i norr finnas
strackan friin Kullen i s0der till Griseb;idarna
egentligenendasttva stillen med exponeradtldge vid hafvet,
resteraf en ursprunglig
dar man annu traffar mera betydande
och d4r man salundakan fi en forestall.
lofskogsvegetation
utseende.innan minniskors
ning om vastkustlandskapets
vinstbegar och tankldsheti forening med herda hafsvindar
ladelandetode.Dessastallenaro Hallands Vadero ochSaro.
Hvad HallandsVaderobetraffarha dessnaturforhillanden
pi senaretider varit foremil for si minga och entusiastiska
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Dgn gamlasdgnenom vastkustens
skogloshet
sAsomen
-[i""or"" .. . af dansk-norska
foljd
kaparflottors
harjnin!ar
iaggnlngar under de stora nordiska_
".i stiir sig
krigens dagar

.\. O. Clason foto okt. l9l:1.

icke infdr ett kritiskt bed6mande. Det iorstorelleverk,
som
gammalsvenskfolktro funnit bekvamtatt tillskrifva
den iutske
arffienden,har utan tvifvel pagatt under irhundiade'n-Bland
octr
iscensattsaf landetsegna barn.
annatiorJ"-a.il aro*
uoer utmed hela var vastkuststarkt florerandetrankokninocindustrien
i"O"Jt
_ha haft sin dryga andel i skogsskonlng.n,
arr alven den mera v:irdefullaskogeni form af vedfltt
vanora
in undertranpannorna.
Hiirmed mi nu ha varit huru som helst, skdflinsenhar
emellertid utforts pe ett sa radikaltsatt, ati hela ui,
ur,r.
Kusr mot Vasterhafvetsedan mAngagenerationer
tillbaia i
sto-rtsedt legat som en gri och enform-igstendken
."J OO.
sKar, kala berg och skoglosaIjunghedar. pi den trettiomila

s\i(:ti lisrltA..-D p-i stost o.rr.. r I s-inrl v-isrt:nsroc.

skildringar, att den vid det har laget m;isteha ingatt i det
allmennafoikrnedvetandet
sasomett af vdLrtlandsallravarde'
fullastenaturminnesmarken.Med Saro forhAllerdet sig dar'
ernot helt annorlunda. Hvad den, som ej varit piL ort och
stalle, i allmanhet vet om denna h:irliga 6 torde timligen
nara sammanfallamed uppgifternadarom i ' Nordisk familje'
och
bokr af 1891, dar det heter: osarri,sommarvistelseort
hafsbadanstalt
i SlApss:n af Hallandsliin, pi den vackra,af
ett smalt sund frin fastlandetskilda Saron.' On, som iillhor
en storre liknimnd jordegendom,har pr:iktiga skogsparker,
bdrdiga falt och en harlig utsikt ofver hafvet. Den ar om

,!
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som dar uppfort
sommareni synnerhetbesoktaf goteborgare,
Att
medlemmar
af vart kungaetc.
flera smakfullavillor,
plagat
darstades
har man
soka rekreation
hus sedangammalt
sig ju ocksa bekant. Ja, kanske har man t. o. m. nigon
'
ging hort talas om eller sett en afbildningaf ,Tusenirseken
Men det
eller nigon annan arevordigtrajattefran Saro.
:ir ocksi allt. Ons intressantaoch sydlandsktrika vixtlighet,
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framalstrad af ett golfstromsklimat,si mildt att vindrufvor
och valnottermogna pd kalljord, har hittills blifvit alltfdr litet
framhAllen och beaktad, och Zifven de, som lart narmare
kanna den, ha kanskeicke alltid klart insett det storavarde,
denna viixtlighet ager sasom ett till vira dagar kvarstiende
fdrsvunmonumentaf en pd vastkusteni ofrigt langesedan
nen vegetationstyp.
som gjort att Sarogenom
Hvilka lyckliga omstandigheter
sekler fatt behAllasin hlrliga skog, medankusternavida omkring biifvit odelagda,ar ej latt att utreda. Emellertidmdter
oss afven hiir den gamlahistorienom juten som skogsskdflare.
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af blockmarker,som strackasig langt upprit land, utvisande
for'
gamla strandlinjer, pi andra eter tranga strandskogens
vindklippta
af
strangar
smala
eller
ioster, liga kryptaliar
ilan- och Rosa-sniranda ned mot hogvattenstindet'
meter b-red
Langs hela stranden slingrar en halfann-an
utsikt
ofver
har
fri
frin hvilken man 6fverallt
oromenaclvag,
att
den
drager
goda
medsig
irafvet. Den-navag har bl. a. det
till sig den hufvudsakligatrafikenoch pi si sltt skyddarden

