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Anders Bergenek berättar om året 1962 ur ett Halm-
stadperspektiv. Debatten gick hög om vad de plane-
rade varuhusen skulle betyda för den övriga handeln. 
Den gamla bebyggelsen i staden ”sanerades”. Sjukhu-
set byggdes ut.  Både Drott och Halmia avancerade till 
allsvenskt spel.  

 
Inträde: 100 kr som inkluderar fika och tillfaller  
Stiftelsen S:t Olofs Kapell.  
Föranmälan till 035-214040 för att garanteras plats. 
Förra året var det nästan fullsatt. Anmälan fr.o.m 5 
juni. Ej anmälda gäster kommer in om det finns plats. 
Välkommen! 

Välkommen till S:t Olofs kapell i Tylösand  
måndagen den 18 juni kl 18.30 

I samband med sommarmötet 
utkommer del 3 i Gamla Halm-
stads skriftserie: ”Den stora 
ombyggnaden av Halmstads  
S:t Nikolai kyrka åren 1757–
1760.” Författare är arkivarien 
och Halmstadkännaren Peter  
Lundqvist. 
  Kyrkan genomgick i mitten av 
1700-talet en ganska våldsam 
ombyggnad då den gotiska  
medeltidskyrkan i stort sett för 

vandlades till en nyklassicistisk 
kyrkotyp.  
  Fram till i dag har mycket lite 
varit känt om detta omfattande 
arbete. I landsarkivet i Lund har 
Peter Lundqvist påträffat  
dokument som tidigare varit 
bortglömda, och med ledning 
av räkenskaper, kvittenser och 
annat arkivmaterial bringar han 
ljus över ett omvälvande ske-
ende i kyrkans historia. 

Spännande  
kyrkohistoria 

 
Gamla Halmstads skriftserie del 3  
bringar ljus över ett omvälvande  

skeende i S:t Nikolai kyrkas historia. 
Författare är Peter Lundqvist. 

Foto: Christel Ek 



En så stor förening som Gamla Halm-
stad med drygt 2 700 medlemmar skö-
ter sig inte själv – och det räcker inte 
heller enbart med insatser från styrelse-
ledamöterna. På vårt kontor på Freds-
gatan 5 i Halmstads teater finns varje 
vardag kl 9–14 föreningens allt-i-allo,  
kanslisten Christel Ek. 
  Christel håller i medlemsregistret, gör i 
ordning utskick, säljer böcker och med-
lemskap, lägger upp information på 
hemsidan och sammanställer medlems-
tidningen HalmstadBudet.  
  Hon har en av Halmstads absolut  

trevligaste telefonröster och försöker 
alltid hitta svar på de många frågor som 
kommer per telefon eller mejl.  
  Christel är dessutom en duktig foto-
graf och dokumenterar föreningens 
möten och tar bilder till årsboken. Hon 
håller för närvarande också på att skriva 
av de äldre årsboksregistren så att de 
ska bli tillgängliga digitalt. 
  Efter 14 år på Gamla Halmstad har 
Christel värdefull erfarenhet av före-
ningens arbete. 
– Det är roligt med kontakten med alla 
medlemmar som ringer, mejlar eller  

kommer på besök och det är spännande 
att diskutera frågor om Halmstad och 
vad som hänt här genom tiderna. 
– Men det bästa jag vet är att foto-
grafera. Det blir ofta att jag gör i ord-
ning en kaffekorg och ger mig ut med 
min bror, Mats Ek. Han har kört  
tidningar och paket i många år i Halm-
stad, och känner till i stort sett alla gator 
och ställen. 
  För övrigt ägnar jag mig åt min hund, 
en bichon frisé vid namn Charlie,  
naturen och sommarstugan, loppis och 
auktion samt scrapbooking.  
                                              

                                            Kerstin Wedin 

 

Möt föreningens  
kanslist Christel Ek 

 
”Här får man kunna lite av varje! 
Mitt arbete är omväxlande och  

intressant.” 

Historieläraren och författaren Sven Larsson höll ett 
mycket intressant och uppskattat föredrag på Gamla 
Halmstads vårmöte då han talade om Halland under 
1700-talet. Cirka 120 medlemmar hade mött upp och 
hälften av dem åt därefter middag tillsammans på  
Restaurang Jarlen. 

