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Välkommen till årsmöte 
Tisdagen den 18 oktober  

kl 18.30 i Immanuelskyrkan, 
Strandgatan 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Många av oss har väl läst Tore Christi-
anssons initierade och trevliga krönikor 
i Hallandsposten om det Halmstad som 
var. Den som dessutom använder sig 
av Facebook får en hel del extra materi-
al – inte minst när det gäller bilder av 
gamla miljöer i staden. 
  Tore har rötterna fast förankrade i 
Halmstad, något som idag inte alls är så 
vanligt. Såväl på sin fars, som sin mors-
sida, går släkterna tillbaka till männi-
skor som levt och verkat i staden.  
Farfars far var tulltjänsteman i Halm-
stad, farfar var lokförare på HNJ-banan   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - för att nämna några exempel. 
  Då är det inte så konstigt att Tore 
tämligen tidigt fick ett intresse för 
Halmstads historia. Han tog över  
fadern Eigil Christianssons medlem-
skap i Gamla Halmstad 1983. 
  - Så sent som 2008 skaffade jag mig 
en dator. Det hjälpte till att utveckla 
mitt intresse för vår stad och har gjort 
att jag kunnat forska efter bilder från 
Halmstad, bland annat genom länsmu-
seernas avdelning Bildstationen. Dess-
utom är jag med i två grupper på  
Facebook som tar fram och skapar  

diskussion om bilder från skilda Halm-
stadmiljöer. Det är väldigt stimule-
rande, berättar Tore.  
  Artiklarna i HP skildrar olika företeel-
ser – främst från stadens senare  
historia. 
  - Jag gräver mig inte ner så djupt i 
lokalhistorien utan utgår från 1870-80-
talet och framåt. Det handlar alltså om 
den mer moderna historien. Bilderna är 
centrala för mig, de utgör ledtråden för 
vad jag skriver. 
  På frågan om vilka hans favoritämnen 
eller favoritområden är svarar han: 
  - Jag arbetade i hamnen hos AB Th. 
Schéle i nästan 40 år, så just hamnen 
ligger mig varmt om hjärtat. Det gör 
också Söder och innerstaden innanför 
vallarna och min barndoms Väster. 
Najaden måste nämnas och tyvärr är 
jag mycket besviken på hur hon fuska-
des bort och såldes för 300 000 kronor, 
säger Tore, som var djupt involverad i 
försöken att rädda fullriggaren kvar. 
 
                                        Anders Aili 

 
 
 

 
Tore  

en äkta  
Halmstadbo 

Hallandsposten förr och nu 
 

Den lokala journalistiken är i fokus. Roland Andréasson och  
Anders Aili samtalar om tidningens historia och framtid. 

 
Årsmötesförhandlingar. 

 
Premiär för boken om ”Jutan”, Skandinaviska jutefabriken.  

Säljes till  medlemspris. 



Välkommen till Garnisons–  
och Luftvärnsmuseet 

Minns du ransoneringen och kanske 
har du ransoneringskorten kvar?  
  Var du först på plats när de ameri-
kanska bombflygplanen landade på 
civila flygfältet?  
Dela med dig av dina minnen! 
  Söndagen den 9 oktober mellan kl 12 
och 16 välkomnar Garnisons- och 
Luftvärnsmuseet medlemmarna i 

Gamla Halmstad till en insamlingsdag 
av minnen från beredskapstiden och 
efterkrigstiden.  I museets nya basut-
ställning, Världskrig - och en brudklänning 
har vi tagit del av en historia och ett 
unikt kulturhistoriskt föremål.  
  Hjälp oss att samla in och dokumen-
tera dina minnen, berättelser och före-
mål från tiden. 

Fri entré gäller hela dagen -  
För mer information:  
andreas.persson@91anmuseet.se  
Tel: 0703 35 31 01 
Museet ligger vid Noreensvägen på 
Galgberget, bredvid Regementsområ-
det Lv6 (gamla I16) 
www.91anmuseet.se 

 

Från säck till vägg 
- ny bok om ”Jutan” i Oskarström 

I höst utkommer sjätte delen i Gamla 
Halmstads skriftserie om Halmstads 
industrihistoria: Från säck till vägg – 
Produktion och relationer i 
Oskarström.  
  Författare är Sven-Olof Olsson som 
tidigare skrivit om verkstadsindustrin 
Waco i samma skriftserie. Denna gång 
tar vi klivet utanför stadsgränsen, till 
Oskarström, men det finns ändå kopp-
lingar till Halmstad. Familjen Wallberg, 
som drev Wallbergs industrier på 
Slottsmöllan, var involverad i arbetet 
med att etablera en industri i 
Oskarström.  
  Vid Nissans strömmande vatten star-
tade och utvecklades Sveriges ledande 
industri för jute-, sedan lin- och slutlig-
en glasfiberprodukter. Berättelsen om 
Skandinaviska Jute Spinneri & Väveri 

