1
* HALLANDS VÄDERÖ *

www.hallandsvadero.se

Böcker om Hallands Väderö – Läs mer
Här följer en kort beskrivning av ett antal böcker om Hallands Väderö.
Efter utgivningsåret uppges antal sidor och höjd x bredd i cm.
Johan Erikson: Hallands Väderö. 1906. 80 s. 17x12 cm
Johan Erikson: Hallands Väderö - Hovs Hallar. 1920. 160 s. 17x12 cm
Hervid Vallin: Besök på Hallands Väderö. 1949. 79 s. 20x13 cm
Hervid Vallin: Besök på Hallands Väderö. 1967, offset 1977. 103 s. 20x12 cm
Claes-Göran Isacson: Hallands Väderö och jakten på Ön. 1993. 180 s. 25x18 cm
Erica Elmberg: Hallands Väderö. 2000. 170 s. 17x15 cm
Klara Wijkander: Ortnamn på Hallands Väderö. 1964. 30 s. 24x17 cm
Olle Renck: Torekovbornas Väderötrafik. 1993. 119 s. 22x21 cm
Anna Gunnert: Lilla Dårfink. 2011. 214 s. 21x15 cm
SHVN: Guide till Hallands Väderö. 2017. 288 s. 20x12,5 cm
Jette Vermer: Hallands Väderö Naturfortœllinger i øjnehøjde 2018 244 s. 22x17 cm

Redan 1906 skrev Johan Erikson en bok i
fickformat om Hallands Väderö i en upplaga
på 500 exemplar. Pärmen på andra upplagan
från 1920 ser ut som på bilden:
Erikson börjar med sägnen om Tora, Gille
och Arild och skriver om de gamla privilegiebreven till "Thorae Jomfrue Capell udi
Thorekov" från 1344 och framåt. Även delar
av andra äldre handlingar från den tidiga
svenska tiden återges.

Böckerna är intressanta tidsdokument. Även
om huvudtemat är öns natur avslöjar
böckerna dramatiken på och kring Hallands
Väderö under fjorton år (1906-1920) mellan
de två upplagorna:
En forskningsstation och några andra hus byggdes. Stenbrytningen
upphörde. Sigurd Hallberg anmälde kyrkan för alltför stor trädavverkning.
Skogsstaten tog över förvaltningen en tid. Kungliga Jaktklubbens arrende
gick ut och Dickson tog över det. Kaniner och rävar härjade på ön och
Skånska naturskyddsföreningen agerade. Men framför allt var fråga om
äganderätten till ön ett tvisteämne mellan staten och Torekovs församling.

2
* HALLANDS VÄDERÖ *

www.hallandsvadero.se

Fotografierna i Eriksons bok från 1906 är tagna av författaren med
undantag av bilden nedan och ett vykort av Torekovs kyrka.
I den andra upplagan tillkommer flera bilder tagna av Albert Ekman,
och Gustaf V. Cronquist, båda erkänt duktiga fotografer. Härigenom
har också några av Cronquists fotografier, varav de flesta förkommit,
bevarats åt eftervärlden. Bilderna är tyvärr ganska små.

Fotot ovan fyller ett helt uppslag i början av den lilla boken. Höstbilden från
Hälledammen är taget av Paulus Romare. P. Roman är en felskrivning av
namnet. Bilden finns med redan i första upplagan från 1906 tillsammans
med fjorton mindre illustrationer.

