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Välkommen till årsmöte
Wallbergs Klädesfabrik blev en av de
större leverantörerna
till den svenska armén och flottan runt
1840

1823 grundades
Wallbergs
industrier som
under lång tid var
Halmstads största
företag

Tisdag den 13 oktober kl 18.30
i Immanuelskyrkan, Strandgatan 20
Bengt Gärdfors föreläser om Wallbergs industrier och Slottsmöllan.
Tillfälle att köpa boken, pris 200 kr (endast kontant betalning).
Årsmötesförhandlingar

Kyrkogårdsvandring
Den 8 september deltog ett
40-tal personer i en vandring på
Västra Kyrkogården.
Kerstin Wedin och Lennart
Lundborg berättade om ett antal
kända Halmstadbor och visade
deras gravar.
Fler presenteras i skriften
”Halmstadbor före oss”, som
Torgny Ahlgren sålde. Den kan
köpas på föreningens kansli,
pris 60 kr.
Foto: Torgny Ahlgren
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Lördagen den 14 november
arrangeras Arkivens Dag
på stadsbiblioteket kl 10-15.
Gamla Halmstad kommer att medverka.
Välkommen!

Folkparken - en plats med historia

1865 tillkom ett nöjesställe i Furet och på 1890-talet arrenderades detta av Östra Bryggeriet. I slutet av 1800-talet var
Furets dansbana och byggnader förfallna. 1897 flyttade C A
Freckman, född i Danmark 1848, till Halmstad som förman
på Halmstads Fotogenaktiebolag. 1900 övertog han arrendet
av nöjesplatsen i Furet. Han lät göra en omfattande renovering och anlade kägelbana, ny dansbana och servering.
Stället fick namnet Sommarlust.
Freckman ville göra Sommarlust till ett trivsamt familjeställe
och arbetade ständigt med förbättringar. 1903 byggdes en
stor täckt danssalong med golv av teak. Den användes fram
till 1936 då nuvarande byggnad (Kulturhuset) kom till.
1903 inleddes samarbete med arbetarrörelsen. I Sommarlust
skulle arbetarna ha sin sommaravkoppling och hälften av
inkomsterna sommartid skulle tillfalla Folkets Husföreningen, som bildats 1899 och som 1902 kunde inviga Folkets
Hus.

Freckman ställde också upp för den växande idrottsrörelsen
i Halmstad. Han lät anlägga en idrottsplats i Sommarlust,
som stod färdig 1909 och användes fram till 1922, då Örjans
Vall invigdes. 1914 bestämde han att Sommarlust skulle bli
en Folkets park, fritt tillgänglig alla dagar för besökare.
Freckman avled 1917 men hans familj drev Sommarlust
fram till 1927, då platsen övertogs av Föreningen Folkets
Park. Föreningen hade tänkt köpa Sommarlust redan 1908
men fick avstå för att i stället satsa pengar på Folkets Hus.
För närvarande är Folkparken i stöpsleven, förslag att bygga
500-800 lägenheter på området diskuteras.
Kerstin Wedin
Källa: Sven Aremar, C A Freckman – dansken som gav oss Sommarlust. Kors och tvärs i tid och rum, s.168-174.

Halmstad är en sommarstad, stadens
befolkning växer på sommaren och det
finns mycket att göra, både för turister
och för oss som bor i staden.
För turisterna, men även för många
Halmstadbor var nog Roxettekonserten på Örjans Vall sommarens höjdpunkt, för ungdomar kanske utställningen Game masters i Arenahallen.
Men det Gamla Halmstad fokuserar
på är lite andra typer av aktiviteter som
föreläsningen på Sankt Olofs kapell
eller den nyligen genomförda kyrkogårdsvandringen på Västra kyrkogården, som hade föreningens skrift
om kyrkogården som underlag.
Sommarmötet på Sankt Olofs kapell
var så populärt att en del besökare fick
stå utanför kapellet och försöka lyssna.
Det var ju tråkigt att alla inte fick plats
och vi får fundera på om vi kan
förändra något för att det inte skall
upprepas.
Men framför allt är det årsboken som
föreningen satsar på, årets bok börjar
ta form och det är skönt att se att vi
har gott om duktiga skribenter som gör

att vi utan problem kan fylla årsboken
med intressanta artiklar.
Men vi behöver fylla en årsbok varje
år och vill gärna få nya artikelförfattare
så ni som har en historia att berätta
som rör Halmstad, kontakta redak
tionskommittéen.