Det beraftasnAm{igen,att kaparenLars i Gatan, af
Karl XII
adlad
som
pi
jord
sin
tid
agde
pA
Saro,
afven
sKalr .Gatenhjelm,
ha hatt en del af sin flotta fdrlagd dar, hvilket gjort,
att de danskabefiilhafvarna,
hellre tn ati riskeiaen afgoiande
dust med den fruktadesvensken,Iamnadedet fagra Siro
med
dess skogar i fred.
Med all skyldigaktningfdr dengamlekaparensminnekan
rnan dock svirligen gd med p6 att gifva honomensamaran
af
Saroskogens
bevarande,
ty utannaturalskande
6.gares
omvirdnad
saval tore som efter Gatenhjelmstid skulle dn helt sakert
icke forete det utseende,den har den dag som i , dag dr.
I
alla hindelser mdstedet ansesnastansom ett undei att
en
nigra hundra tunnland stor O, som i nera ett sekel varrt
en frekventeradbadort,som ar platsenfOr ett moderntvillasamhdlleoch som genonrdirektlarnvagsfdrbindelse
medG6teborg pA senare tider blifvit tiil en verklig vallfartsort
fOr
denna.stads invinare, annu kan ha att uppvisabetydande
omradenaf en si godt som alldelesor6rd'vildmarkinatur.
.. Dessaepitetgallasarskildtom Onsvastrahalft ellerraitare
tredjedel,
den s. k. Vtisteiskog, ett omrddeafc:a50 hektars
ytinnehill, i norr, vasteroch sdder orngifvetaf hafvet,
i6ster
skildt frin villaomr,idenoch odladenri.k., g.norn
tang
mur af kullersten. Stenmuren,Ofverhviiken-mossan
"n hiillit
pi.att viifva sitt gr6na tdcke under mer an en mansilder,
lar
hafva uppf6rtspi befallningaf OscarI, som linga iiA..
au
senarearen af sin lefnadvistadessorn badgastpI on.
Hela det silunda inhiignadeomridetl pi hvilket man
regra andra byggnaderan en tiieri pru"i..r;"1*t::l:-nrl._r
stuga, uppford af ohuggengrasten,utgor en enda samman_
nangandevrldparkmed den mestintressanta
ochomvixlande
natur. Ytterst mot vattnetkala klippstrAnder
medrundslipade
hillar, ddr graniten och gnejsen upptrada i vact<ra-Jecf<_
gigantiskablock af de mestskiida gestaltlllq:rgl.t.r.och
nrngarlrgga hopade. Mellanbergen,sarskildtpd ochiomse
sroor om, den i sydvast utskjutandehalfOnKalfven,
triffar
ttli skyddad-e
vid hvilkas striinderden ymnrga
111
^vikar,
onlten grtvrt upphof dt en ovanligtkraftigvegetation
af typiska,
till en del sallsyntahafsstrandsvalter,
.i.or' strandkAlJn'
ocn,
om,
nu
ej
borttagit
de
sista
exemplaren,
den
,vdxtplundrare
prakttuua
martornanm. fl. pi sina stiillenomgifias vikarna
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rnera v?ixtliga skogsmarkenmot alltfOr flitig trampning af
lustvandrare.
Den mest typiskavindskogenar gifvetvisatt sokapa de
fdr vastanvindenutsattastrandpartierna.Hiir har den sallOfveralltvarit framme,hirdsammetrlidgArdsmastaren'vinden
nycker:
eftersina besynnerliga
handt tuktaide och omformande
stammar'
med
Mattor af enbuskaroch kryptallar,de senare
forvridna till de mest fantastiskaformer, hart nar ogenomtrangliga snir af dvirgartadeekar - ett motstycketill de
u.iy't tu'd.jutllindska ,Elekraten' - af vildapel i.-spaljdform
.unit uf siarkt vindklipplaalar och ronnar, pa hvilkas.stammar vildkaprifol,konvoiveloch nypon slingra likt tropiksko-

