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Christel Ek
- föreningens
kanslist i 20 år

Christel Ek är den som möter när
Gamla Halmstads medlemmar besöker
eller på olika sätt hör av sig till föreningen. Förutom medlemskontakt sköter hon administrativa göromål – och
det kan vara mycket i en förening med
nästan 3 000 medlemmar. I dagarna
kan Christel se tillbaka på 20 år i Gamla
Halmstads tjänst. En hel del av arbetet
är sig likt men det är också sådant som
har förändrats genom åren.

- Jag började på Gamla Halmstad den
30 september 1998, säger Christel. Då
var jag 34 år.
Hon konstaterar att kontorsarbetet
utvecklats under två decennier.
-Förr skrevs mycket på elskrivmaskin,
som välkomstbrev och postförskottsblanketter, säger hon. Jag använde disketter när jag sparade mina dokument.
Datorn hade ännu inte slagit igenom
hos privatpersoner.

- Jag skrev in alla artiklar digitalt till
årsboken. Nu har de flesta författarna
egen dator och hanterar sina artiklar
själva.
Det gällde också att bevaka medlemsregistret.
- Varje morgon gick jag igenom dödsannonserna i Hallandsposten för att se
om någon medlem hade avlidit, minns
Christel.
fortsättning på nästa sida….

Välkommen till årsmöte
Tisdagen den 30 oktober

kl. 18.30 i Immanuelskyrkan, Strandgatan 20

Pär och Dorota Lindblad berättar
kring sin bok Badliv i Halmstad
Årsmötesförhandlingar
Samt med underhållning
Boken Badliv i Halmstad finns till försäljning
för medlemspriset 200 kr

Bortgångna medlemmar uppmärksammades i årsboken - nekrologerna
upptog 10-12 sidor.
Årsboken skickas ut i december. Då
samlar Christel en trogen skara medlemmar, nästan 20 stycken, för att
packa och adressera böckerna som sedan hämtas av Posten. En syssla som
dock rationaliserats bort är den unika
märkningen av varje bok. Alla medlemsnummer präntades för hand!
Även medlemsregistret längst bak i
boken krävde mycket och noggrant
arbete.
- Matrikeln måste hållas uppdaterad
och den följde anciennitetsprincipen,
säger Christel. Det innebar att namnen
ordnades efter antalet medlemsår i föreningen. Dessutom angavs titel efter
namnet.

Fotografering har varit Christels
största hobby genom åren, något som
också syns i årsboken. Hon brukar
medverka med bilder varje år.
- Jag började att fotografera till årsboken redan första året och har sparat
många bilder från Halmstad, speciellt
innerstaden, säger Christel. Jag har
också bilder på styrelseledamöter och
medlemmar som varit med på årsmöten och andra evenemang.
- I K B Bjerings bok ”Halmstad i årtal” medverkade jag med nästan 30
bilder och i jubileumsboken från 2007
ett 80-tal.
Bilder är över huvud taget något som
ligger Christel varmt om hjärtat.
- Jag vill uppmana alla medlemmar att
låna ut era Halmstadbilder till föreningen. Vi skannar in bilderna och lämnar
tillbaka dem igen, säger Christel.

Hon understryker vikten av att notera
vad bilderna föreställer.
- Ta en helkväll tillsammans med nära
och kära och diskutera bilderna. Skriv
på baksidan namn på personer, plats
och datum.
När Christel inte arbetar är det ett
skönt avbrott att åka till sommarstugan.
- Det är rofyllt att vara i naturen, säger
hon. Annars upptar hunden Dylan
mycket av fritiden.
- Han är 3,5 år och av rasen Bichon
Frisée. Dylan är med mig ibland på
kansliet.
- Jag är mycket glad över att arbeta
hos Gamla Halmstad, säger Christel
avslutningsvis. Det är ett bra och omväxlande arbete som innebär många
möten med trevliga människor.
Stefan Gustafsson

Sommaraktiviteter i föreningen

Gamla Halmstad deltog i Handelns Dag för att göra reklam för föreningen
och boken Badliv i Halmstad. Fr. v: Sven Johansson, Stefan Gustafsson
och Christer Harplinger. Foto: Christel Ek

Gamla Halmstad var med på invigningen av Folkets Rum och hade ett
bord intill Flottans Män och Klubb Maritim. På bilden är Lasse Ohlsson
och Christel Ek. Foto: Stefan Gustafsson.

Sommarföreläsning
Sommarföreläsningen hölls som tidigare i S:t
Olofs kapell i Tylösand. Anders Bergenek föreläste om Halmstad året 1968 inför ett fullsatt
kapell.
Gamla Halmstads senaste bok i serien industrihistoria som heter Badliv i Halmstad, gick att
köpa på plats till medlemspriset 200 kr.
Kersti Nilsson, styrelseledamot, (på bilden) och
Christel Ek, kanslist, tog emot medlemmarna
och visade dem boken.
Det serverades kaffe och kaka.