Sven Larsson föreläste  
på vårmötet 

     Foto: Kerstin Wedin 

Tillsammans med förra numret av HalmstadBudet skickades 
det ut en enkät till medlemmarna med frågor om Gamla 
Halmstads verksamhet. Drygt 100 svar har kommit in. 
97 svarade att årsboken är mycket bra/bra. Föreningens 
modell för årsboken går ju ut på att ha ett blandat innehåll 
och det betyder att alla inte kan tycka om allt.  
  Hemsidan tyckte 57 var mycket bra/bra/ganska bra. 
Många har svarat att de inte har tillgång till dator och därför 
inte har någon uppfattning.  

  HalmstadBudet anses som mycket bra/bra/ganska bra av 
96 svarande. Ett önskemål är större stil, vilket vi försöker 
tillgodose från och med detta nummer. 
  För övrigt understryker flera vikten av att föreningen stän-
digt arbetar för att värva nya medlemmar, gärna yngre, och 
att synas där Halmstadborna möts. ”De senaste årens mer 
utåtriktade arbetssätt är positivt och förmodligen också 
nödvändigt för att utvecklas och överleva.  
  Bra jobbat!” skriver en medlem. 

Enkät bland Gamla Halmstads medlemmar 

Foto: Christel Ek 



   

  Ordföranden          
      har ordet 

Att utveckla en förening 

Formerna för vårt svenska föreningsliv är 
hämtade från 1800-talets folkrörelsetradit-
ioner. Det här har alltid inneburit en viktig 
demokratisk skolning. Arbetsformerna har 
varit effektiva på så sätt att de överlevt från 
generation till generation. I detta kan emel-
lertid också ligga en fara. Nöjesutbudet i 
TV och på Internet tar idag mycket av den 
tid som förr brukade läggas på engagemang 
i olika föreningar. Människors möten sker 
på helt andra arenor än tidigare.  
  I min uppgift som ordförande i Gamla 
Halmstad ser jag det som viktigt att ut-
veckla föreningens arbetsformer, verksam-
heter och produkter för att möta behoven 
hos dagens och morgondagens medlemmar. 
Ett sätt att göra detta på är enkäten som 
drygt 100 av våra medlemmar besvarat. Jag 
vet att det är en minoritet men det är viktigt 
att styrelsen ”lägger örat till rälsen” och 
lyssnar. Det är så lätt att tro att det vi själva 
tycker, tänker och gör är den enda rätta 
vägen. Tack alla ni som besvarat enkäten! 
En del förslag till förbättringar kan vi ta till 
oss direkt. Andra kan ta lite längre tid.  
  Under våren har vi också jämfört oss med 
andra ”Gamla . . . stadsföreningar”. Med 
2.730 medlemmar är vi stora men inte  

störst. Bland annat har vi ”Gamla Trelle-
borg” och ”Gamla Carlskrona” framför 
oss. Då det gäller aktiviteter ligger vi bra till.             
Föreningarna arbetar för övrigt ganska likt.     
Utvecklingsidéer som vi kommer att plocka 
upp är till exempel att genomföra föreläs-
ningar eller filmvisningar också tillsammans 
med biblioteken. De har en organisation för 
att ordna och marknadsföra sådana här 
möten. 
 
 
 
 
 
 
 
  Vi slipper på så sätt administrativt arbete. 
Samtidigt ökar Gamla Halmstads utbud av 
aktiviteter till medlemmarna.  
  Genom Internet kan medlemmar och 
andra nås i helt andra volymer än tidigare. 
Traditionellt arbetar föreningar idag med 
sina hemsidor. Gamla Halmstads hemsida 
är både modern och intressant. Gå in åt-
minstone varje månad och se vad som lagts 
till. Numera finns vi även på Facebook. 
Under året räknar jag också med att man 