I

I

gens lianer. - Pi tal om vildkaprifolenkan namnas,att man
pi Sard vissa Ar ,tnnu vid jultiden brukar finna blommande
exemplaraf denna vaxt, afven detta ett bevis pi ons sallsynt
blida klimat. - I vindskogentraffasafven talrika utposteraf
dns ur naturskyddssynpunkt
vardefullaste
tradslag,idegranen,
till hvilken vi langre fram skola iterkomma.
Ord Aro endast till hinders,nar det galler att skildra
det rndktiga sk0nhetsintryckman erfar, da man fOr f6rsta
gangen,efter att ha kimpat sig fram genom ,trollskogen, i
vindarnas rike och genomtringa, sallsamtdanadeklyftor,
kommer upp till den liingre init dn bel4gnautsiktsplatsen
vid >Kumlet,, ett grafkummeltrAn bronsiildern,och medens
finner sig stalld infdr det storslagnahafspanorama,
som har
dppnar sig. Med strandskogens
tata hvalf under sina fdtter
ser man vaster ut den fria hafsviddenutan andrahAllpunkter
for ogat an ett eller annat segel och denaf branningarkring.
varfda Tistelonsfyr, ett namn som vacker reminiscenser
frin
gamla hederligaskargArdsromaner.
Emilie Flygare-Carldns
.\t
nordvast har man ett par till Slrdgodsethdrandesmarreskar,
Stora och Lilla Kedholmen,som genomsin karganaturskarpt
sticka af mot hufvudon med dess yppiga vaxtlighet,och i
sdder den nigot enformiga,men i sina tvara vaglinjer nog
si karakteristiskakonturen af Hallandskusteni Slaos och
Vallda socknar. Som ntigot enastdendepraktigt belkrifves
det skidespel, som har erbjudersig under lugna sommarkvallar, da solen sjunker i hafvetoch man strax darefterser
horisontenupplysasaf blixtarnafrin de storafyrtornenVarO,
Vinga, Tistelon och Nidingarna. I riktigt klart och siktigt
vider urskiljesdessutomiterskenetp6.himlenfrin dendanska
fyren pi Skagensudde.
Icke underligt, att Vasterskogmed sin vildskdnanatur
och sina imponerandehafsperspektiv
utofvaten stark dragningskraft pA vira konstnareralltsedanden tid di friluftsmileriet bOrjadekomma till hedershar i landet. Det var,
orn vi minnasratt,Alfred Wahlberg somforstintroducerade
Sardlandskapet
i vi.r svenskakonst, och efterhonomharfoljt
en hel rad af landskapsmilare,hvilka har hamtat inspiration
och motiv till sina taflor. Si t. ex. Pelle Ekstrom, Rob e r t T h e g e r s t r o m o c h n o r r m a n n eTnh o r o l f H o l m b o e ,f o r
att nu namnanisra kAndanamn.
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Men vi ha h4r rikat komma nigot pd sidan af virt
amne, Vasterskogsasom naturpark. _- Om man fr6n
det
nyssnamndakurnlet vdnder sig Osterut,ar man genast
inne
i den egentligaskogen,som tili sin sammanrait"ii
*' o.i all-

o '*
D'BBELSTAT^'''

a",

foto febr' Igl+'

rilder och dimensioner. Pi en
a f ganska aktningsbjudande
fdr nigot 6r sedanaf stormenfalld torrfur4 lir man sdlunda
ha kunnat rakna icke mindrean 480 arsringar.
Dar marken ar mera vaxtlig-ii-h skd$ri bfir lunda*ao,
finner man sa godt som alla vilda ldftrad mer eller mindre
talrikt representeradesamt dessutom den for lofdngenutaf buskar och orter, de sistmirkande undervegetationen

1. O. (ll,rson folo. iebr. l9l.l.
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En af stammarna l9O cm. vid brdsthdj,i.

manna fysionomi fdreter icke si fi likheter
med den pa
Hallands Viderd. Hufvuddelenaf tradveletation.i-"ts;;,
gammal tatlskogaf en for on egendomlig
"t
iyp, somtiii s%oiaa
oc_hforgreningosdktpdminnerom oe erai, JJ,
oi#'"rrt
rra[as Insprangdai bestanden.Bland furorna"art"n
finnas&tskilliga

en i ogonenfallandefrodighetoch
namndadfveralltforeteende
yppighet. Om viren och f0rsommarenutvecklavildaplar och
figelbirstrld, ronn, hagg, olvon, berberis,nypon' och bj6rnbarsbuskarden mest ofverdidiga blomsterprakt,under det
hostetidende mdrka idegranarnamed sina bjartrddafroholjen
dAr de sti strdddabland
utg6ra de prAktigastedekorationer,
de gulnadeloftradsgrupperna. For att nu icketalaom den
har
sirliga murgronan,som, ehuru sparsamtfOrekommande,
och dar ses kransa stenaroch klipphallar.

