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Välkommen till årsmöte 
Onsdagen den 11 oktober 

kl 18.30 i Immanuelskyrkan, Strandgatan 20 
 

Tema: Storgatan, dess historia och nya utformning.  
Föreläsning av stadsarkitekt Kajsa Sparring och Anders Bergenek. 

 

 

Halmstad kommunarkiv kan sägas vara 
i samma bransch som Gamla Halmstad 
– nämligen att bevara och vårda lokal-
historien. I källarlokaler vid Patrikshills-
vägen hittar man arkivarie Anders Inge-
marsson och arkivassistenterna Ulla 
Christine Nilsson och Ameli Calebson.  
  Vi för ett samtal om arkivens bety-
delse där vi också kommer in på deras 
ibland något styvmoderliga behandling, 
exempelvis när det gäller resurser.  
  - Vi har idag cirka 2 500 hyllmeter 
arkivmaterial från främst kommunala 

förvaltningar och bolag. Antalet voly-
mer ökar med omkring tusen per år, 
berättar Anders Ingemarsson. Idag 
finns närmare 35 000 volymer –  
inbundet material i olika former.  
  Vi kikar in mellan de hjulförsedda 
hyllorna där tjocka band med exempel-
vis kommunfullmäktiges handlingar för 
olika år står ordnade. 
  Vilka är det då som söker sig till  
arkivet, som kanske är en av de mer 
okända kommunala verksamheterna i 
Halmstad? 

  - Vi har besök av alla de slag. Det kan 
gälla allt från forskare till privat-
personer som behöver betygsutskrifter 
eller uppgifter från skolhälsovården, 
säger Ameli Calebson. 
  - Många gånger kan det bli rena  
detektivjobbet eftersom besökarna 
kanske inte har så klar uppfattning om 
var de sökta uppgifterna kan finnas. 
Men detektivjobbet är ofta det som gör 
arbetet extra roligt, inflikar Ulla 
Christine Nilsson och tillägger: 
                          fortsättning på nästa sida…. 

I kommunarkivet  
vårdas lokalhistorien 

 
Vi har idag cirka 2 500 hyllmeter med  

närmare 35 000 volymer inbundet  
material i olika former 

Ameli Calebson, arkivassistent Halmstads kommunarkiv. 
Foto: Anders Ingemarsson 

Årsmötesförhandlingar. 
 

Premiär för boken om ”Lundgrens gjuteri”. 
Säljes till medlemspris. 



   
- Jag fick en förfrågan om var möbler i 
stugor på Östra stranden inköpts en 
gång i tiden. Vi lyckades till slut lösa 
det. 
  Det viktigaste en privat besökare  
behöver kunna är vilket år det handlar 
om. Annars blir det betydligt svårare att 
hitta i materialet. 
  Anders Ingemarsson arbetar en hel 
del utåt mot förvaltningar och bolag. 
Det handlar om den ofta krävande 
uppgiften att avgöra vad som ska  
sparas och vad om inte ska arkiveras: 
  - Det är inte alla gånger lätt i den flod 
av handlingar som produceras.  
  -Det handlar ju om att besluta vad 

som ska arkiveras för all överskådlig 
framtid, framhåller han. 
  En viktig framtidsfråga gäller skapan-
det av ett e-arkiv eftersom så mycket 
idag sker digitalt i den kommunala  
världen - liksom i övriga samhället. 
Flera kommuner i landet, däribland 
Stockholm och Malmö har sedan flera 
år digitala arkiv. Där lär Halmstad 
kunna hämta information om hur  
e-arkiven ska byggas upp. Den digitala 
utvecklingen går rasande snabbt och 
det gäller att ha system som är öppna 
för förändrade lagringsformer. 
  - Idag är det så gott som uteslutande 
pappershandlingar som vi arkiverar 
förutom en mindre andel på cd-skivor, 

säger han. 
   
På frågan om hur länge det kan dröja 
innan ett e-arkiv kan tas i bruk svävar 
han något på målet: 
  - Förhoppningsvis kan det vara  
verklighet om tre år, men det beror ju 
helt på om vi får de medel som behövs.  
  Till Halmstads kommunarkiv är alla 
välkomna med sina frågor. Det är  
öppet för besök varje förmiddag fram 
till lunch. Kontaktvägen går annars via 
Halmstad Direkt, kommunens kontakt-
center. 
                                         Anders Aili 

 

Lundgrens Gjuteri i ny bok 
Lagom till företagets hundraårsjubileum utkommer en bok 
om Lundgrens Gjuteri. Sjunde delen i Gamla Halmstads 
serie om stadens industrihistoria ägnas åt företaget som  
varit i familjens ägo i alla år. Författare är Bengt Gärdfors 
som tidigare skrivit om både Malcus och Wallbergs  
industrier. När grundaren Magnus Lundgren gick bort 1939 
efterlämnade han ett stabilt företag som gav arbete åt 

många människor i Halmstad. Lundgrens är fortfarande ett 
känt begrepp i staden även om företaget avvecklats och 
uppstått i ny skepnad under namnet AB Kemisten.  
Gjuteriverksamheten bedrivs numera på andra orter.      
Den gamla gjuteritomten i Halmstad kommer att omvandlas 
till bostadsområde. 
 

