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Ingrid Winberg
fotograferar motiven
som de flesta inte ser
Ingrid Winberg syns oftast med kameran
i högsta beredskap.
Hon jagar bilder, bland annat åt
Föreningen Gamla Halmstad.

Ingrid har medverkat i årsboken sedan
2007. När föreningen började med en
årskrönika i årsboken efterlystes fotografer som kunde bidra med bilder som

speglar hur stadsbilden förändras. En
största delen uppväxt i staden.-I Halmav dem som hörde av sig var Ingrid
stad har jag alltid bott på Öster säger
Winberg. Intresset för Halmstad hade Ingrid. Men aldrig öster om järnvägen.
fortsättning på nästa sida…..
hon redan eftersom hon är född och till

Välkommen till sommarföreläsning
i S:t Olofs kapell i Tylösand
måndag 18 juni kl 18.30
Året är 1968 – ett mytomspunnet år för dem som var med.
Det har kommit att förknippas med starten på en radikal omvandling i samhällsutvecklingen
och när det gäller de värderingar som styr oss. Var det så? Återspeglades värderingsskiftet lokalt i
Halmstad? Om detta och annat som hände kommer Anders Bergenek att berätta.

Avgift 100 kr som betalas på plats och går till
kapellföreningen och inkluderar även fika
efteråt ute på tunet.
Föranmälan till Gamla Halmstads expedition
035-21 40 40 kl 09-11 fr. o m: 7 juni
Först till kvarn…
Om det finns platser kvar går det också att köpa
biljett direkt före föreläsningen.

Det är Östra förstaden med dess pampiga stenhus som är Ingrids kvarter.
Pappa var däremot från Väster och
farfar byggde Villa Bisping, ett hus som
låg vid Söndrumsvägen/Kapellgatan
och är välkänt för många äldre Halmstadbor. Huset är dock borta sedan
länge.
-Mycket av det äldre Halmstad är förstört, säger Ingrid. Jag saknar till exempel alla småbutiker som låg vid Stora
Torg där Domushuset byggdes. Hon
tycker också att gymnasiet kunde fått
vara kvar i gamla läroverket, en stilig
byggnad där hon tog studenten 1964.
-Och rivningen av sporthallen är en
sorglig historia, säger Ingrid.
Efter att ha studerat i Lund och arbetat några år som reseledare i Italien har
Ingrid bott i Halmstad och länge arbetat på bank, de sista åren i Falkenberg.
När pensionen närmade sig började
hon få upp ögonen för fotografering.

-Det var nu som digitalkamerorna slog
igenom, säger Ingrid. Gamla kameror
med 24- eller 36-bilders film som måste
skickas för framkallning har jag aldrig
haft tålamod med. Jag tyckte att den
nya tekniken var alldeles enastående.
Tänk att kunna ta hundra bilder och
sedan spara kanske fem som man är
nöjd med.
En ny värld öppnade sig när Ingrid
som pensionär gav sig ut på promenader och cykelturer med kameran som
följeslagare.
-Sedan de senaste tre åren har jag den i
stort sett alltid med mig.
Motiven hittar hon överallt men det
finns favoritplatser.
-Jag rör mig gärna i hamnområdet.
Varför? Jag tror det är känslan av att
man kommer nära något som finns
bortom horisonten.
Fartyg som dras in av bogserbåtar, lotsen som möter och lämnar – det är

motiv som Ingrid fastnar för. Men även
detaljer de flesta av oss inte tänker på,
som kvarglömda kättingar, ruffiga skjul
och kranar som kastar spännande skuggor på marken. Färg och form, gärna i
oväntade kombinationer, är ett tema.
Bilderna ger ofta anledning att tänka på
vad som är vackert och fult – det sköna
kan finnas i en rostig spik likaväl som
en blommande vitsippa. Det finns
också humor i Ingrids bilder, vilket förstärks av de kortfattade texter hon förser dem med.
Bilderna kan alla titta på eftersom Ingrid publicerar dem på nätet, på en
hemsida med deltagare från hela världen. Gå in på www. flickr.com och
skriv ”Ingrid Winberg” i sökfältet. Välj
”Search people”. Klicka på Ingrids
namn och bildgalleriet öppnas.
Stefan Gustafsson

Bilden ovan visar Östra Stranden som också kallades
smålänningarnas riviera. Till höger en trio badflickor
på klipporna i Tylösand.