Betriiffandeort- och griisflorani skogensavil som vid
strandernavore helt visst itskilligt att tilldgga,om utrymmet
si tillate. Lit det emellertidvara nog sagdt,att den icke
blott ar sardelesartrik, utan afven i sig innesluterflera sAllsyntheter. Hvad som i hdg grad bidragit till att bevaravitxtlighetens ursprungligh:t och artrikedom ar den omstandig'
heten att Vasterskog,i motsatstill de flestaandramerakanda
omriden med liknandenatur, under lAngligatider varit fullstinciigt fredad frin betning af kreatur.
I oktober l9l3 gjorde forfattarne pA uppdrag af
styrelse den undersokning
Svenska Naturskyddsforeningens
ofver Visterskogsnatur, som ligger till grund for dennalilla
kom i forstahand att omfattastranduppsats. Undersokningen
hvarjamte
vindskogenoch idegransforekomsterna,
vegetationen,
besiktigades
triid
genom
och
ilder
markliga
storiek
sin
en del
och uppmattes.
Idegranarna,som traffasspridda ofver si godt som hela
V?isterskogi ett eller annat tusental exemplar,utgdra den
k a n s k e r i k a s t e f o r e k o m s t e na f d e t t a t r i d s l a g i S v e r i g e
o c h d a r m e d i h e l a N o r d e u r o p a . T a l r i k a sfto r e k o m m da e
i det i omridetssydvastradel belagnaBarrlindskArret,
biidasaf den i folkett namn hvars forsta sammansattningsled
pA idegran,,barrlind>. De
spraketallmannabenamningen
storre blandtriden, som sallanofverstigaen h6jd af sex meter,
torde icke vara aldre iin frAn midten af forra irhundradet,
hvadan det vill synas som om idegranenforst efter denna
tid b6rjat itnjuta skydd pA SarO.
Ekarna,som tack vare att marken icke betas,visa stark
tillhora den sydforyngring, synas si godt som uteslutande
liga art, som benamnesvinterek (Quercussessiliflord. Till
denna art hor jamval seniorn bland traden pa on, den ofvan'
niimnda, uTusenirseken,.Tradetssodra halft ar sedanlangt
tillbaka helt och hallet forsvunnen,sa att af stammenendast
aterster ett tunt, halfcirkelformigtskal, som emellertidlnnu
uppbar en frisk, jamforelsevisomfingsrik krona. Stammens
diameter vid basen uppmattestill 390 cm., och den halfcirkelformigastamskillan holl vid brosthdjd405 cm' Den
tredjattenhar sedanflera ir varit omgifven
vdrdnadsbjudande
gsel, hvilket emellertidicke hindrat klAaf ett taggtridsstan
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fi.ngrigabesOkande
att tilldgnasig ,minngn,i form af bark_
styckenoch kvistar. Savaiinom'Vast"ritog
.ornunnJoiao..
pi O.n finnas for ofrigt en hel del i f"ff '"a*iiiruil'"u."n0.
af betydtiggr-oflekoch mea saraeies--ommnlvita
.11_,1:,*"r

och lOfangar,
tranga och f6rkvafvavira ursprungligalOfskogar
pi Saro hittilldagsicke natt nigon sirdelesstor utbredning.
En nitisk skogvaktareutsatte visserligen for ett tiotal ir sedan
en del granplantorutmed stigar och glantor, men dessagranar ha, dess battre,ej forokat sig sa, att man behofverfrukta
nigon graninvasioni detta ords egentligamening.
Sisom redan antydts, finnes Afven inom den till be'

k ronor-

giganriska
furor vid den s. k. Kungs_
^,-._9!"1"
"n .S.1lp
platsen
lengst
sdderut i skogenvar det sarskildt
en, som

rr)ricnA.\r srR^i*Dsn-.inEr,i'l.o: :fill.f;l
"i
\.isrr.:RsKoc.

feht'rer.r'

tilldrog sig uppmdrksamheten
genom sin vackra,
'.i1rn-,t"t
upDrepaot
gaffelgrenade krona och sin forivarligt
riir,."
tr"i""
vid brdsthojdmitte 250 cm. En ouaitig?
trrr",r
'a,ri
vid vdstra strandenhade en diamete.i "rnm,rgr.j'i
rz
m., och. en tamligen isoleradtvaxandejattegra"
"i.. ",liir"
,iUi ii". ,
skogenh6ll 239 cm. iomkrets.
granen i dfrigt betraffarbOr framhillas,
. - . .Hu"d
att dena
tradslag, som nastanofvJr allt annorstedes
.y".. i"t"
,t
"i

