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Breareds kulturhistoriska förening har nu funnits i 80 år och tanken svindlar när 

man funderar på hur annorlunda Sverige och världen är idag jämfört med 1938. 

Hur mycket har inte hänt på dessa 80 år?  

 

Idag har vi svårt att föreställa oss hur livet såg ut då för 80 år sedan, eller för 50 

år sedan eller bara för så kort tid som 10-15 år. Hur gjorde vi när vi inte hade 

några Smartphones, som vi med hjälp av några svep med fingret över skärmen 

kan få kontakt med våra släktingar och vänner var dom än befinner sig i världen? 

Hur fick vi reda på saker utan Facebook? Hur gjorde vi för att söka kunskap när 

vi inte kunde ”Googla”? Hur jobbade man utan datorer och mail? Hur reste man 

när det inte fanns snabba bilar och flygplan? Hur såg en arbetsdag ut på 40-talet? 

Hur bodde man…….. 

 

När man tänker efter så  förstår man hur viktigt det är att dokumentera och ta 

tillvara på en del av det gamla och spara för framtiden. Idag kan vi se vilken 

fantastisk kulturskatt som Breareds kulturhistoriska förening har samlat och 

bevarat under årens lopp i form av dokument, gamla saker, byggnader, interiörer 

och traditioner. 

 

Denna jubileumsskrift vill försöka ge en liten inblick i vad denna skatt består av 

och vad som hänt i föreningen under alla dessa år, utan att på något sätt göra 

anspråk på att vara komplett. 

 

 

Håralt augusti 2018 

Torbjörn Levin 

Förord       
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Breareds kulturhistoriska förening bildades den 18 augusti 1938 vid ett möte 

hemma hos arkitekten Sigfrid Ericson och hans hustru Ruth på Vargaslätten. 

Initiativtagare var Fredrik Ström, politiker och författare till romanen ”Folket i 

Simlångsdalen”. 

Syftet med föreningen framgår av styrelseberättelsen för år 1938 – 1943 

upptecknad den 29 december 1944 där man skriver: 

Kort historik      

”Styrelsen har betraktat som sin viktigaste uppgift att 

bedriva forskningsarbeten, som kunna läggas till grund 

för publikationer i kulturhistoriska ämnen och har 

därför uppdragit åt olika på detta område skolade 

krafter att enligt lämnade direktiv göra uppteckningar, 

avskrifter, ritningar och fotografier.” 

I och med bildandet av föreningen kunde man på ett mer organiserat sätt 

fortsätta och utvidga den kulturhistoriska forskningen, som tidigare bedrivits i 

bygden, bland annat av Karl Johan Schultz, som 1919 gav ut skriften ”Breared, 

sockenbeskrivning med karta och illustrationer” 

I föreningens regi påbörjade man nu en systematisk kartläggning rörande 

brearedsbefolkningens arbetsliv, levnadsförhållanden, byorganisation och 

bostadsvanor. Man reste runt i bygden och gjorde en serie uppteckningar och 

avskrifter av handlingar som fanns uti gårdarna, bland annat bouppteckningar. 

Man tog också en mängd fotografier av byggnader, gårdar och föremål.  

Efterforskningar gjordes även i Lunds landsarkiv och vid arkiv i Stockholm och 

Göteborg. Denna forskning var avsedd att ligga till grund för skriften ”Breared 

för 200 år sedan”, som var tänkt att bli det första bandet i föreningens planerade 

skriftserie. Skriften tycks dock aldrig ha publicerats i sin helhet. 

Den första skriften som gavs ut blev istället ”Liv och folkkultur i Breareds 

socken i Halland ”. Den kom ut 1951 och var ett samarbete med Samfundet för 

svensk folklivsforskning.  

Forskningen har sedan fortsatt av och till genom åren och 1981 utkom boken 

”Torp och stugor i Breareds församling”, resultatet av ett studiecirkelarbete 

under ledning av Erik Svensson i Högalt. Runt om i bygden kan man idag se spår 

av detta arbete i form av skyltar som markerar tidigare torp. 

När man 1948 fick överta skvaltkvarnen i Svalilt fick föreningen en lite ändrad 

inriktning, till att också värna om och underhålla befintliga byggnader och 

miljöer. Sedan dess har fler objekt tillkommit efter hand - 1957 linbastan i 

Stenlia, 1961 ryggåsstugan Lurehus, 1967 tullkvarnen i Nybygget, 1984 

handelsboden Lyckebo, 1987 gamla småskolan och 2015 gamla stenbron i 

Skärkered. 
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Den första styrelsen 1938 – 1946   

Ledamot 

Författare Fredrik Ström 

Äppelviken 

Ordförande  

Professor Sigurd Erixon 

Stockholm 

Ledamot 

Arkitekt Sigfrid Ericson 

Göteborg 

Sakkunniga rådgivare till styrelsen   
Professor Sverker Ek 

Göteborg 

1887 – 1981 

Sverker Ek var en svensk litteraturvetare som 

innehade professuren i litteraturhistoria och 

poetik vid Göteborgs Högskola mellan åren 

1932–1954. Han ligger begravd vid Breareds 

kyrka 

Museiintendent Erik Salvén 

Halmstad 

1889 – 1980 

Erik Salvén var en svensk konsthistoriker och 

museiman. Under åren 1928-1954 var han  

landsantikvarie i Hallands län och intendent vid 

Hallands Museum i Halmstad. Salvén ledde 

konserveringsarbeten vid ett flertal kyrkor. 

Museiintendent Albert Sandklef 

Varberg 

1893 – 1990 

Albert Sandklef var en svensk folkminnes-

forskare och kulturhistoriker. Han var 1921–

1961 chef för Varbergs museum, som under hans 

ledning blev landets största folkminnesarkiv 

utanför universitetsorterna. Bland allmänheten 

var han nog mest känd för att ha varit med om 

att utvärdera Bockstensmannen och den så 

kallade kulknappen. 

Kassaförvaltare 

Fru Ruth Ericson 

Göteborg 

 

Vice ordförande & sekreterare 

Kantor Karl Johan Schultz 

Mahult 

Ledamot 

Hemmansägare Johan Persson 

Dottrabol 
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Professor Sigurd Erixon 

1888 - 1968 

Sigurd Erixon var en svensk etnolog och 

kulturhistoriker. Han inledde sin långa forskarbana 

vid Nordiska museet i Stockholm år 1912 med de så 

kallade byundersökningarna. Erixon var den svenska 

etnologins både store och starke ledare under vad som 

skulle kunna kallas dess uppbyggnadsperiod, 1900-

talets första hälft. 

Karl Johan Schultz var kantor och folkskollärare i 

Mahult mellan 1905-1935. Han skrev också ett antal 

böcker i skiftande ämnen, bland annat: sagan Jätten 

Ra, indianromanen ”Klippfästets folk”, sockenbeskriv-

ningen ”Breared ‹turist och villalandet›”, läroböckerna 

”Geometri” och ”Sveriges Historia för folkskolan”. 

