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Hembygdslitteratur och lokala projekt – Läs mer
Under denna rubrik presenteras skrifter som har skrivits om, av eller för
människor i hembygden och som inte återfinns under någon annan rubrik.
Naturen på Bjäre av Leif Carserud från 2007 finns under rubriken:
Ön i skånska natur- och turistguider.
Meddelanden från Sällskapet Hallands Väderös Natur finns under egen
rubrik med Läs mer (pdf)-fil.
Kyrkvägen utges av Svenska kyrkan i Västra Karup, Torekov och Hov.
Skriften innehåller då och då information om
Hallands Väderö. Ön ägs ju av Torekovs församling.
I det avbildade numret från 2009 berättar Magnus
Andrell att det är 800 år sedan Torekov kyrka fick
dispositionsrätten till ön.
Sambandet mellan kyrkan och Hallands Väderö
framkommer här och var i Bergströms bok från 1959
om Torekovs kyrka 1658-1858.
Det finns inget eget kapitel om ön men den nämns
kortfattat i olika sammanhang t ex att landshövdingen
baron Wrangel i juli 1791 besökte ön med sin
följeslagar "eftersom det rogade honom".
På s 43 diskuteras "den engelska kyrko-gården" och

på s 44 hur fläckfebern (dysenteri) kom till
Torekov 1809 med briggen "Vänta Litet".
Detta skildras ursprungligen i "Jultrevnad"
1953 och återges i Bjäre-bygden 1995.
Ett sjökort från 1699 med farledsbeskrivning
finns på s 20-21. Motsvarande finns också i
"En bok om Torekov" på s 175.
Kyrkans privilegiebrev nämns på s 24
med hänvisning till Bjärebygden 1935.
Exemplen ovan visar att samma
ämnesinnehåll kan "vandra runt" i olika
skrifter och återkomma efter flera år.
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Bjärebygden är Bjäre härads hembygdsförenings årsbok.
I Bjärebygden finns ofta artiklar om Hallands
Väderö, särskilt sådana med historiskt innehåll.
Det första häftet från 1931 har en stiliserad
ek från Sandhamnsbukten på omslaget.
Bjärebygden utkom även 1935 och 1948 och
sedan årligen från 1953.
En bok om Torekov har på s 182 ett
fotografi av den gamla eken i Sandhamn
taget av Albert Ekman. Fotot torde vara
förlaga till teckningen på pärmen till
Bjärebygden 1931. På s 173-183 i boken
finns text och fler intressanta bilder, bl a av
äldre sjökort med seglingsbeskrivning.
En bok om Torekov beskrivs på sidan 8.

Eken på fotot står inne i Sandhamnsbukten. Fotot är från ca 1910 då man
nyligen hade planterat vitgran intill den.
Samma motiv av samme fotograf, taget
lite mer från vänster och utan mannen
under grenen och utan granplantor, finns
i Erikson, 1920, s 75. Bilden nämns där
som ett exempel på vindens inflytande
och trädet ser ju onekligen vindpinat ut.
Ytterligare en bild togs av Ekman 1909, utan personen men med granplantor.
Hervid Vallin nämner granarna i en artikel i Helsingborgs Dagblad den 1 juli
1958, då ön blev naturpark. Något senare togs granarna bort men eken står kvar.
Bjärebygden från 1935 har en bild av S:ta Thora på omslaget. Hon var
sjöfararnas och de havande kvinnornas helgon. Enligt traditionen bad
drottning Dagmar till henne, när hon låg i barnsäng i Ribe år 1209. Om allt
gick bra lovade Dagmar att S:ta Thoras kapell i Torekov skulle få disponera
Hallands Väderö, som hennes make, kung Valdemar II, ägde. Så blev det
när Dagmar fött sin son Valdemar den unge.
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Klara Wijkander ger i sin skrift "Ortnamn på Hallands Väderö" (1964)
inledningsvis en beskrivning om ägoförhållandet till ön och den s k ö-listan i
kung Valdemars jordebok. I ö -listan benämns ön "Wæthærö".
S:ta Thora ingår i hembygdsföreningen emblem. Dagmar Bruces sägen om
henne återges i Bjärebygden 1931 och 1960. I Bjärebygden 1998 finns en
reseskildring från Öresunds-Posten 1851 i vilken Orvar Odd anknyter till
sägnen.