ska kunna läsa om vår förening på Wikipe-
dia.  
  Gamla Halmstad är en av stadens största 
och mest betydelsefulla föreningar. Uppdra-
get för mig och styrelsen innebär att vårda 
och varsamt utveckla våra traditioner. Det 
handlar samtidigt om att parallellt söka 
kompletterande, nya vägar. Det roliga är att 
detta går att förena. I slutänden hoppas jag 
att våra gamla medlemmar känner att de får 
en stor utväxling av sitt medlemskap och att 
många nya medlemmar strömmar till!  
  När jag skriver detta är himlen blå och 
våren kommen. När du läser texten är det 
förhoppningsvis redan sommar. Halmstad 
är en sommarstad! Njut av ett jättelikt  
nöjes- och kulturutbud. Ta dig till stranden 
men också till stadens centrum med dess 
sjudande folkliv. Koppla av i de vackra 
parkerna! Kom ihåg att den vilda naturen 
hittar du på underbara Galgberget! Var du 
än rör dig i staden så påminns du på olika 
sätt också om det gamla Halmstad. 
                                      
                                         Anders Bergenek     
 

 

Stadsvandring på hemsidan 

Gilla oss på Facebook 
 
Om du är med på Facebook ber vi dig gå in och gilla Gamla 
Halmstads sida. Det innebär att du bidrar till att sprida in-
formation om föreningen också till dina vänner.  
 
 

 
Du kommer själv att få information om vad som händer 
och påminnelser om våra möten. Dessutom kan du njuta av 
en del intressanta bilder från förr. 

 

heter en nyutkommen bok som handlar om tillkomsten av hyreshusen 
på Vårhemsområdet som stod färdiga 1953.       
  Området byggdes av det då nybildade HFAB för att råda bot på  
bostadsbristen och erbjuda moderna lägenheter.  
  I boken berättar hyresgäster om livet i området.  
  Många av dem som flyttade in i de nybyggda husen  
bor fortfarande kvar. 
 
Bokprojektet har bedrivits av Resurspoolen,  
som ingår i Folkuniversitetet. 
  Boken kan köpas på Gamla Halmstads kansli för 180 kr. 

Vårhem – Sveriges första stora  
kommunala bygge 

Tillsammans med Z-Vision producerar Föreningen 
Gamla Halmstad filmer med stadsvandringar. Hittills 
har två inspelningar gjorts med information om 
Kirsten Munchs hus, Europa och Tjuren, S:t Nikolai 
kyrka, Marinstugan, Kronobränneriet och gamla  

lasarettet på Söder. Inför hösten kommer ytterligare 
två filmer att göras med presentation av sex platser. 
Dessa filmer läggs ut på Gamla Halmstads hemsida 
under året. En ny plats presenteras varje månad.  
 



HalmstadBudet är ett informationsblad för  

Föreningen Gamla Halmstads medlemmar.  
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Expeditionen är öppen måndag–fredag 9–14. 

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna! 

24/5. Från Norre Port till Stora Torg – Halmstads 
framväxt genom seklerna. Ciceron fd länsantikvarie 
Lennart Lundborg. Samling vid Norre Port. 
31/5. Kvarteret Baertling. Vandring bland konsten av Olle 
Baertling på Högskolans campus. Ciceron Konstvetare 
Hugo Palmsköld. Samling vid högskolans huvudentré,  
Kristian IV:s väg. 
7/6. Minnenas stenar på Norra kyrkogården – innebör-
den av en kyrkogårdsinventering. Ciceron Eva Gustafs-
son, bebyggelseantikvarie Kulturmiljö Halland. Samling vid 
ingången till Norra kyrkogården/grindarna vid Rhedinsg. 
14/6. Träd idag och imorgon. Ciceroner Landskaps-
ingenjör Anna Baeck och landskapsarkitekt Anna Melin. 
Samling vid Norre Port. 
21/6. Övraby och Sperlingsholm, det äldsta Halmstad. 
Obs! Cykeltur, medtag egen cykel. Ciceron fd länsantikvarie 
Lennart Lundborg. Samling vid Hallands Konstmuseums 
entré. 
28/6. Nyfiken på Fiken och andra kvinnor.  
Ciceron Ingegerd Sahlström.  
Samling vid Europa och tjuren, Stora Torg. 
5/7. Slottsmöllan - industrihistoria och tjänstesamhälle 
i anrik kulturmiljö. Ciceroner Bebyggelseantikvarie Björn 
Ahnlund och VD Sven Rautenberg. Samling vid gamla port-
vaktbostaden (infoskylten) vid infarten. 
12/7. Söndrums andra stenålder – en vandring bland 
nyligen övergivna stenhuggerimiljöer i Grötvik. Cicero-
ner Astrid Andersson och geolog Christer Johansson.  
Samling vid Spritkullen. 
19/7. Konstvandring i Laholm. Ciceroner Catharina 
Ohlsson och Daniel Hansson, Teckningsmuseet. Samling  

