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Julklappstips 

”Plats på scen!” 
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Bo Keck heter föreningen Gamla 
Halmstads nyvalda styrelseledamot. 
Som Halmstadbo sedan födseln på 
Väster och sedan många år verksam i 
Halmstad – såväl genom sitt yrke som i 
en rad föreningar – är han säkert känd i 
staden med omgivningar. 
  -Jag var lite tveksam först när jag fick 
frågan, men kände sedan att jag ville. 
Går man in i en ideell förenings styrelse 
tycker jag man ska vara aktiv och för-
söka tillföra något. För min del kan det 
bli att bidra med mina förenings-

erfarenheter och skriva till årsboken,  
säger han. 
  Bo är något av ett ”föreningsproffs”. 
Utöver sitt nya uppdrag i föreningen 
Gamla Halmstad är han aktiv i redak-
tionskommittén i Söndrums hembygds-
förening där han tidigare varit ordfö-
rande och vice ordförande i föreningen 
S:t Olofs kapell, för att bara nämna 
några föreningar. 
  Efter pensioneringen från dåvarande 
Landstinget Halland har han inte dragit 
ner på aktiviteten. Bland annat har han 

nyligen blivit klar med och disputerat 
på en doktorsavhandling i idé- och lär-
domshistoria om Halmstadgruppen vid 
Lunds universitet. 
  Men inte nog med det – sammanlagt 
har han läst 315 poäng i vitt skilda  
ämnen genom olika kurser vid Hög-
skolan i Halmstad. 
-Det var väldigt trevligt att träffa och 
grupparbeta med nybakade studenter i 
de olika kurserna, säger Bo Keck. 
                        fortsättning på nästa sida…... 
 

 

”Föreningsproffs”  
nyvald i styrelsen. 

 
Bo Keck: ”Går man in i en ideell  

förenings styrelse tycker jag man ska 
vara aktiv och försöka tillföra något”.  



Det har inte enbart blivit akademiska 
studier. Han har också varit med om 
att skriva de båda böckerna om Tylö-
sand respektive Frösakull – den senare 
tillsammans med den kända Halmstad-

profilen Eric Rasmusson. 
  -Främsta anledningen till att tacka ja 
till styrelseposten i Gamla Halmstad är 
förstås att jag gillar historia. Halmstad 
och Söndrum ligger nära varandra och 

kanske kan jag skriva något till årsbo-
ken som berör båda.  
 
                                            Anders Aili 

Vintern för 85 år sedan var ovanligt 
sträng. Halmstad blev detta år bas för 
militära flygspaningar över västkusten. 
Flera rederier hade anmält sina fartyg 
som saknade. Första spaningsflygning-
en startade den 15 februari och ett 35-
tal infrusna fartyg upptäcktes i Katte-
gatt. Genom olika signaler från besätt-
ningarna fick flygarna reda på vad farty-
gen behövde hjälp med. Det kunde 
handla om reservdelar till skadade ro-
der och propellrar, önskemål om kol, 
mat och dryck med mera.  
  De två planen lastades med proviant 
om 75 kilo per paket. Först försökte 

man kasta ner paketen med hjälp av 
fallskärmar, men de gick oftast sönder. 
Då övergick man till att under flygning 
på låg höjd fira ner paketen på isen i 
långa linor – inget ofarligt tillväga-
gångssätt för piloterna. Hjälpen upp-
skattades: flaggor gick i topp, mössor 
slängdes i luften. Fartygen signalerade 
om allt möjligt – önskningarna målades 
i jättebokstäver på isen. En dansk skep-
pare målade: ”Tobaken är slut”.  Ett 
annat fartyg målade en lång lista över 
olika matvaror som behövdes. 
  Operationen var komplicerad ef-
tersom fartygen drev med isen och 

kunde råka i kritiska situationer. Flyg-
styrkan utökades efter hand och kunde 
undsätta fartyg även i Öresund och 
farvattnen söder om Skåne. Här var 
fartygen många fler och önskemålen 
stora. 
  Isspaningen från Halmstad pågick till 
den 13 april. 
                                      Kerstin Wedin 
 
Källa: Eric Hägge, Isvintern 1929 – spännande 
tid för flygspanande militärer. GHÅ  1979, 
s.103-106. 

 

Isvintern 1929 

 
 
 
 
Det första flygplanet 
anländer till Halmstad. 
Snart ska hjälpsänd-
ningar till de infrusna 
fartygen lastas ombord. 