Schultz var ordförande i kommunalstämman i Breared 

1900-1918 och i kommunalfullmäktige i Breared 1919-

1934. Karl Johan var gift med Ragnhild Josefson syster 

till Ruth Ericson. 

Vilka var de personer som bildade föreningen? 

Ruth Ericson var en kulturkämpe av stora mått med 

verksamhet inom föreläsningsföreningen, sångkören  

och studiecirklarna i Breared. Ruth Ericson var dotter 

till kyrkoherden C. A. Josefson i Breared och maka till 

arkitekten Sigfrid Ericson. Hennes yngre syster  Edit, 

var gift med professor Sigurd Erixon, hennes äldre 

syster Dagmar var gift med museiintendent Arvid 

Bäckström och systern Astrid var gift med litteratur-

vetaren Josua Mjöberg. 

Författare och politiker 

Fredrik Ström 

1880 - 1948 

Fredrik Ström, som var född i Breared, var en 

svensk vänstersocialistisk politiker, författare och 

chefredaktör. Han var bland annat riksdagsledamot 

i första kammaren åren 1916–1919 för social-

demokraterna. Han var också en känd författare och 

hans litterära produktion omfattar såväl skönlitterära 

som politiska och i viss mån vetenskapliga verk. Hans 

första och kanske mest kända verk var ”Folket i 

Simlångsdalen”,  som han skrev redan vid 22 års ålder. 

Fredrik Ström var initiativtagare till bildandet av  

Breareds kulturhistoriska förening. 

Fru Ruth Ericson 

1885 – 1953 

Kantor Karl Johan Schultz 

1874 – 1953 
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Arkitekt Sigfrid Ericson 

1879 - 1958 

Sigfrid Ericson var tillsammans med Arvid 

Bjerke huvudarkitekt för Jubileumsutställningen i 

Göteborg 1923. Han var också arkitekten bakom ett 

antal kyrkobyggen och Masthuggskyrkan (1914) kan 

betecknas som hans definitiva genombrott inom svensk 

kyrkoarkitektur. Han deltog även i  restaurations- och 

renoveringsarbeten såsom 1903-1904 och 1952 

i Breareds kyrka. I Simlångsdalen anlade han för sitt 

och hustruns egna bruk den privata trädgårdsan-

läggningen Vargaslätten. 

Johan Persson, som föddes på släktgården Dottrabol, 

började arbeta tidigt, bland annat som snickare. I 

början på 1900-talet tog han över gården och utökade 

verksamheten med biodling. Johan var också politiskt 

engagerad och var med och bildade Breareds 

socialdemokratiska förening och satt  under några år i 

kommunfullmäktige. Hans kanske viktigaste bidrag till 

bygden var att han initierade och ledde förbättringarna 

av flera av traktens vägar: Breared - Flahult - Esmared, 

med väg till Göphult och Bassalt och vägarna Håralt-

Säfsered och Fröböke-Röskebro. 

Hemmansägare 

 Johan Persson 

1877 – 1946 
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Ordförande genom tiderna    

Keramiker 

Göran Olsson 

Mahult 

1933 – 2015 

År 1985 – 1995  

Författare 

Ingrid Persson 

Bexilt 

1925 – 2015 

År 1996 – 1998  

Professor 

Sigurd Erixon 

Stockholm 

1888 - 1968 

År 1938 – 1954  

Elingenjör 

Liane Persson 

Skavbo 

1966 -  

År 2012 – 2013  

Hemmansägare 

Håkan Norrman 

Pickelsbo 

1972 –  

År 2014 –  

Reparatör 

Åke Johansson 

Mahult 

1935 – 2014 

År 1999 – 2007 

Byggnadsingenjör 

Karl-Anders Andersson 

Fröböke 

1941 – 2014 

År 2008 – 2011 

Hemmansägare 

John Johansson 

Torlabo 

1908 – 1994 

År 1955 – 1984  
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80 år med föreningen     

1938 Breareds kulturhistoriska förening bildas den 18 augusti 1938 vid ett 

 möte hemma hos arkitekten Sigfrid Ericson och hans hustru Ruth på 

 Vargaslätten i Simlångsdalen. Initiativtagare är Fredrik Ström. Man 

 fastställer att syftet med föreningen är att utföra och dokumentera 

 kulturhistorisk forskning. Föreningen har sammanlagt 8 möten under 

 dessa inledande år. 

1939  Filosofie kandidat Sölve Nettelbladt utför en serie uppteckningar och gör 

 en del avskrifter av ute i gårdarna befintliga handlingar, varibland ett 

 antal bouppteckningar, totalt c:a 160 sidor. Även preliminära 

 undersökningar i landsarkivet i Lund genomförs som underlag till den 

 tänkta skriften ”Breared  för 200 år sedan”. 

 den 10 till 11 jun anordnas också en större festlighet i dagarna två med 

 festtåg från Mahults bygdegård till festplatsen i Simlångsdalen. Festtåget 

 fick namnet ”Halland genom tiderna”. En del av syftet med festen var 

 att samla in pengar till föreningens verksamhet och behållningen blev 

 hela 933 kronor och 4 öre. 

1940  Filosofie kandidat fröken Maja Ericsson utför uppteckningar rörande 

 brearedsbefolkningens arbetsliv, levnadsförhållanden, byorganisation 

 och bostadsvanor. Resultatet blev 65 maskinskrivna sidor. 

1945  Tre protokollförda möten hålls. Den 3 september hålls ett möte för 

 allmänheten i Mahults bygdegård, där kapten Nils Strömbom håller ett 

 instruktivt föredrag om gyltigemålarna och förevisar ett  stort antal 

 bonader. 

1946  Johan Persson avlider i april och man skriver i styrelseberättelsen för 

 året, att platsen efter honom blir svår att fylla. 

1948  Fredrik Ström avlider i november vilket innebär en stor förlust för 

 föreningen. 

 Gunnar Nilsson i Svalilt överlåter skvaltkvarnen därstädes till 

 föreningen. I och med detta får föreningen en delvis annan inriktning: 

  – förutom att dokumentera och forska om kulturhistoria, även ta aktiv 

 del i att värna om och underhålla befintliga byggnader, miljöer och 

 traditioner. 

1949  Efter omfattande renovering invigs skvaltkvarnen i Svalilt av lands-

 hövding Reimer Johansson den 22 augusti genom att han öppnar 

 dammluckan och släpper på vattnet. Mjölnare var Karl Persson i Svalilt. 

1950  Fridolf Nilsson, Bögilt samt landshövdingskan Karin Johansson 

 väljs in i styrelsen. 
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1951  Den första skriften ”Liv och folkkultur i Breareds Socken”  ges ut i 

 samarbete med Samfundet för svensk folklivsforskning. 

1952  John Johansson, Torlabo väljs in i styrelsen och för ungdomen väljs 

 Märta Nilsson, Torlabo. 

1953 Ingrid Persson och Arne Modeé blir invalda i styrelsen. 

1955 Sigurd Erixon avgår som ordförande efter 16 år och efterträds av John 

 Johansson, Torlabo. 

