
Stora Hult 

Stora Hult är en liten by norr om Vejbystrand och som karakteriseras av 
såväl permanent som sommarstugebebyggelse i ett öppet landskap med 
många stora grönområden samt en fälad och ett kustreservat, båda 
ingående i natura 2000. 
Stora Hult nämns första gången i skrift år 1524 (Hulte). Första delen av 
namnet kommer från ordet stor (Jfr Lilla Hult) och andra delen kommer 
från ordet hult i betydelsen liten skog, skogsdunge. 

Inför laga skiftet 1841 låg det uppe i själva Stora Hults by 11 gårdar och 
det fanns ytterligare 3 hus i närheten. Av dessa totalt 14 fastigheter 
flyttades 7 ut från byn. 
Den mest kända av de sju gårdar, som blev kvar i byn i ursprungligt läge 
är Hultagården. Det är den äldsta i dag bevarade gården i Stora Hult, 
faktiskt en av de äldsta i Båstads kommun. Den byggdes 1783 av Jöns 
Olsson och kallades därför då för Jinsolsagården. 
Av de 7 gårdar som flyttades var det två som flyttades västerut mot 
havet. Längst bort från bykärnan hamnade gården som flyttades till gamla 
f.d. Hovallsvägen innanför Lerviks hamn. Inte långt därifrån, invid 
Lillahultsvägen, byggdes den andra utflyttade gården upp. Båda dessa 
gårdar är, liksom flera andra i området, fortfarande i dag ”ensamliggande” 
i ett utskiftat landskap. 

I och med att marken delades upp vid laga skiftet började man bygga hus 
på utmarkerna. 

Gamlegården byggdes på 1860-talet. Gården kallas så sedan 1930-talet. 
Den har med sina stråtak behållit stilen från 1800-talet. 
Gamlegården, som med sina öppna ägor ligger väl synlig norr om fäladen 
(naturreservat) med betesmark (grönområden) i väster mot havet, är en 
väsentlig del av Stora Hults gamla kulturlandskap. 
Fäladen liksom grönområdena betas fortfarande av hästar och får som 
bevarar odlingslandskapet från skiftestiden. 

I söder ligger den välbevarade gården ”Saltör”, dit Viggo Zadig kom 
vandrande längs kusten i början av förra århundradet. Gården byggdes i 
slutet av 1800-talet och har på angränsande grönområden kvar den 
skogsdunge, som sticker ut lite mot naturreservatet vid stranden och som 
inte bara Viggo Zadig fastnade för. 

Lite längre norrut ligger ”Börjessons gård”, från mitten av 1800-talet, med 
öppna grönområden runtom. 

Förutom de grönområden, som ligger kring de gamla gårdarna och som är 
en förutsättning för att man ska kunna se de friliggande gårdarna i 



landskapet, finns i Stora Hult även andra öppna ytor som på ett markant 
sätt ger Stora Hult sin speciella öppna karaktär. På många av 
grönområdena betar får, andra användes för promenader och några utgör 
en naturlig förbindelse med grannorten Vejbystrand. 
Områdena fick sin status som grönområden år 1976. De stamfastigheter 
som ägde marken i Stora Hult och som ville avstycka denna för 
sommarhusbebyggelse, blev tvingade att utan ersättning avstycka några 
”tomter” som grönområden till allas gagn. 

Kultur- och fritidsnämnden i Båstads kommun tog 1998-2000 fram ett 
kulturmiljövårdsprogram, som fastställdes av kommunfullmäktige i 
augusti 2000. 
I detta kulturmiljövårdsprogram finns Stora Hult med som nummer 2 i 
kommunen och som enda område ”med höga kulturhistoriska värden” i 
Förslövs socken. Som särskilt kulturhistoriska värden i Stora Hult har 
angivits ”by i ursprungligt läge med traditionell bebyggelse, hävdad 
naturbetesmark, äldre gårdar i skifteslandskap”. 

