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Torekovs församlings skrifter om ön – Läs mer
Här följer en beskrivning av de kartror och böcker om Ön som distribueras av Torekov
församling. Nyare skrifter finns att köpa hos Turistbyrån, Väderötrafiken,
Bjäre bokhandel i Båstad och den lokala ICAffären i Torekov.
Stiftsjägmästarens karta över Hallands Väderö
med kommentarer till 26 numrerade platser gavs ut
av Stiftsnämnden i Lund 1965. Kartan reviderades
1980 och distribuerades av Torekovs kyrkoråd. När
upplagan började ta slut stod det klart att kartan inte
kunde tryckas om i uppdaterad version. Kartan är i
skalan 1:10 000, har höjdkurvor och färgmarkering av
gräsmark, skog, buskmark och kärr. Det är en
utmärkt karta trots sin ålder och är nu ett historiskt
dokument. Man kan t.ex. se vilka stigar som fanns
tidigare och hur telefonledningar gick över Ön. Kartan
finns med bland » Äldre kartor i hemsidans Arkiv.
Torekovs församling gav ut en ny Karta över
Hallands Väderö 2010 som en ersättare till stiftsjägmästarens karta.

En besökskarta framställdes 2006 av Pihl &
Ljungberg i samarbete med Församlingen.
Kartan blev mycket uppskattade och är
slutsåld men finns (utan kommentarer) i en
testversion i Arkiv under knappen » Äldre
kartor. På kartan saknar några stigar, främst
sådana som tillkommit senare.
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Praktboken Hallands Väderö – naturen och historien av biologen Urban Ekstam och
illustratören Nils Forshed. Boken förläggs av Torekovs församling och säljs till förmån för
Väderöfonden, som beskrivs på annat håll på denna hemsida.
Boken är i stort format: 27 cm hög och 21 cm bred. Den är på 253 sidor och Karta över
Hallands Väderö finns i mindre skala på bakpärmens insida.
Flertalet av de många bilderna är akvareller av Nils Forshed. Den som vill lära känna
Hallands Väderö bättre eller bara njuta av text och bilder rekommenderas att skaffa boken.
Den innehåller mängder av fakta och hypoteser som inte finns på annat håll.
För experter kan nämnas att källförteckningen är utförlig och i bilagor listas alla Öns
kärlväxter, häckfåglar och rödlistade arter genom tiderna fördelade på sina huvudmiljöer.

Förstora gärna texten på bokens baksidan i datorn så att den går att läsa.

Nedan ett par akvareller ur boken:
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Inför lanseringen av av praktboken trycktes ett antal olika vykort med motiv ur boken.
Forsheds akvareller illustrerar också: Guide – besöksmål och karta, 2010. En utökade version utkom
2013 med namnet: Guide – sevärdheter och karta. Den finns även på engelska.
Häftet är lätt att bära med sig och dagturisten hinner ögna genom det under båtfärden så att hen kan
använda tiden bättre till att utforska Ön lite närmare. Det är på 16 sidor i halvt A4-format, 21x15 cm.
Mittuppslaget är en turistkarta med stigar färganpassade till markeringarna i terrängen och de visar
även framkomligheten. Häftet kan sedan bli ett fint minne från utfärden. Guiden kostar mindre än en
färjebiljett och behållningen går till Väderöfonden.

Tyvärr föll Vaktkursboken i en storm och därmed är guidehäftet ett historiskt dokument.
Nedan ett par bilder ur guidehäftet:

