multnar till fet jord mellan stenama, och hiir pi den

saltmattade griinsmarken mot havet blommar kustens vilda tirtagird,68
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Dar klapperblocket har slipot hiillama. I bakgnod,et Siii; V iistetskog.

i)etta dr ett miirliligt viixtsamhiille, vars alla,medlemmar iir siirskilt
,:l lpassade att leva hdr; de dr strandbor, som tel hav och salt vattcn
,rch fir vara i fred fOr andra mindre motstindskraftiga vdxter pi
dcnna vttersta markstrimma. Nl6llorna vrigar sig niistan dnda ner till
vattnet, t?itt ftiljda av strandrigen, det bligrOna jiiuegriiset. Si kom- 69



llakaolttjiiriln och ,less lan'.

mer sutten, som er ndra sliikt med verr vanliga groblad, skdrbjuggs
tirten, som gamla tiders sj0farare brukade srika pi stranden till bot
ftir skorbjugg, och en sArskild strandform av den gulblomrnigr fet-
tisteln,

Detta dr fortrupperna. Bakom dem stir iidlingarna i kustens h:ir-
skara av vackra och stidiga ijrter: strandastern med djupt violena
blommor, man'iolen i ymniga, ljust lilafergade massor, strandkilen
med bligriina glansiga kilblad och den stoltaste av dem alla, havs-
striittan, Angelica, som reser sig manshug med stora bollformiga
blomstiillningar. Pi havsstrdttans blad frossar en och annan jittclik

7q fjarillarv, gdin som bladen och svartstrimmig. En sddan lan' skall
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efter en vinter i puppstadiet fi.irvandlas till dcn praktfullaste av

svenska fjririlar, makaonfjiiriln, som har svavelgula vingar, mOnsra-

de i svart, blin och rtitt.

Havet, sanclen och vitden

Frin Serii ser man den stora Onsalahalyiin skjuta ut sina grl
berguddar i havet. Liingre sdder ut delar sig bergen, drar sig tillbaka

och Iiter strandlngama breda ut sig till grr)na ldglander med kreatur

pri bete och vipor och rddbenor, som skriar iil'er tuvoma. Anda nerlt
mcllersta Halland ar kusten en stiindig viixling av slat engsmark
och kullriga kala klippuddar med rullblock och klapperstenar, som
vriltrar i vigsvallet och mal s0nder sig sjelva till sand. Millioner och
riter millioner s6dana sandkvamar mal dag och nan i brdnningen ut-
cfter kusten. Sanden suges m€d av striimsittningama och svammas
in i en och annan bukt, ddr strtjmmen hejdas. Sd kommer nigot nytt
jn i kustens landskap, de ljusgula sandbuktema med sina dyner. Allt
brcdare, allt vidare miiter oss dessa sandstrdnder, ju langre det bar

mot scider - Skrea sand vid Falkenberg, Haverdalsbukten, Tylo:
grnd, l^aholmsbukten, Skalderviken.

Vackrast dr detta sandens och dvnemas landskap vid Haverdals-
bukten mellan Falkenbcrg och Halmstad. Man skall helst komma
dit i viistlig storm med sol och flvgande molnskuggor, ndr hela
Kattcgatt brusar och ligger pi. Frin redden derute vandrar vegoma
inlt och brytes i vitt mot en lejongul bird av sand. Over den .jimna
sandbiidden breder sig iiter och iter ett svall, ett spetsrcrk av skum.
Slndcn bl:inker i motljuset och mdrknar igen, ndr den vita viden
rlras tillbaka. Svartgula hopar av tring kastas upp pi land, fingas av
''inden och slungas vidare init. Skumbladdroma fl1'ger i luften.
l)cn sand som ligger oranfdr vigornas riickvidd, torkas ut och ryker
sorn snijstoft upp mot dvnerna. Stormen ger liv 6t dena landskap
av vltten och sand och ftirklarar omedelbart, infdr v6ra iigon, " i I


