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Exbleking med
Halmstad i sitt
hjärta
”Det är extra roligt att Halland i år
är värd för släktforskardagarna”.
Foto: Anders Bergenek

Siv Bergenek är en av de medlemmar i
Gamla Halmstad som arbetar mer i det
tysta och som utgör ryggraden i föreningen. Hon skriver – sedan 2011 –
artiklar till årsboken och hon medverkar när medlemsbrev eller årsböcker
ska packas i kuvert och skickas ut till de
över 2 700 medlemmarna.
Sedan några år tillbaka är hennes

vurm också att inventera och registrera
gravstenar på våra kyrkogårdar. Det är
ett arbete som gör det möjligt för släktforskare och andra som söker sina
rötter att få kunskap om anförvanter i
tidigare generationer.
- Det är ett så roligt och stimulerande
arbete att vara ute på kyrkogårdarna,
fotografera och registrera gravstenarna

och sedan föra över uppgifter och
bilder till den nationella databasen.
Ibland är man ute själv och ibland är
vi några stycken som utför det tillsammans. Gravstenarna berättar vår
historia, säger Siv.
Hittills har hon hunnit med att göra
inventeringar i Snöstorp, Sperlingsfortsättning på nästa sidan...

Välkommen till sommarföreläsning
i S:t Olofs kapell i Tylösand
måndag den 19 juni kl 18.30
Året är 1967 och har främst gått till historien eftersom det var då vi växlade till högertrafik.
Anders Bergenek kommer att berätta om detta och även andra händelser i Halmstad för 50 år sedan.

Avgift 100 kr som
betalas på plats och går
till Kapellföreningen.
I priset ingår även kaffe
med kaka efteråt
på tunet.
Bilden är från museets
bildstation.

Föranmälan till Gamla
Halmstads expedition
035-21 40 40.
9.00-14.00
Först till kvarn….
Om det finns platser kvar
går det också att köpa
biljetter direkt före
föreläsningen.

holm, Eldsberga, Tjärby och Mästocka.
Den i Sperlingsholm genomförde hon
själv och det arbetet gav mersmak.
Eftersom det finns människor runt
om i hela landet som utför samma jobb
inser man att det ger oss ett betydande
tillskott till informationen om gångna
generationer i Sverige. Uppgifterna hittar man om man söker på internetsajten
genealogi.se, Släktforskarförbundets
hemsida, och sedan klickar på länken
databaser och därefter på gravstensinventeringen. Sedan får man förstås välja
län, kommun och begravningsplats.
- Det är extra roligt att Halland i år är
värd för släktforskardagarna som äger
rum 26-27 augusti i Halmstads arenahall. Hallands Släktforskarförening

kommer att ha en egen stor monter i
B-hallen för information och för att
svara på frågor om släktforskning och
gravstensinventering. Besökarna kan få
hjälp både med att ”söka tre generationer” och att söka efter om en anhörigs grav finns registrerad i databasen
Gravstensinventeringen, berättar Siv.
Siv är från Olofström i Blekinge, men
det var i Västervik som hon mötte
blivande maken Anders. 1989 flyttade
familjen till Anders hemstad Halmstad.
- Jag blev tillfrågad av Kerstin Wedin i
Gamla Halmstad om jag inte kunde
tänka mig att skriva om kvinnor och
kvinnors historia. Det låg säkert och
grodde men 2011 gjorde jag allvar av
det. Sedan dess har det blivit artiklar i

varje årsbok även om de inte alltid har
handlat om kvinnor. I år blir det också
en artikel, men om vilket ämne är något
som varken HalmstadBudet eller Siv
vill avslöja.
Kontakten med Blekinge har hon inte
släppt. Siv skriver artiklar till en lokalhistorisk tidskrift med namnet Bas Blekinge sedan tio år.
Vad känner en exbleking för Halmstad?
- Mitt hjärta klappar för Halmstad och
Halland, svarar Siv utan att tveka på
målet.
Anders Aili

Vårmöte med Oskarströmstema

På tisdagskvällen 25 april hölls Gamla
Halmstads traditionsenliga vårmöte i
Immanuelskyrkan.
Som vanligt hade en stor skara intresserade tagit plats i kyrksalen, där föreningens ordförande Sven Johansson
hälsade välkomna och överlämnade
ordet till kvällens första föredragshållare, Sven-Olof Olsson, vars föreläsning handlade om Skandinaviska Jute
Spinneri och Väveri i Oskarström.
Sven-Olof Olsson, docent i ekonomisk historia, utkom i höstas med
boken ”Från säck till vägg – Produktion
och relationer i Oskarström”, vilken utgör
sjätte delen i Föreningen Gamla Halmstads skriftserie om Halmstads industrihistoria.
Föredraget blev en sammanfattning
av ”Jutans” historia: från den snabba
uppbyggnaden på 1890-talet och fram
till nedläggningen 2011. Som Sven-