De kungliga privilegiebrev från den danska tiden, som vi idag känner till,
återges i Bjärebygden 1935 s 35-42 med kommentarer av fil. doktor
Nils Holmberg. Breven försvann i mitten av 1800-talet men hittades i en
kista på vinden till Torekovs gamla skola på nyåret 1933 av Emil
Söderman. De sändes till landsarkivet i Lund där de konserverades.
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Bilder på breven från 1344 respektive 1467:

I Bjärebygden 1966 finns en artikel om bygdens kyrkor i slutet av 1600-talet med intressant
information om betet på Hallands Väderö (s 16).
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Bjärebygden 1991 innehåller
naturfoton från ön av Terje Hellesø.
Han hade en bildsvit i årgångarna
1990-1995.
Från och med denna årgång fick
Bjärebygden styva pärmar och
hembygdsföreningens firade 70årsjubileum.

Bjärebygden 1999 har naturfoton från
Dagshög och Hallands Väderö av Jarl
von Schéele. Hans natursviter började
i årgång 1996. Terje Hellesø
presenterar Jarl i Bjärebygden 1997
s 77. Båda tillhör gruppen Photo
Natura.

"Trift, tejst och skogshare –
vårromantik på Bjäre" är rubriken på
1999-års bildsvit. Haren på Jarls bild
från Väderön är fortfarande lite vit i
pälsen på undersidan. Tejst är det
danska namnet på tobisgrisslan,
Båstads kommunfågel, som pryder
pärmen på Bjärebygden 1999.

www.hallandsvadero.se
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Artiklar i Bjärebygden med anknytning till Hallands Väderö
Bjärebygden finns från 1931, 1935, 1948 och årligen från 1953.
Artiklar med rubrik och författarnamn i liten text berör Väderön indirekt.

1931
Sankta Thoras saga av Dagmar Bruce

1935
Dagmar Bruce Ludvig Nobel

Några återfunna brev om Torekovs kyrka av Nils Holmberg
1953 (Jubileumsbok)
Fiskeläget Torekov och några av dess sevärdheter av Emil Söderman
Vapen och verktyg från Bjärebygdens forntid av Märta Strömberg
Fornminnen i Bjäre härad av Emil Söderman

1960 Tillägnad V. Bjäre kommun. Även artiklar om Torekov
Sankta Thoras saga av Dagmar Bruce Repris från 1931
Torekovs kyrkor

Hallands Väderö av Hervid Vallin s 82-85
1963 Tillägnad Hallands Väderö, ett avsnitt uppsatser:
Lovsång till Väderön av Hervid Vallin
Strövtåg på Hallands Väderö (med karta) av Hervid Vallin s 4-20
Forna rastplatser på HV av Märta Strömberg s 20-22
1964
Om trutstammens inverkan på kustfågelfaunan på Hallands Väderö
av professor Per Brinck efter fältarbete av Åke Andersson
1966
Bjärebygdens kyrkor i slutet av 1600-talet av Bror A. Andersson
Författaren presenters i Bjärebygden 1970

1969
Gråtrutarna på Hallands Väderö och deras grannar av Åke Andersson
Finns också i Skånes Natur nr 56 (1969) och som Meddelande från SHVN nr 28

Bland Ulvagap, Ravnahult och andra ortnamn på Hallands Väderö av Inga Bengtsson
Presentation av Klara Wijkanders häfte: "Ortnamn på Hallands Väderö"
1970
Skeppsbrott vid Väderön av Emil Söderman

1974
Bjäre Härad och S:ta Tora av Gunnar FritzelI
I. Bjäre Härad och skeppslagsindelningen
II. Sankta Tora och Torekov

1975
Bjäre Härads Jordrevningskommission 1670 .av Gunnar FritzelI
Torekovs kyrkostol 1582

Kristian IV:s privilegiebrev
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1978 Om Hallands Väderö
Glimtar ur mitt liv på Hallands Väderö av Hervid Vallin s 25-37
Skogvaktarna på Hallands Väderö av Nils Stefansson
Beslut om skogvaktare på Väderön år 1855
Torekov och Väderön upplevda året 1821 av Axel Lundell.
Hallands Väderö - Torekovs ö av Axel Lundell
1980
S:ta Thora och hennes kyrka av Gunnar Fritzell
Till minnet av Hervid Vallin av Karl G. Persson
1988
Fornminnen på Hallands Väderö av Sven Hernborg
Överensstämmer i stort sett med Meddelande från SHVN nr 55/1988

1989
Sankta Thora hemma igen av Birgitta Jansson

1991
Sagoön i Kattegat. Bildserie i färg av Terje Hellesø s 72-77
Terje har bildserier i Bjärebygden 1990-1995. Detta år om ön