-\. O. elason foto. iebr. l9l-1.
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De rndrkr brrrtriiden iro idegran:rr.och dfver dessi v:ixer det iifrigx
strandsniret. prrallellt fitljonde idegrcnarnaskonturer'
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byggandeupplitna delen af Saro, den s. k. Nordanskog,val
och itskilliga markligatrad. Bland
bibehillna skogsbestand
stor ochprakten utomordentligt
dessama sarskildtantecknas
Tradet,som
k.
Drottninghuset.
det
s.
af
full lind i nArheten
grenar,
hadeen
i
maktiga
sig
fem
delar
ett styckeofvan marken
om,
huru
beratta
ll,
som
brukade
varm beundrare
i konungOscar
150
middags'
hans broder Karl XV vid ett tillfallelit bespisa
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gaster-i skugganaf jattelindenskrona. Att niigorlunda
exakt
tradetsalder ir gifvetvisen smula va-nskligt.Dock
fppSifva
Kan man med ganskastor sakerhetpisti, att denmiste hafva
grott nigon gring under vir medeltid.
Af^ agar.entill Saro, direktdr H. L. ycaenc, ingafs kort
-.
efter vert besokansokanom fridlysning enligt natu'rskyddslagen fOr Drottninghuslinden
och en annan aidrig lind samt
nigra stora hasseltradi Nordanskogafvensomfor'>Tusenarseken' i Vasterskog.
Bland geologiskabildningar inom Vasterskogsomridet,
som togos i skarskadande
under v6rt besdkdar, mi endast
namnasen samlingsmarrejattegrytorvid nordvastra
stranden,
Ett^ rikt djurlif bidragerytterligareatt 6ka Vasterskogs
_ .
ul:d,"
naturpark. FOr att bOrja med det matnyttrgfa
".3*Tfinner man dar hare, tjader,
vuleDradet
orre, morkulla och
grasand. De minga stenrosenaoch blockmarkerna
erbjuda
ett idealiskttillhill for graflingar,hvilka lara ha f0r6kai srg
pa
.ett.satt, som knappastkan vara till bAtnadfor den ofrigi
vildnaden. Detsammakan mihanda afven sasasom en bland
dns mest i ogonenfaliandehiickfaglar,rikan-,som hir har
en a-f sina nordligastekolonier i virt land. En upprikning
af alla Ofrigapi Saro f6rekommande
figelarterskulie saxer_
ligen verka trottande. De tata snaren i Vasrerskoghysa
emellertid, icke blott om v&ren och sommaren,utai afven
ulder den.',d6da' sasongen,en talrik och brokigskarasmi_
raglar, och vtkar, sund och klippstrinder rundt omkring utg0ra omtyckta-tillflyktsorter fOr olika slags simfiglai och
vadare. PA Kedskarenfinner man bl. a. hackandle
ejder,
tejst och vir kanskevackrastesimfigel, grafgisen.Hdst och
v6.rfiir man se de dekorativastorskirfvainaeller ilkrikorna,
sasom."de. kallas pl vastkusten,sitta uppradadepi bergen,
och di
uf
-vinternnalkas,njuter man den'i,artigu
"nUtick"n
sin gsvanar,som underdigar
ochveckor
:{Ltol.!a. h-undratals
hilla till i farvattnen
kring dn.
Di vi vid ett tillfalleunderdenofvanndmnda
exkursionen
till Visterskognarmadeoss nordvaststranden,
blefvovi gladt
6fverraskadeaf att se en hafs6rn, som, skriimd vid"virt
annalkande,pri valdiga vingar styrde kosanutit hafvet.
Annu for nigra iir sedanhade ett hafsdrnspar
sitt bo i
toppen af cn valdig fura i Vdsterskog,men en tinklds person
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deras
tog sig
- for att skjuta ned de praktigafiglarna, och
rasat ner frin sin -Plats
luitiga grenborg har nu langesedan
vet!
Kanskeskall denna
hvem
Dock,
furukronan.
i
uppJ
figel 4nnuenging
ytterst
sallsynta
si
numera
pi vEstkusten
'kunna
till hvars jattetrad
Vasterskog,
i
skydd
finna trefnadoch
kannasig dragen'
tyckes
gronska
fortfarande
han
och lummiga

-\. O. Clason foto'
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DROTT\ISGHUSET.

Viisterskogsenasteendebetydelsesom minne af . den
sardrag,
lefvandenatur, hvilken en gang varit helavastkustens
iGoteborg
gdr att foreningensstyreiseoch vir lokalkommittd
ifrigt arbeta fOr att fi denna hirliga skog afsatt som vast'
kus-tensfdrsta naturpark. Hur detta skall lyckas oss, fir
framtidenutvisa. Vi anseoss emellertidtill sist bora framhilla
den pietetsfullavard, som Viisterskogitnjuter af sin. nuvarande agare, som hittills med beromvard stindaktighet
frin omrAdetafvisatalla villabyggareoch andra spekulanter'
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