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Nya ansikten  
i styrelsen 

  
Det är personer som kommer 
att arbeta entusiastiskt och  

aktivt för att fortsätta att  
utveckla vår förening.  

Båda har ett brinnande  
intresse för historia 

Jag är mycket intresserad av historia, 
gärna vardagens historia, förklarar 
Anette. Seder, levnadsförhållanden och 
samhällsstrukturer fascinerar mig. 
Kvinnornas och barnens historia är 
särskilt intressant. Jag tycker om att läsa 
om individer och utifrån det studera 
samhället. För ett tag sedan hittade jag 
min farfars farfar i ett register för All-
männa barnhuset i Stockholm. Det var 
en fattig pojke som var 7 år när han på 
1840-talet hamnade i Småland och togs 

omhand för 20 kr/år. Pojken blev så 
småningom soldat, tog sig namnet 
Hagberg och blev pappa till farfars far, 
en byggmästare Hagberg i Helsingborg. 
Visst väcker en sådan historia lust att ta 
reda på mer om hur samhället var  
organiserat för de allra minsta och  
fattigaste!  
  I skolan var ämnet historia ett av mina 
favoritämnen, säger Christer. Jag skrev 
gärna uppsats kring någon historisk 
person. Vid resor till andra platser  

runtom i världen är besök på historiska 
platser fortfarande givna inslag. Det 
historiska perspektivet är en viktig del 
av att förstå skeenden över tid. Det 
märker man bland annat genom det 
ökande intresset för släktforskning  
vilket jag också har ägnat mig åt och 
gärna fortsätter med. 
  Det här är två personer som många 
 Halmstadbor känner till. Anette, växte 
upp i Helsingborg och har examen som 
                          fortsättning på nästa sida…  

Anette Hagberg Christer Harplinger 

                       Julklappstips! 
Ge bort ett  

medlemskap i julklapp! 
 

Kom till Akademibokhandeln, Storgatan 28-30 och träffa styrelsen  
för Gamla Halmstad som säljer medlemskap.  

 
Följande dagar gäller:  

9/12 kl. 11-14, 10/12 kl. 12-15,  
16/12 kl. 11-14, 17/12 kl. 12-15. 

Priset är 175 kr för nya årsboken 2017 + en äldre årsbok.  
 

Hjärtligt välkommen! 
 



etnolog samt som bibliotekarie. Hon 
var under många år bibliotekschef i 
Halmstad och var då med och startade 
det nya stadsbiblioteket.  
  Den 1 december i år tillträder hon en 
tjänst som bibliotekschef i Mölndal en 
dag innan deras nya bibliotek slår upp 
dörrarna.  
  Christer växte upp i Harplinge, är  
förvaltningssocionom och har arbetat 
som ekonomichef i flera olika organi-
sationer. Många minns honom också 
som en populär radioröst på Radio 
Hallands sportredaktionen och som 
programledare för ”Vi i femman”.  
Yrkeskarriären avslutade han som  

informationschef inom Polismyndig-
heten.  
  Självklart är båda förtjusta i Gamla 
Halmstads årsbok. Årsboken har  
genom att den getts ut i så många år, 
täckt in många, många aspekter av 
Halmstads historia, menar Anette.  
  Det handlar om både om stort och 
smått. Christer tycker att det är en  
fantastisk bedrift att föreningen har 
kunnat framställa och i obruten följd ge 
ut en årsbok där nr 95 nu är klar. Det 
är en kulturgärning av stora mått. 
  Vad tror Anette och Christer att de 
kommer att kunna bidra med i före-
ningens arbete? För min del kanske jag 

kan bidra med mitt engagemang sna-
rare än min lokalhistoriska kunskap, 
svarar Anette och konstaterar att  
mängden kunskap redan är rejält stor i 
styrelsen. 
  Christer säger att till en början ska jag 
göra vad jag kan på de områden där det 
behövs en ideell insats. Det kan vara 
att värva nya medlemmar eller i något 
annat sammanhang medverka där före-
ningen ska delta för att synas. Jag kan 
också tänka mig att hjälpa till med att 
vara ute och visa och kommentera  
föreningens unika filmer där jag vet att 
intresset är stort.  
                                      Anders Bergenek 

Gamla Halmstad medverkade i Arkivens dag som ordnades på 
Stadsbiblioteket en lördag i november. Besökarna fick se tre 
filmer från 1950-talet ur Gamla Halmstads digra filmarkiv: 
Bygget av Folkets Hus, HBK tar Stora silvret 1955 och Linje-
flyg börjar trafikera Halmstads flygplats 1958. 
  Temat för dagen var annars synd och skam, och Gamla 
Halmstad visade en skärmutställning om författaren Majken 
Cullborg (1920-2006), vars böcker ofta handlade om  
tabubelagda ämnen.   Läs mer om henne i Gamla Halmstads 
årsbok 2005!  
  Dessutom sålde föreningen medlemskap och böcker om 
Halmstads historia. 
                                                                              Stefan Gustafsson 
  

Arkivens dag lockade Halmstadbor 

Böcker att önska sig eller ge bort 
Gamla Halmstad har ett rikt utbud av böcker om 
stadens historia.   
Köp dem på vårt kansli eller i bokhandeln.  