1957 Föreningen får linbastan till skänks. Karl-Anders och Gerd Andersson, 

 Elsa Karlsson samt i senare tid Johan Karlsson har sett till och vårdat 

 den ömt. 

1958  Den 17 augusti firas 20-årsjubileum på Vargaslätten med högtidstal av 

 professor Sigurd Erixon. Firandet bekostas av familjen Westerberg på 

 Vargaslätten. 

1961  Ryggåsstugan Lurehus i Högalt köps för 100:- Marken upplåts av Bo 

 Svensson, Högalt. 

1963  25-årsjubileum firas vid Lurehus där Folke Olén håller fältgudstjänst.  

  Det första julagillet genomförs hos Bredbergs i Skerkered. 

1966 Första lieslåttern i Bögilt genomförs. 

1967  Tullkvarn i Nybygget inköps för 5000 kronor. 

1968  30-årsjubileum på Haga där Sven Tengnäs håller högtidstalet. Familjen 

 Enerot står för förtäringen. 

1971  Första midsommarfesten hos Astrid och John Johansson i Torlabo. 

1972  Den renoverade tullkvarnen i Nybygget invigs av landshövding 

 Yngve Holmberg. 

1978   Den 23 juli firas 40-årsjubileum på Vargaslätten. Familjen Westerberg 

 bjuder c:a 300 medlemmar på kaffe. 

1980  Minnesstenen på Mattsgård över Fredrik Ström invigs den 13 juli av 

 hans son Folke Ström. 

1981  Boken ”Torp och stugor i Breareds församling” blir klar och ges ut. 

 Boken är ett resultat av ett studiecirkelarbete under  ledning av Erik 

 Svensson i Högalt. 

1984  Föreningen får äntligen ta över gamla lanthandeln Lyckebo efter fem års 

 krångel med arvsfonden och renoveringen kan påbörjas. 

1985   John Johansson avsäger sig ordförandeskapet för föreningen efter 30 år. 

 Göran Olsson, Mahult väljs till ny ordförande. 
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1987  Lyckebo invigs den 17 maj med stora festligheter i byn.  Invigningstalet 

 hålls av Folke Ström, son till Fredrik Ström. 

 I december, efter flera års diskussioner i kommunalfullmäktige, överlåter 

 Halmstad Kommun slutligen gamla småskolan i Simlångsdalen som 

 gåva till föreningen. Drivande för att föreningen skulle få ta över skolan 

 var politikern Bertil Nilsson. 

1988 50-årsjubileum vid Nybyggets tullkvarn med bland annat stor 

 dräktparad. 

1991 Minnesstenen över bonadsmålaren Johannes Nilsson invigs i Gyltige. 

 Invigningstalare är professor Nils-Arvid Bringéus. 

1996  Göran Olsson slutar som ordförande och efterträds av Ingrid Persson i 

 Bexilt. 

1998  Den 15 augusti firas föreningens 60-årsjubileum i Mahults bygdegård. 

 Göran Olsson håller högtidstalet och berättar om föreningens historia. 

 Gunnar Westerberg med maka, Vargaslätten, skänker 10.000 kr. Anna 

 Kretzschmer överlämnar en komplett Brearedsdräkt. 

1999  Ingrid Person avböjer omval och Åke Johansson, Mahult tar över 

 ordförandeklubban. 

2001  Nytt torvtak läggs på Lurehus. 

2004  Skvaltan renoveras på nytt. 

2005  Lieslåttern flyttas till Stenlia. 

2006  Kyrkogårdsvandring på Breareds kyrkogård genomförs i augusti. 

2008  70-år firas med jubileumsfest i Mahults bygdegård, med bland 

 annat visning av dyrbarheter från gamla lanthandeln. Göran Olsson 

 presenterade en resumé över åren som gått och man sjöng en kort 

 jubileumssång också skriven av Göran Olsson. 

  Karl-Anders Andersson, Fröböke tar över efter Åke Johansson. 

2012 Liane Persson, Skavbo, väljs som ordförande. 

2013  75-årsjubileumet firas hela året genom att vid de olika samman-

 komsterna visa inslag från verksamheten. 

2014  Håkan Norrman, Pickelsbo väljs som ordförande. 

  Lieslåttern flyttas till Nybyggets tullkvarn. 

2015 Föreningen får ta över gamla stenbron i Skärkered. 

  Julgillet, som senaste åren hållits i Mahults bygdegård, ersätts av 

 vinterfest som hålls på Tallhöjden i samband med årsmötet i februari. 

2018 Breareds kulturhistoriska förening fyller 80 vilket firas under året 

 med en mängd olika aktiviteter. Bland annat kommer en stor  

 jubileumsfest att hållas den 25 augusti i Mahults bygdegård. 
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Invigning av skvaltkvarnen i Svalilt år 1949   

Den första byggnaden som föreningen fick ta över var skvaltkvarnen i Svalilt. 

Genom ett gåvobrev skänkte hemmansägare Gunnar Nilsson år 1948 kvarnen till 

Breareds kulturhistoriska förening. Ett villkor i gåvobrevet var att den inte 

flyttades från platsen. 

Vid övertagandet av kvarnen var den i ganska dåligt skick med halva taket 

nedfallet, ena långväggen till hälften raserad och spisen nära att falla samman. 

Därför gjorde man redan samma höst de allra mest trängande reparationerna. 

Under sommaren 1949 gjordes sedan en omfattande renovering, som kom till 

stånd endast tack vare frivilliga krafter och generösa gåvor. När renoveringen var 

klar invigdes skvaltan av självaste landshövdingen Reimer Johansson i samband 

med årsmötet den 22 augusti 1949. 

”Det är för Breareds kulturhistoriska förening en glädje att 

ha kunnat medverka till bevarandet av denna gamla 

skvaltkvarn, den sista här i socknen, som var i sådant skick, 

att den varit möjlig att iståndställa med bibehållande i allt 

väsentligt av den gamla byggnaden.” 

En skvaltkvarn är en mindre kvarn med ett liggande 

vattenhjul, som är förbundet med den övre roterande 

kvarnstenen via en vertikal axel. I Sverige var dessa 

Den högtidliga invigningen inleddes med Pettersson 

Bergers ”Jämtlandsmarschen” framförd av Helge 

Jönsson från Fröböke. Efter att Sigfrid Ericson 

redogjort för det omfattande renoveringsarbetet och 

tackat alla som bidragit, framfördes ”Skvaltkvarns-

polskan”. Därefter öppnade landshövdingen damm-

luckan och malningen kunde starta. Mjölnare var den 

80-årige Karl Persson i Svalilt, son till Per Mårtensson 
Kvarnbyggnaden 

som byggt kvarnen. 

