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Peter Björk bidrar till
att rejält sänka
medelåldern i Gamla
Halmstads styrelse
Foto: Anders Aili

Peter Björk är ny i styrelsen.
“Det var oväntat men roligt att bli
tillfrågad av valberedningen och jag
tvekade inte om att svara jakande.
Samtidigt känns det som att jag får se
och lära en period innan jag kan göra
verklig nytta”, säger Peter, som är född
och uppvuxen i Halmstad. Här har han
även studerat på Högskolan genom
bland annat doktorandstudier i

pedagogik. Peter har medverkat i
årsboken med ett par artiklar, senast
gällde det den omtalade och kanske
även famösa konserten med punkbandet Sex Pistols på Östra stranden
1977.
“Jag har nog av naturliga skäl alltid haft
ett intresse för Halmstads historia, det
blir väl följden av att man vuxit upp här
och kommit att fundera kring stadens

bakgrund. Jag brukar läsa årsböckerna
och är särskilt intresserad av den mer
moderna historien, menar han och
tänker då på efterkrigstiden”.
Det är också den som Peter särskilt
vill ägna sig åt att skriva om och forska
kring.
Han ser historien som värdefull dels
rent faktamässigt men också genom
fortsättning på nästa sida……..

Välkommen till vårmöte
Torsdagen den 14 april kl 18.30
i Immanuelskyrkan, Strandgatan 20

Föreläsning om
Europa och Tjuren
Onita Wass, museichef och VD vid Millesgården i Stockholm,
föreläser under rubriken ”Carl Milles Europa och Tjuren i Halmstad och i världen”.
Dessutom medverkar Lovisa Nilsson, intendent för offentlig
konst & samling vid kulturförvaltningens konstenhet i Halmstads
kommun, och berättar om den genomgripande rengöringen och
renoveringen av Europa och Tjuren som genomfördes under
hösten 2015.

berättelser om människor, företeelser
och fenomen. Historien är viktig för att
förstå sin samtid.
“Något som skulle vara intressant och
roligt vore att kunna utveckla

HalmstadBudet i riktning mot att bli en
mer gedigen tidning. Det är något som
tar tid och som kostar, men jag tror att
det skulle tillföra mycket till
föreningens medlemmar,” säger Peter,

som tidigare varit verksam inom
Kvartersteatern där han under en
period var ordförande. Han har även
skrivit pjäser för teaterföreningen.
Anders Aili

Onita Wass
Onita Wass är konsthistoriker och specialinriktad på 1900-talskonst. Sitt yrkesliv började hon på Moderna museet
i Stockholm.
Därefter blev det Norrköpings Konstmuseum där hon arbetade som museilektor i 11 år.
Tillbaka i Stockholm erhöll hon tjänsten som biträdande museichef på Östasiatiska museet, där hon arbetade under
7 år och var med om ombyggnader,
återöppningar och mycket annat.
Sedan 2009 är hon museichef och VD
Gästföreläsare vid Vårmötet 14 april
för Millesgården. Hon beskriver själv
blir Onita Wass, som är museichef och sin yrkeskarriär som att hon efter en
VD vid Millesgården i Stockholm.
utflykt till Asien har återkommit till det

Foto: Hallands konstmuseum

hon började med, 1900-talets konst.
Så här säger hon om besöket i
Halmstad:
”Att arbeta på Millesgården är spännande, och skulpturkonst är ett speciellt område, med många tekniska
aspekter, särskilt när man ska vårda och
förvalta en hel skulpturpark.
Jag har under dessa 7 år lärt känna
Carl Milles både som konstnär och som
människa och berättar gärna om detta
för er, med utgångspunkt från er fina
Europa och tjuren.”
Sigge Ohlsson

