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iaggnlngar under de stora nordiska_ krigens dagar stiir sigicke infdr ett kritiskt bed6mande. Det iorstorelleverk, somgammal svensk folktro funnit bekvamt att tillskrifva den iutskearffienden, har utan tvifvel pagatt under irhundiade'n- octriscensatts af landets egna barn. 
-Bland 

annat iorJ"-a.il aro*
uoer utmed hela var vastkust starkt  f lorerande trankokninoc-
industr ien 

_ha haft  s in dryga andel i  skogsskonlng.n, i "O"Jt
arr alven den mera v:irdefulla skogen i form af ved fltt vanora
in under t ranpannorna.

Hiirmed mi nu ha varit huru som helst, skdflinsen har
emellertid utforts pe ett sa radikalt satt, ati hela ui, ur,r.Kusr mot Vasterhafvet sedan mAnga generationer tillbaia isto-rt sedt legat som en gri och enform-ig stendken ."J OO.sKar, kala berg och skoglosa Ijunghedar. pi den trettiomila

p-rnrr r.n.is \oRDvisrRA rro^*ou* 
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Sdrii och Viisterskog.

THOR n0GDAHL OCft RUTCER SERNANDER.

strackan friin Kullen i s0der till Griseb;idarna i norr finnas
egentligen endast tva stillen med exponeradt ldge vid hafvet,
dar man annu traffar mera betydande rester af en ursprunglig
lofskogsvegetation och d4r man salunda kan fi en forestall.
ning om vastkustlandskapets utseende. innan minniskors
vinstbegar och tankldshet i forening med herda hafsvindar
lade landet ode. Dessa stal len aro Hal lands Vadero och Saro.

Hvad Hallands Vadero betraffar ha dess naturforhillanden
pi senare tider varit foremil for si minga och entusiastiska

. \ .  O.  Clason foto okt .  l9 l :1.

s\i(:t i  l isrltA..-D p-i stost o.r r.. r I s-inrl v-isrt:nsroc.

skildringar, att den vid det har laget m;iste ha ingatt i det
allmenna foikrnedvetandet sasom ett af vdLrt lands allra varde'
fullaste naturminnesmarken. Med Saro forhAller det 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 sammanfalla med uppgifterna darom i ' Nordisk familje'
bokr af  1891, dar det heter:  osarr i ,  sommarvistelseort  och
hafsbadanstalt i SlAps s:n af Hallands liin, pi den vackra, af
ett smalt sund frin fastlandet skilda 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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sommaren i synnerhet besokt af goteborgare, som dar uppfort
flera smakfulla villor, etc. - Att medlemmar af vart kunga-
hus sedan gammalt plagat soka rekreation darstades har man
sig ju ocksa bekant. Ja, kanske har man t. o. m. nigon
ging hort talas om eller sett en afbildning af ,Tusenirseken '
eller nigon annan arevordig trajatte fran Saro. - Men det
:ir ocksi allt. Ons intressanta och sydlandskt rika vixtlighet,

. \ .  () ,  Chson f,rto. ,rkt.  l9l ;1.
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framalstrad af ett golfstromsklimat, si mildt att vindrufvor
och valnotter mogna pd kalljord, har hittills blifvit alltfdr litet
framhAllen och beaktad, och Zifven de, som lart narmare
kanna den, ha kanske icke alltid klart insett det stora varde,
denna viixtlighet ager sasom ett till vira dagar kvarstiende
monument af en pd vastkusten i ofrigt langesedan fdrsvun-
nen vegetationstyp.

Hvilka lyckliga omstandigheter som gjort att Saro genom
sekler fatt behAlla sin hlrliga skog, medan kusterna vida om-
kring biifvit odelagda, ar ej latt att utreda. Emellertid mdter
oss afven hiir den gamla historien om juten som skogsskdflare.



Det beraftas nAm{igen, att kaparen Lars i Gatan, af Karl XII
adlad 

.Gatenhjelm, som pi sin tid agde jord pA Saro, afven
sKalr ha hatt en del af sin flotta fdrlagd dar, hvilket gjort,
att de danska befiilhafvarna, hellre tn ati riskeia en afgoiande
dust med den fruktade svensken, Iamnade det fagra Siro med
dess skogar i fred.