År 2004 genomfördes en ny renovering av kvarnen, med 

byte av ränna och lätteverk. Även en nödvändig 

förstärkning av dammen gjordes. Arbetet utfördes av Åke 

Johansson och Folke Svensson. 

kvarnar vanliga redan under tidig medeltid och sannolikt långt dessförinnan. De 

förekommer på sina håll i otroliga mängder. Varje by hade sina egna skvaltor, 

antingen en för varje gård eller en gemensam för ett par gårdar. Här i Svalilt 

fanns för inte så länge sedan inte mindre än fem kvarnar, en nedanför denna och 

tre ovanför. Den översta tillhörde Håralt, den därefter Örnås och de tre övriga 

Svalilt. Den nedersta var gemensam för två av de fyra gårdarna i Svalilt. 

De första skvaltorna här i bäcken byggdes antagligen för många hundra år 

sedan, men den här skvaltan är byggd i mitten på 1800-talet av Per Mårtensson i 

Svalilt. Kvarnstenarna kommer troligen från en äldre skvalta på samma plats. 

Vattenhjulet (Kölvan) 12 



”Liv och folkkultur i Breareds socken i Halland” 

Den första skriften ”Liv och folkkultur i Breareds socken i Halland ”som gavs 

ut 1951 i samarbete med Samfundet för svensk folklivsforskning är ett exempel 

på vad man ville uppnå med forskningen.  

 Sedan kommer ett kapitel om byordningarna i Halland, som sägs vara ett i 

huvudsak outforskat område. Byordningarna beskriver hur byarna var 

organiserade med byalag och åldermän och vilka bestämmelser som gällde. Det 

kunde bland annat handla om hägnader, beten och  torvtäkt på allmänningar. 

Skriften inleds med en kortare beskrivning av naturen i 

Breared och nämner sjökedjan – Gyltigesjön, 

Tuddesjön, Brearedssjön och den största av dem 

Simlången, också den för Sydsverige ovanligt kuperade 

terrängen omnämns. 

Nästa kapitel handlar om en mindre känd bonadsmålare, nämligen Johannes 

Magnus Dahlgren. Han beskrivs som ”En märklig halländsk bonadsmålare” och 

man nämner att hans måleri var starkt påverkat av Johannes Nilssons 

bonadskonst. Vidare berättas det att denne Dahlgren, som var skollärare, blev 

galen när han grunnade på hur han skulle måla själva helvetet.  

Hjärtevads bro 1904 

Skriften fortsätter sedan med en omfattande landsbeskrivning från 1729 av byar 

och gårdar i Breared. Här finns beskrivning av gårdarna i socknen och vilka som 

ägde och bodde i gårdarna. 

Därefter följer en drygt 50-sidig beskrivning av 

prästgården, prästgårdsmiljön och livet i prästgården kring 

sekelskiftet, (1800-1900) med ett stort antal fotografier och 

ritningar. Beskrivningen är sammanställd av Josua 

Mjöberg och Sigurd Erixon under medverkan av syskonen 

Josefson i Prästgården. 

Prästgårdsflickorna 

Omkr. 1905 

Sista kapitlet handlar om en studie över utbredning av 

olika sädesuppsättningsmetoder i sydvästra Sverige. Hur 

man band en kärve på olika sätt och olika sätt att bygga en 

rie. (stapel med sädeskärvar för torkning) 

 Kapitlet ”Brynetavlan – ett säreget liebryne” handlar 

om en studie i södra Sverige av olika utformning och 

benämning av pall med brynsten för skärpning av lie. 

Förekomsten av detta redskap, som fanns i olika 

utformningar och benämningar (brynetavla, brynemärr, 
Bryne fastspänt mellan 

två klotsar 

brynepall, vädjetavla, vädjesäte, vädjehund, vädjeget, sännetavla m. fl.) är ganska 

snävt begränsat till västligaste Småland och södra hälften av Halland. Fördelar 

med anordningen var dels att man inte behövde ha någon medhjälpare som drog i 

veven och  att den inte var lika tung och otymplig som en traditionell slipsten, så 

man kunde ha den med ut på åkern vid slåtter och skörd.   

Rie från Burseryd 

13 



Linbastan i Stenlia    

Nästa objekt som Breareds kulturhistoriska förening fick ta hand om var 

linbastan i Stenlia. Den uppfördes redan i början på 1800-talet och var i bruk 

ända fram till 1920-talet. Breareds kulturhistoriska förening har ställt den i 

ordning och äger och förvaltar den sedan 1957. 

Linbasta är en anläggning för torkning av lin, 

den byggdes av sten, ofta med valv och vanligtvis 

var den inbyggd i en backsluttning en bit bort från 

övrig bebyggelse med tanke på brandfaran. Inuti 

finns en ugn som eldades med ved och som var så 

konstruerad att linet torkade av värmen utan att ta 

I april 1890 startade industriell framställning av jute 

och lin i Oskarström (Jutan) och man kunde nu skicka 

iväg linet för beredning. Vid sekelskiftet 1900 blev 

bomullsimporten också allt viktigare vilket samman-

taget gjorde att användningen av linbastan efter hand 

upphörde. 

Linbastan i Stenlia 

eld. En linbasta består ofta av en bakre del, kallad bastun, där ugnen finns och en 

främre del kallad brydestuan, där man gjorde linberedningen. Här i Stenlia har 

dock aldrig funnits någon brydestua, utan man gjorde beredningen av linet 

hemma på gården. 

Ugnen 

Skäktning, bråkning, häckling 

och färdiga dockor av lin.  

Dalarna c:a 1920 

Blommande lin 

Linberedning är ett hantverk där man förädlar linplantor till fibrer och lingarn. 

Beredningen består vanligen av sju steg: Skörd (ryckning), torkning, repning, 

rötning, bråkning, skäktning, häckling och för tygframställning även spinning 

och vävning. 

Bland andra användningsområden för lin kan nämnas gängtätning och drevgarn. 

En annan viktig produkt som kommer från lin är linolja, som än idag är en viktig 

ingrediens vid impregnering och som bas i färger. 

Skördat lin för torkning 
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Ryggåsstugan Lurehus i Högalt   

Lurehus är i föreningens ägo sedan 1961. Föreningen 

ropade då in stugan med inventarier för 100 kr på 

auktion. Stugan var vid köpet ganska illa medfaren och 

behövde en omfattande renovering. Frivilliga krafter i 

föreningen lade på nytt torvtak, satte i nya fönster och 

monterade nya klädselbrädor. Man tog också bort en 

tillbyggnad med vedbod. Ett äkta hankagäre sattes upp 

som ersättning för stenmuren, som tidigare hade tagits 

Denna vackra ryggåsstuga är belägen alldeles 

vid vägkanten på vägen Ryaberg-Torup (väg 652). 

Den byggdes omkring 1858 av bonden Nils 

Andersson i Högalt. Han var brorson till Sven 

Svensson i Ingemansbo, som på gamla dagar gifte 

sig med Anna Staffansdotter. De fick dottern Anna 

Svensdotter. Sven Svensson avled dock 1858, så 

det blev Anna Staffansdotter som ensam, med sina  

Lurehus 

 bort av vägverket. 

Invändigt återställde man den ursprungliga öppna fyren genom att ta bort den 

senare installerade järnspisen. På väggarna sattes nya tapeter i gammalt mönster 

upp och nytt golv lades in. 

