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Välkommen till årsmöte 
Tisdagen den 22 oktober 

kl. 18.30 i Immanuelskyrkan, Strandgatan 20 

 

Drottningarna på Halmstads slott 
 

Johanna Petersson som är kulturarvsutvecklare  
på Kultur i Halland håller föredrag. 

Om fyra drottningars besök på Halmstads slott under 
1600-talet. Vad gjorde de? Vad åt de? Och vad hände 

egentligen med det kungliga bröllopet?  
 

Årsmötesförhandlingar. 
 

Bokförsäljning och filmvisning från kl.18.00. 

Detta är en förkortad version av 
Lennart Lundborgs artikel om Bastion-
en och Norre Katts park. Hela artikeln 
finns på vår hemsida 
www.gamlahalmstad.se 
  En fråga som länge engagerat många 
är Bastionen - Norre Katt, som 

Christian IV lät uppföra under åren 
omkring 1600. Befästningsanläggning-
en genomgick en omfattande restaure-
ring i början av 1970-talet, något som 
inte föll alla i smaken. En nagel i ögat 
var användandet av betong. Sedan dess 
har det under en följd av år skrivits 

många insändare, där tonläget stundom 
varit mycket högt. Man har till och med 
velat spränga detta fornminne. Då jag 
själv under många år haft mycket att 
göra med befästningarna i Halmstad i 
tjänsten, kan det vara lämpligt med en 
sammanfattning av vad som hänt under 

Bastionen - Norre Katt - ett debattämne 

           fortsättning på nästa sida 

Foto: Magnus Andersson 

Bilden visar Norre 
Katts park 1866 - 
mångas  
idealbild av  
området där  
Rotundan  
fortfarande  
finns kvar. 



dess över 400-åriga historia. Under 1600-talsbefästningen 
har det vid undersökning 1970 visat sig ligga en ännu äldre 
sådan jämte fyndrika kulturlager. 
  När arbetena sattes igång 1598 hade dock denna typ av 
fästningsbygge redan hunnit bli föråldrat. Idéerna härstam-
made från Italien och Nederländerna.       Ett stort antal 
personer, både män och inte minst kvinnor fick arbeta i 
denna tunga verksamhet, vilket framgår av räkenskaperna 
från fästningsbygget. Men på 1730-talet ansågs fästningen 
redan föråldrad. Kungl. Majestät beslöt därför att den skulle 
rivas. År 1735 påbörjades rivningsarbetena.  
  Vid 1800-talets mitt förvandlades det område, som nu kal-
las Norre Katts park, till ett förlustelseställe med restaurang-
verksamhet, promenadstråk och musikunderhållning. Vid 
1900-talets mitt hade detta trivsamma område med sina 
olika aktiviteter börjat förfalla. Den en gång så populära 
sommarrestaurangen högst upp på Bastionen revs 1961 och 
kaféet Nyktran strax efteråt. Kvar blev endast Rotundan 
från 1865.  
  I detta läge beslöt man att restaurera detta en gång så 
vackra parkområde. Arkitekterna Holger Blom i Stockholm 
och Sven Brolid i Göteborg engagerades för att göra förslag 
till en nyordning av Bastionen/Norre Katt samt restaurering 
av Norre Port. Båda sökte nu återskapa den gamla befäst-
ningskaraktären.  
  Dessa förslag kom emellertid inte att uppskattas av allmän-
heten trots att det uppförts en teaterscen på Bastionen där 
det spelades teater, hölls föredrag, möten och konserter. 
När evenemangen var slut försvann besökarna. Få stannade 
kvar på kaféet invid. Även om där fanns hiss blev det svårt 
för många att ta sig upp på den höga befästningsdelen. Tan-
ken var god men det nya arrangemanget uppskattades inte. 
När detta skrivs har ännu inget restaureringsförslag offent-
liggjorts. Det finns många svåra problem att ta ställning till.  

De antikvariska synpunkterna väger tungt. Hur skall dessa 
vägas mot allmänhetens önskemål? Tiderna förändras allt 
snabbare.  
Idag är det allt svårare att förutse vad som komma skall. 
 

                                                             Lennart Lundborg 

Välkommen till releasemöte  
av årsboken 2019 

 
Ett samarrangemang mellan Gamla Halmstad  

och Facebookgruppen Mitt Halmstad då och nu.  
Det blir en presentation av årsboken samt en kommenterad  

bildkavalkad av Anders Bergenek, Mats Jönsson och Gerhard Wendt. 
Tillfälle ges också att köpa julklappsböcker  

till fördelaktiga priser. 
 

Tisdagen den 3 december kl. 18.30 i Immanuelskyrkan,  
Strandgatan 20. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



”Förenings-
proffs” nyvald i 
styrelsen 
 
 

Ordföranden  
har ordet 

På årsmötet kommer Johanna Peters-
son att berätta om drottningarna och 
andra kvinnor på Halmstads slott. Jag 
har fått förmånen att läsa artikeln till 
årsboken med samma titel och det var 
en intressant läsning. Som så ofta  
annars har kvinnorna som besökt  
slottet gjort det i det fördolda. Det har 
skrivits massor om kungarnas besök på 
Halmstads slott men inte mycket om 
de drottningar som besökt slottet. Det 
ändrar vi på nu, i år blir det både  
föredrag och artikel i årsboken. Jag 
hoppas många kommer och lyssnar på 
hennes föredrag, det kommer att bli 
mycket ny kunskap för er alla.   
  Sista helgen i juni, mitt i sommar-
värmen genomfördes festivalen Art of 
Living i Halmstad centrum. En av akti-
viteterna var att slottets trädgård öpp-
nades upp och man kunde sitta i träd-
gården och fika. Dessutom var där för-
säljning av lokalproducerad mat och så 
var Gamla Halmstad där och visade 

gamla Halmstadbilder. Tyvärr mark-
nadsfördes festivalen inte tillräckligt 
och besökarna i slottsträdgården var få 
trots att detta var ett unikt tillfälle att få 
besöka slottsträdgården. Även om  
besökarna var få var de som kom in-
tresserade av våra Halmstadbilder. Vi 
fick 25 nya medlemmar under helgen.  
  