Med all skyldig aktning fdr den gamle kaparens minne kan
rnan dock svirligen gd med p6 att gifva honom ensam aran af
Saroskogens bevarande, ty utan naturalskande 6.gares omvirdnad
saval tore som efter Gatenhjelms tid skulle dn helt sakert
icke forete det utseende, den har den dag som i , dag dr. I
alla hindelser mdste det anses nastan som ett undei att en
nigra hundra tunnland stor O, som i nera ett sekel varrt
en frekventerad badort, som ar platsen fOr ett modernt villa-
samhdlle och som genonr direkt larnvagsfdrbindelse med G6te-
borg pA senare tider blifvit tiil en verklig vallfartsort fOr
denna. stads invinare, annu kan ha att uppvisa betydande
omraden af en si  godt som al ldeles or6rd'v i ldmarkinatur.

.. Dessa epitet galla sarskildt om Ons vastra halft eller raitare
tredjedel,  den s.  k.  Vt isteiskog, et t  omrdde afc:a 50 hektars
ytinnehill, i norr, vaster och sdder orngifvet af hafvet, i6ster
skildt frin villaomr,iden och odlade nri.k., g.norn 

"n 
tang

mur af kullersten. Stenmuren, Ofver hviiken- mossan hiillit
pi.att viifva sitt gr6na tdcke under mer an en mansilder, lar
hafva uppf6rts pi  befal ln ing af  Oscar I ,  som l inga i iA. .  au
senare aren af s in lefnad vistades sorn badgast pI  on.

Hela det silunda inhiignade omridetl pi hvilket man
::l:-nrl._r 

regra andra byggnader an en tiieri pru"i..r;"1*t-
stuga, uppford af ohuggen grasten, utgor en enda samman_
nangande- vr ldpark med den mest intressanta och omvixlande
natur. Ytterst mot vattnet kala klippstrAnder med rundslipade
hillar, ddr graniten och gnejsen upptrada i vact<ra- Jecf<_
l l lq:rgl . t . r .och gigant iska block af  de mest ski ida gestal t -
nrngar l rgga hopade. Mel lan bergen, sarski ldt  pd ochiomse
sroor om, den i sydvast utskjutande halfOn Kalfven, triffar
111 

ttli skyddad-e 
^vikar, vid hvilkas striinder den ymnrga

onlten grtvrt upphof dt en ovanligt kraftig vegetation af typiska,
till en del sallsynta hafsstrandsvalter, .i.or' strandkAlJn' ocn,
om, 

,vdxtplundrare nu ej borttagit de sista exemplaren, denprakttuua martornan m. fl. pi sina stiillen omgifias vikarna

I . t 4 1

af blockmarker, som stracka sig langt upprit land, utvisande
gamla strandlinjer, pi andra eter tranga strandskogens for'

ioster, liga kryptaliar eller smala strangar af vindklippta

ilan- och Rosa-snir anda ned mot hogvattenstindet'
Langs hela stranden slingrar en halfann-an meter b-red

oromenaclvag, frin hvilken man 6fverallt har fri utsikt ofver

irafvet. Den-na vag har bl. a. det goda med sig att den drager

till sig den hufvudsakliga trafiken och pi si sltt skyddar den

. \ '  O.  ( l lason futo.  okl  L ' ' t l l i '
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rnera v?ixtliga skogsmarken mot alltfOr flitig trampning af

lustvandrare.
Den mest typiska vindskogen ar gifvetvis att soka pa de

fdr vastanvinden utsatta strandpartierna. Hiir har den sall-

samme trlidgArdsmastaren'vinden Ofverallt varit framme, hird-

handt tuktaide och omformande efter sina besynnerliga nycker:

Mattor af enbuskar och kryptallar, de senare med stammar'
forvridna till de mest fantastiska former, hart nar ogenom-
trangliga snir af dvirgartade ekar - ett motstycke till de

u.iy't tu'd. jutllindska ,Elekraten ' - af vildapel i.-spaljdform
.unit uf siarkt vindklippla alar och ronnar, pa hvilkas .stam-
mar vildkaprifol, konvoivel och nypon slingra likt tropiksko-