Från vänster: Ilse Holm, Anders Bergenek, Sven Johansson  
och Stefan Gustafsson. Foto: Christel Ek 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



”Förenings-
proffs” nyvald i 
styrelsen 
 
 

Ordföranden  
har ordet 

I november var det 100 år sedan ryska 
revolutionen bröt ut. När jag hörde det 
på nyheterna blev jag nyfiken på hur 
det rapporterades i Hallandsposten och 
eftersom vi har Hallandsposten 1910-
1930 tillgängligt på föreningens hem-
sida gick jag in och läste. Den 8 novem-
ber beskrevs det som ett inbördeskrig i 
Petrograd som Sankt Petersburg hette 
på den tiden. Man hade en tecknad bild 
för att illustrera händelserna. Dagen 
efter finns en artikel om att Vinter-
palatset besatts och även en bild från 
Petrograd. Men händelserna på konti-
nenten där första världskriget rasade 
fick större uppmärksamhet än revolut-
ionen i Ryssland. Det var nog inte så 
lätt att förstå vad som hände i Europa 
och att värdera händelserna på en tid-
ningsredaktion i lilla Halmstad med den 
knapphändiga informationen som var    
tillgänglig för dem.  

  Några dagar tidigare i november är 
den stora händelsen i Hallandsposten 
att det var ett sjöslag utanför Hallands 
kusten. 8 tyska trålare sänktes av eng-
elska kryssare vid Middelgrund och en 
tysk kryssare blev också skadeskjuten  
utanför Laholmsbukten, kriget kom  
 
 
 
 
 
 
 
plötsligt väldigt nära Halmstadborna. 
  Föreningen Gamla Laholm har fått 
inspiration av oss och digitaliserat La-
holms tidning på samma sätt som vi 
gjort i Gamla Halmstad men de har gått 
längre bak i tiden, ända tills det första 
numret gavs ut. Det är under 10 pro-
cent av er medlemmar i Gamla Halm-

stad som ansökt om konto till Hallands 
befolkning, det tycker jag är lite för lite, 
det finns så mycket intressant att lösa i 
dessa tidningar att betydligt fler  
medlemmar borde ta tillvara på denna 
förmånen.  
  Hösten är också medlemsvärvnings-
säsongen för oss. När vi har en ny års-
bok att locka med får vi alltid nya  
medlemmar när vi står på stan med ett 
medlemserbjudande, och det behövs. 
Med nästan 2 800 medlemmar tappar vi 
ganska många varje år som behöver 
ersättas.  
  Vi står som vanligt på Akademibok-
handeln under helgerna i december, 
kom gärna och prata med oss, det  
tycker vi är trevligt. 
                                        

                                      Sven Johansson 
 
 

Många minnen är kopplade  
till Gun-Britts julkrubba 

Gun-Britt Larsson firar inte gärna jul någon annanstans än i 
Halmstad. Här har hon nämligen en fantastisk julkrubba 
som hon har samlat till och byggt upp under nästan 50 år. 
  Det finns så mycket minnen kopplade till julkrubban, be-
rättar Gun-Britt. Ett hus är till exempel byggt av en slöjdlä-
rare med material som vår dotter Ulrika hämtade in från 
skogen då hon var fyra år. Vi har rest en hel del och i olika 
länder har jag köpt med mig souvenirer till krubban. Även 
våra vänner har bidragit när de har varit utomlands. Här 
finns saker från till exempel Sverige, USA, Spanien, Japan 
och Chile. 
  Det som en gång började på ett litet bord tar numera cirka 
fem meter av vardagsrumsgolvet. Jesusbarnet i krubban är 
centrum i den vänstra delen. Änglar och herdar samlas runt 
stallet med det nyfödda barnet. Sedan följer en tomteavdel-
ning och en stad fylld med julfirande figurer och med kyr-
kan på självklar plats. Till höger finns en lite ”busigare” av-
delning med bland annat skridskobana och ett högt Disney-
hus med en tomte som dras av renar och ett tåg som tuffar 
runt. Det tar tre till fyra dagar att sätta upp julkrubban.  

Gun-Britt har ett personligt förhållande till tomtarna och de 
olika figurerna. Vid uppsättningen hälsas var och en väl-
kommen tillbaka. Jo då, jag brukar prata med figurerna i 
min krubba, tillstår Gun-Britt. 
  Både gamla och unga fascineras av julkrubban, berättar 
Gun-Britt vidare. Våra vänner tar med sig barnbarnen och 
kommer och tittar. Barnen brukar lägga sig på magen för att 
kunna studera alla detaljerna. De förstår på något sätt att 
detta inte är en leksak och rör inget. Även vuxna, som inte 
har sett krubban, blir väldigt fascinerade över hur stor och 
spännande den är.  
  För Gun-Britt handlar det inte om antal figurer, storlek 
eller tekniska finesser. Hennes julkrubba är fylld av känslor 
och minnen som skapar den traditionella känslan av jul i det 
Larssonska hemmet. I år får den här fantastiska julkrubban 
också tala till Föreningen Gamla Halmstads medlemmar 
med en hälsning från Gun-Britt och en önskan om en riktigt 
GOD JUL med Jesusbarnet, tomtarna, kyrkan i staden och 
lite ”bus” ute på kanten.  
                                                                   Anders Bergenek 

I år får den här fantastiska jul-
krubban också tala till Föreningen 

Gamla Halmstads medlemmar 
med en hälsning från Gun-Britt 
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Välkommen! 

