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Ge bort ett  
medlemskap i julklapp! 

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

 
Inför julen har vi ett mycket bra erbjudande.  

Ny medlem får ett medlemskap och årsbok 2018  
och även en äldre årsbok för endast 175 kr.  

 
Följande dagar är vi på plats 
Lördag 8/12 kl. 11.00-16.00 
Söndag 9/12 kl. 12.00-15.00 
Lördag 15/12 kl. 11.00-16.00 
Söndag 16/12 kl. 12.00-15.00 
Lördag 22/12 kl. 11.00-16.00 

När vi träffar henne i november har 
hon nyligen kommit hem från en rund-
resa i Förenade Arabemiraten.  
  -Det var lärorikt och roligt. Där finns 
mycket att se, inte minst i Dubai där 
”allt är störst”, säger Birgitta. 
  Resor är ett stort intresse samtidigt 
som hon är väl förankrad i Halmstad – 
släkten har verkat här i sju generation-
er. Familjekrönikan är väl utredd vid 

det här laget och hon minns när lusten 
för släktforskning väcktes. 
  -När e-post var nytt fick jag ett mejl 
från en man i Texas som hade samma 
efternamn som jag. Vi fick kontakt vil-
ket ledde till att jag träffade och lärde 
känna släktingar i andra delar av USA. 
Vi har besökt varandra flera gånger. 
  Birgitta forskade kring sin släkt och 
fick fram att förste Tullgren kom till 

Sverige från Tyskland i början av 1800-
talet. Flera i släkten har arbetat i kvar-
nar, bland annat i Särdal. 
  -Mitt intresse för Halmstad är ett led i 
att jag är född och uppvuxen i stan, 
säger hon. 
  De första åren bodde Birgitta på Ös-
ter men familjen flyttade snart till Karl 
XI:s väg, till fastigheten närmast hög-
huset vid rondellen. Huset de flyttade 

Birgitta Tullgren  
- ny i styrelsen 

Vid årsmötet i höstas valdes Birgitta 
Tullgren in som ny ledamot i Gamla 
Halmstads styrelse tillsammans med 
Daniel Borgman och Mats Jönsson 

fortsättning på nästa sida…. 

Foto: Christel Ek 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

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. 

in i stod klart 1956. Med undantag av 
studieåren bodde hon kvar i samma 
hus, fast i olika lägenheter, ända fram 
till cirka 1990. 
  Birgitta gick i pension för drygt två år 
sedan efter att ha varit anställd i Halm-
stads kommun under största delen av 
sitt yrkesliv.  
  Som tjänsteman på Miljöförvaltningen 
ägnade hon sig bland annat åt livsme-
dels- och dricksvattenkontroll. Hon har 

också hunnit med en sejour till Statens 
Bakteriologiska Laboratorium i Solna 
för att arbeta med spårning av  
mag- och tarmsjukdomar. 
  Birgitta har dessutom arbetat internat-
ionellt och gjort FN-tjänst i Libanon.  
  -Jag jobbade som hygieninspektör för 
att se till att den stationerade persona-
len höll sig frisk, säger hon. Det var en 
positiv tid. All erfarenhet man får gör 
att man växer som människa. 

Sedan tiden i realskolan och många år 
framåt sjöng Birgitta i Collegium  
Musicum.  
  -Man kan vara olika som människa 
och ändå förenas i musiken, säger hon.  
I samband med körresor träffade jag 
sångare från andra länder. Musik är 
mumma för själen.  
 
Stefan Gustafsson 
 

Vinterbilder av Halmstad från  
1960-talet.  
Fotograf är Inga Ekström. 



”Förenings-
proffs” nyvald i 
styrelsen 
 
 

Ordföranden  
har ordet 

För ett par veckor sedan var jag inbju-
den till ett möte på slottet där vi skulle 
diskutera slottets 400-årsjubileum som 
skall ske 2019.  
  Vilket år man skall fira detta jubileum 
kan diskuteras men att välja 1619 som 
utgångspunkt för ett jubileum har sina 
fördelar. I februari det året möttes den 
danske kungen Christian IV och den 
svenske kungen Gustav II Adolf på 
slottet. Anledningen till mötet var att 
Sverige skulle göra den sista betalning-
en av Älvsborgs andra lösen och  
överlämnandet skall ha skett på slot-
tet. Man kan tänka sig att Christian IV 
ville visa upp det nybyggda slottet och 
befästningarna kring staden för den 
svenska kungen. Det sägs att man 
hade ett lyckat möte på slottet och 
man firade mötet med mat och dryck 
under en hel vecka. Detta skall upp-
märksammas nu i februari 2019 och 
med tanke på den flera hundra meter 
långa kön när Slottet hade öppet hus i 

somras borde intresset vara stort i 
Halmstad. 
  Det finns en del spännande doku-
mentation om kungamötet på Rigsar-
kivet i Köpenhamn, en hel volym med 
räkenskaper och kostnader för det 
svenska följet under kungamötet 1619 
är bevarade.  
   
 
 
 
 
 
 
Där kan man läsa om vilka Halmstad-
bor som levererade mat till slottet  
och vilka som hade svenskar innebo-
ende hos sig. Det är en spännande 
källa som borde göras mer tillgänglig.      
Det krävs en hel del träning för att 
kunna tolka 1600-talsskriften så det 
går inte att bara plocka fram doku-
menten och tro att man kan läsa vad  
 

där står. 
  Som jag skrev i början hände det 
mycket i Halmstad 1619, i augusti ut-
bröt en brand i Halmstad och nästan  
alla hus i Halmstad brann ned, även 
kyrkan blev svårt skadad, men slottet 
klarade sig.  
  I samband med denna händelse be-
slöt Christian IV att bygga upp staden 
efter en ny stadsplan och det är så sta-
den ser ut ännu idag, gator och torg 
ligger i enlighet med den stadsplan 
som beslöts 1619. 
  Det blev mycket 1600-tal denna 
gången men det är en spännande tid 
och mycket i staden har sitt ursprung 
från denna tid. Vi står som vanligt i 
Akademibokhandeln på helgerna i de-
cember för att värva nya medlemmar, 
men vi tycker också det är trevligt att 
få en pratstund med er som redan är 
medlemmar så kom gärna och besök 
oss där. 
                                Sven Johansson 

Föreningen Gamla Halmstads årsmöte 
2018 hölls på tisdagskvällen 30 oktober, 
som vanligt i Immanuelskyrkan på 
Strandgatan 20. Omkring 150 personer 
hade samlats i kyrksalen för att delta i 
mötet och åhöra det efterföljande före-
draget.  
  Föreningens ordförande Sven Johans-
son hälsade alla välkomna och berät-
tade om läget i föreningen och om dess 
framtidsplaner.  
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
det gångna verksamhetsåret och omval-
des, med undantag för Anette Hagberg, 
Bo Keck och Sigge Ohlsson, som alla 

tre hade avböjt omval. Som nya leda-
möter invaldes Daniel Borgman, Mats 
Jönsson och Birgitta Tullgren. 
  Även val-beredningen, bestående av 
Göran Hegen, Anders Carell och  
Christer Engstrand, hade avsagt sig 
fortsatt uppdrag och till ny valbered-
ning valde årsmötet Ingegerd Sahlström 
(sammankallande), Sigge Ohlsson och 
Ulrika Larsson.  
  Årsmötet beslutade också om en för-
ändring i föreningens stadgar, vilken 
innebär att årsmötet fortsättningsvis 
ska välja ”minst sex ledamöter” till  

styrelsen (utöver ordförande), i stället 
för, som tidigare, nio. 
  Efter avslutade årsmötesförhandlingar 
lämnades ordet till Pär Lindblad, som 
tillsammans med hustrun Dorota Lind-
blad givit ut boken Badliv i Halmstad, 
inom ramen för Gamla Halmstads 
skriftserie om stadens industrihistoria 
(turistnäringen har ju varit – och är! – 
en betydande industrigren i Halmstad). 
I ord och bilder berättade Pär Lindblad 
om badlivets historia i allmänhet och 
om Halmstads badlivshistoria specifikt. 
Boken fanns, i vanlig ordning, att köpa 
till medlemspris före och efter mötet. 
  Som avslutning på kvällen visades film 
från 1950-talets Halmstad, med Anders 
Bergenek som entusiastisk kommenta-
tor. Filmen skildrade byggandet av 
”Hästskon” på Östra stranden, samt en 
busslast kommunpolitiker på inspekt-
ionsrunda i det nyuppförda stugområ-
det. Bilderna från den stekheta 50-
talssommaren var inte bara ett charmigt 
tidsdokument, utan underströk också 
ytterligare bad- och strandlivets bety-
delse för Halmstads identitet och ka-
raktär. 
 
