
Litteraturer 
Krogseredsboken – att leva i halländsk skogsbygd 

Krogsered – Jon i Slätthults hemtrakter och 

födelseplatsen för nuvarande Falkenbergsrevyn. Det är en gedigen volym på mer än två och ett 

halvt kilo som har arbetats fram av Krogsereds hembygdsförening. I boken beskrivs alla gårdar 

och de flesta som bott och verkat i socknen sedan 1600-talet fram till våra dagar. Släktforskaren 

får garanterat sitt lystmäte men även övriga kan glädjas över de fina fastighetspresentationerna 

med färgfoton och intressanta människoskildringar. 

Bokens andra del innehåller många intressanta artiklar. Vi får veta hur det var att lära sig simma i 

Krogsjön, en kylig sommarupplevelse som för bara några år sedan var verklighet för de flesta 

barn i området. Vi kan förfasas över en del av de brott som ägt rum i gångna tider, minnas 

Krogseredsrevyn och Krogseredsamatörernas pjäser. Vi kan läsa om gästgivare, handlare och 

åkare och med fantasins hjälp ledsagas genom traktens sägner. 

Bokkommitténs medlemmar har alla bidragit med sina specialkunskaper om socknen, och 

sammantaget utgör boken en ovanligt välgjord och fullständig dokumentation från den tid då 

skogsbygden var skoglös fram till i dag. 

Antal sidor: 576. Utgivningsår: 2011. ISBN: 9789186709099.– Är Du intresserad av att köpa 

boken, kontakta Krogsereds hembygdsförening/Despo Mårtensson tel. 0346 -773024 

 

Halland i litteraturen – en bibliografi 



Databas med referenser till böcker, artiklar och annan media 

som handlar om Halland. Hallandsbygd 2006-2007. 

Innehåller bl a artiklarna: 

”Ekomuseum nedre Ätradalen – levande besöksmål i tio år”, 

”Nytt sällskap lyfter fram en av Hallands finaste författare”, 

”Varbergs Hembygdskrets o Ätradalens Hembygdskrets”. 

Utsikten, 2006. 

Hemsida: www.hallandsbibliografin.se 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abildsboken : människor och miljöer i en halländsk socken 

http://ekomuseum.com/www.hallandsbibliografin.se
http://ekomuseum.com/www.hallandsbibliografin.se


Säljs av Abilds hembygdsförening. 

Gert Ahlqvist, 0346 – 432 30. 

Utsikten, 2006. 

http://www.forlagutsikten.se/visabok.aspx?bokID=108 

  

  

Hovskalden Olof von Dalin i konflikt och knipa 

Ingemar Carlsson. 

Utsikten 2006. 

http://www.forlagutsikten.se/visabok.aspx?bokID=106 

  

  

Draken slingrar vidare 
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Spännande sägner och sagolika berättelser från Halland. 

Red: Gullvi Andressson och Eva Berntsson Melin. 

Hallands bildningsförbund/Halländska hembygdsrörelsen och Länsmuseet Varberg. 2005. 

Boken finns till försäljning på bl. a. Sandbolet. 

http://www.hembygd.se/index.asp?DocID=1850 

  

  

Medeltid i Ätradalen – en resa i fyra etapper. 

Red: Påvel Nicklasson. 

Almqvist och Wiksell International. 2005. 

Om bla Sjönevadsborg och Funtaliden. 

Boken finns till försäljning på Berte Museum – Livet på landet. 

  

  

Sven Erlandssons bonadsmålningar i Håcksviks klockaregård. 

Nils-Arvid Bringéus. 

2002. 

Mer info. 

Boken säljs av Håcksviks hembygdsförening, 0325-52195. 

  

  

”VESSIGE OCH ALFSHÖG – två socknar i Ätrans dalgång” 

Sven Larsson. 

http://www.hembygd.se/index.asp?DocID=1850
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Säljs av Vessige-Alfshögs hembygdsföreningen. 

  

  

Den svenska tuvan: min farfars historia och andra berättelser från halländsk glesbygd 

Gustaf Karlsson 

Utsikten. 2004. 

Säljs av Gällareds hembygdsförening. 

Anna-Carin Andersson, 0346-340 34. 

http://www.forlagutsikten.se/visabok.aspx?bokID=55 
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