Olof Olsson visade genom sin föreläsning är historien om Jutefabriken inte
”bara” industrihistoria, utan i lika stor
utsträckning kultur- och socialhistoria.
Därefter lämnades ordet vidare till Bo
Persson, ordförande i Oskarströms
samhällsförening, som i sitt anförande
framhöll att farhågorna om att
Oskarström skulle stagnera efter
”Jutans” nedläggning inte besannats.
Tvärtom har orten, enligt Bo Persson,
upplevt en stark utveckling de senaste
åren och samhällsföreningen är optimistisk inför framtiden.
Efter att mötet avslutats berättade en
kvinna vid namn Mari-Ann Carlsson
att hennes far, Karl Hallberg, som var
nattvakt på ”Jutan”, blev skjuten på
fabriken 1941. I Hallandsposten den 17
september 1941 kan man läsa om händelsen. Motivet blev aldrig klarlagt eftersom gärningsmannen sköt sig själv

efter dådet, men han hade tidigare blivit avskedad från arbetet på Jutefabriken.
Hur som helst bekräftade denna berättelse att Jutefabrikens historia också
inrymmer en hel del dramatik.
Text: Peter Björk
Bilden till höger:: Sven Johansson, Bo Persson och
Sven-Olof Olsson.
Foto: Christel Ek

Årets vårmöte var lite speciellt eftersom vi gick utanför våra hemmatrakter
då det handlade om Oskarström och
Jutefabriken. Men det verkade som
medlemmarna uppskattade detta då det
var gott om besökare på mötet,
antagligen fick vi också besök av en del
Oskarströmsbor då mötet annonserats
ut i byn.
Boken om Jutefabriken är inte bara en
historik över industrin utan lika mycket
en historik över hur samhället
Oskarström byggdes och om den stora
arbetskraftsinvandringen som blev
nödvändig för att kunna driva fabriken.
Det finns en anknytning till staden
Halmstad då en av finansiärerna till
Jutefabriken var familjen Wallberg.
I Halmstad centrum har det varit enstökig vinter och vår, Storgatan och
Brogatan förbi Stora torg förnyas. När
detta skrivs kan man ännu inte se hur
resultatet blir men jag hoppas det blir
bra, centrum behöver stärka sin

konkurrenskraft mot de externa köpcentra som bara blir större och större.
Nyligen kunde vi också läsa i HP att
pengar har avsatts för att göra om
Bastionen.

bli lätt tillgänglig och en attraktiv plats
att besöka.
Det som idag är Norre Katts park har
varit ett förlustelseställe för Halmstadborna sedan mitten på 1800-talet.
Redan då fanns där en restaurang men
också lusthus, kägelbana och dansbana.
”FöreningsUnder den stora Halmstadutställningen
proffs”
nyvald i
Ordföranden
1912 togs en stor del av parken i anstyrelsen
har ordet
språk som utställningsområde.
I somras fick parken en ny typ av besökare då pokemonspelarna samlades i
De politiker som var med på Gamla
parken för att fånga sina pokemon, och
Halmstads vårmöte 2015 hoppas jag
i juni varje år invaderas parken av glada
har insett hur arbetet skall genomföras studenter som firar sin examen.
och hur resultatet skall se ut. Sänk Bast- Norre Katts park är viktig för Halmionenkullen och tag bort vallen mellan stadborna och då måste man också se
Norre Port och Bastionenkullen så att till att parken öppnas upp mot StorgaNorre Katts park blir en integrerad del tan så den blir en naturlig del av
av centrum.
centrum.
Så har det sett ut från 1700-talet till
senaste renoveringen som blev klar
Sven Johansson
1976. En restaurang på Bastionen
skulle efter en renovering på detta sätt

Foto: Christel Ek

Två stora evenemang i sommar är släktforskardagarna i augusti och Tall Ships
Races i månadsskiftet juni-juli.
Gamla Halmstad medverkar vid
släktforskardagarna.