 
 
 
 
 
 
Det är vi mycket nöjda med. Att visa 
Halmstadbilder är alltid uppskattat och 
det blir många trevliga samtal.  
  Bastionen är fortfarande en följetong, 
just nu pågår en ny utredning på rådhu-
set, den senaste i en lång rad av utred-
ningar. Norre Port är en av de få bygg-
nader som står kvar från Halmstads 
danska tid och bör lyftas fram mer än 

det görs idag. Varför skall man dölja 
Norre Katts park och vårt nyrenove-
rade konstmuseum bakom en betong-
bunker från 1970-talet som är samman-
byggd med Norre Port. Lennart Lund-
borg har skrivit en utmärkt historik 
över Bastionen som finns med i för-
kortat skick här i HalmstadBudet men 
gå gärna in på hemsidan och läs hela 
artikeln. 
  Som många säkert sett har förening-
ens förre ordförande KB Bjering gått 
bort. Det var en färgstark person som 
jag har många fina minnen av. KB:s 
släktingar har skänkt Gamla Halmstad 
en stor bok- och vykortssamling. Vi 
kommer att behöva tid för att gå  
igenom allt men vi mycket tacksamma 
för denna gåva och planerar att göra 
något speciellt av detta.  
 
                                 Sven Johansson 
 

 
 
Vi efterlyser personer med kunskap om judisk  
historia i Halmstad.  
Det kan gälla en judisk församling som fanns  
här för 100 år sedan, situationen under andra 
världskriget med mera.  
Kontakta oss via info@gamlahalmstad.se  
eller 035 - 21 40 40. 

 
 

Erbjudande till våra medlemmar 
Ta chansen att handla föreningens böcker. Priset gäller endast på årsmötet 22/10. 

 
Halmstad i årtal 100:- 

Föreningens böcker om Industrihistoria 50:- 

 
 
 
Lördagen den 9 november 
är det Arkivens Dag i släkt- 
forskarnas lokal, 
Ryttarevägen 4 i Halmstad. 
Gamla Halmstad kommer 
att medverka med film- 
visning. 
Välkomna!  
 
 
 
 



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: Happy Print/HP Marketing i Halmstad AB.  
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 9–11 + 12.30-14.00  

Hemsidan och Facebook 
Vår ambition är att ständigt uppdatera dessa så att 
innehållet fortlöpande förnyas. 
www.gamlahalmstad.se 
  
 

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna! 

Swishkonto 
Kansliet hanterar inte längre några kontanter. 
Istället  har vi ett Swishkonto: 123 107 73 95 
Det går också bra att betala till vårt Bankgiro:  
308-5081. Tack på förhand! 
 

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

Öppettider 
Kansliet kommer att vara stängt på onsdagar -  
från 1 november till 1 februari.  
Säkrast tid 9.00-11.00. 

Andersson, Karl-Gunnar, Halmstad 
Andersson, Ulla, Halmstad 
Andrén, Lars-Göran, Halmstad 
Björnstedt, Göran, Kungsbacka 
Carlsson, Gunnar, Varberg 
Chressman, Ulla, Huddinge 
Ekberg, Christina, Halmstad 
Feldt, Björn, Halmstad 
Gustafsson, Bror, Halmstad 
Hammar, Lennart, Oskarshamn 
Henningson, Monica, Haverdal 
Hidevall, Britt-Mari, Halmstad 
Holm, Jonas, Halmstad 

Jakobsson, Stefan, Haverdal 
Johansson, Ingvor, Slöinge 
Johansson, Lasse, Halmstad 
Jönsson, Ivar, Halmstad 
Karlsson, Evy, Halmstad 
Karlsson, Johnny, Knäred 
Kjellman, Carl-Gustav, Gullbrandstorp 
Lindgren, Mats, Simlångsdalen 
Löfgren, Eva, Halmstad 
Martinez, Isabella, Halmstad 
Mellgren, Anette, Halmstad 
Meuller, Peter, Onsala 
Mäkikangas, Ann-Mari, Halmstad 

Nilsson, Mattias, Halmstad 
Nilsson, Ulla, Halmstad 
Nordell, Peter, Halmstad 
Nyström, Lennart, Halmstad 
Otterclou, Eva, Sollentuna 
Rick, Stig-Ove, Halmstad 
Roos, Sven-Anders, Halmstad 
Stanica, Corina, Halmstad 
Svensson, Leif, Halmstad 
Wahlgren, Gustaf, Halmstad 
Wallberg, Jan, Skanör 
Wingeskog, Urban, Halmstad 

Dessa bilder kommer från Ingvar Stark.  
Vi har fått låna och skannat dem.  
 
Har du också bilder av Halmstad?  
Kontakta oss gärna! 
 
info@gamlahalmstad.se 
035– 21 40 40 
 