I en ny bok får vi följa Sperlingsholms 370-åriga historia 
från guvernörsbostad till ett modernt skogs- och lantbruks-
företag. Många Halmstadbor har eller har haft en relation till 
Sperlingsholm, antingen det handlar om anställning på  
godset och arrendering av gårdar och torp eller som kund 
och leverantör till godset.  
  Författaren Bengt Gärdfors har forskat i godsets arkiv och 
presenterar en berättelse som tar sin början i en tid då  

Halland var en del av Östdanmark. Den tyske krigaren  
Caspar Otto Sperling utsågs till det svenska Hallands första 
landshövding, och det är han som gett godset dess namn.  
  Sedan 1866 är det släkten Kuylenstierna som innehar  
Sperlingsholm. Patrik Leonardsson medverkar med bilder i 
boken som finns att köpa i bokhandeln.  
 

Historisk krönika om Sperlingsholms gods 



”Förenings-
proffs” nyvald i 
styrelsen 
 
 

Ordföranden  
har ordet 

Jag hoppas många av er passade på att 
besöka Släktforskardagarna i Arena-
hallen sista helgen i augusti. Gamla 
Halmstad tillsammans med flera andra 
lokala hembygdsföreningar var  
representerade och visade upp oss. 
Över 5000 besökare blev det under de 
två dagarna Släktforskardagarna pågick.    
Intresset för historia är stort och 
Gamla Halmstads verksamhet är intres-
sant för släktforskare med släkt i Halm-
stad, våra årsböcker är  ju en fantastiskt 
fin källa där man kan hitta information 
om sina släktingar. 
  Under sommaren har boken om 
Lundgrens gjuteri blivit färdig och 
skickats till tryck. Den är del 7 i serien 
om Halmstad industrihistoria. Magnus 
Lundgren startade sitt gjuteri 1917 och 
firar därmed 100-årsjubileum i år.       
Lundgrens gjuteri lever vidare men är 
idag något helt annat än det var för 100 
år sedan när det startade. Namnet har 
ändrats och ingen industriverksamhet 
sker längre i Halmstad. Just nu håller 

man på att bygga det nya bostadsområ-
det Lundgrens trädgårdar på fabriks-
tomten. 
  Det har även utkommit ett par andra 
böcker i sommar som jag vill lyfta fram.  
 
 
 
 
 
 
 
Först boken om Sperlingsholm, som är 
skriven av Bengt Gärdfors. Detta gods 
är intimt förknippat med Snöstorps 
socken då det ägde större delen av  
gårdarna där. Godset har anor ner till 
1200-talet men hette då Snöstorps gård. 
När Halland blev svenskt 1645 köpte 
den svenske adelsmannen Caspar Otto 
Sperling godset och döpte om det till 
Sperlingsholm. De flesta av de danska 
adelsmännen som ägde gårdar i Halland 
sålde dem när Halland blev svenskt. 
Sätesgården fanns i Klackerups by  

vilket inte skall förväxlas med stadsde-
len Klackerup i Halmstad. Klackerups 
by är den plats där godset än idag  
ligger. Boken följer sedan godsets 
historia fram till nutid, en mycket  
intressant läsning för alla historie-
intresserade. 
  Den andra boken jag vill framhålla är 
boken om Prins Bertils stig. En inspire-
rande bok för att ge sig ut på vandring. 
Den är skriven av Stefan Gustafsson 
och med bilder av Patrik Leonardsson, 
när dessa två ge sig på ett bokprojekt 
vet man att det blir ett bra resultat. Vi 
får följa Pris Bertils stig från Halmstads 
centrum via Tylösand ut till Möllegård. 
Boken har fantastiskt fina bilder och 
man får också en hel del spännande 
information om det man går förbi längs 
stigen.  
 

                                      Sven Johansson 

 

Släktforskardagarna satte nytt rekord? 
Släktforskardagarna i Halmstad i slutet 
av augusti kan ha satt nytt rekord i antal 
besökare nationellt sett.  
  Inger Gärdfors, ordförande för släkt-
forskarföreningen i Halland, uppskattar 
antalet intresserade människor som 
vandrade runt i Halmstad arena till  
omkring 5 400. 
  - Det är helt otroligt och så roligt för 
oss i föreningen liksom för intresset för 
släktforskning i landet. Alla besökare 
var så glada och stämningen var mycket 
positiv, säger Inger Gärdfors, som varit 
ordförande sedan 2011 men själv  
forskat kring sin släkt sedan 2008. 
  De årliga släktforskardagarna firar i år 
30-årsjubileum medan Hallands-
föreningen i april firade 35-årsdag. 
  Bland de föreläsningar som rönte 
stort intresse utmärker sig särskilt Peter 
Sjölunds om dna (verksam vid DNA-
Academy i Härnösand) och en föreläs-
ning av Ted Rosvall och Anna-Lena 
Hultman om emigrantforskning på  
nätet. Var och en av dessa föreläsningar 
samlade dryga 700 åhörare. Även  
historieprofessorn Dick Harrison  