1993
Vardagsliv på Hallands Väderö av Birgit Lindgren
Kås och kummel berättare om Bjäre av John Nygren
1994
Bland fåglar och växter på Väderön av Ingrid Nygren
1995
Med flaggan i schau. Dysenteri på briggen "Vänta lite" av Gunnar Bergström
1996
Väderön fristad för frigivna fångar ur Ny illustrerad Tidning 1881
1997
Människorna vid fyren av Anna-Lisa Stefansson
1999
Trift, tejst och skogshare - vårromantik på Bjäre. Bildsvit av Jarl von Schéele
Jarl har bildserier i Bjärebygden sedan 1996. Detta år om ön
Wilhelm von Gegerfelt och kärleken till Ön av Bodil Stefansson (Kollberg)
Stormjul på Väderön av Cecilia von Gegerfelt-Olander
Ekonomiska kartan 1928. Hallands Väderö bakre pärmens insida
2006
Hilma tog hand om oss beväringar. Hallands Väderö fyrplats av Helge Jönsson
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2007
Välsignad kust - Strandningar vid Torekov och Hallands Väderö av Bertil Wulff.
Fotogarfi Jarl von Schéele:
Havsörnen patrullerar vintertid Hallands Väderö och Bjäre.
2008
På sidan 52 finns ett fotografi från potatissättning på Väderön.
Fältet framför skogvaktarens körs upp med årder. Artikeln av Bertil Gunnarsson
handlar om Slättaröd 7:6 och jordbrukshistoria. Bilden är tagen av Ingrid Wargren.
Fotogarfier från ön av Jarl von Schéele: Törnskata med humla.
Rosenfink i nyutslagen ek.
2010
Fotogarfier från ön av Jarl von Schéele: Simmande snok.
Fyren i solnedgång - även på bokens framsida.
Vitkindade gäss över Bagganäsan.
2011
Picknick på Väderön anno 1913 av Leif Odung.
Om människor på ett fotografi som finns i Väderömuséet.
2012/13
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En bok om Torekov av Gösta Andrén utkom 1993.
Framsidan ser ut såhär.

På s 174 finns en bild av ett gammalt
sjökort och det finns fler sådana och
dessutom anvisningar för insegling,
dvs hur man seglade in till hamnar
på ön.

www.hallandsvadero.se
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I boken finns bilder från en av Oscar II:s landstigningar för harjakt
och av Lotsstugan med Paulus Romares familj och vänner.
Paulus Romare hyrde stugan "och omgivande 8 meter mark" som
sommarvistelse från 1909. Paulus dog 1913 men hans änka Anna
hyrde huset ända till 1936.
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Skepparesläkten Pål Romare har anknytning ön och Lotsstugan.
Den första släktboken utkom 1977.
Skepparesläkten Pål Romare har anknytning till ön som lotsar, skogvaktare och
fyrfolk. Några medlemmar av släkten
föddes i Lotsstugan på 1800-talet. I den
första släktboken (1977) kan man läsa om
Lotsstugan (s 37-39) och om
lotsbarnskolan vid fyren från slutet av
1890-talet till 1923 (s 40-41) och om S:ta
Tora-legenden.
Det har bott två olika Romare-släkter i
Lotsstugan, som också gått under namnet
Romarestugan. Det senare namnet används
idag om stugan på Troedshallen, som
ättlingar till "kaptenssläkten" Romare
disponerar.
Efter 1871 bodde det tidvis stenhuggare i
stugan och då kallades den Stenhuggarstugan. En av delägarna i stenkossbolaget,
John Åkesson, stod som hyresgäst 19031908, dvs tills Paulus Romare hyrde den..