I
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lianer. - Pi tal om vildkaprifolen kan namnas, att man
pi Sard vissa Ar ,tnnu vid jultiden brukar finna blommande
exemplar af denna vaxt, afven detta ett bevis pi ons sallsynt
blida klimat. - I vindskogen traffas afven talrika utposter af
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 sk0nhetsintryck man erfar, da man fOr f6rsta
gangen, efter att ha kimpat sig fram genom ,trollskogen, i
vindarnas rike och genom tringa, sallsamt danade klyftor,
kommer upp till den liingre init dn bel4gna utsiktsplatsen
vid >Kumlet,, ett grafkummel trAn bronsiildern, och med ens
finner sig stalld infdr det storslagna hafspanorama, som har
dppnar sig. Med strandskogens tata hvalf under sina fdtter
ser man vaster ut den fria hafsvidden utan andra hAllpunkter
for ogat an ett eller annat segel och den af branningar kring.
varfda Tistelons fyr, ett namn som vacker reminiscenser frin
Emilie Flygare-Carldns gamla hederliga skargArdsromaner. .\t
nordvast har man ett par till Slrdgodset hdrande smarre skar,
Stora och Lilla Kedholmen, som genom sin karga natur skarpt
sticka af mot hufvudon med dess yppiga vaxtlighet, och i
sdder den nigot enformiga, men i sina tvara vaglinjer nog
si karakteristiska konturen af Hallandskusten i Slaos och
Vallda socknar. Som ntigot enastdende praktigt belkrifves
det skidespel, som har erbjuder sig under lugna sommar-
kvallar, da solen sjunker i hafvet och man strax darefter ser
horisonten upplysas af blixtarna frin de stora fyrtornen VarO,
Vinga, Tistelon och Nidingarna. I riktigt klart och siktigt
vider urskiljes dessutom iterskenet p6. himlen frin den danska
fyren pi  Skagens udde.

Icke underligt, att Vasterskog med sin vildskdna natur
och sina imponerande hafsperspektiv utofvat en stark drag-
ningskraft pA vira konstnarer alltsedan den tid di frilufts-
mileriet bOrjade komma till heders har i landet. Det var,
orn vi  minnas rat t ,  Al f red Wahlberg som forst  introducerade
Sardlandskapet i vi.r svenska konst, och efter honom har foljt
en hel rad af landskapsmilare, hvilka har hamtat inspiration
och motiv t i l l  s ina taf lor.  Si  t .  ex.  Pel le Ekstrom, Ro-
be r t  Thegers t rom och  no r rmannen  Thoro l f  Ho lmboe ,  f o r
at t  nu namna nisra kAnda namn.
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Men vi ha h4r rikat komma nigot pd sidan af
amne, Vasterskog sasom naturpark. _- Om man fr6n
nyssnamnda kurnlet vdnder sig Osterut, ar man genast
i den egentliga skogen, som tili sin sam manrait"ii *' o.i

virt
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.i*o,,.fir;;:,.:uNcsPLArsEN'
En af stammarna l9O cm. vid brdsthdj,i.

manna fysionomi fdreter icke si fi likheter med den paHallands Viderd. Hufvuddelen af tradveletation.i-"ts;;, 
"tgam mal tatlskog af en for on egendomlig iyp, som tiii s%oiaa

oc_h forgrening osdkt pdminner om oe erai, JJ, 
"art"n 

oi#'"rrtrra[as Insprangda i bestanden. Bland furorna finnas &tskilliga

a f
fdr
ha

ganska aktningsbjudande rilder och dimensioner.
nigot 6r sedan af stormen falld torrfur4 lir man

J I

Pi en
sdlunda

kunnat rakna icke mindre an 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 representerade samt dessutom den for lofdngen ut-
mirkande undervegetationen af buskar och orter, de sist-

1. O. ( l l , rson folo. iebr. l9l . l .

Trr-r, . \R r vlr. .DSKOGE: t ' , i  t t t t t t ;srndsl:r ) IoT 'HAI-SE.\- '

Ir  l tr ,1.. \ . \ ' -  \ ' .1s' l  LRSI(oG ocH K,\Lt 'VEN.

namnda dfverallt foreteende en i ogonen fallande frodighet och
yppighet. Om viren och f0rsommaren utveckla vildaplar och
figelbirstrld, ronn, hagg, olvon, berberis, nypon' och bj6rn-
barsbuskar den mest ofverdidiga blomsterprakt, under det
hostetiden de mdrka idegranarna med sina bjartrdda froholjen
utg6ra de prAktigaste dekorationer, dAr de sti strddda bland
de gulnade loftradsgrupperna. - For att nu icke tala om den
sirliga murgronan, som, ehuru sparsamt fOrekommande, har
och dar ses kransa stenar och klipphallar.



Betriiffande ort- och griisfloran i skogen savil som vid
stranderna vore helt visst itskilligt att tilldgga, om utrymmet
si tillate. Lit det emellertid vara nog sagdt, att den icke
blott ar sardeles artrik, utan afven i sig innesluter flera sAll-
syntheter. Hvad som i hdg grad bidragit till att bevara vitxt-
lighetens ursprungligh:t och artrikedom ar den omstandig'
heten att Vasterskog, i motsats till de flesta andra mera kanda
omriden med liknande natur, under lAngliga tider varit full-
stinciigt fredad frin betning af kreatur.

I oktober l9l3 gjorde forfattarne pA uppdrag af
Svenska Naturskyddsforeningens styrelse den undersokning
ofver Visterskogs natur, som ligger till grund for denna lilla
uppsats. Undersokningen kom i forsta hand att omfatta strand-
vegetationen, vindskogen och idegransforekomsterna, hvarjamte
en del genom sin storiek och ilder markliga triid besiktigades
och uppmattes.

Idegranarna, som traffas spridda ofver si godt som hela
V?isterskog i ett eller annat tusental exemplar, utgdra den
kanske  r i kas te  f o rekoms ten  a f  de t t a  t r i ds l ag  i  Sve r i ge
och  da rmed  ihe la  Nordeuropa .  Ta l r i kas t  f o rekomma de
i det i  omridets sydvastra del  belagna Barr l indskArret,
ett namn hvars forsta sam mansattningsled biidas af den i folk-
spraket al lmanna benamningen pA idegran, ,barr l ind>. De
storre bland triden, som sallan ofverstiga en h6jd af sex meter,
torde icke vara aldre iin frAn midten af forra irhundradet,
hvadan det vill synas som om idegranen forst efter denna
tid b6rjat itnjuta skydd pA SarO.

Ekarna, som tack vare att marken icke betas, visa stark
foryngring, synas si godt som uteslutande tillhora den syd-
liga art, som benamnes vinterek (Quercus sessiliflord . Till
denna art hor jamval seniorn bland traden pa on, den ofvan'
niimnda, uTusenirseken,. Tradets sodra halft ar sedan langt
tillbaka helt och hallet forsvunnen, sa att af stammen endast
aterster ett tunt, halfcirkelformigt skal, som emellertid lnnu
uppbar en frisk, jamforelsevis omfingsrik krona. Stammens
diameter vid basen uppmattes till 390 cm., och den half-
cirkelformiga stamskillan holl vid brosthdjd 405 cm' Den
vdrdnadsbjudande tredjatten har sedan flera ir varit omgifven
af ett taggtridsstan gsel, hvilket emellertid icke hindrat klA-
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fi.ngriga besOkande att tilldgna sig ,minngn, i form af bark_stycken och kvistar. Savai inom'Vast"ritog .orn unnJoiao..pi O.n finnas for ofrigt en hel del i f"ff 
'"a*iiiruil'"u."n0.

.11_,1:,*"r af betydtig gr-oflek och mea saraeies--ommnlvita
k ronor-

^,-._9!"1" "n .S.1lp giganriska furor vid den s. k. Kungs_platsen lengst sdder ut i  skogen var det sarski ldt en, som

rr)ricnA.\- r srR^i*Dsn-.inEr 
"i 

,i'l.o: :fill.f;l 
feht' rer.r'

\.isrr.:RsKoc.

tilldrog sig uppmdrksamheten genom sin vackra, upDrepaotgaffelgrenade krona och sin forivarligt tr"i"" 
'.i1rn-,t"t 

riir,."vid brdsthojd mitte 250 cm. En ouaitig? 
"rnm,rgr.j'i 

trrr",rvid vdstra stranden hade en diamete. i 
"i.. ",liir" 

'a,ri 
r zm., och. en tamligen isoleradt vaxande jattegra" ,iUi ii". ,skogen h6l l  239 cm. iomkrets.

. - . .Hu"d granen i dfrigt betraffar bOr framhillas, att denatradslag, som nastan ofvJr allt annorstedes .y".. i"t" 
"i 

,t

tranga och f6rkvafva vira ursprungliga lOfskogar och lOfangar,
pi Saro hittilldags icke natt nigon sirdeles stor utbredning.
En nitisk skogvaktare utsatte visserligen for ett tiotal ir sedan
en del granplantor utmed stigar och glantor, men dessa gra-
nar ha, dess battre, ej forokat sig sa, att man behofver frukta
nigon graninvasion i detta ords egentliga mening.