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna! 

Gamla Halmstads årsboksvit.  
Komplett finnes. Kontakta Klas Löfgren. 
klas.lofgren@telia.com. 070-285 85 25. 

 

§  1 Årsmötets öppnande 
 Ordförande förklarade mötet öppnat. 
§  2 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes. 
§  3 Val av mötesordförande och mötessekreterare  
  Årsmötet valde Sven Johansson till mötesordförande och 
 Ilse Holm till mötessekreterare. 
§  4 Val av justeringsmän tillika rösträknare 
 Årsmötet utsåg Gun Yström och Torgny Ahlgren till  
 justerare tillika rösträknare. 
§  5 Verksamhetsberättelse och bokslut 
 Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelse och 
 bokslut med godkännande till handlingarna. 
§  6 Revisionsberättelse 
 Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balans- 
 räkning enligt årsredovisningen. 
§  7 Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016-2017 
 Föreningens revisorer har inkommit  med revisionsberät
 telse vari årsmötet föreslås bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
 för den tiden revisionen omfattar.  
 Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
§  8 Val av ordförande  
 Valberedningen föreslår omval av Sven Johansson som 
 föreningens ordförande. 
 Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
§  9 Val av nio styrelseledamöter 
 Valberedningen föreslår omval av Anders Bergenek, Peter 
 Björk, Stefan Gustafsson, Ilse Holm, Bo Keck, Kersti 
 Nilsson och Sigge Ohlsson och nyval av Anette Hagberg 
 och Christer Harplinger.  
 Årsmötet beslutade enligt förslaget.  
§ 10 Val av revisor och revisorssuppleant 
 Valberedningen föreslår omval av Bo-Lennart Nilsson som 
 revisor och omval av Sven-Ola Karlsson som revisors
 suppleant.  
 Årsmötet beslutade enligt förslaget.  
§ 11 Val av valberedning 
 Årsmötet beslutade utse Göran Hegen, Anders Carell och 
 Christer Engstrand till valberedning med Göran Hegen 
 som sammankallande. 

§ 12 Val av representanter till Stiftelsen Mellgrenska Huset 
 Årsmötet beslutade utse Bo-Lennart Nilsson med Claes 
 Ziegler som ersättare. 
§ 13 Val av representanter i Stiftelsen Sköldska Huset 
 Årsmötet beslutade att utse Bo-Lennart Nilsson med Sven 
 Johansson som ersättare. 
§ 14 Fastställande av verksamhetsplan med budget för verksam- 
 hetsåret 2017-2018.  
 Ordförande redovisade förslag till verksamhetsplan med 
 budget för verksamhetsåret 2017/2018. 
 Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
§ 15 Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2018/2019 
 Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift, 175 kronor. 
 Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
§ 16 Motioner 
 Inga motioner har inkommit. 
§ 17 Övriga frågor 
 Anders Bergenek redogjorde för försäljningen av Sköldska 
 Huset som sålts till ett privat fastighetsbolag för 7,9  
           miljoner kronor. Svårigheter för en styrelse att handha en  
           fastighet, en svag finansiering och allt större underhålls-                                  
 kostnader ledde fram till beslutet. Styrelsen har ansökt om  
 permutation då stiftelsens ändamål ändrats. Pengarna från 
 försäljningen skulle då kunna användas till byggnads- 
           minnesvård. 
 En mötesdeltagare frågade hur föreningen ställer sig till 
 planerna på att göra Lilla torg till ett restaurangtorg, om 
 man kommer att agera. Ordförande Sven Johansson  
           svarade att man får diskutera frågan i styrelsen. 
§ 18 Årsmötets avslutande 
 Ordförande förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 Sven Johansson  Ilse Holm 
 Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 
 Torgny Ahlgren  Gun Yström 
 Justerare   Justerare 

Föreningen Gamla Halmstads årsmötesprotokoll 2017-10-11 

Albinsson, Marianne, Halmstad 
Dáubigné, Mikael, Bjärred 
Ekblad, Torgny, Halmstad 
Gustafsson, Lisbeth, Haverdal 
Gustafsson, Tord, Halmstad 

Hagberg, Anette, Halmstad 
Jacobsson, Lennart, Åled 
Roos, Viveca, Halmstad 
Schöneman, Elisabeth, Halmstad 
Sjöblom, Hans, Halmstad 

Sjögren, Peder, Halmstad 
Sparrings, Kajsa, Göteborg 
Svensson, Daniel, Harplinge 
Walter, Anders, Halmstad 
Wilzén, Inglis, Tranås 