på Teckningsmuseet. Följ gärna med till Gröna Hästen på 
middag efteråt. Bokas via Teckningsmuseet två dagar innan. 
26/7. I 91:ans fotspår. Ciceron Anders Sträng,  
Garnisonsmuseet. Samling vid minnesstenen vid Gipen, 
Galgberget.   
2/8. God afton Herr Strindberg #2.  
Ciceron Ulf Andersson, konstnärlig ledare VTST/
Internationella gatuteaterfestivalen. Samling vid Hotell  
Mårtenson.  
9/8. Aleskogen ur ett landskapshistoriskt perspektiv. 
Ciceron Naturguide HG Karlsson. Samling vid parkeringen 
vid restaurang Västergök. 
16/8. Stadskärna i förändring - Från Drottning Kristina 
mot Söderkaj. Följ med på en promenad och ta del av vad 
som planeras och byggs i centrala Halmstad. Ciceron Arki-
tekt Mattias Bjellvi, Samhällsbyggnadskontoret . Samling vid 
entrén till Drottning Kristinapassagen mot Köpmansgatan. 
Extra stadsvandringar: 
Begränsat antal platser. Endast förköp via Turistbyrån i 
Halmstad, Lilla Torg (vid Norre Port), tel 035-12 02 00. 
Historievandring – lär känna stadens förflutna 
Hus platser och människor från förr och nu i en spännande 
färd från stadens äldsta tid till idag. Tisdagar 3/7-14/8  
kl 18.30. Kostnad 70 kr/person. 
Bomber och granater – om fästningsstaden Halmstad 
Familjevandring där vi letar rester och berättar om hur en 
dansk fästning plötsligt blev svensk. Måndagar 2/7-30/7  
kl 14.30. Kostnad 70 kr/vuxen, 30 kr/barn (upp till 15 år).  
 
 
 

Museets stadsvandringar – torsdagar kl 18.30, fri entré 

Ahlm, Berit, Mölndal 
Alfredsson, Patrik, Halmstad 
Andersson, Hjördis, Halmstad 
Fredman, Kirsten, Halmstad 
Fröberg, Anita, Oskarshamn 
Gustafsson, Kjäll-Arne, Halmstad 
Isaksson, Sten, Halmstad 
Jacobsson, Elisabeth, Halmstad 
Johannesson, Mats, Halmstad 
Jönsson, Kjell Anders, Halmstad 
Larsson, Joachim, Halmstad 

Lindgren, Nils-Olof, Halmstad 
Lorentzson, Johnny, Halmstad 
Lööf, Christer, Halmstad 
Nevbäck, Bengt, Falkenberg 
Nielsen, Conny, Varberg 
Nyman Gustafsson, Eva, Oskarström 
Persson, Lennart, Eldsberga 
Rothelius, Gustaf, Haverdal 
Samuelsson, Lennart, Halmstad 
Sjögren, Lena, Halmstad 
Sjögren, Oscar, Halmstad 

Strandberg, Helen, Yngjsö 
Söderberg, Rickard, Malmö 
Sörensen, Flemming, Halmstad 
Waern Wester, Brita, Halmstad 
Wetterstrand, Stig, Halmstad 
Wickström, Christer, Halmstad 
Wilderoth, Monica, Malmö 
Wilhelmson, Mary, Halmstad 
 
Stödjande medlemmar: 
Brommé, Kerstin, Upplands Väsby 

 
Årsboken 2011 är slutsåld 
 
Intresset för vår årsbok har varit rekordstort och 
faktum är att den nu är slutsåld.  
Det innebär att nya medlemskap gäller för  
verksamhetsåret 2012–2013.  
 

 
Öppettider på kansliet 
 
Vår kanslist Christel Ek har semester 2 juli–29 juli. 
Det kommer att vara öppet varje torsdag 
under semestertiden mellan 10.00–12.00. 
Välkommen! 