Årets sommar var väldigt speciell, så
mycket sol, torka och värme har vi nog
inte upplevt tidigare. Många har njutit
av värmen och legat på stranden och
solat och badat. Medan andra bara
tycker det är jobbigt med värmen och
letar skugga och svalka hela dagarna.
Själv tycker jag det är skönt att svalka
sig i havet men kan inte ligga på stranden någon längre stund, sitter hellre i
skuggan under ett träd och läser en
bok. Årets sommarmöte på Sankt
Olofs kapell avhölls mitt i sommarvärmen och kapellet var som vanligt fullt,
det har blivit en fin tradition som vi
hoppas Anders Bergenek kan fortsätta
med länge till.
Det händer en del kring Halmstads
äldsta och mest skyddsvärda byggnader, Kirsten Munks hus på Storgatan är
sålt av Museistiftelsen. Brocktorpsgården ligger ute till försäljning. Sköldska
huset såldes förra året, från att ha ägts
av en stiftelse där Gamla Halmstad är
involverade, är det nu privatägt. Gamla

Halmstads inställning är att så länge
denna typ av byggnader har ett bevarandeskydd så har vi inga invändningar
mot ägarbyten, och inte heller som i
dessa fall att det blir privat ägande.

kommer de att visa upp sin samling av
äldre badkläder.
Det har nyligen släppts en ny bok
med äldre bilder från Halmstad. Vi
hade hoppats kunna ge er medlemmar
ett förmånligt erbjudande att köpa
”Föreningsboken. Men på grund av produktionskostnaderna blev det tyvärr inte så.
proffs”
nyvald i
Ordföranden
Många av bilderna har inte publicerats
styrelsen
har ordet
tidigare, men en del finns med i vykortsboken av Claes Johansson. Där
publicerades bilderna i vykortsstorlek
Så länge underhållet av husen sköts och som är den ursprungliga storleken. I
de pryder stadsbilden i Halmstad är vi den nya boken som heter Strövtåg i
nöjda och det har visat sig att de priHalmstad är alla bilder betydligt större
vata ägarna ofta har bättre resurser att än vykortsstorlek, det gör att man ser
vårda ett hus än en stiftelse eller före- betydligt fler detaljer, men förstoringen
ning. Dessa äldre hus är viktiga för
påverkar skärpan som då inte blir lika
Halmstads identitet och måste vårdas
bra som bilderna i vykortsboken.
väl.
Boken kommer att finnas hos HalmPå årsmötet kommer vi att fortsätta
stads bokhandlare, så om ni är intressepusha för boken Badliv i Halmstad
rad av Halmstadbilder tycker jag ni
som jag tycker är värd all uppmärksam- skall ta en titt på boken.
het den kan få. Författarna kommer att
Sven Johansson
berätta om boken på mötet och kanske

Hallands Konstmuseum
Hallands Konstmuseums efterlängtade renovering och tillbyggnad beräknas vara klar under 2019.
Den ursprungliga byggnaden från 1933 anpassas till
moderna krav på säkerhet och klimat för konstutställningar.
Tillbyggnaden ska innehålla adminstrationslokaler samt kafé,

reception och hörsal. Om-och tillbyggnaden finansieras av
och sker i samarbete mellan Region Halland, Halmstads
kommun och Stiftelsen Hallands Länsmuseer.
Foto: Christel Ek

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna!
Bolmér, Karl, Göteborg
Dahl, Tommy, Halmstad
Eliasson, Birgitta, Halmstad
Johansson, Marcus, Halmstad
Karlsson, Göran, Halmstad
Kullgård, Rickard, Halmstad

Kälebo, Anders, Halmstad
Ljungströmer, Monica, Ulricehamn
Nilsson, Ingemar, Simlångsdalen
Nilsson, Peter, Halmstad
Piirainen, Ros-Marie, Halmstad
Rundgren, Ulla, Halmstad

Skantz, Gert, Vejbystrand
Stenström-Nilsson, Ulla, Ugglarp
Svelenius, Göran, Oskarström
Svensson, Claes, Lund
Thudén, Bengt, Taberg
Welldal Green, Ann-Charlott, Värsås

Inga Ekström har skänkt ett antal intressanta diabilder till föreningen. De visar hur delar av Halmstad tedde sig för omkring ett halvsekel sedan. Denna bild återger nordligaste delen av Storgatan, som inte för alltför länge sedan ingick i en riksväg. Till höger om Norre
Port syns Hotel Mårtenson, där Halmstads teater flyttade in redan 1866 och senare kom att få dela rum med biografen Palladium.
Framför hotellbyggnaden kan man se entrén till ännu en biograf –Royal. Båda är nu borta. Till vänster om Norre Port ser man ett
4-våningshus från 1896, vilket är ritat av stadsarkitekten Sven Gratz. Byggnaden revs 1971 i samband med att göteborgsarkitekten
Sven Brolid skulle återställa den gamla fästningsvallen på ömse sidor om Norre Port.
Text: Lennart Lundborg.

Swishkonto

Medlemsavgiften

Kansliets öppettider

Stödjande medlemskap

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.

Måndag - fredag kl. 9-11 och 12.30-14.
Välkommen!

Medlemsavgiften är 215 kr. Var god betala avgiften i
tid. Påminnelser innebär dyra portokostnader.
Tack på förhand!

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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