Ort med mycket historia 
Stora Hult är en ort med mycket historia. 
Några hundratal meter ut i vattnet syns resterna av Grytehamn. 
För Bjärehalvöns del är det år 1562 som vi första gången finner en 
skriftlig precisering av en bondehamn. Hamnen ”Grytan” nämns då i ett 
kungligt brev från den 25 november. 
Grytehamn eller Grytan är i dag en sänka i havet, ca 300 meter från Stora 
Hults strand, och den ser ut som en rundbottnad gryta. Ursprungligen var 
hamnen ett stenrev, som naturen själv danat. Innanför revet var det 
djupt. Stormarna hade där transporterat bort sanden. Idag syns revet vid 
lågvatten, men även vid normalt vattenstånd syns den stora Grytestenen i 
södra delen av revet tydligt från land. Storahultsborna bättrade under 
1670-talet på revet och det byggdes ut norröver. När isen en vinter låg 
tjock körde man ut 1000 lass sten. När våren kom, solen smälte isen och 
stenarna föll i, hade man underlaget till hamnen. 
Grytehamn var på 1500-talet den mest frekventerade vedhamnen på 
Bjäre, då den danska kungens egna skepp hämtade veden där. Det var 
energikris i Danmark. 
På 1600-talet hade Grytehamn sin storhetstid. Mellan åren 1640 och 1660 
fanns det 21 fartyg hemmahörande i Grytan, men endast 10 i Båstad. 
På stranden innanför Grytan byggdes skutor av ek och fur. Här låg även 
ett tegelbruk. När båtar skulle sjösättas drogs rep från skeppet och genom 
tre öglor som satts fast ute på Grytesten. Hästar spändes för repen, 
travade inåt land och drog fartyget ut i havet. Hålen där de tre öglorna 
satt fast på Grytesten finns kvar än i dag. 
År 1998 hittades på Stora hults strand en spantdel från ett vrak. Med 
anledning av detta och ett liknande fynd 1999 genomfördes samma år en 
undervattenskartering i havet utanför Grytehamn av personal från 
Fotevikens museum. För någonstans här ute ligger Stora Hults eget 



”vedskeppet Brasa” för att nu citera Mosebacke Monarki. Det är man 
övertygad om. 

Längre bort mot Grytskären i norr syns den lilla kobbe som Skäragubben 
byggde ett hus på år 1921 efter att ha kommit i roddbåt från 
Kalmartrakten. Ett hus som höststormen tog i november samma år. 
I backen bortom fäladen ligger fortfarande stugan Backahult i nästan 
oförändrat skick, där Tre Rosor (Nordvästra Skånes Tidningars grundare) 
bodde och som var mest känd lokalt för att han alltid körde bil de 150 
meterna ner till stranden för att bada. 
Vid slutet av Ernst Wigforss väg ligger fortfarande den stuga som 
finansminister Wigforss köpte i början av förra århundradet och där han 
vistades varje sommar. 

När vägarna i Stora Hult i början av 1980-talet fick sina namn, var man 
klok nog att ge varje väg ett namn, som på något sätt speglar historien i 
området. Vägarna uppkallades efter personer som bott och verkat i Stora 
Hult. Ernst Wigforss och Mor Botilda, Tre Rosor och Pilla, stor som liten, 
hög som låg. På så sätt får vi som bor här i dag en förankring i tiden. 
Skyltar med texten Hövelvägen, Lergravavägen och Påskaliden påminner 
oss dagligen om flydda tider. Genom vägnamnen är vår lokala historia 
mer levande än den annars skulle ha varit. 

 



Emil Nilssons äng 
I främsta linjen längs Allmänningen, mellan Vindstigen och Nabbavägen, ligger den gård (A) där Emil Nilsson (1891-
1954) bodde. Gården byggdes strax före 1920. Marken öster och söder där om tillhörde gården. Jorden var mager, den 
födde inte mer än ett par kor och en häst.

Jämte lantbruket sysslade Emil Nilsson med fiske, ofta tillsammans med den inneboende Jan Petter Andersson, 
skäragubben kallad. 
 
Den 10 februari 1924 var de ute på Skäldervikens is, när den plötsligt sprack upp. I den hårda vinden drev de på isflak ut 
mot öppna havet. Först klockan 8 påföljande morgon, efter 16 timmar på isflak i kyla och mörker, räddades Emil Nilsson 
och hans kamrat av lotsbåten Viken, norr om Hallands Väderö.  
 

Emils hustru, Alfrida, intervjuades i Engelholms Tidning. 
”Sjömanshustrur måste vänja sig vid tanken att deras män 
äro utsatta för faror, och fru Nilsson har vid mer än ett 
tillfälle under sitt äktenskap med knapp nöd återfått sin 
man från hans farofyllda färder, men en sådan natt som i 
söndags har hon aldrig förut upplevat.”

Emil Nilssons äng är en del av gårdens ursprungliga 
mark och den används i dag som fotbollsplan och för 
strandföreningens midsommarfester.