Under december månad lyckades föreningen få 86 nya medlemmar genom en
värvningskampanj där vi stod i Akademibokhandeln och visade upp vår nya
årsbok och erbjöd besökarna ett medlemskap. Vi brukar arbeta med medlemsvärvning på detta sätt i december
när den nya årsboken har levererats.
Men i år satsade vi lite extra och det
gav resultat. Vi har tidigare år inte varit
i närheten av det antal nya medlemmar
vi fick denna gången. Men vi är inte
nöjda med detta utan vill gärna få ännu
fler. Ta en funderare på om ni inte har
någon i er bekantskapskrets som kan
tycka det vara intressant att läsa om allt
som har hänt i Halmstad genom åren
och se då till att de anmäler sig som
medlemmar. Bland de 2700 medlemmar vi har borde det finnas många med
vänner som gärna vill bli medlemmar i
Gamla Halmstad. Som ni säkert vet går
det sedan att anmäla nya medlemmar
till Christel på kansliet via telefon, mail
eller personligt besök.
Det är nog också en del av er som
undrar hur det går med tillgängliggörandet av Hallandsposten 1910-1930
som vi bekostade en digitalisering av
förra året. Det har tyvärr dragit ut på

tiden att hitta en metod att tillgängliggöra detta för er medlemmar till en
rimlig kostnad, men nu är det löst och
ett avtal är tecknat med en leverantör.
För att hålla kostnaderna nere har vi
tagit på oss att själva stå för

gängliga för att visas på de filmvisningar Gamla Halmstad arrangerar. Jag är
själv nyfiken på dessa filmer och väntar
med spänning på att de skall bli klara.
Till sist vill jag tala om att Gamla
Halmstads hemsida nu åter är igång.
Vi drabbades av en hackerattack och
sidan fick stängas ned. Tyvärr uppstod
”Föreningsproffs”
nyvald i det problem att rensa bort de maleware
Ordföranden
som hackarna installerat på hemsidan,
har ordet
styrelsen
varken vårt webhotell eller webbyrå
kunde lösa detta trots att de verkligen
var engagerade i felsökningen och vi
arbetet att föra över filerna från nuva- fick mycket hjälp av dem. Det slutade
rande format till den miljö som levemed att vi fick bygga en ny hemsida i
rantören kräver. Det innebär att det
en helt ny miljö vilket har tagit mycket
kommer att ta ytterligare lite tid innan tid att få ordning på men nu är den på
hela materialet blir tillgängligt, men jag plats och ni kan åter gå in och botanihoppas att vi kan få några år klara
sera bland artiklarna där. Designen är
under våren så ni kan börja titta i detta lite annorlunda men alla artiklarna skall
spännande material. Det kommer att
vara på plats, de flesta ligger under rupubliceras på vår hemsida bakom ett
briken Historiska källor. Själv tycker jag
lösenordsskydd och endast vara tillvi har fått en tydligare struktur på hemgängligt för er medlemmar.
sidan, jag hoppas ni håller med och att
Vi har av Lars Bergman fått ett erbju- ni nu besöker sidan och att ni hittar
dande att få kopior på ett antal filmer
något intressant att läsa.
från skolans värld. Filmerna är gjorda
Sven Johansson
av Lars mellan 1959 och 1983. De håller just nu på att digitaliseras och när
detta är klart kommer de att vara till-

Fotogåva av Ingvar Arnmarker

Hallandspostens hus vid Klammerdammsgatan är uppfört
på 1920-talet och ritat av den tidens lokala stjärnarkitekt
Uno Forthmeiier.
En vanlig fråga är vad tornet med fönstren har använts
till. Där hade Hallandsposten en ljustidning där nyheter
visades fram till andra världskrigets krav på mörkläggning.
Många Halmstadbor har stått på gatan och tittat på
fotbollsresultat som löpande visades från balkongen.
Det var före radioprogrammet Sportextras tid.
Har du själv bilder eller filmer som visar hur Halmstad
har sett ut? Låna gärna ut dem till oss så att vi kan scanna
eller kopiera dem. Vi arbetar med att bevara minnen av
ett svunnet Halmstad.
Anders Bergenek