God Jul och 
Gott Nytt År! 

 
 

Julkortet är skickat till 14-årige  
Hugo Larsson, Mammarp, Laholm  

från vännen Algot.  
Det är poststämplat i Halmstad  

den 23 december 1917. 



”Förenings-
proffs” nyvald i 
styrelsen 
 
 

Ordföranden  
har ordet 

Åter en krigsjul! 
 
Sedan 1939 ha människorna i början med bävan och sedan 
med hopp, vid varje midvinter sagt varandra om den hem-
sökelse som övergår världen: Till nästa jul är det fred! Men 
önskningarna ha gäckats och förhoppningarna grusats. Vi 
fira alltså i år den sjätte krigsjulen. Vi göra det alltjämt med 
bibehållen frihet och fred. Förhoppning om ett krigsslut i 
Europa under det år som kommer närmar sig förvissning, 
så långt mänskliga kalkyler nå. 
(Hallandsposten 23 december 1944) 
 
 

 

Fridfull jul både hemma och ute 
 
Den första fredsjulen på sex år firades i Halmstad på övligt 
sätt utan några störande sensationer. Polisen hade under 
helgen en enda fyllerist. På post och järnväg har man haft 
det livligt men inga större förseningar uppstodo. Allt har 
gått sin gilla gång. Julafton klädde sig  ovanligt nog i snö-
skrud men snön låg icke kvar till juldagen. Det har varit 
ganska mycket folk i julottan men dock icke så mycket som 
under krigsjularna. Det är Medelson som börjat sova igen 
sedan krigsårens spänning gått över och den andliga bered-
skapen börjat synas honom onödig.  
(Hallandsposten 27 december 1945) 

Krigs– och fredsjul i Halmstad 

Ägaren till Hellbergs cigarraffär, Hans Hellberg och en expedit med tobakskuponger från andra världskriget. Byggnaden brann ner  
den 7 mars 1981. Huset var mest känt under benämningen ”Hellbergs hörna”.  
Flera krigsvintrar var snörika. Här har mor och barn gett sig ut på promenad.   

Ett nytt verksamhetsår har just startat 
för Gamla Halmstad. Det var ett välbe-
sökt årsmöte där vi fick en ny medlem i 
styrelsen, Bo presenteras på annan plats 
i Halmstadbudet. Årsboken som ni får 
samtidigt med detta Halmstadbud är 
som vanligt en blandad kompott med 
artiklar från stadens grundande på  
1300-talet till berättelser om personer 
och företeelser som är verksamma 
ännu idag. Men det är så vi i styrelsen 
vill ha det och vi har förstått att det är 
också så ni läsare vill ha det.  
  Sedan skulle jag kunna skriva samma 
sak som jag skrev för ett år sedan, att 
Brogatan är en stor byggarbetsplats där 
man knappt kan ta sig fram. Men nu är 
det den västliga delen av Brogatan  
 
 

utanför den gamla staden man arbetar 
på. Vi får hoppas det blir lika bra som 
det arbete som gjordes för ett år sedan. 
Den delen av Brogatan som är iord-
ninggjord har blivit bra, det är betydligt 
trevligare att gå och cykla där nu.  
 
 
 
 
 
 
 
Dessutom resulterade förra årets arbete 
i en arkeologisk utgrävning som gett 
oss ny information om det äldsta 
Halmstad, givetvis kan ni läsa om det i 
årets årsbok. 
   
 

  Vi har i flera år stått och värvat med-
lemmar en helg i december då den nya  
årsboken kommit från trycket. I år blir 
det den 13 och 14 december, vi har 
tidigare stått i gången utanför Bokia, 
eller Akademibokhandeln som de nu 
heter. Denna plats är nu omgjord till 
butiksyta och Sportbar. Därför kom-
mer vi i år att stå inne i Akademibok-
handeln, kom gärna förbi och prata 
med oss. Att träffa våra medlemmar 
och lyssna på er är lika viktigt för oss 
som att sälja fler medlemskap. 
 
                                          Sven Johansson 
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Hemsidan 
Titta gärna in på Gamla Halmstads hemsida.  
www.gamlahalmstad.se Vår ambition är att ständigt 
uppdatera den så att innehållet fortlöpande förnyas. 
 

 
Stödjande medlemskap 
Anhörig till medlem kan bli stödmedlem. Sätt in 50 kr 
på bg: 308-5081. Årsbok och HalmstadBudet erhålles 
genom den anhörige. 
 