Stora Hults Strands samfällighetsförening 
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Wigforss ängar 
Ernst Johannes Wigforss föddes i Halmstad 1881, där han 1899 tog studenten. Han blev riksdagsman först år 1919, 38 år 
gammal. Ernst Wigforss var finansminister i två perioder, åren 1925-1926 i Hjalmar Brantings regering och åren 1932-1949, 
först i Per Albin Hanssons regering och från 1946 i Tage Erlanders. Under 1930- och 1940-talen dominerade han tillsammans 
med Per Albin Hansson svensk politik och var en av arkitekterna bakom ”Den svenska modellen”. 
Wigforss kom till Stora Hult första gången 1919, då han köpte stugan (A). Stugan hade tidigare legat vid nuvarande 
Hultavägen och då kallats för ”Laxahuset”. Under de närmaste åren byggdes stugan ut i flera etapper. 
Wigforss tillbringade alla somrar i stugan, där han enligt egen utsago kunde dra sig ”undan från siffrornas myriader”. 
För att få lugn och ro förvärvade Ernst Wigforss ytterligare mark söder om sin stuga, från Viggo Zadig. 
Efter pensionen bodde Wigforss stadigvarande i Stora Hult.

En journalist frågade Ernst Wigforss på äldre dagar om han var 
nöjd med sitt livsverk?
- Ja och nej, svarade Wigforss. Jag är fortfarande missnöjd! För 
att alla inte har det så bra som jag.

Ernst Wigforss dog 1977. 

Ernst Wigforss ängar är en del av den mark som tillhörde stugan 
och används i dag som promenadstråk och för fritidsaktiviteter. 
Tidvis betar där även ryafår.
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Idas äng 
Ida hette Ida Olsson och var född 1873 i Faxeröd norr om Västersjön. Hon var gift två gånger. Båda gångerna hette hon 
Svensson i efternamn. Hon sa alltid: 
- Det är ju konstigt, vad dom har gjort det fel på kyrkobokföringen, för där står det alltid ”född Svensson”. Jag är född 
Olsson! 
Hennes första man hette Johannes Svensson. Med honom var hon gift i 15 år och fick sex barn. Efter Johannes död flyttade 
Ida 1909 till Stora Hult och gifte sig med sjömannen Olof Svensson. Med honom fick hon ytterligare tre barn. Han kallades 
för Idas Ola och hon för Olas Ida.

Gården (A), i vilken de bodde, bestod av boningshus, stall och hönshus. Boningshuset låg där nuvarande Idas väg går, tvärs 
över nuvarande Saltörsvägen. Det brann ner 1925, troligen efter ett åsknedslag. De övriga husen låg på var sin sida av 
Saltörsvägen, så att gården bildade ett U åt söder. De två sistnämnda byggnaderna finns där än i dag och är sedan länge 
ombyggda till boningshus.

Ida hade mark mellan Lönborgs väg och ända ner till den s.k. 
kohagen vid stranden. Hon ägde en ko, Lydia, och någon gris, 
till husbehov. Betesmarken fanns kvar ända in på 1960-talet. 
Men området var vattensjukt. En anledning till detta var att det 
förr fanns en bäck där Idas väg nu går.
På äldre dar var Ida orolig för att hon skulle hamna på 
ålderdomshemmet om hon blev sjuklig. Men släktingarna 

ställde upp och Ida kunde bo kvar på gården till 1967, då hon 
dog 94 år gammal.
Idas äng är en del av gårdens ursprungliga mark och den bildar 
i dag tillsammans med angränsande grönområden den typ av 
öppna ytor som är så karakteristiska för Stora Hult.
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Johan Börjessons äng 
”Börjessons gård” (A) kom till vid mitten av 1800-talet. Sven Petter Bengtsson uppförde mangårdsbyggnaden, genom 
att montera ner en gård i Vejby, där han arbetade som dräng, och bygga upp den på nytt i Stora Hult. Först byggdes 
huset som låg längst norrut, i öst-västlig riktning, därefter längan mot väster. Logen i öster byggdes 1900. År 1923 
revs längan i väster och ett nytt hus byggdes, som kom att innehålla dels stall och dels boningshus för uthyrning till 
sommargäster. 
När Johan Albert Börjesson (f. 1879 i Magnarp) gift sig med Emelie Svensson (f. 1877), dotter till Sven Petter 
Bengtsson, flyttade paret in i gården, där de bodde tillsammans med Emelies föräldrar. De fick 8 barn, som kallades 
för Bengtssons Emelies glyttar, aldrig för Börjessons barn. 
Parallellt med jordbruket arbetade Johan Börjesson bl.a. med att bygga Kronprinsessan Victorias Kustsanatorium i 
Vejbystrand.