Sanna med dottern Selma i stugan  

på 1940-talet 

Interiör 

två döttrar, Sanna 7 år och Anna 2, år, kom att flytta in 

i stugan samma år. Det berättas att Sanna fick bära sin 

yngre syster Anna på ryggen vid inflyttningen. 

Stugan består av ett enda rum med två små fönster. 

Taket var av stickor och täckt med jord där det växte 

blommor. I anslutning till stugan fanns en vedbod och 

en murad jordkällare med trätak. På tomten fanns 

också en liten trädgårdstäppa med hägg och syren. 

Man kan förstå att det var ganska torftigt i stugan och flickorna fick tidigt ge sig 

ut för att förtjäna sitt uppehälle. Men Sanna, som tagit efternamnet Östergren, var 

mestadels hemma hos modern och arbetade tillfälligt i bygden. Sanna fick 1884 

dottern Selma. Selma Östergren, var en duktig kokerska och flitigt anlitad i 

bygden vid kalas och festligheter. Hon blev stugans sista invånare och avled 1960 

i en ålder av 76 år. 

Lurehus i vinterskrud Lurehus på 1920-talet 

15 

Hankagäre 



Tullkvarnen i Nybygget     

År 1967 förvärvade Breareds kulturhistoriska 

förening kvarnen för 5000 kronor och efter reno-

vering invigdes den 1972 av landshövding Yngve 

Holmberg. Kvarnen är numera hembygdsmuseum 

med en stor samling av gamla verktyg och andra 

föremål på övervåningen. Guidade visningar av 

tullkvarnen genomförs några gånger om året bland Tullkvarnen Nybygget 1:34 

annat i samband med evenemanget öppna stugor i augusti.  

En tullkvarn är en avgiftsbelagd kvarn i motsats till en egen husbehovskvarn, 

gemensam byakvarn eller liknande. Ofta fungerade det så, att kvarnägaren eller 

mjölnaren tullade, det vill säga tog en del av mälden som avgift. Den här kvarnen 

drivs av ett underfallshjul som kräver ganska liten fallhöjd på vattnet. 

Kvarnen är mycket vackert belägen och det är 

förklarligt att Teatersällskapet Skådebanan sommaren 

1928 valde att uruppföra Fredrik Ströms ”Folket i 

Simlångsdalen” här i sin naturliga miljö, där bokens 

huvudperson Sig Folkesson levat och verkat. 

Sluttningen ner mot kvarnen utgjorde en idealisk läktare 

för publiken och föreställningen blev ett minne för livet 

för alla som såg på. År 1980 uppfördes skådespelet på 

nytt vid kvarnen vilket många i bygden kommer ihåg än idag. 

 Den här kvarnen byggdes 1849 av färgaren Carl Magnus 

Unger. Detta framgår av dokument från Häradsrätten i 

Tönnersjö, daterat 18 september 1849, vari man behandlar en 

ansökan från denne C. M. Unger om att få driva den av honom 

nyligen uppförda kvarnen som tullkvarn. 

… ”samt efter vederbörandes hörande pröfva om och  

huruvida samme qvarn må begagnas till laga grund till 

förmalning af andras säd emot tull.” 

 Vid dessa förhandlingar, som ägde rum på plats vid kvarnen, deltog härads-

hövding Daniel Fehrman och åtta nämndemän, samt ett antal grannar och några 

personer som bestridit den gjorda ansökan. 

”Folket i Simlångsdalen” 

spelas vid kvarnen 1980 

….”dels af närmaste grannar Bengt Jacobsson i Mahult, klockaren J.M. Bexell i 

Breared, Sven Nilsson i Sundsholm och Anders Knutsson i Sutarebo, dels och till 

bestridande af den gjorda ansökningen Anders Nilsson, Johannes Nilsson och 

Sven Peter Samuelsson i No. 1 Gyltige samt Jöns Bengtsson, Bengt Jönsson och 

enkan Pernilla Svensdotter i No.1 Weka, de tvenne förre sjelve och den 

sistnämnde genom sin son Peter Borg.” 

 Fortsatta studier av dessa dokument skulle ge fler intressanta uppgifter bland 

annat om hur man tänkte och resonerade kring civilrättsliga frågor på den tiden.   
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Boken ”Torp och stugor i Breareds församling” 

Forskningen i föreningen har fortsatt av och till genom åren och 

1981 utkom boken ”Torp och stugor i Breareds församling” som 

var resultatet av ett mycket omfattande studiecirkelarbete under 

sju år. Medlemmar i denna studiecirkel var, John Johansson, 

Torlabo med makan Astrid, Fridolf och Karl Nilsson, Bögilt, 

Ingrid och Gunilla Pettersson, Högalt, Erik ”Bredhe”  

Andersson i Hästilt, Lennart Erlingzon, Mosilt, och Valdemar 

Nilsson, Göphult. 

”Denna unika bok omfattar en inventering av torp och backstugor inom 

Breareds församling i Hallands län under en tidsperiod av 200 år. Den innehåller  

samtidigt en personförteckning över i bygden boende människor födda 1730 – 

1930.” ”I boken berättas om människor och deras öden i 263 torp och stugor. 

Deras yrken var sockenskräddare, sockenskomakare, vagnmakare, båtsmän etc. 

Vi får även ta del av en känd bonadsmålares liv (Johannes Nilsson, den s k 

Gyltigemålaren) samt följa många levnadsöden. Boken täcker också in den 

period då många lämnade fäderneslandet för att resa till Amerika.” 

”Det fanns ofta stora barnkullar på torpen. Många sökte sig neråt Skåne och 

tog arbete, men för en del blev Nordamerika den stora drömmen. Många 

lyckades bra och det finns nog torpättlingar som sökt sig tillbaka till den lilla 

torplyckan i skogen där deras vagga stått. Kanske fann man endast några ruiner 

efter sitt forna hem, i andra fall ett välvårdat hemman.” 

I början av 1800-talet fanns bara ett 30-tal torp och stugor i socknen, men sedan 

ökade antalet efter hand och speciellt stor var ökningen omkring 1850-talet, men 

avstannade när utvandringen till Amerika tog fart. Från mitten av 1800-talet fram 

till tidigt 1920-tal utvandrade ungefär 1,5 miljoner människor från Sverige. 

Gun-Britt och Bo Svensson, Simlångsdalen har utfört numrering av torpen 

respektive bearbetning av fotografierna. Gösta Brand har genomfört intervjuer 

med folk i Svaliltstrakten om torp och stugor. Arbetet med boken leddes av Erik 

Svensson i Högalt, som också svarat för sammanställning och redigering av 

materialet. 

Runt om i bygden kan man se spår av detta arbete i 

form av skyltar som markerar tidigare torp. Av dessa 

skyltar kan man utläsa att flera av torpen fanns under 

ganska kort tid, 20-25 år eller till och med kortare i 

enstaka fall, medan andra omvandlats till hemman, 

som finns kvar än idag. 

Trots det mycket gedigna arbetet finns det alltid mer att ta reda på och forska 

om, eller som Erik Svensson uttrycker det i sitt förord till boken: 

”Givetvis kan en sådan uppteckning ej bli felfri eller fullständig, men vi hoppas 

dock att den kan bli till ledning för den som vill forska vidare om torpen eller 

stugorna.” 
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Gamla lanthandeln Lyckebo    
Den mest kända av föreningens byggnader är lanthandeln Lyckebo, som man 

fick ta över år 1984. Efter fler års renovering med hjälp av mer än hundratalet 

frivilliga krafter invigdes lanthandeln på nytt den 17 maj 1987 med stora 

festligheter och invigningstal av Folke Ström. Nu säljs här återigen karameller i 

strut och hantverk från trakten och alla som önskar kan få en guidad visning av 

lanthandeln med tillhörande bostad. 

” Det var vi som renoverade, med pensel, hammare, med 

skurhink och med vävstol, och med många andra verktyg 

och mycket, mycket tid, hösten 1984 – våren 1987” 

Den exakta åldern på lanthandeln är inte känd, men vi vet att 

den fanns 1880, samma år som Fredrik Ströms far Per Otto 

Andersson gifte sig med Johanna Maria Ström och de köpte 

Mattsgård, på vars ägor lanthandeln var belägen. 

Otto drev troligtvis affären under några år, men sålde sedan hela Mattsgård den 

11 oktober 1897 till Magnus Gustav Simonsson, som var född i Vrå. En ung man 

från Skenekull, Amon Persson anställdes för att sköta affären. Två år senare i 

september 1899 hyr Amon affären och tar över verksamheten. Av ett brev den 19 

september till hans fästmö, lärarinnan Ida Andersson, som har tjänst i Esmared,  

får vi veta hur affärerna går: 

Amon, Rudolf, Alvar och Ida 

År 1900 gifter sig Amon och Ida. Vid bröllopet bär Ida 

troligtvis den brudslöja och myrtenkrona som finns 

bevarad i huset än idag. Den första januari 1901 föds 

Rudolf och i maj 1903 föds Alvar.  

Man kan utläsa av räkenskaperna att Amon var en 

duktig handelsman och hade förstått att det viktigaste är 

Kära Ida! Eftersom jag nu på kvällen har fått några minuters ledighet så vill jag 

åtminstone sända dig en hälsning, igår började jag min bana som egen 

handlande och det går bra, jag hade 30 kronor kontant och idag har det hvarit 

dubbelt så mycket eller lite mer och så någon kredit.. 

att ha nöjda kunder, det som inte fanns på lagret tog han genast hem. 

Den 2 maj 1903 får Amon och Ida, genom avstyckning från Mattsgård, köpa 

affären med bostad för 3000 kronor. Fastigheten får namnet Lyckebo. 

År 1909 arrenderar Amon en lokal i Mahult och öppnar filial där. Trots namnet 

blir inte lyckan så långvarig, man har bekymmer för Rudolfs ögon, men han 

opereras framgångsrikt på ögonsjukhuset i Göteborg. Sedan blir Amon sjuk och 

opereras även han i Göteborg, tyvärr med dåligt resultat och han avlider den 4 

juni 1916, endast 46 år gammal. Ida får nu ensam hand om de båda sönerna 13 

och 15 år gamla och väljer då att arrendera ut affären till Erik Bengtsson från 

Anderstorp för 800 kronor per år. 
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Man förstår att Ida var en företagsam och duktig kvinna och den 30 juni 1916 

fick hon förordnande om postutdelning i Breared för ett arvode av 360 kronor om 

året. Och i december 1918 skriver hon kontrakt för skötsel av telefonväxeln i 

Breared. I början fanns inte så många abonnenter, men antalet ökade efter hand 

och växelstationen fanns kvar i huset ända fram till automatiseringen på 1950-

talet. 

År 1922, när bröderna är 19 respektive 21 år gamla, tar de 

över affären och verksamheten och driver den vidare under 

namnet ”Bröd. Perssons diverseaffär”. Affärerna går 

fortsatt bra och familjen tycks ha god ekonomi, vilket 

framgår av ett brev från Ida till Alvar, som gör sin 

militärtjänst i Kristianstad 1924: ”När du kommer hem 

nästa gång så hämtar Rudolf dig i sin nya bil” 

År 1937 dör Ida och bröderna får därefter klara sig själva. 

När andra världskriget bryter ut och ransoneringskuponger  

införs tycker bröderna det är för omständligt och jobbigt att 

klippa kuponger och redovisa för myndigheterna så de 

stänger helt sonika affären 1941. Rudolf och Alvar bor kvar 

och hämtar då och då varor som finns på hyllorna men 

mycket blir kvar. 

Under året 1978 blir bröderna sämre och hamnar på 

Sjukhemmet i Oskarström. Där bestämmer de sig för att 

testamentera Lyckebo med inventarier till Breareds 

kulturhistoriska förening. Ett testamente upprättas av 

Oskarströms bank för undertecknande på nyåret 1979. 

Den 30 december blir Alvar sämre och avlider under 

natten. Den 1 januari firas Rudolfs 78:e födelsedag och 

sedan avlider också han. Rudolf och Alvar dör med bara två 

dagars mellanrum och inget testamente är underskrivet. 

Rudolf i sin bil 

framför Lyckebo 

Ransoneringskupong för 

socker 

Eftersom det inte finns något testamente gör Allmänna Arvsfonden anspråk på 

arvet, men lyckligtvis ger arvsfonden med sig efter fem års skriftväxling och 

diskussioner och Breareds kulturhistoriska förening får äntligen överta Lyckebo 

år 1984. 

Lyckebo är nu den fasta punkten i föreningens verksamhet, där man håller 

styrelsemöten och varifrån mycket av verksamheten planeras. Här finns också 

föreningens omfattande arkiv med dokument från bland annat Breareds kommun, 

från föreningar, räkenskaper från affären, betygsböcker från skolorna i Breared 

och mycket, mycket annat. Carl Nilsson, Bertil Karlsson och Mauritz Brorson 

har bidragit till arkivet genom att under åren dokumentera olika evenemang och 

filmat och intervjuat profiler i Simlångsdalen. Arkivet, som organiserats av  

Göran Olsson och Bo Lundevall, utgör en kulturskatt att ösa ur för kommande 

generationer och det är viktigt att vi underhåller arkivet genom att fortsätta spara 

dokument och handlingar.  

Varusortiment från förr 
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Gamla småskolan i Simlångsdalen   

I skolsalen finns också en monter med saker från 

tiden med Breareds hemvärn och Breareds 

Lottakår, vilka båda bildades 1940. Kvar finns 

Breareds hemvärnsförening som inte längre har 

några militära uppgifter.  

I december 1987 fick Breareds kulturhistoriska 

förening skolan som gåva av kommunen och här 

finns nu ett skolmuseum med mängder av gamla 

saker från den allra första skolverksamheten, 

skolbänkar, kateder, orgel, gamla skolplanscher 

med blommor, fåglar och bibliska berättelser, 

kartor, griffeltavlor, skolklocka, läroböcker mm. 