Museets stadsvandringar 2017. Fri entré.
Torsdag 8/6 kl 18.30. Samling vid dansbanan på Friluftsmuseet Hallandsgården. Husen våra förmödrar och förfäder
byggde – Friluftsmuseet Hallandsgårdens arkitektur och hur den
bevaras idag. Byggnadsvårdsantikvarie Britt-Marie Lennartsson.
Torsdag 15/6 kl 18.30. Samling vid Hallands konstmuseum.
Naturen utmed Kulturstråket Nissan. Vi tittar på växter och djur
som lever längs Nissan och under dess yta. Ciceron naturinformatör HG Karlsson.
Torsdag 22/6 kl 18.30. Samling vid ingången till St Nikolai
kyrka. St Nikolai kyrka – Restaureringar och renoveringar genom
tiderna. Ciceron kyrkoarkivarie Peter Lundqvist.
Torsdag 29/6 kl 18.30. Samling vid korsningen Stationsgatan
– Sibiriegatan. Kranar, skepp och sjöfolk. Hallands Hamnar
Halmstad – ett modernt företag i en bransch med utåldriga anor.
Ciceron Jonas Paulson från Hallands Hamnar.
Torsdag 6/7 kl 18.30. Samling vid amfiteatern i Linehedsparken. All världens träd – Linehed och Wrangelsgatan. Ciceron
landskapsarkitekt Patrik Cederleuf. Tekniska Kontoret på Halmstad Kommun.
Torsdag 13/7 kl 18.30. Samling i Norre Katts park nedanför
Bastionen. Halmstad – fästningsstaden som aldrig blev intagen.
En vandring bland rester av Hallands största fästning. Ciceron
Anders Sträng från Garnisons- och Luftvärnsmuseet.
Torsdag 20/7 kl 18.30. Samling vid Norre Port. Nyfiken på
Fiken och andra kvinnor ur Halmstads historia. Ciceron fd
kommunråd Ingegerd Sahlström.
Torsdag 27/7 kl 18.30. Samling vid Kafé Rotundan. Malcolm
Sinclair Svenssons tid – En vandring utmed ett Nissan i konstant

förändring. Avslutas med föreställningen ”Timmermannen som
tillverkade hajkäppar”. Ciceroner Ulf Andersson och Pelle
Hörmander, Internationella Gatuteaterfestivalen.
Torsdag 3/8 kl 18.30. Samling Andersbergs bibliotek. Idyller,
krig och framtidstro – Andersberg under 350 år. Ciceron Johan
Dahnberg på Hallands Konstmuseum. Samarr. Med Internationella Gatuteaterfestivalen.
Torsdag 10/8 kl 18.30. Samling vid Kafé Rotundan. Norre
Katts park förr, nu och i framtiden – Kulturhistoria, träd och
planteringar. Ciceroner fd Länsantikvarie Lennart Lundborg och
landskapsarkitekt Patrik Cederleuf, Halmstads kommun.
Torsdag 17/8 kl 18.30. Samling vid Hallands Konstmuseum .
Konsten att bygga ett museum – Hallands Konstmuseum renoveras och byggs ut. Vad kommer att bli? Vandring med framtidsperspektiv och det första spadtaget. Ciceron museichef Magnus
Jensner .
Fler stadsvandringar:
Begränsat antal platser. Endast förköp via Turistbyrån i Halmstad,
Fattighuset vid Lilla Torg.
Måndagar 3/7-7/8 kl 18.30. Stadsvandring familj: Bomber och
granater – om fästningsstaden Halmstad. Vi letar och berättar om
hur en dansk fästning plötsligt blev svensk. Entré 70 kr/vuxen, 30
kr/barn upp till 15 år. Endast förköp via Turistbyrån i Halmstad.
Tisdagar 4/7 – 8/8 kl 18.30. Historievandring – lär känna stadens förflutna. Hus, platser och människor från förr och nu, i en
spännande färd från stadens äldsta tid till idag. Entré 70 kr.
Förköp via Turistbyrån i Halmstad.

Foto: Museets bildstation.

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna!
Wijkmark, Margareta, Slöinge
Engdahl, Eva, Rydsgård
Johnson, Per-Erik, Gullbrandstorp

Jönsson, Anders, Harplinge
Guntell, Carina, Halmstad
Zuback, Henrik, Halmstad

Åsander, Gunilla, Lund
Kull, Bodil, Halmstad
Tollmyr Larsson, Lena, Haverdal

Stödjande medlemskap

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

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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