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna!
Aili, Mats, Halmstad
Almqvist, Eva-May, Varberg
Alvborn Fältström, Gunilla, Halmstad
Andersson, Björn, Halmstad
Andersson, Björn, Halmstad
Andersson, Lars-Ove, Halmstad
Andréasson, Roland, Karlskrona
Beide, Kent, Ljungby
Bergkvist, Bo, Halmstad
Bondesson, Camilla, Haverdal
Brydolf, Charlotte, Halmstad
Bykander, Jenny, Halmstad
Carlsson, Anders, Halmstad
Carlsson, Caroline, Malmö
Carlsson, Louise, Gullbrandstorp
Carlsson, Michael, Halmstad
Carlsson, Tommy, Laholm
Carlstedt, Christer, Lindome
Carstens, Elisabeth, Halmstad
Danielsson, Leif, Halmstad
Ek, Lena, Halmstad
Enered, Mattias, Halmstad
Eriksson, Martin, Oskarström
Fürst Hörte, Gunilla, Halmstad
Grenlund, Leif, Halmstad
Gunnarsson, Christer, Halmstad
Henning, Greta, Halmstad
Henningson, Thomas, Ängelholm
Hjelm, Bo, Halmstad
Hultgren, Måns, Halmstad

Högström, Mats-Göran, Österskär
Idoffsson, Gull-Britt, Halmstad
Ivansson, Krister, Halmstad
Jalhed, Lars, Halmstad
Jansson, Anders, Halmstad
Johansson, Agneta, Halmstad
Johansson, Birgitta, Falkenberg
Johansson, Jörgen, Halmstad
Johansson, Karl Gösta, Halmstad
Johansson, Kent, Halmstad
Johansson, Kjell, Halmstad
Jonasson, Karin, Halmstad
Jönsson, Eva, Halmstad
Jönsson, Kjell, Gullbrandstorp
Karlsson, Evald, Halmstad
Karlsson, Håkan, Oskarström
Karlsson, Mikael, Halmstad
Karlsson, Sivert, Kvibille
Larsson, Magnus, Halmstad
Larsson, Tony, Halmstad
Leije, Anne-Marie, Halmstad
Lindqwist, Ann, Oskarström
Lundberg, Mats, Halmstad
Lundgren, Bo, Simlångsdalen
Lundström, Stefan, Knivsta
Löfman, Hans, Halmstad
Mattsson, Katarina, Halmstad
Movinger, Ingrid, Halmstad
Nilsson, Anders, Halmstad
Nilsson, Cecilia, Halmstad

Nilsson, Stig, Halmstad
Nilsson, Tommy, Halmstad
Nimhed, Fred, Halmstad
Ohlsson, Henrik, Halmstad
Ohlsson, Peter, Laholm
Olsson, Inga, Halmstad
Olsson, Linnea, Stockholm
Olsson, Povel, Stochholm
Onemark, Bengt, Glumslöv
Petersén, Toimi, Halmstad
Petersson, Johanna, Halmstad
Petersson, Jörgen, Halmstad
Ragneman, Lisbeth, Halmstad
Rosberg, Bodil, Halmstad
Rosenqvist, Johan, Onsala
Räni, Ants, Älmhult
Sandqvist, Hans-Olof, Halmstad
Schnoor, Berit, Halmstad
Schön, Gun-Britt, Halmstad
Sjöblom, Eva, Halmstad
Sköld, Gunilla, Getinge
Sköld, Jan, Steninge
Strandberg, Olof, Halmstad
Ståhl, Stanley, Lammhult
Thulin, Annette, Halmstad
Waldenstedt, Kerstin, Halmstad
Wessberg, Björn, Halmstad
Wiberg, Dennis, Rönninge

Medlemsvärvning slog rekord
Gamla Halmstad har synts i stans folkvimmel
före jul för att presentera föreningen och sälja
medlemskap.
86 nya medlemmar blev resultatet. En del gick
själva med i föreningen, andra tänkte ge bort ett
medlemskap i julklapp.
Styrelsemedlemmarna turades om att stå i
Akademibokhandeln.
Anders Aili, Sigge Ohlsson och Sven Johansson
var tre av de som representerade Gamla Halmstad första advent.
Foto: Stefan Gustafsson

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

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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