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Najaden, som byggdes i Karlskrona 
1897, är en av världens minsta fullrig-
gare och har ett stort historiskt värde, 
även sett i ett internationellt perspektiv. 
Najaden är i dag den enda komposit-
byggda fullriggaren i världen, förutom 
Cutty Sark i London.  
  Najaden var i mycket gott skick när 
hon kom till Halmstad 1946. Efter att 
ha misskötts under lång tid renoveras 
hon nu som ett arbetsmarknadsprojekt, 
som har utvecklats mycket bra. Naja-
dens systerfartyg Jarramas i Karlskrona 

renoveras också, under fem år till en 
kostnad av 12 mkr. Även Jarramas  
ligger som en ”puppa”, vilket liksom 
för Najaden är oundvikligt så länge 
renovering pågår. 
 Enligt fastighetsnämnden i Halmstads 
kommun är kostnaderna för Najadens 
renovering följande: Etapp 1, som på-
går nu, har en budget på 3 mkr. Etapp 
2 beräknas, om även den drivs som 
arbetsmarknadsprojekt, kosta 6,5 mkr 
och ta tre år. Den totala kostnaden blir 
9,5 mkr, fördelat över 6 år, det vill säga 

cirka 1,6 mkr per år. Renoveringen be-
räknas vara klar 2015. Därefter behöver 
kommunen avsätta 600 000 kr per år 
för drift och underhåll. 
  För en rik och välmående kommun 
som Halmstad med en budget på över 
fyra miljarder kronor och årliga över-
skott är investeringen småpengar, och 
den årliga driftskostnaden ter sig snudd 
på försumbar.  
  Det verkar ytterst kortsiktigt och då-
ligt genomtänkt att för en jämförelsevis 
                            fortsättning på nästa sida…...  

Halmstad och Najaden  
- ett oskiljaktigt par 

 
 Vad kan bättre representera sjöfartsstaden  

Halmstad och minna om den tid då  
segelfartygen låg i flerdubbla led  

längs Nissans kajer?  
 

Najaden är tillsammans med slottet  
en av de mest fotograferade vyerna i  

Turistsverige. 

Välkommen till årsmötet 2012 
den 15 oktober kl 18.30 

 
Föreläsare är Egon Edström. Han berättar om Örjans Vall 

från år 1922 och framåt och visar även ett unikt  
bildspel från invigningen år 1922.  

Egon är speaker på Örjans Vall sedan 1976 på HBK:s  
matcher och är ordf i Halmstads Idrottsmuseum.  

Därefter följer årsmötesförhandlingar. 
 

Supé på restaurang Jarlen för föranmälda medlemmar.  
Fläskfilé Polignac, potatisgratäng, sallad, vin/vatten/lättöl,  

kaffe med kaka. Pris 200 kr 
Bindande anmälan till supén senast 8 oktober.  

Obs! Endast 120 platser! 
Ring 035-21 40 40 måndag-fredag kl. 9-14  

Eller e-post: info@gamlahalmstad.se 
 

i Immanuelskyrkan, Strandgatan 20 i Halmstad 

Foto: Christel Ek 

Foto: Patrik Leonardsson 



blygsam summa eliminera en väl inar-
betad symbol för varumärket Halm-
stad. Att göra sig av med Najaden kom-
mer dessutom att skapa badwill för 
Halmstad under lång tid framåt. Det är 
också svårförståeligt att politiker, i 
samma andetag som man förklarar att 

man vill göra sig av med Najaden, lan-
serar idéer om ett marint centrum.  
  Vi vill uppmana politiker som ska av-
göra Najadens öde:  
- Slösa inte bort Najadens värde för 
varumärket Halmstad! 
- Najaden är en del av Halmstads 

kulturarv och har dessutom internat-
ionell status.  
 
Gå inte till historien som historielösa!  
 
Denna text har skickats till alla ledamöter i kommun-
fullmäktige i Halmstad. 

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 
(KLU) beslöt vid sitt sammanträde 
2012-06-18 att föreslå kommunfull-
mäktige att Halmstads kommun av-
vecklar sitt ägande av skolskeppet Na-
jaden. I första hand vill utskottet att 
Najaden säljs, i andra hand att fartyget 
skänks bort och i tredje hand att farty-
get skrotas. Vem som eventuellt tar 
över ägandet eller om fartyget skrotas, 
skall vara klart före utgången av 2013.              
  Gamla Halmstad skall, enligt sina 
stadgar, bevara och synliggöra minnen 
från Halmstad samt sprida kunskap om 
och skapa intresse för Halmstads histo-
ria. Därför har föreningens styrelse 
efter KLU:s beslut på olika sätt agerat 
för att rädda Najaden.  
  Gamla Halmstads ordförande Anders 
Bergenek riskerar på grund av sin an-
ställning som hög tjänsteman i Halm-
stads kommun att få dubbla lojaliteter i 
Najadenfrågan. Han har därför valt att 
avgå ur styrelsen. Vice ordförande Sven 
Johansson tar över som ordförande.  
  Styrelsen har producerat en folder om 
Najaden som skickats till samtliga leda-