En gammal trälåda med innehåll från den ambulerande tiden finns också bevarad, 

liksom en sparlåda från Sparbanken. 

Gamla småskolan i Simlångsdalen byggdes 1906 på en 

tomt som inköpts två år tidigare för 200 kronor. Skolan var 

sedan i bruk ända fram till 1964. Tidigare hade man en 

ambulerande skola där skolläraren reste omkring och 

samlade skoleleverna i gårdarna efter viss turordning. Men 

i och med att småskolan var färdig, så blev undervisningen 

stationär. Här i småskolan gick man de första skolåren och 

sedan blev man överflyttad till storskolan, som låg på andra 

sidan Mahultsvägen. De tre lärarinnor som verkade här 

under årens lopp och även hade sin bostad i skolhuset var: 

Emina Mårtensson 1906-1933, Fredrika ”Diken” Hallberg 

1933-1940 och Karin Olsson 1940-1964. 

Idén om en obligatorisk och kostnadsfri grundskola går långt 

tillbaka i tiden, men införandet gick ofta ganska trögt trots att 

Sveriges Riksdag år 1842 antog ”Kongl. Maj:ts. Nådiga 

Stadga, angående folk-underwisning i riket”, enligt vilken det 

skall finnas minst en skola i varje socken och en anställd och 

avlönad lärare. Då vid 1800-talets mitt saknade nästan häften 

av alla socknar helt skolundervisning. Skälet till detta var 

bland annat ekonomiskt, kommunerna fick själva samla in 

 pengar till undervisningen och endast mycket fattiga socknar kunde få stats-

bidrag till en del av kostnaderna. 

I Breared hade man ännu 20 år senare inte kommit särskilt lång med att inrätta 

skolor. Därför beviljades år 1862 Breareds församling ett bidrag från Kongl. 

Maj:t. på tre hundra riksdaler till hjälp för att påskynda inrättandet av småskolor 

och den första skolan blev den i Mahult som byggdes 1873.  
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Gamla stenbron i Skerkered 

Gamla stenbron i Skärkered är det senaste 

byggnadsverket som föreningen fått hand om. 

Bron, som utgjorde gränsförbindelsen mellan 

Snöstorps och Breareds socknar, var en del av 

tidigare väg Nr. 90 Halmstad – Ljungby som  

har mycket gamla anor och har haft i stort sett 

samma sträckning under mycket lång tid.  

Skärkeredsbron var den enda broförbindelsen 

över Lillån tills vägen byggdes om och nya bron 

anlades 1956. På 1960-talet var det meningen att 

den gamla bron skulle rivas, men en engagerad 

lokalbefolkning lyckades som tur var rädda den till 

eftervärlden. 

Bron, som kan ses från nuvarande väg 25, är ett 

utmärkt exempel på fin stenhuggarskicklighet, 

med sitt vackert utformade valv. Breareds 

kulturhistoriska förening fick överta ansvaret för 

den år 2015, då Stiftelsen för Simlångsdalens 

kultur- och naturvård avvecklades. 

Grundprincipen för ett stenvalv är att alla krafter, 

som verkar på valvet, måste vara tryckkrafter. 

Under bygget använder man en stödkonstruktion 

av trä, som kan tas bort först när sista stenen är 

lagd. 

Tekniken att bygga självbärande stenvalv är 

mycket gammal. Romarna utvecklade tekniken till 

fulländning och kunde bygga broar och milslånga 

akvedukter i flera våningar. Många av dessa 

byggnadsverk står kvar än idag efter mer än två 

tusen år. 

  

Vägsträckningen år 1830 

Gamla Skärkeredsbron 

Principen för stenvalvsbygge 

Väg nr. 90 riktning mot Halmstad 

Pont du gard – Romersk akvedukt i södra Frankrike 
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Årliga evenemang 

Årsmöte med vinterfest 

I februari börjar vi det nya verksamhetsåret med 

sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi summerar det 

gångna året och väljer styrelse och funktionärer för det 

nya året. Vi väljer också medlemmar i kommittéerna 

för våra olika byggnader. Innan mötet börjar visar vi ett 

mycket uppskattat bildspel med aktiviteter från föregående år. Efter årsmötes-

förhandlingarna bjuder föreningen till fest med god mat och trevlig underhållning. 

Gökotta 

Alla morgonpigga medlemmar inbjuds till gökotta med 

tipspromenad någon gång i maj. Här gäller för arrangörerna att 

hitta ett trevligt ställe och hoppas att göken ger sig till känna med 

sitt go-kå, go-kå. Annars får man i alla fall njuta av frisk luft och 

medhavd kaffekorg. 

Trivselkväll, mysafton och brasafton 

Under året anordnas ett antal träffar, oftast med 

någon form av lokal musikunderhållning. Det är 

trivselkväll i mars i Lyckebo, mysafton i april i 

Nybyggets tullkvarn och i september anordnas 

brasafton i Lurehus. Det är ett utmärkt sätt att 

träffas, umgås och ha trevligt, samtidigt som våra 

byggnader kommer till nytta och får leva upp för en 

kväll 

Kerstin Nilsson och 

Jan Bengtsson  underhåller 

Lyckebodagen 

I maj varje år genomförs Lyckebodagen i samarbete med 

Breareds församling. Den inleds på morgonen med flagg-

hissning, musik, tal och frukost i trädgården. Därefter hålls en 

välbesökt friluftsgudstjänst i Lyckebotältet. Förmiddagen 

avslutas sedan med lunch i församlingshemmet för de som 

önskar.  

På eftermiddagen öppnar vår hantverksgata med försäljning av 

bland annat lotter, plantor, lokala handarbeten och honung.  

Affären håller öppet under hela eftermiddagen 

med servering av kaffe och hembakt bröd och som 

vanligt, försäljning av godis i strut, nymalet kaffe 

och lokala hantverksaltser. Bostaden och skol- 

museet är också öppet för visning under efter- 

middagen och vid Lyckebotältet kan man lyssna till 

skön musik med orkestern Kaos.  
Hantverksgata 

Flagghissning 

Underhållning på Tallhöjden 
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Turista Hemma 

Syftet med ”Turista Hemma” är att alla som bor i och runt 

Halmstad ska lära känna sin hembygd bättre och upptäcka allt 

fantastiskt, som finns att se, göra och uppleva i trakten. 

 I Simlångsdalen anordnar ”Destination Simlångsdalen” en lokal del av 

arrangemanget med en tipsrunda till ett drygt 10-tal företag och föreningar. Här 

kan man söka svaret på de kluriga frågorna och förhoppningsvis vinna ett pris. 

Lyckebo har under flera år varit med som en station på tipsrundan och förutom 

att hitta svaret på frågan, kan besökarna köpa produkter från lokala hantverkare, 

gamla vykort, bonader, marknadskarameller och annat smått och gott. Det finns 

också möjlighet att titta runt i bostaden eller sitta ner en stund över en kopp kaffe. 