Romare-bokens "redaktör" Gunnar Fritzell (19091982) har skrivit många historiska texter om ön i bl a
Bjärebygden. Som landsarkivarie (i Visby) var han
väl insatt i forskning i "gamla dokument". Han tillhör
skepparsläkten Romare. Mormor Fredrika var gift
med kustroddaren Friden Kullenberg. Hon föddes i
Lotsstugan 1855 som en av döttrarna till kronolotsen
på Väderön Obertelius Benedictus Romare och hans
hustru Pernilla f. Wålström.
1981 kom ett supplent till släktboken.
Andra släktboken, red. Lennart Borg (1987).
I Tredje släktboken, red. Pernilla Romare (1999)
berättar Evy Toremalm om ett mystiskt besök på
Väderön (s 39). Det ägde rum när hennes farfar Petter
Gustaf Nilsson var skogvaktare på ön (1867-1872)
och gift med hennes farmor Maria, född Romare.
Enligt släktboken föddes hon på ön 1843 men
Lotstugan uppfördes inte förrän 1844.
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Torekovs kykoråd öppnade 1995 ett museum i Lotsstugan.
När Väderömuseet invigdes utgavs en handgjord skrift på tio A4- sidor med
inklistrade färgbilder i en liten upplaga. Unikt med häftet är redogörelsen för
hur museet kom till, syfte, planring, kostnader och vilka som utförde jobbet med
själva museet (men inte föregående husrenovering).
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Torekovs kulturstiftelse utgav 2005 och 2006 böcker om konstnärer som bott på ön.
Torekovs kulturstiftelse gav 2005 ut en
bok med fotografier av Wilhelm von
Gegerfelt. Han bodde på Hallands Väderö
året runt under några år på 1890-talet och
fram till 1902 i ett hus vid Kappelhamn,
vilket senare brann ner. Sidorna 47-64
visar fotografier tagna på ön.
Många har medverkat vid bokens
tillkomst. John Nygren kommenterar
bilderna i ett register.

Torekovs kulturstiftelse gav 2006 ut en
betydligt tunnare bok, skriven av Anna Gunnert.
Den handlar om Gunhild Baalack, som var
Wilhelm von Gegerfelts andra hustru och också
konstnär. Hon bodde tillsammans med sin make
på ön tills hon dog canser1896, bara 43 år
gammal. På så sätt anknyter boken, som titels
också antyder, till Hallands Väderö.
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Mötesplats Bjärehalvön (1999) med foton tagna av Nils Pihl är en mycket
vacker bok. Närmare 50 stämningsbilder i olika format fyller sidorna 216253. Bo Ljungberg har formgivit och Jesper Aspegren skrivit texten efter
Lena Göransons fakta. En tänkvärd dikt av Sven Hernborg är förord.
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Bjäre Natur var en kort tid medlemsblad för Naturskyddsföreningen Bjäre.
Bjäre Naturskyddsförening heter numera Naturskyddsföreningen
Bjäre. Medlemsbladet kom ut med några nummer efter mitten på
1990-talet. De innehåller några artiklar om Hallands Väderö.
Dessa finns på föreningens hemsida, som har länk från denna
hemsida.
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Föreningen Torekov för kultur och miljö gav ut sin första årsskrift 1983.
I en samlingsutgåva (1989) finns de sex första årgångarna av årsskriften för
Torekovs Miljövårdsförening, numera Föreningen Torekov för kultur och miljö.
Två av artiklarna handlar om ön. En
förteckning på bakpärmen visar titlarna på
de sex skrifterna. Ingen senare utgiven
årsskrift handlar om ön men väl om andra
intressanta förhållanden i Torekov.

1983: Sälkolonin på Hallands Väderö är
ett specialarbete från gymnasiet (1982) av
Kristina Wulff. Uppsatsen handlar om sälars
liv. Bara en av tio sidor handlar om kolonin
vid ön. Då det finns så lite skrivet om denna
koloni är innehållet värdefullt.

1988: Spår av människor på Väderön är
signerad Lars Ingvar. Artikeln är översiktlig,
lättläst och en bra introduktion till ämnet.
Det ingår en replik i svart-vitt av Klara
Wijkanders karta från "Ortnamn på Hallands
Väderö".
Häftena är även utgivna separat.
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I Bjärehalvön i forna tider (1938) har
folkskolläraren och hembygdsforskaren Emil
Söderman ett kapitel om Hallands Väderö på
s 250-265.
Där ingår ett utdrag från Sigurd Hallbergs
debattartikel i Sveriges Natur 1911 om
skogsskövling på ön.
Söderman och hans hembygdsforskning
presenteras av Axel berg von Linde i en
hyllningartikel i Bjärebygden 1953 på s 2527.
I Bjärebygden 1971 på s 119-121 ger Olof
Nobel en minnesteckning över Emil
Söderman.