Johan Börjesson var den sista som använde kor till 
att dra plog och vagn. Personer som varit ute och 
festat och som kom hem vid 4-5-tiden på morgonen 
kunde möta Börjesson, när han gick med sina två kor, 
som betade i vägkanten.

Till gården hörde, när den byggdes kring 1850, 
4 hektar mark, varav 1,5 hektar var åker och 
resterande 2,5 hagmark. Förutom tre kor fanns det 
då två hushållsgrisar, fyra får och tjugo höns på 
gården.

Johan Börjessons äng är en del av gårdens 
ursprungliga mark och den bildar i dag tillsammans 
med angränsande grönområden den typ av öppna 
ytor som är så karakteristiska för Stora Hult.
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Lönborgs skog 
Sven Lönborg föddes i Kristberg i Östergötland den 16 mars 1871. 
Till Stora Hult kom han med familj sommaren 1914 och betraktas som en av områdets första egentliga badgäster. 
Familjen hyrde stugan (A) invid nuvarande Stora Hultsvägen och efter en sommar köpte Sven Lönborg huset. 
Efter studier i Uppsala och kartografiska arbeten kom Lönborg 1903 till Göteborg som t.f. professor i geografi. 1904 
blev han rektor vid Göteborgs Högre Samskola och senare lektor vid Latinläroverket. Han utgav ett flertal skrifter och 
medverkade ofta i Handelstidningen.
Sven Lönborg dog den 11 april 1959.

Lönborgs skog ingick som en del av den mark som Sven Lönborg 
köpte till sin stuga under 1920-talet. Dock fanns där ingen skog 
då. Skogen planterades av Lönborg. Plantorna köpte han från 
plantskolor i Göteborg och – bl.a. ek och tall - från Ranviks 
plantskolor i Båstad 

Lönborgs skog används i dag som promenadstråk. Dessutom 
betar där ryafår.
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Santesa fälad
Mitt i Stora Hults gamla by låg det en gård fram till laga skiftet 1841. Då flyttades gården ut från byn i nordöstlig riktning, 
norr om vägen som går i riktning mot Karstorp. Vägen heter i dag Kardehusvägen.  

Sante Karlsson föddes i Västra Ljungby 1893. Santes far, Karl Svensson, 
förvärvade 1920 ovan nämnda gård åt sonen, som drev gården till något år 
in på 1950-talet. Sante Karlsson var gift med Agnhild, från Vejby, född 1896 i 
Usa. 

Förutom åkermarken hörde ett större område på cirka 10 tunnland i Stora 
Hults strand till gården. Jorden, som allmänt kallades för ”Santesa fälad”, 
gränsade till Emil Nilssons ägor i norr och Thure Janssons i söder och 
omfattade området från strandallmänningen i väster ända upp till åkrarna i 
öster.
 
Sante Karlsson hade vid mitten av förra seklet sina tre kvigor och mjölkkor på 
bete på fäladen. Vissa år var delar av marken uppodlad. Vartannat år sattes 
potatis och vartannat år såddes råg.

Santesa fälad är en del av gårdens ursprungliga mark och den används som 

promenadstråk. 
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Stora Hults fälad 
Fälad är gammal skånska och betyder höglänt, ouppodlad, skoglös men gärna ljungbevuxen betesmark. Uttrycket 
härstammar från byalagens tid och betecknade då den för byns innevånare gemensamma utmarken, där boskapen betade. 
Utmarkerna skiftades år 1802. Som ett resultat av detta delades den gemensamma betesmarken upp och fäladen kom då att 
tillhöra den äldsta i dag bevarade gården i Stora Hults by, Jinsolsagården, som numera heter Hultagården. Fäladen var inte 

längre gemensam betesmark.

Över den lätt sluttande fäladen går en bäck, Långhultsfallet, som kommer från 
Långhults åkrar i öster. Bäcken, som tidigare kallades för Rullabäcken, ger 
växtligheten fuktighet och grönska och den försåg i gamla tider de betande djuren 
med dricksvatten. 
År 1946 såldes fäladen till AB Grönwalls Läderfabrik i Ängelholm för 35.000 kr. 
Grönwalls var på jakt efter en större tomt för semesterbostäder åt sin personal. 
Risken var nu uppenbar att fäladen skulle styckas och bebyggas. Därför bildade 
några sommargäster och grannar till fäladen 1949 Föreningen Stora Hults Fälad ”för 
dess bevarande åt framtiden i orört skick”. Avsikten var att köpa fäladen. Föreningen 
gick ut med ett upprop i Stora Hult där intresserade kunde teckna andelar. År 1953 
köpte föreningen fäladen för 29.150 kr. Föreningen hade inte lyckats samla in hela 
summan utan tio personer i föreningen tog ett borgenslån på 10.000 kr. 
Föreningen försökte nu ”ge bort” fäladen till Riksantikvarieämbetet, mot inlösen av 
borgenslånet. Det gick inte. I stället blev det Svenska Naturskyddsföreningen som 
1956 köpte fäladen för 8.000 kr. Den 21 oktober 1959 fridlyste Länsstyrelsen fäladen 
såsom naturminne. Med en förlust på drygt 20.000 kr hade Föreningen Stora Hults 
fälad nått målet, att fäladen skulle få förbli orörd även i framtiden. 
Stora hults fälad är i dag naturreservat.