AB visar hur händelser ute i den stora 
världen ger avtryck i ett avlägset litet 
samhälle genom att produktionen 
måste ändras eller läggas ner och rekry-
tering av arbetskraft får ställas om. 
  I boken visas och förklaras också hur 
vardagsliv och fritid förlöpte i en ort 
som påverkades av att de anställda kom 
från många olika länder. Det bidrog till 
en alldeles egen bruksanda med 
svenska och utländska inslag. 
  Oskarströms Hembygdsförening har 
medverkat i arbetet med boken och 
bidragit med kunskap och ett rikt bild-
material. 
 
                                       Stefan Gustafsson 



”Förenings-
proffs” nyvald i 
styrelsen 
 
 

Ordföranden  
har ordet 

Det har varit en bra sommar för Gamla 
Halmstad, veckan före midsommar 
hade vi som vanligt sommarmötet i S:t 
Olofs kapell. Precis som de flesta tidi-
gare åren var där fullsatt och Anders 
Bergeneks föredrag väckte många min-
nen. 1966 som föredraget handlade om 
var vi mitt inne i den stora omvandling-
en av citykärnan runt Stora Torg och 
miljonprogrammets bostadsbyggande 
började synas på Andersberg. En arti-
kel baserat på föredraget kommer så 
klart att finnas i den kommande års-
boken.  
  Vill man istället veta hur det var för 
100 år sedan kan man som medlem i 
Gamla Halmstad gå till föreningen 
hemsida där vi nu har en digital version 
av Hallandsposten 1910-1930. Åren 
därefter finns tillgängliga för prenume-
ranter på Hallandspostens hemsida.     
  Detta är ett unikt och mycket intres-
sant material som vi nu kan erbjuda 
våra medlemmar. Jag har sett många av 
förstasidorna under arbetet med att 
anpassa det för hemsidan och det finns 
mycket man vill läsa mer om. Under 
denna perioden har vi första världs-
kriget med många stora svart rubriker. 
Efter det kom spanska sjukan. Man 
började kunna behärska konsten att 
flyga men det sker väldigt mycket  

flygolyckor. Det var också den stora 
tiden för upptäcksresande, nordpolen, 
sydpolen och så klart Sven Hedin.  
  Lokalt tycker jag det mest intressanta 
är att halmstadborna börjar få fritid och  
 
 
 
 
 
 
 
fritidsaktiviteter, de första idrottsför-
eningarna bildas, man börjar bada i 
havet. Trädgårdsodling på kolonilotter 
tar fart och den första biografen öpp-
nas.  
  Vi har valt att göra Hallandsposten 
1910-1930 tillgängligt endast för våra 
medlemmar. Gamla Halmstad har be-
kostat digitaliseringen med föreningens 
pengar, därför ska det också vara en 
medlemsförmån precis som årsboken.    
  Vi ser det också som ett sätt att få nya 
medlemmar. För att få tillgång till tid-
ningarna går ni till hemsidan och ansö-
ker om inloggning. Ni får nog vara be-
redda på att det kan ta några dagar  
innan ert konto är klart eftersom vi tror 
att det är många som kommer att an-
söka om konto. Vi jobbar fortfarande 
med 1910-talet så det saknas ännu  

några år, men de kommer att fyllas på 
under hösten. Jag hoppas ni respekterar 
att detta är en medlemsförmån och att 
ni inte lämnar ut er inloggning till fler 
personer. Värva dem istället som med-
lemmar, vi behöver bli fler  för att 
kunna hålla medlemsavgiften nere.        
Troligen kommer vi att föreslå en höj-
ning av medlemsavgiften på årsmötet i 
oktober då vi gått minus de senaste 
åren och det kan vi inte fortsätta med 
även om vi har ett ganska stort kapital i 
föreningen.  
  Under augusti medverkade Gamla 
Halmstad både på frimärksmässan 
Hallfrim 2016 och på Hembygdens 
dag. Vi visade våra rollups med Hart-
mans bilder och passade på att värva 
medlemmar. Vi lyckades få 42 nya 
medlemmar under dessa evenemang. 
Det visar att det finns många presum-
tiva medlemmar, det gäller bara för oss 
att hitta dem. Det hoppas jag ni alla 
hjälper till med. 
 