Södermans kapitel om Torekovs kyrka
på s 156 ff är även det intressant i detta
samanhang eftersom Hallands Väderö
disponeras av kyrkan. Söderman berättar
hur han på nyåret 1933 hittade sju
kungliga privilegiebrev, som varit
försvunna sedan mitten av 1800-talet.
Breven återges och kommenteras i
Bjärebygden 1935.
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Boken om Hov, Torekov, Båstad och Västra Karup av Patrik Haller
utkom 1950. Patrik Haller, som är bördig från Hallavara, var lärare i
Ljungbyhed och skrev sin hembygdsbok 1950 till minnet av sin mor. På
s 40-47 ger han en översiktlig beskrivning av Hallands Väderö. Haller
berättar bl a om hur ön "...låg därute som en sagoö i splended avskildhet,
lockande, fantasieggande, vild och hemlighetsfull" och om hur vanskligt det
kunde vara att segla kreatur dit ut förr i tiden. Haller skrev även artiklar i
Bjärebygden och hyllas för sitt hembygdsengagemang av Axel Berg från
Linde i Bjärebygden 1957 s 32-33.
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Bjärebygd. Båstad kommuns historia av Jan Moen utkom 1985.
Boken är en historisk betraktelse, en uppföljare till Södermans och Hallers
hembygdsböcker: Referenslistan är utförlig för den som vill fördjupa sig i
Båstad kommuns historia.
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Båstads kommuns kulturmiljöprogram fastställt 2000.
Båstads kommun har ett Naturvårdsprogam från 1998.
Kommunens Kulturmiljöprogram fastställdes i augusti 2000 och trycktes 2002.
I det senare finns följande två sidor om Hallands Väderö.
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Såhär beskrivs Hallands Väderö i Båstad kommuns Kulturmiljöprogram.
Underlätta läsning genom att förstora i datorn.
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Dokumentation Torekov. Pärm 5. Hallands Väderö.
I en pärm på Torekovs bibliotek finns ett ganska omfattande material om
Hallands Väderö. Under samlingsrubriken "Dokumentation Torekov"
samlade en studiecirkel in fakta om Torekov fram till 1983 i tillsammans fem
pärmar. Kjell Toremalm ledde cirkeln och Stig Åke Wermén ordnade
uppgifterna om Hallands Väderö i pärm nr 5. Materialet är mycket varierat
med många tidningsklipp från lokalpressen och utdrag ur böcker.
Materialets ursprung framgår av den nedan återgivna inledningen.

Stoffet är omfattande och en "guldgruva" för den som söker efter uppgifter om ett
speciellt ämne. Tidningsartiklar och utdrag ur olika böcker och häften är nämligen
samlade i 14 kapitel enligt innehållsförteckningen. Den som vill studera ett specifikt
ämne, t ex skogvaktarna, fyrfolket, stenbrytningen, väderötrafiken eller något av åtta
andra ämnesområden, kan hitta mycket samlat på ett ställe. Dessutom finns mer udda
saker under "Diverse". Källor är föredömligt angivna och daterade.
Unikt och särskilt intressant är "nedtecknade minnen" efter intervjuer med Torekovbor.
Dessa uppgifter finns inte på annat håll.
Det som brister hos det kopierade materialet är den tekniska kvaliteten.
Material från dessa fem pärmar ligger till grund för Andrén: "En bok om Torekov"
(1993). Se sidan 8 i detta dokument.
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Sammanfattning
Kyrkvägen utges av Svenska kyrkan i Västra Karup, Torekov och Hov.
Torekovs kyrka 1658-1858 av Gunnar Bergström utkom 1959.
Bjärebygden utges av Bjäre härads hembygdsförening sedan 1931, årligen
sedan 1953.
En bok om Torekov av Gösta Andrén utkom 1993.
Torekovs kykoråd öppnade 1995 ett museum i Lotsstugan. Då utkom en
handgjord skrift.
Skepparesläkten Pål Romare har anknytning ön. Den första släktboken
utkom 1977.
Torekovs kulturstiftelse utgav 2005 och 2006 konstnärer som bott på ön.
Mötesplats Bjärehalvön av Nils Pihl m fl 1999.
Bjäre Natur var en kort tid medlemsblad för Naturskyddsföreningen Bjäre.
Föreningen Torekov för kultur och miljö gav ut sin första årsskrift 1983.
Bjärehalvön i forna tider av Emil Söderman utkom 1938.
Boken om Hov, Torekov, Båstad och Västra Karup och av Patrik Haller
utkom 1950.
Bjärebygd. Båstad kommuns historia av Jan Moen utkom 1985.
Båstads kommuns kulturmiljöprogram fastställt 2000.
Dokumentation Torekov. Pärm 5. Hallands Väderö. Mycket varierat
material sammanställt av en studiecirkel. Många tidningsklipp från
lokalpressen och utdrag ur böcker.
Naturen på Bjäre av Leif Carserud från 2007 finns under rubriken:
Ön i skånska natur- och turistguider.
Meddelanden från Sällskapet Hallands Väderös Natur finns under egen
rubrik med Läs mer (pdf)-fil.