möter av kommunfullmäktige. De har 
också via e-post fått följande två frågor: 
1. Kan ni tänka er att ta ett beslut som 
med stor sannolikhet innebär att Naja-
den kommer att skrotas eller försvinna 
från Halmstad? 
2. Är er åsikt att Halmstads kommun 
inte skall ha några ägarintressen i Naja-
den efter 2013?  
  Vi väntar fortfarande på många svar, 
därför kan inget resultat redovisas 
ännu. Styrelsen har låtit trycka vykort 
med bilder på Najaden (foto Patrik 
Leonardsson), som lagts ut på stadsbib-
lioteket samt biblioteken i Söndrum 
och Vallås med möjlighet för besökare 
att skriva under och lämna till kom-
munstyrelsen eller annan adressat.                 
Namnunderskrifter på de fina vykorten 
har också vid flera tillfällen samlats in 
ute på stan för vidare befordran till 
politikerna. Styrelsen har lagt ut in-
formation om Najaden på föreningens 
hemsida samt skapat en Facebooksida 
Rädda Najaden, där de som vill ha kvar 
skeppet kan ”gilla”. Styrelsen har skrivit 

flera insändare som publicerats i Hal-
landsposten.  
  Gamla Halmstads medlemmar får i 
detta utskick Najaden-vykort, som den 
som vill medverka till att försöka rädda 
Najaden kan lägga i brevlådan vid Råd-
husets entré eller  skicka till: 
 
Kommunstyrelsen i Halmstads  
kommun 
Box 153 
301 05 HALMSTAD 
                                                    Kerstin Wedin 

Najaden kan försvinna från Halmstad! 

Under presenningen pågår 
renovering av Najaden. 
Bild från augusti i år. 
Foto: Ingrid Winberg. 

Sven Johansson och Kerstin Wedin samlar in 
namnunderskrifter. Foto: Stefan Gustafsson 



För Gamla Halmstad brukar sommaren 
vara en ganska lugn period där arbetet 
med årsboken är den viktigaste aktivite-
ten, och på senare år även den nya 
traditionen med en föreläsning i S:t 
Olofs kapell. I år blev det lite an-
norlunda! 
  Den 18 juni beslöt politikerna i kom-
munstyrelsens ledningsutskott att Naja-
den skall avvecklas från Halmstads 
kommuns ägo, det innebär i praktiken 
en skrotning. Nu är ledningsutskottet 
inte den beslutande församlingen utan 
frågan kommer slutgiltigt att avgöras på 
kommunfullmäktiges möte i septem-
ber. Styrelsen i Gamla Halmstad beslöt 
då att agera för att försöka få till stånd 
ett bevarande av Najaden i Halmstad. 
Som en följd av detta beslut valde An-
ders Bergenek att avgå som ordförande 
och styrelsemedlem och det är därför 
det är jag som skriver denna artikel. 
 Aktiviteterna är i full gång och jag 
hoppas många medlemmar utnyttjar 
möjligheten att påverka genom att 

lämna in medföljande vykort till Halm-
stads kommun. Jag har varit ute på stan 
några gånger och delat ut vykort för 
Najdens bevarande och det finns ett 
stort engagemang i frågan.  
  Det jag reagerat på är att bland yngre 
personer är alla positiva till ett beva-
rande, det fåtal som inte vill skriva 

på ett vykort är alla 50+. Detta gör mig 
ännu mer övertygad om att vi måste 
försöka påverka kommunen i denna 
fråga och att ett beslut som gör att  
Najaden fösvinner från Halmstad kom-
mer att ses som dumdristigt i framti-
den. 
  Grunden till Anders avgång ur styrel-
sen är att att han som tjänsteman i 
Halmstads kommun och styrelsemed-

lem i Gamla Halmstad riskerar att få 
dubbla lojaliteter i Najadenfrågan.  
  Jag hoppas och  tror att ni inte kom-
mer att märka så stor skillnad i före-
ningen på grund av bytet av ordfö-
rande.  
  Många i styrelsen arbetar aktivt och 
kommer att arbeta vidare på samma 
sätt som tidigare och Anders är fortfa-
rande aktiv i föreningen. 
  Gamla Halmstad har återigen lagt ett 
bra år bakom sig, ekonomin är god, en 
spännande årsbok är snart på väg till 
tryckeriet, våra övriga publikationer är 
uppskattade och säljer bra.  
  Vi har utvecklat de nya kanalerna med 
ny hemsida och Facebooksida.  Ha för 
vana att besöka dem, det är där ni får 
den färskaste informationen om vad 
som händer i föreningen. 
 