Peter Björk 
 
 

Gamla Halmstads årsmöte 

Foto: Christel  Ek 
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Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna! 

Säljes 

Komplett samling av Föreningen Gamla 
Halmstad årsböcker från 1924 till idag, 
inkl register säljes. Pris och leverans  
efter överenskommelse. Jim Sandkvist 
0705– 441214. 
jim.sandkvist@gamil.com 

Swishkonto 
Kansliet hanterar inte längre några kontanter.  
Istället har vi ett Swishkonto: 123 107 73 95.  
V. g betala inte medlemsavgiften på Swish.  
Vårt Bankgiro är 308-5081.   
Tack på förhand! 

§ 1 Årsmötets öppnande 
 Ordförande förklarade mötet öppnat. 
§ 2 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes efter ändring av § 9 till: val av 
 nio styrelseledamöter. 
§ 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 Kerstin Wedin och Torgny Ahlgren till 
 justeringsmän tillika rösträknare. 
§ 5 Verksamhetsberättelse och bokslut  
 Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelse och 
 bokslut med godkännande till handlingarna. 
§ 6 Revisonsberättelse 
 Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balans- 
 räkning enligt årsredovisningen.  
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017-2018 
 Föreningens revisorer har inkommit med revisons- 
 berättelse vari årsmötet föreslås bevilja styrelsen ansvars- 
 frihet för den tid 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, Christer Harplinger 
 och Kersti Nilsson och nyval av Daniel Borgman, Mats 
 Jönsson och Birgitta Tullgren. 
§ 10 Val av revisor och revisorsuppleant  
   Valberedningen föreslår omval av Bo-Lennart Nilsson som 
 revisor och omval av Sven-Ola Karlsson som revisor
 suppleant. 
 Årsmötet beslutade enligt förslaget.  
§ 11 Val av valberedning 
 Årsmötet beslutade utse Ingegerd Sahlström, Ulrika Lars
 son och Sigge Ohlsson med Ingegerd Sahlström som sam
 mankallande. 

§ 12 Val av representanter till Stiftelsen Mellgrenska Huset 
 Årsmötet beslutade utse Bo-Lennart Nilsson med Sven 
 Johansson 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 2018/2019 
 Ordförande redovisar förslag till verksamhetsplan med 
 budget för verksamhetsåret 2018/2019. 
 Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
§ 15 Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2018/2019 
 Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift, 175 kronor. 
 Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
§ 16 Motioner 
 En motion har inkommit, dock för sent. Motionären  
 önskade att föreningen skall återgå till att publicera  
 namnen på föreningens medlemmar i årsboken. 
 Styrelsen skall diskutera förslaget, och om detta går att 
 göra utan att bryta mot dataskyddslagen. 
§ 17 Förslag på stadgeändring 2018 och 2019. Beslut om antalet 
 styrelseledamöter 
 Förslag att antalet styrelseledamöter skall vara ordförande 
 och minst sex ledamöter. Valberedningen har möjlighet att 
 fastställa antalet ledamöter. Förslaget medför en ny punkt 
 på dagordningen: fastställande av antalet ledamöter i  
 styrelsen. 
 Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
§ 18 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
§ 19 Årsmötets avslutande 
 Ordförande förklarade årsmötet avslutat. 
 
 Sven Johansson  Ilse Holm 
 Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
 Torgny Ahlgren  Kerstin Wedin 
 Justerare   Justerare 
 
 

Föreningen Gamla Halmstads årsmötesprotokoll 2018-10-30 

Agdell, Jan, Halmstad 
Johansson, Dennis, Halmstad 
Juhlin, Ewa, Halmstad 

Karlsson, Kerstin, Halmstad 
Nilsson, Ulla, Halmstad 
Tyche, Karin, Stockholm 

Uhr, Gunilla, Halmstad 
Wollmér, Eva, Åkarp 
Åhlén, Sonja, Simlångsdalen 