För att inte fäladen ska växa igen betas den under sommarhalvåret av häst och 
ryafår.
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Tre Rosors ängar 
När Thure Jansson under en tågresa 1925 i Skåne såg Skäldervikens vatten utbrast han:
- Här skulle jag vilja bo!
Två år senare köpte Thure Jansson Engelholms Tidning och lade under de nästkommande åren grunden till det som senare 
blev Nordvästra Skånes Tidningar, och som blev samlingsnamnet på sex olika lokaltidningar. 

Som tidningsägare gick Thure Jansson med i Tidningsutgivareföreningen. Vid en 
sammankomst blev det en häftig debatt. Det var då en av hans meningsmotståndare 
döpte honom till Tre Rosor, efter den stridbare opportunisten Ture Jönsson (Tre Rosor 
kallad), som 1497 deltog i upproret mot Sten Sture d.ä. Thure Jansson började därefter
använda Tre Rosor som sin signatur i NST. 
Efter tidningsförvärvet bosatte sig Thure Jansson i Ängelholm. Sommaren 1933 
hyrde han in familjen i Gamlegården (B) i Stora Hult. Några år senare förvärvade han 
Gamlegården med tillhörande mark, från nuvarande Mor Botildas väg i norr till Badstigen 
i söder. 

Redan 1934 beställde Thure Jansson två monteringsfärdiga hus, som han lät uppföra 
i vinkel på krönet (A) av den sluttande delen av den nyförvärvade marken öster om 
Gamlegården. Huset fick namnet Backahult.

Tre Rosor avled i oktober 1971, 85 år gammal.

Tre Rosors ängar ingick som en del av den mark som Thure Janssons förvärvade från 
Gamlegården och den används i dag främst som betesmark för gutefår.
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Viggo Zadigs stig
I början på 1910-talet fattade fil. mag. Viggo Zadig (1880-1973) tycke till den steniga kusten norr om Vejbystrand. Han hyrde 
ett par somrar i dåvarande Gummessons hus nere vid kohagen. 1913 förvärvade han den Dárellska gården som han sedan 

ger namnet Saltör (A). Gården var från mitten av 1800-talet och köptes år 1861 
av Sofia Dárell, som dock senare sålde den vidare. Till gården hörde en del mark 
inåt land österut. Viggo Zadig förvärvade år 1920 även en angränsande övre gård 
(nuvarande hörntomten vid den norra delen av Idas väg och Hultavägen). Denna 
kallade han Hultör (B). 
Viggo Zadig var en av områdets första egentliga badgäster och han tillbringade alla 
somrar i Stora Hult. 
 
Viggo Zadig undervisade i nordiska språk och hade besökt Island många gånger. 
Han var dessutom mycket intresserad av trädgårdsskötsel och jordbruk. Han 
började med linodling och gjorde också en liten skrift om Hör  
(Lin) där han bl.a. skriver om grannen Pella. 
 
Gården arrenderades ut under en del år och under 1920-talet planterade Viggo 
skogen söder om nuvarande Pillas väg.  En av anledningarna till att Viggo Zadig 
köpte Saltör var att han tänkte starta en internatskola, för att stadspojkar skulle få 
lära sig så och skörda, ha hand om djur och lära sig trädgårdsskötsel.

Men det blev aldrig någon jordbruksskola i Stora Hult. Viggo Zadig fick avsluta sin 
lärarbana för att ta över ledningen för släktens företag i Malmö, M. Zadigs Kemisk 
Tekniska Fabriker, som bl.a. tillverkade tvål och parfymer.

Viggo Zadigs stig går i huvudsak längs kommungränsen och används som 
promenadstråk. Längs stigen växer det backsippor. Det lär vara den enda plats på 
Bjärehalvön där denna fridlysta blomma förekommer så nära havet.

Stora Hults Strands samfällighetsförening 
www.storahult.com
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