Badlivet i Halmstad
skildras i bokform
Gamla Halmstads nya bok berättar om hur badlivet i Halmstad växt fram och utvecklats fram till våra dagar. De olika
badformerna och stränderna får sina egna kapitel. Författare
är Dorota och Pär Lindblad.
Redan på 1860-talet försökte driftiga stadsbor att anlägga
en kurort som skulle locka utombys besökare. Kall- och
varmbadshus byggdes också, framför allt för Halmstadborna själva. Men dröjde till början av 1900-talet, när rekreation och bad i den fria naturen slog i genom, som bad- och

turistlivet tog fart i vår stad.
En viktig del i badkulturen är hur man är klädd på stranden. Bad- och semestermodet bjuder på en fascinerande och
nostalgisk tidsresa – färg, form och åtgång på tyg har varierat under årens lopp. I boken skildras badmodet i härliga
bilder.
Boken säljs till medlemspris 200 kr och finns att köpa eller
beställas på Gamla Halmstads kansli, Fredsgatan 5
(035-21 40 40). Säkrast tid 9.00-11.00. Välkommen!

Årets största svenska idrottsevenemang
har just avslutats i Halmstad. Det är
fantastiskt att ett så stort arrangemang
som VM i bordtennis kan arrangeras i
den i sammanhanget lilla staden Halmstad. Jag satt på läktaren och såg Sverige ta medalj och runt om mig talades
det många olika språk, svenska var inte
det jag hörde mest av.
Under VM skedde också en händelse
som gav eko över hela världen när Sydoch Nordkorea slog samman sina damlag till ett gemensamt lag. Lokalt arrangerades stadsvandringar och guidade
turer i S:t Nikolai kyrka för besökarna.
Gamla Halmstad har engagerat sig i
Halmstad Handelsförenings 170årsjubileum som manifesteras med
Handelns dag den 26 maj. Vi har hjälpt
dem att ta fram uppgifter om grundare
och stiftare som presenteras på affischer.

Med vår bokserie från 1924 till idag
har vi ett unikt material där vi kan
hämta uppgifter om personer och händelser i Halmstad. Gamla Halmstad är
också på plats under Handelns dag för
att värva medlemmar och marknadsföra boken Badliv.

baddräkter efter att ha läst kapitlet om
badmode genom tiderna.
På Köpmansgatan håller man på att
renovera Åhlenshuset. Bland annat
bygger man bort fönstren mot Köpmansgatan genom att sätta upp ljustavlor framför dem. På dessa ljustavlor
kommer det att visas äldre halmstadbil”Föreningsder som Gamla Halmstad hjälper till att
proffs”
nyvald
i
Ordföranden
ta fram. Jag tycker det är kul att vi blivit
har ordet
styrelsen
tillfrågade om att medverka och jag tror
det kommer att bli ett intressant inslag i
stadsbilden.
Boken Badliv har med all rätt blivit
Till sist vill jag påminna om sommaruppmärksammad och marknadsförs väl föreläsningen i S:t Olofs kapell, anmäl
av bokhandlarna i stan. Men tänk på att er i tid det brukar bli fullbokat. Så får vi
ni medlemmar i Gamla Halmstad kan hoppas sommaren fortsätter som den
köpa boken till ett betydligt lägre pris
börjat i maj så vi får ett fint badliv i
av oss. Se till att ni skaffar er boken
Halmstad denna sommaren.
före badsäsongen, då kommer ni att se
Sven Johansson
våra badplatser i nytt ljus. Ni kanske
också får ni kanske inspiration till nya

Så här hanterar Gamla Halmstad medlemmarnas personuppgifter
Medlemmarnas personuppgifter samlas in för att kunna
upprätthålla en kontakt med medlemmarna. Personuppgifter används i första hand för att skicka ut Halmstadbudet 4
gånger per år och för utskick av årsboken i december. De
personuppgifter som samlas in och lagras är namn, posta-

dress, telefon och e-postadress. Vi registrerar också om
medlemskapet gäller fullt medlemskap eller familjemedlemskap.
Vill ni använda er rätt att få uppgifter raderade skall ni
kontakta oss via e-post eller telefon.

Intressant husfasad
Cityfastigheter som äger Åhlénshuset har valt att göra
den mörka fasaden mot Köpmansgatan mer levande och
attraktiv med hjälp av ett antal ljustavlor där de bland
annat kommer att visa foton från Halmstad förr.
Föreningen Gamla Halmstad har hjälpt dem med att ta
fram ett antal gamla vykort ur våra samlingar. Det här
hoppas både Cityfastigheter och vi ska stimulera intresset
för Halmstads historia. Kanske kan det till och med blir
så att flanörer och shoppare stannar upp inför bilderna
och börjar samtala med varandra om det som visas.