Sisom redan antydts, finnes Afven inom den till be'
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r.rrir srn.rlosx,iRE\ \oliR oll l iAL!'\ ' lKEr-, slind I istrnsxoti.
De rndrkr brrrtriiden iro idegran:rr. och dfver dessi v:ixer det iifrigx

strandsniret. prrallellt fitljonde idegrcnarnas konturer'

byggande upplitna delen af Saro, den s. k. Nordanskog, val
bibehillna skogsbestand och itskilliga markliga trad. Bland
dessa ma sarskildt antecknas en utomordentligt stor och prakt-
full lind i nArheten af det s. k. Drottninghuset. Tradet, som
ett stycke ofvan marken delar sig i fem maktiga grenar, hade en
varm beundrare i konung Oscar ll, som brukade beratta om, huru
hans broder Karl XV vid ett tillfalle lit bespisa 150 middags'



5 6  I  {

gaster- i skuggan af jattelindens krona. Att niigorlunda exakt
fppSifva tradets alder ir gifvetvis en smula va-nskligt. Dock
Kan man med ganska stor sakerhet pisti, att den miste hafva
grott nigon gring under vir medeltid.

-. Af^ agar.en till Saro, direktdr H. L. ycaenc, ingafs kort
efter vert besok ansokan om fridlysning enligt natu'rskydds-
lagen fOr Drottninghuslinden och en annan aidrig lind samt
nigra stora hasseltrad i Nordanskog afvensom for'>Tusenars-
eken' i Vasterskog.

Bland geologiska bildningar inom Vasterskogsomridet,
som togos i skarskadande under v6rt besdk dar, mi endast
namnas en samling smarre jattegrytor vid nordvastra stranden,

_ . Ett^ rikt djurlif bidrager ytterligare att 6ka Vasterskogs
ul:d," 

".3*T 
naturpark. FOr att bOrja med det matnyttrgfa

vuleDradet finner man dar hare, tjader, orre, morkulla och
grasand. De minga stenrosena och blockmarkerna erbjuda
ett idealiskt tillhill for graflingar, hvilka lara ha f0r6kai srg
pa 

.ett.satt, som knappast kan vara till bAtnad for den ofrigi
vildnaden. Detsamma kan mihanda afven sasas om en bland
dns mest i ogonen faliande hiickfaglar, rikan-, som hir har
en a-f sina nordligaste kolonier i virt land. En upprikning
af alla Ofriga pi Saro f6rekommande figelarter skulie saxer_
ligen verka trottande. De tata snaren i Vasrerskog hysa
emellertid, icke blott om v&ren och sommaren, utai afven
ulder den. ',d6da' sasongen, en talrik och brokig skara smi_
raglar, och vtkar, sund och klippstrinder rundt omkring ut-
g0ra omtyckta- tillflyktsorter fOr olika slags simfiglai och
vadare. PA Kedskaren finner man bl. a. hackandle ejder,
tejst och vir kanske vackraste simfigel, grafgisen. Hdst och
v6.r fiir man se de dekorativa storskirfvaina eller ilkrikorna,
sasom." de. kallas pl vastkusten, sitta uppradade pi bergen,
och di -vintern nalkas, njuter man den'i,artigu 

"nUtick"n 
uf

:{Ltol.!a. h-undratals sin gsvanar, som under digar och veckor
hi l la t i l l  i  farvattnen kr ing dn.

Di vi vid ett tillfalle under den ofvanndmnda exkursionen
till Visterskog narmade oss nordvaststranden, blefvo vi gladt
6fverraskade af att se en hafs6rn, som, skriimd vid"virt
annalkande, pri valdiga vingar styrde kosan utit hafvet.

Annu for nigra iir sedan hade ett hafsdrnspar sitt bo i
toppen af cn valdig fura i Vdsterskog, men en tinklds person

( (  5 ' 7

tog sig for att skjuta ned de praktiga figlarna, och deras
luitiga 

- 
grenborg har nu langesedan rasat ner frin sin -Plats

uppJ i furukronan. - Dock, hvem vet! Kanske skall denna
pi vEstkusten numera si ytterst sallsynta figel 4nnuen ging
'kunna 

finna trefnad och skydd i Vasterskog, till hvars jattetrad

och lummiga gronska han fortfarande tyckes kanna sig dragen'

- \ .  O.  Clason foto '
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Viisterskogs enasteende betydelse som minne af . den

lefvande natur, hvilken en gang varit hela vastkustens sardrag,
gdr att foreningens styreise och vir lokalkommittd iGoteborg
ifrigt arbeta fOr att fi denna hirliga skog afsatt som vast'
kus-tens fdrsta naturpark. Hur detta skall lyckas oss, fir

framtiden utvisa. Vi anse oss emellertid till sist bora framhilla
den pietetsfulla vard, som Viisterskog itnjuter af sin. nu-
varande agare, som hittills med beromvard stindaktighet
frin omrAdet afvisat alla villabyggare och andra spekulanter'
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