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna! 

Föreningen Gamla Halmstads Årsmötesprotokoll 2014-10-07 

§  1     Årsmötets öppnande 
           Ordförande förklarade årsmötet öppnat. 
§  2     Godkännande av dagordning 
           Dagordningen godkändes. 
§  3     Val av mötesordförande och mötessekreterare 
           Årsmötet valde Sven Johansson till mötesordförande och 
 Ilse Holm till mötessekreterare. 
§  4     Val av justerare tillika rösträknare 
           Årsmötet utsåg Siv Bergenek och Sven Ek till justerare  
 tillika rösträknare. 
§  5     Verksamhetsberättelse och bokslut 
           Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelse och 
 bokslut med godkännande till handlingarna. 
§  6     Revisionsberättelse 
           Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning 
 enligt årsredovisningen. 
§  7     Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2013-
 2014. 

Föreningens revisorer har inkommit med revisionsberät-
telse vari årsmötet föreslås bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
för den tid revisionen omfattar. 
Årsmötet beslutar enligt förslaget. 

§  8     Val av ordförande 
           Valberedningen föreslår omval av Sven Johansson som 
 föreningens ordförande. 
           Årsmötet beslutar enligt förslaget. 
§  9     Val av nio styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår omval av Torgny Ahlgren, Kersti 
Nilsson, Kerstin Wedin, Stefan Gustafsson, Anna 
Holmström, Ilse Holm, Anders Aili och Sigge Ohlsson. 
Valberedningen föreslår nyval av Bo Keck.  
Årsmötet beslutar enligt förslaget. 

§ 10     Val av revisor och revisorssuppleant 
Valberedningen föreslår omval av Ulf Skoglund som revi-
sor och Sven-Ola Carlsson som revisorssuppleant. 

Årsmötet beslutar enligt förslaget. 
§ 11     Val av valberedning 

Årsmötet beslutar utse Göran Hegen, Börje Winstrand 
och Anders Carell till valberedning med Göran Hegen 
som sammankallande. 

§ 12     Val av representanter i Stiftelsen Mellgrenska Huset 
           Årsmötet beslutar att utse Thore Jönsson och Anders  
 Bergenek. 
§ 13     Val av representanter i Stiftelsen Sköldska Huset 
           Årsmötet beslutar att utse Anders Bergenek och Bo 
 Lennart Nilsson. 
§ 14     Fastställande av verksamhetsplan med budget för 
 verksamhetsåret 2014/2015 
           Ordförande redovisar förslag till verksamhetsplan med 
 budget för verksamhetsåret 2014/2015. 
           Årsmötet beslutar enligt förslaget. 
§ 15     Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2014-
 2015.  
           Styrelsen föreslår oförändrad avgift. 
           Årsmötet beslutar enligt förslaget. 
§ 16     Motioner 
           Inga motioner har inkommit. 
§ 17    Övriga frågor 

Lasse Ohlsson framförde ett tack till föreningen för stödet 
för Najadens bevarande. 

§ 18     Mötet avslutas 
           Ordförande förklarade årsmötet avslutat. 
 
Sven Johansson   Ilse Holm 
Mötesordförande   Mötessekreterare 
 
                              Justeras 
Siv Bergenek               Sven Ek 
     

 

Andersson, Dan, Halmstad 
Andersson, Kerstin, Halmstad 
Bengtsson, Kristina, Halmstad 
Carlsson, Lilly, Halmstad 
Gilljam, Britt-Marie, Halmstad 
Gunnarsson, Birgitta, Halmstad 

Lindahl, Michelle, Halmstad 
Pedersen, Henrik, Steninge 
Pettersson, Ann Charlotte, Halmstad 
Rydmarker, Filip, Halmstad 
Svensson, Birgitta, Halmstad 
Svensson, Joakim, Halmstad 

Wiman, Birgitta, Halmstad 
Wiman, Inger, Halmstad 
Winstedt, Amie, Växjö 
Åhlund, Johan, Halmstad 

En medlem föreslog via mejl att HalmstadBudet skickas digitalt till de medlemmar som har e-post. Styrelsen påpekar att 
HalmstadBudet finns på föreningens hemsida. Förslaget kan bli aktuellt om de administrativa rutinerna kan lösas.  
En tyst minut ägnades hedersmedlemmen Stig Asterling som avlidit.  