Slåttergillen 

Förr utnyttjade man varje liten ängsbit till slåtter, det var ofta en livs-

nödvändighet för att få ihop tillräckligt med vinterfoder åt djuren. På så vis 

behöll man ett öppet landskap, med mycket varierad växtlighet, som gynnade den 

biologiska mångfalden. Idag kan vi se ängar växa igen, eller planteras med skog. 

Därför vill föreningen vara med och hålla liv i traditionen med lieslåtter och 

även föra kunskapen vidare till kommande generationer. Förutom att slå gräset 

vid våra egna byggnader är vi från 2015 med på slåttergille vid Lillared. 

Slåtter vid Lillared Fikapaus vid tullkvarn Slåtter vid Lyckebo 
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Öppna stugor 

En söndag i augusti har vi öppen visning för allmänheten av våra stugor. 

I Lurehus får man, med hjälp av våra kunniga guider, uppleva hur de sista 

inbyggarna bodde och vilka de var. I Nybygget får man reda på hur en tullkvarn 

är uppbyggd och drevs. Här kan man också studera mängder med gamla verktyg 

och redskap, bland annat gammal skomakeriutrustning.  

I gamla småskolan kan man få se en komplett skolsal, 

med kateder, griffeltavla, tramporgel, skolbänkar, 

kartor  läroböcker och mängder av skolplanscher. I 

handelsboden Lyckebo får man höra den spännande 

historien om hur affären och bostaden kom att bevaras 

intakt genom åren. 

 Bostaden i Lyckebo 



Bild- och filmkväll i Mahults bygdegård 

Vad är lämpligare än att samlas till den årliga 

film- och bildkvällen på hösten när det börjar bli 

både mörkare, gråare och kallare ute. Senaste 

hösten väntade Anton Fast inne i värmen och 

bjöd på ett bildspel med proffsiga och andlöst 

vackra naturbilder, där fantastiska vyer och 

närbilder på fåglar och blommor avlöste 

varandra. 

Sedan visade Peter Månsson gamla fotografier 

och vykort från bygden och en film från tiden när 

Bolmenbanan var igång. Många igenkännande 

kommentarer fälldes under visningen när 

åskådarna kunde hjälpa till att identifiera olika 

platser och personer på bilderna. 

Foto: Anton Fast 

Advent i Lyckebo 

Inför adventssöndagarna varje år fejas och pyntas det både i affären och 

bostaden för att man skall ha ett riktigt julfint Lyckebo att visa upp när 

allmänheten bjuds in på varm glögg och pepparkakor. Här finns nu chansen att 

köpa den där sista julklappen man inte hittat hittills! Man kan också passa på att 

beundra hur flitigt tomtarna arbetar i Göran Olssons fantastiska modell av 

tomteverkstad. 

Julkommersen i full gång Ett julpyntat Lyckebo 

Byavandring 

På hösten anordnar föreningen en byavandring i 

någon av de kringliggande byarna. Under 2017 var 

det Håralts tur med Lars Nilsson som guide. Han 

hade mycket att berätta om olika händelser och om 

vilka som bott i de olika gårdarna och torpen i 

svunna tider.  

I år har turen kommit till Mjöalt med Sven 

Håkansson som guide. Nästa byavandring - Mjöalt 

Vintersporttåg till Mahult 1930-talet 
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Styrelsens vision       

Tack vare föreningens och medlemmarnas engagemang och idoga arbete under 

årens lopp har flera gamla byggnader, traditioner och berättelser kunnat bevaras. 

Därför tycker vi det är viktigt att fortsätta arbetet i den anda och enligt de 

intentioner, som fastlades redan av den första styrelsen - att bidra till att beskriva, 

dokumentera, bevara och levandegöra vårt gemensamma  kulturarv.  
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Styrelsen för Breareds kulturhistoriska förening 2018 

Från vänster: Lars Nilsson, Håkan Norrman, Berit Johansson,  Sven Håkansson, Else 

Hansson, Liane Persson, Bo Svensson, Stina Levin, Maria Andersson,  

Tommy Eriksson (infälld)  

För att lyckas med det behöver vi ha många intresserade och 

engagerade medlemmar, samt nå ut till allmänheten med vår 

verksamhet. Det är därför viktigt att vi har ett rikt och varierat 

program under hela året, såsom visningar av våra miljöer och 

byggnader, slåttergillen, byavandringar, bild- och filmkvällar 

mm. 

De nya sociala medierna och en bra hemsida är viktiga 

verktyg för att sprida information om föreningens verksamhet 

till våra medlemmar, såväl som till turister och besökare. På så 

vis kan vi väcka intresse, hos både gammal och ung, att stödja 

föreningen genom att bli medlem.  

Vi vill arbeta för att bevara och visa upp vår fina kulturskatt, i form av 

byggnader, föremål och arkiv, men också verka i nuet och fortsätta att 

dokumentera händelser i nutid och dåtid samt skapa nya aktiviteter, som lockar 

nya människor till vår verksamhet. 

 

Styrelsen för Breareds kulturhistoriska förening 

Program för 2018 



 

• ”Liv och folkkultur volym III i Breareds socken, Halland” 

 Samfundet för svensk folklivsforskning utgiven i samarbete med  Breareds 

 kulturhistoriska förening under redaktion av Sigurd Erixon, Stockholm 1951 

 

• ”Simlångsdalen – Breareds och Snöstorps socknar” 

 Stiftelsen för Kultur och naturvård inom Simlångsdalen. 

 Redigerad av Sven Tengnäs,  Halmstad 1966 

 

• ”Torp och stugor i Breareds församling” – Erik Svensson 1984 

 

• ”En bonadsmålare och hans värld” - Elisabeth Bergelin, Lund 2000 

 

• ”Sigfrid Ericson och Vargaslätten” – Jan Jörnmark, 2018 

 

• Arkivet i Lyckebo: 

  - Styrelseberättelser och protokoll från Breareds kulturhistoriska förening 

    1944 och framåt 

 - Diverse andra dokument 

 

• Wikipedia 

 

• Diverse internetsökningar, bland annat i släktforskningsarkiv 

 

• Göran Olssons sammanställning inför 70-års jubileet 2008. 

  Med kompletteringar av Erik Snygg 2018. 

 

• Årsprogram 2018 för Breareds kulturhistoriska förening. 

 

• Hallandspostens föreningsarkiv 

 

• Samtal/ intervjuer med föreningsmedlemmar 

 

• Fotografier, tavlor i affärsbostaden Lyckebo 
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Källor         





www.hembygd.se/breared 

Jubileumsskrift 2018 08 15-4 

Sammanställd av Torbjörn Levin på uppdrag av styrelsen för Breareds 

kulturhistoriska förening 

 

torbjorn@haralt.se 

 

Ett varmt tack till alla som bidragit med bilder, fakta, berättelser, korrekturläsning och 

synpunkter under arbetets gång och gjort det möjligt att ta fram denna skrift. 
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