”Föreningsproffs”
nyvald i
Ordföranden
styrelsen
har ordet
Nu är det drygt ett år sedan Najaden
lämnade Halmstad. Även om hon
saknas var gång man kör över Slottsbron så mår hon bra och blir väl omhändertagen i Norge. Det verkar som
det är lättare att få fram resurser till
renoveringsarbetet i Norge och det är
mycket aktiviteter runt henne. Det är
skönt att veta att Najaden blir väl
omhändertagen även om det borde
vara i Halmstad allt detta händer.
Efter årsmötet i höst blir det mycket
nytt i styrelsen. Både Kerstin Wedin

och Torgny Ahlgren har valt att avsluta
sitt styrelsearbete.
Kerstin är den vi förlitar oss på när
det gäller korrekturläsning av artiklar
och böcker, det är hennes förtjänst att
vi har så hög kvalitet i föreningens
utgåvor. Jag har förhoppningar om att
Gamla Halmstad även i fortsättningen
kan få utnyttja Kerstin till en del uppdrag utanför styrelsearbetet.
Förutom att Torgny är ekonomiansvarig så har han blivit förknippad
med Gamla Halmstads filmvisningar.
Det är Torgnys förtjänst att Gamla
Halmstad nu har en stor samling filmer
från äldre tider i Halmstad och det är
ett stort antal filmvisningar som blivit
genomförda av Torgny genom åren.
Tyvärr har vi också drabbats av ytterligare en vakans i styrelsen. Anna
Holmström gick efter en tids sjukdom
bort i slutet på augusti.
Det var ett tungt besked, och vi
tänker på hennes familj som nu har en
svår tid framför sig.
Sven Johansson

Nybyggen på Öster

Wrangelsleden, Östergård. 2015-05-10

Klotet, Enslövsvägen. 2015-01-23

Höghuset, Föreningsgatan. 2015-05-11

Höghuset, Föreningsgatan. 2015-08-29. Foto: Christel Ek

Sjukhuset i Halmstad 100 år

Operation på Lasarettet på Söder, Dr Jepsson med operationspersonal 1907.

Den 14 oktober i år fyller sjukhuset i Halmstad 100 år.
Lördagen den 17 oktober bjuder sjukhuset in till öppet hus.
Det nya lasarettet ersatte det gamla lasarettet som låg på
Södra vägen och som nu inhyser delar av Region Hallands
ledning och administration. Under de 100 åren har lasarettet
genomgått stora om- och tillbyggnader och utökats med
många nya verksamheter och specialiteter.
Jag har upplevt sjukhusets utveckling på nära håll. Min far
anställdes 1944 som den förste fast anställde snickaren och
allt i allo på sjukhuset. Vi bodde i ett hus precis utanför
grindarna till den gamla infarten till lasarettsområdet.
Området var på den tiden inhägnat och jag fick följa med
min far på kvällarna för att låsa grindarna och alla dörrar till
sjukhuset.

På julloven arbetade jag med att bära ut julgranar till avdelningarna och under sommarloven arbetade jag inom trädgård och vaktmästeri. Jag blev sedermera anställd som
personalassistent på sjukhuset. I min tidiga ungdom var det
inte fler anställda än att det ordnades midsommarfirande för
all personal med familjer framför klockhuset. De flesta av
de anställda kände varandra.
När min far pensionerades från sjukhuset 1974, efter 30
års tjänstgöring, fick han i present den gamla snickarbänken
som flyttats från det gamla lasarettet på Södra vägen till det
nya lasarettet. Den av ålder patinerade arbetsbänken är nu i
min ägo.
Bo Keck

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna!
Adelswärd, Viveka, Åtvidaberg
Andersson, Lennart, Spekeröd
Andréson, Helena, Halmstad
Bengtsson, Hans, Haverdal
Björk, Lars, Halmstad

Björk, Peter, Halmstad
Bristedt, Peter, Halmstad
Brynås, Lars-Erik, Halmstad
Jönsson, Matts, Brunskog
Persson, Andreas, Halmstad

Medlemsavgiften
Med detta HalmstadBudet följer inbetalningskort
för medlemsavgift för 2015-2016.
Betala avgiften före 1 november om du vill vara
säker på att få årsboken före jul!

Torres, Juan, Halmstad
Törnberg, Anders, Kungsbacka
Wallberg, Anders, Halmstad
Wendel, Anders, Strängnäs

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