Andra upplagan har 63 illustrationer, varav sju är från Hovs Hallar.
Ett foto med fiskmåsungar är taget av Paulus Romare. Han hyrde
Lotsstugan, som nu är museum, några somrar i början 1900-talet och
skrev en artikel om Hallands Väderö i STF:s årsbok 1912. I Ericsons
litteraturlista finns även en artikel från SNF:s årsbok 2011, i vilken
Sigurd Hallbergs anklagar kyrkorådet i Torekov för skogsskövling på
Väderön. Ericson nämner att von Gegerfelts (1844-1920) villa
”Solbacken” brunnit ned sedan Ericson senast var på Väderön. Huset
tillhörde vid branden 1910 ovan nämnde Hallberg.
I Ericsons "Företal" tackas Ekmans dotter, fröken Elsa (sedermera gift Nyberg), och
civilingenjör Cronquist i Helsingborg, för de utlånat fotografierna.
Alberg Ekman (1855-1917) var dotterson till Torkekungen J. E. Romare och en mångsysslare:
lantbrukare, gästgivare, skogvaktare, skjutsentreprenör, vattenfabrikör, fotograf, direktör för
Torekovs havsbad, naturvårdare. Han planerade ett storartat badetablissemang på ön.
Gustav Wernersson Cronquist (1878-1965) var verksam vid Hyllinge gruva och pionjär inom
färgfotografin. Han var gift med Herta Kallenberg och de ägde gården Marieborg i Torekov.
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Vallins välkända bok kom i sin första upplaga 1949.
Han citerar lite ur Eriksons bok.
Eken på omslaget stod i kanten av Nörre Skog.
Olof Thaning tog fotot..
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Innehållet i första upplagan av "Besök på Hallands Väderö":
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Den andra upplagan av Besök på Hallands Väderö kom 1967.
Med stöd av Sällskapet Hallands Väderös natur, Naturvårdsverket och Gunnar Weibulls minnesfond för naturvård utkom en
3:e upplaga i offset 1977 med utökad litteraturlista.
"Besök på Hallands Väderö" har en utförlig litteraturlista med
skrifter som handlar om olika förhållanden på ön men också
många forskningsrapporter från den biologiska station, som
funnits på ön.
Omslaget till offset-upplagan av Vallins bok. Eken på omslaget
till denna upplaga stod vid Sandhamn och Vallin tog själv fotot.
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Claes-Göran Isacson gav 1993 ut denna bok tillägnad jakt-kamrater från
förr och nu.
Boken är fattig på bilder men rik på övergripande text om ön. Den är helt
unik vad beträffar beskrivningen av jakten på ön sedan 1863 och personer
som deltagit i den.
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Innehållet i Isacsons bok:

www.hallandsvadero.se

8
* HALLANDS VÄDERÖ *

www.hallandsvadero.se

Denna bok i fickformar med vackra färgbilder och journalistisk text utkom
2000. På insidorna av pärmarna, som visas här, finns Stiftsjägmästarens karta.
Förstora bilden i datorn så går det att läsa texterna

Medverkande i boken och innehåll.
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Denna spännande bok från 1993 handlar inte om själva ön utan om hur folk
transporterats dit från Torekov sedan turismen "uppfanns" på 1800-talet.
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Texten på baksidan av boken är informativ.
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Författaren Anna Gunnert skriver i sitt tack på sidan 214:
Främst vill jag rikta mitt tack till Lena Wargren och
hennes syskon som gett mig tillgång till dessa underbara
brev. Tackar gör jag också John Nygren som skannat in
bilderna. Ett stort tack till John Wulffs fond, Sällskapet
Hallands Väderö Natur och till kyrkorådet i Torekov för
ekonomiska bidrag. Utan dem hade inte boken kunnat
bli av! Tack även till Lina Andreasson för formgivning.
Och jag vill också tacka Bodil Stefansson som var den
som introducerade mig till materialet och presenterade
mig för familjen Wargren. Mitt varmaste tack till er alla!
Förstora upp bilderna i datorn och läs om bakgrunden till boken.

Läs mer om Skogvaktargården och dess människor på denna hemsida under:
Mer om ön > Natur och historia > LÄS MER OM HISTORIA.
Där finns några av de bilder som är med i boken.
Boken kan köpas i bokhandeln och i Väderöcaféet.
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Sällskapet Hallands Väderös Natur utkom 2017 efter flera års arbete med;
Guide till Hallands Väderö.
Boken var tänkt att ersätta Hervid Vallins ”Besök på Halland Väderö” men får mer ses som
ett komplement till den boken med dess stora förtjänster men som är allt svårare att få tag i.
Guidens format är 12,5x20 cm så den går ner i en rejäl ficka men är med sina 288 sidor
ganska tung.
Boken är skriven av flera entusiaster och experter från Sällskapet. Betoningen ligger på växtoch djurlivet men innehållet är ganska heltäckande. Skogens historia, bebyggelse, konstnärer
och äldre kartor har fått egna kapitel. Det finns fem förslag till vandringar. Boken kan köpas
hos Väderötrafiken, i bokhandeln och direkt från Sällskapet.

Läs mer på Sällskapets hemsida: http://www.shvn.se/
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En bok om Ön på danska utkom 2018:
Hallands Väderö Naturfortœllinger i øjnehøjde av Jette Vermer.
Boken är berättande/kåserande och har många fina fotografier av främst av Jette själv och
Sven Erik Rasmussen. Bokens format är 17x22 cm och antalet sidor 244.
Kan köpas hos Väderötrafiken.