                                     Sven Johansson 

Hallandsposten 1910-1930 

Under oktober kommer de sista åren att publiceras 
på portalen. Detta är ett unikt material som Gamla 
Halmstad nu ger sina medlemmar möjlighet att ta del 
av som en medlemsförmån, endast medlemmar  

kommer att få tillgång till dessa tidningar. För att få 
tillgång till dessa tidningar måste ni ansöka om ett 
konto till portalen, och det gör ni via hemsidan. 
http://gamlahalmstad.se/ansokan/ 



HalmstadBudet är ett informationsblad för  

Föreningen Gamla Halmstads medlemmar.  

© Föreningen Gamla Halmstad och respektive  

författare. Med stöd av Kulturnämnden i Halmstad.  

Layout: Christel Ek. 

Tryck: Fototryck, Halmstad 2016.  

FGH, Fredsgatan 5, 302 46 Hstd.Tel: 035-21 40 40. 

Hemsida: www.gamlahalmstad.se  

E-post: info@gamlahalmstad.se  

Kansliet är öppet månd–fredag 9–14.  

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna! 

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

genom den anhörige. 

Hemsidan 
Titta gärna in på Gamla Halmstads hemsida. 
www.gamlahalmstad.se Vår ambition är att ständigt 
uppdatera den så att innehållet fortlöpande förnyas. 

 

Medlemsavgiften 
Var god betala avgiften före den 1 november.  
Påminnelser innebär dyra portokostnader.   

 
Gåvor till föreningen 
Har du foton, filmer eller annat material om Halmstad, 
hör gärna av dig till oss.  

Abrahamsson, Ingrid, Halmstad 
Adamsson, Anneli, Varberg 
Andersson, Håkan, Halmstad 
Andersson, Per-Olof, Åled 
Bengtsson, Caisa, Ugglarp 
Bengtsson, Rune, Halmstad 
Berg, Lars, Halmstad 
Bondesson, Pia, Halmstad 
Carlsson, Britt, Halmstad 
Claesson, Gittan, Halmstad  
Dammvik, Owe, Oskarström 
Darwall, Elisabeth, Halmstad 
Dymell, Gunilla, Växjö 
Edqvist, Björn, Halmstad 
Ekdahl, Jan, Halmstad 
Eklund, Bertil, Halmstad 
Eklund, Boris, Åled 
Ericson, Lisbeth, Halmstad 

Ferdinandsson, Christina, Halmstad 
Florén, Eivor, Åled 
Gillberg, Kerstin, Oskarström 
Gunnarsson, Kerstin, Ugglarp 
Gustafsson, Åke, Halmstad 
Holgersson, Margaretha, Lidhult 
Jeppsson, Alve, Halmstad 
Johansson, Anitha, Halmstad 
Johansson, Bo, Halmstad 
Johansson, Lena, Oskarström 
Karlsson, Christer, Harplinge 
Karlsson, Hans-Erik, Halmstad 
Karlsson, Inger, Halmstad 
Klang, Ingvar, Halmstad 
Klinteby, Bo, Ugglarp 
Kristoffersson, Anita, Halmstad 
Larsson, Kenneth, Halmstad 
Lindqvist, Glenn, Mullhyttan 

Ljung, Leif, Dalby 
Nilsson, Mats, Torekov 
Nilsson, Nils-Olov, Halmstad 
Nilsson, Peter, Östra Karup 
Nordenbro, Eric, Halmstad 
Olsson, Tore, Halmstad 
Persson, Gudrun, Bunkeflostrand 
Persson, Ulla-Birgitta, Halmstad 
Schéele von, Christina, Halmstad 
Sjögren, Leif, Halmstad 
Sommestad, Lena, Halmstad 
Tengelin, Ingemar, Helsingborg 
Thorén-Karlsson, Ulla-Britt, Halmstad 
Wessberg, Eva, Halmstad 
Zell, Kristina, Holm 
Östlund, Inger-Marie, Oskarström 

Lär dig hitta i Hallandspostens digitala arkiv! 
Kom till Klarasalen på Stadsbiblioteket måndagen den 24 oktober kl 18:30 - 21:00 och lär dig hur man hittar i Hallands-
postens digitala arkiv som sträcker sig från 1931 och fram till idag!  
Viveka Hedbjörk, Anders Bergenek och Helena von Mentzer berättar och visar.  
Detta är ett samarrangemang mellan Hallandsposten, Föreningen Gamla Halmstad och Halmstads kommun.  
Föranmälan är obligatorisk. Gå in på länken: www.lyyti.in/HParkiv2016 eller ring: 0708-54 13 77 om du inte har dator. 
Sista anmälningsdag är torsdag 20 oktober.  

Arkivens Dag 
Den 12 november arrangeras Arkivens Dag på Halmstad stadsbibliotek.  
Gamla Halmstad kommer att medverka.  
Välkommen! 