                                                 Sven Johansson 

 
 
 

 

Ordföranden  
har ordet 

Resan den 19 maj följde Nissan från 
källorna till havet - om än i omvänd 
ordning. Bussen var fullsatt och i 
Nissafors bekantade sig deltagarna 
med Nissadalens tidigaste industri-
historia samt lät sig förmiddagskaffet 

väl smaka. Vid Järas gamla gästgivar-
gård syns Nissan som en porlande 
bäck. På restaurang Höganloft vid 
Isabergs fritidsby intogs lunch och i 
Gislaved besöktes det intressanta 
Industrimuseet, där entusiastiska 

eldsjälar berättade om allt som tillver-
kats i Gislaveds olika industrier. Gös-
tas konditori i Smålandsstenar var 
sista anhalten innan deltagarna åter 
var tillbaka i staden vid Nissans myn-
ning.  

Naturfotograf Patrik Leonardsson  
guidade vid Gamla Halmstads vårutflykt 

Bilden till vänster föreställer Vattensågen i Jära. 
Bilden ovan är från Gislaveds Industrimuseum. 
Foto: Torgny Ahlgren 

Vi arbetar för Najaden 
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Expeditionen är öppen måndag–fredag 9–14. 

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna! 

Andersson, Anne, Halmstad 
Andersson, Eva B, Halmstad 
Edlund, Rose-Marie, Halmstad 
Ejdergård, Arne, Halmstad 
Fransson, Göte, Halmstad 
Fransson, Lars, Halmstad 
Hansson, Christian, Halmstad 
Hoff, Stefan, Halmstad 
Högdin, Hans, Halmstad 
Isaksson, Tonie, Gullbrandstorp 

Jakobsson, Magnus, Halmstad 
Jonson, Torbjörn, Halmstad 
Jönsson, Krister, Åled 
Kristiansson, Marianne, Göteborg 
Laos, Ola, Halmstad 
Larsson, Inger, Halmstad 
Lindqvist Mooe, Anne-Li, Lindome 
Mattsson, Anette, Halmstad 
Nanne, Martina, Enviken 
Nilsson, Ulf, Getinge 

Odermalm, Marianne, Halmstad 
Olesen, Britt-Marie, Haverdal 
Ringström, Karina, Halmstad 
Rosén, Beo, Halmstad 
Rosén, Björn, Halmstad 
Rögnvaldssoon, Thorsteinn, Halmstad 
Södergren, Kenth, Halmstad 
Thelin, Lis-Beth, Halmstad 
Tillman, Britt-Marie, Halmstad 
Wisjö, Dag, Halmstad 

 
Nekrologer till årsboken 
Minnesord över avlidna medlemmar i Gamla 
Halmstad publiceras i årsbok 2012 under förutsätt-
ning att de lämnats in till föreningens expedition 
senast den 15 september 2012. Skriv kort, 100-125 
ord och lämna också ett foto. 
 

Hemsidan 
Titta gärna in på Gamla Halmstads hemsida 
www.gamlahalmstad.se  Vår ambition är att ständigt upp-
datera den så att innehållet fortlöpande förnyas.   

 
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 information om föreningen också till dina vänner. 

Medlemsavgiften 
Med detta HalmstadBud följer inbetalningskort för med-
lemsavgift 2012/2013. 
Om du betalar avgiften innan 1 november slipper före-
ningen extrajobbet och portokostnaden för att skicka ut 
påminnelser. Glöm inte att anmäla adressändring! 
Vi är tacksamma om ni väljer att betala via Bankgiro. 
                                                            Tack på förhand!   
 

Stödjande medlemskap 
Anhörig till medlem kan bli stödmedlem. Sätt in  
50 kr på bg 308-5081 eller pg 26 42 00-7. Uppge 
namn och adress. Du lämnar ett viktigt ekonomiskt 
bidrag till föreningen. Årsbok och HalmstadBud 
erhålls genom den anhörige.  

Sommarmötet den 18 juni i S:t Olofs kapell  

Sol och störtregn varvades men i år kunde kaffe  
med dopp intas i ett partytält, så vädrets  
makter kunde hållas något så när i schack.  
   
Anders Bergenek berättade om händelser i världen 
och i Halmstad 1962. Mötet lockade 115 deltagare.  
   
I anslutning till mötet såldes nummer 3 i föreningens 
skriftserie, Peter Lundqvists ”Den stora om- 
byggnaden av Halmstads S:t Nikolai kyrka  
åren 1757-1760”.  
 
Skriftserien finns till försäljning på kansliet  
och i S:t Nikolai kyrka och kostar 60 kr. 

 Anders Bergenek och Peter Lundqvist  välkomnar medlemmarna till mötet 
som var välbesökt. Foto: Christel Ek 