lockade storpublik. 
  - Det är helt enkelt så att släktforsk-
ning har blivit en folkrörelse. Till stor 
del tror jag det beror på att det blivit så 
enkelt och går att arbeta med på nätet. 
Många människor har insett att det är 
spännande och roligt att leta efter sina 
rötter, konstaterar Inger Gärdfors. 
  Nämnas kan exempelvis att cirka 400 
besökare valde att låta topsa sig för att 
sedan få del av en dna-analys i samband 
med Peter Sjölunds föreläsning.  
Kön till topsningen var stundtals tims-
lång. 
  Vad ger då Inger Gärdfors för råd till 
den som blir intresserad och vill starta 
med forskningen om sina förfäder? 
- Det är enkelt! Man bör anmäla sig till 
en nybörjarkurs för släktforskare och 
sådana arrangerar vi ett flertal varje 
termin. Nu i oktober startar exempelvis 
kurser i Halmstad. Sedan kan man 
också gå fortsättningskurser eller  
specialkurser – exempelvis om soldat-
forskning, svarar Inger Gärdfors. 
  Toppen i antalet besökare vid släkt-
forskardagarna var på lördagen,  

26 augusti, men även på söndagen var 
arrangemanget välbesökt. Totalt fanns 
75 montrar med 110 deltagande  
organisationer, myndigheter eller före-
tag under de båda dagarna i Halmstad 
arena. 
 
                                          Anders Aili 
 

A
n
d
e
r
s
 
A
i
l
i 

 
 
 

Inger Gärdfors, ordförande i Hallands Släkt-
forskarförening. Foto: Anders Aili 
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Medlemsavgiften 
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Påminnelser innebär dyra portokostnader. 

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna! 

Alexandersson, Willy, Eldsberga 
Andersson, Lars G, Halmstad 
Assmundsson, Johan, Johanneshov 
Bengtsson, Stellan, Halmstad 
Björnfors, Kjell, Halmstad 
Bruzelius, Magnus, Halmstad 
Eckersand, Sebastian, Halmstad 
Ekström, Anders, Lerum 
Ericsdotter, Gun, Helsingborg 
Hansson, Christer, Harplinge 
Hjalmarsson, Siv, Laholm 
Holmgren, Gunvor, Getinge 

Håkansson, Dan, Halmstad 
Högberg, Arvid, Oskarström 
Jerhov, Christian, Alingsås 
Johansson, Krister, Torup 
Karlsson-Ek, Lars,  Halmstad 
Luhanko, Matti, Halmstad 
Nilsson, Jan-Åke, Oskarström 
Nilsson, Joakim, Halmstad 
Nyman, Ingvar, Laholm 
Rau, Allan, Halmstad 
Salomonsson, Naemi, Halmstad 
Schönhult, Lena, Tyringe 

Sjögren, Monika, Halmstad 
Sjögren, Oli, Malmö 
SKPF, Avd 32, Halmstad 
Steijner Olsson, Ulrika, Halmstad 
Stenström, Anna, Halmstad 
Storm, Alruni, Halmstad 
Strandmark, Gun, Halmstad 
Svensson, Bibi, Halmstad 
Svensson, Inge, Halmstad 
Wattström, Lars, Halmstad 
 

 

Kulturskolan tar säte i gamla tidningshuset 
Allt är helt omgjort - ett helt nytt hus 
har byggts inuti ett gammalt. Kultur-
skolan i Halmstad har krupit innanför 
skalet på den gamla tidningsbyggnaden 
på Söder där Hallandspostens lokaler 
funnits sedan 1974 och fram till att den 
krympande verksamheten flyttade över 

Nissan för några år sedan.  
  Kulturtraditionen kan sägas vila tung i 
Kulturskolans nya hem på Söder.  
Innan HP flyttades dit från Klammer-
dammsgatan inhyste nämligen den spe-
ciella byggnaden företagets boktryckeri. 
  Nu är alltså lokalerna på Fiskaregatan 

helt omgjorda och fräscha. Invigningen 
skedde för en tid sedan och många  
besökare tog sig dit. Den allmänna  
meningen verkade vara mycket positiv 
till utrymmena. Därmed finns Kultur-
skolans verksamhet samlad under en 
hatt, ett tak. 

Foto: Christel Ek 

Lördagen 11 november blir det  
Arkiv– och bokmässa på biblioteket 
i Halmstad med många spännande 
föreläsare. Gamla Halmstad  
kommer att medverka. 

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

 