På gamla Österskans
bussterminal omvandlas nu omgivningen till
Folkets Rum.
Invigningen är den 2
juni då Gamla Halmstad kommer att medverka.
Foto: Christel Ek

Hallands Konstmuseums kostnadsfria stadsvandringar är ett populärt
inslag sommartid. Teman och samlingsplatser skiljer sig åt, men tiden
är alltid densamma –Torsdagar kl 18.30
7/6 Samling vid Halmstads Slott. Sex lögner och tre vita sanningar – vad är sant och vad är falskt? Följ med på en frågesportsvandring genom Halmstads historia. Tävla och vinn! Ciceroner Johan Dahnberg, intendent Hallands Konstmuseum och
författare Peter Björk.
14/6 Samling vid gamla portvaktsbostaden (infoskylten) vid
infarten till Slottsmöllan. Slottsmöllan – industrihistoria
och tjänstesamhälle i anrik kulturmiljö. Ciceroner bebyggelseantikvarie Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland, Hallands kulturhistoriska museum och Kajsa Rautenberg, VD Slottsmöllans fastighets
AB.
21/6 Samling vid stora ingången till Kulturhuset Najaden.
Kulturhuset Najaden – vad händer innanför väggarna på ett nybakat kulturhus? Ciceron Ulf Fembro, rektor vid Halmstads kulturskola.
28/6 Samling vid Norre Port.
Träden inpå bara barken – en snabbkurs i trädinventering.
Ciceron landskapsingenjör Patrik Cederleuf, Halmstads kommun.
5/7 Samling vid Folkparkens entréportal.
PS: Sista sommaren? En nostalgisk vandring i Halmstads folkligaste park. Ciceron författare Peter Björk.
12/7 Samling vid stora ingången till St Nikolai kyrka.
När halmstadborna rev ner tak och valv på sin kyrka – 1700-talets
renoveringar av St Nikolai kyrka. Ciceron kyrkoarkivarie Peter
Lundkvist.
19/7 Samling vid Norre Port.
Halmstad – fästningsstaden som aldrig blev intagen.
En vandring bland rester av Hallands största fästning.
Ciceron Anders Sträng från Garnisons- och luftvärnsmuseet.
26/7 Samling vid tingshuset i Kvibille.

Kvibille – berättelsen om hur ett anrikt kulturarv fick nytt liv.
Ciceroner Sven-Olof Johansson, Magnus Persson, Anders Emanuelsson och Leif Gunnarsson från projektgruppen under
ledning av Johan Dahnberg, intendent Hallands Konstmuseum.
2/8 Samling vid Sankt Nikolai kyrka.
Änglar och dämoner #5 – en apokalyptisk promenad genom
Halmstad i prosans och poesins tecken. Avslutas med artisterier
och en munter visning av Hallands Konstmuseums paviljong i
Norre Katts park.
Ciceron Ulf Andersson och Paul Fried, Internationella Gatuteaterfestivalen samt Johan Dahnberg, intendent Hallands Konstmuseum.
9/8 Samling vid infarten till Hagöns camping.
Bland falkfångare och sandjägare – Hagöns och Östra Strandens natur och historia. Varför ligger Köpenhamn här? Och
vad är det för en lång vall som finns i skogen?
Ciceron naturguiden HG Karlsson.
16/8 Samling vid Hallands Konstmuseums paviljong i
Norre Katts park.
Konsten att bygga ett museum – nya Hallands Konstmuseum mitt
under bygget. Ciceroner Magnus Jensner, museichef Hallands
Konstmuseum och arkitekt Lotta Sundelll, White Arkitekter.
23/8 Samling vid gamla bussterminalen, Österskans.
Allt ljus på Österskans – fästning, tullstation, turistbyrå, busshållplats och sedan? Vandring runt Halmstads mest flexibla plats.
Ciceroner Johan Dahnberg, intendent Hallands Konstmuseum
och Ulf Andersson, Internationella Gatuteaterfestivalen.

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna!
Andreasson, Fredrik, Halmstad
Bjuringer, Eric, Halmstad

Johansson, Lars, Spånga
Rundqvist, Annika, Halmstad

Gåvor till föreningen

Har du foton, filmer eller annat material om Halmstad, hör gärna av dig till oss.

Kansliets öppettider

Säkrast tid: månd-fred. 9-11.
GH kanslist, Christel Ek, har semester 2/7 - 29/7.
Kansliet kommer då att vara stängt.

Hörnfeldt, Eva, Halmstad
Hörnfeldt, Magnus, Halmstad

Stödjande medlemskap

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

Swishkonto

Kansliet hanterar inte längre några kontanter.
Istället har vi ett Swishkonto: 123 107 73 95
Det går också bra att betala till vårt Bankgiro:
308-5081.
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