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Mats Jönsson
- sprider kunskap
om Halmstad
på Facebook

Varje fredag sitter ett okänt antal
Halmstadbor (och säkert andra också)
beredda framför datorn och väntar på
veckans Fredagsquiz. Prick klockan 17
lägger Mats Jönsson ut en klurig Halmstadbild på Facebooksidan ”Mitt Halmstad då och nu” med frågan: var är bil-

den tagen? Ofta, men inte alltid, är motivet från förr i tiden, så det gäller att
vara någorlunda hemmastadd i det
Halmstad som skattat åt förgängelsen.
Ibland kommer det rätta svaret nästan
med en gång men oftast tar det en liten
stund.

-Det ska inte vara för lätt men heller
inte för svårt, säger Mats. Sju-åtta minuter tycker jag är lagom. Efter cirkfem
minuter brukar jag lämna en ledtråd.
Priset till segraren består av äran, men
också vidgade kunskaper om Halmstad.
fortsättning på nästa sida…...

Välkommen till vårmöte
Tisdag den 9 april kl. 18.30
I Immanuelskyrkan, Strandgatan 20
Ingegerd Sahlström och Pelle Hörmander från Albert Olssonsällskapet kåserar kring
författaren Albert Olsson och hans betydelse för skolradions utveckling.

Något som förstås gäller alla som deltar
i tävlingen och följer Facebooksidan.
-Det märks tydligt att kunskapen om
Halmstad har ökat på bara några år,
säger Mats.
Facebooksidan startades av Gerhard
Wendt och Mats kom med lite senare.
Han brukar skriva ett inlägg om dagen.
Ytterligare entusiaster lägger in bilder
och kommentarer och på så sätt skapas
trådar kring olika ämnen och företeelser med anknytning till Halmstad.
Många bidrar med egna minnen av hur
det var förr i tiden.
-När jag kommenterar är det bra att
ha tillförlitliga uppslagsböcker inom
räckhåll, säger Mats. Till exempel KB
Bjerings ”Halmstad i årtal”.
Mats följer också Facebooksidor kring
andra orter.
-Man får perspektiv på stadsomvandlingen under de senaste decennierna,
säger han. Det finns städer som drabbats hårdare än Halmstad.

Grävskoporna har ätit upp mycket
genom årens lopp. Trafiklederna Norra
infarten, Järnvägsleden, Timmermansleden och Enslövsvägen rensade bort
mycket bebyggelse. Inte heller stadskärnan har skonats.
-Många gamla hus var ruckel som
måste rivas, menar Mats. Men Storgatan borde bevarats intakt, även om
Combihuset och gamla Domus har
byggts om på senare år och blivit
bättre.
Mats kom med i Gamla Halmstads
styrelse vid senaste årsmötet. Intresset
för sin stad har han haft sedan barndomen.
-Vår familj var inte med i Gamla
Halmstad men jag kom i kontakt med
årsböckerna när vi hälsade på min farbror och faster.
Mats farbror var Axel Ejwertz som
annars är känd som kännare av Laholm
och författare till flera böcker om staden.

-Jag blev medlem i Gamla Halmstad
när jag var 17-18 år och ärvde min farbrors årsböcker. Dessutom har jag
kompletterat med ännu äldre böcker
och har nu en samling som börjar
1930.
Mats växte upp på Falckens väg och
senare på Norra vägen där hans pappa
drev Wimar Jönssons möbelaffär. I dag
bor Mats på Vallås. Numera är han
pensionär efter att ha vigt yrkeslivet åt
hamnen, där han i alla år sysslat med
administrativt arbete. Därför är det
kanske inte så konstigt att Mats också
är engagerad i Kranens Vänner, som
sett till att en viktig symbol för Halmstads sjöfarts- och industrihistoria har
bevarats åt framtiden.
Stefan Gustafsson

Völvans spådom – en historisk saga
som utspelar sig i det tidiga Halmstad
tidiga Halmstad som låg uppströms
Nissan vid det som vi idag kallar för
Övraby och om det stora vikingaslaget
utanför Nissans mynning år 1062.
Kristendomen är införd som religion
och den danske kungen Sven Estridsen
befäster sin makt genom sockenindelning av sitt rike. En träkyrka är nyligen
byggd. Den norske kungen Harald
Hårdråde har länge härjat utmed den
halländska kusten.
I augusti år 1062 blir det en våldsam
sammandrabbning mellan danskar och
norrmän. Enligt uppgift deltar trehundra danska skepp och etthundrafemtio norska. Med i slaget är också
den halländske jarlen Finn
Arnesson, som tidigare varit allierad
med den norske kungen och stridit
med Harald Hårdrådes halvbror Olof
den helige.
Halmstadförfattaren Monika Häägg har Völvorna och de gamla gudarnas tid
utkommit med en ny historisk roman är snart förbi, men människornas tro
som utspelar sig i slutet av vikingatiden. till den nye guden är svag och byborna
Romanen bygger på uppgifter om det går i lönndom till völvan för hjälp och

Föreningen har en Facebook sida. Där kan du
läsa om våra aktiviteter och ta del av artiklar
och bilder.
Sök på Facebook Gamla Halmstad.

råd. När Halmstad hotas tar också
kungsgården och drotten de gamla
gudarna till hjälp. Olof är drottens son
och trolovad med den halländske
jarlens dotter. Men Olof älskar Saga,
som är barnbarn till den gamla völvan
Frejdis. En roman om maktstrider och
en omöjlig kärlek som utspelar sig i
brytningstiden mellan det gamla och
det nya. Romanen är fiktiv, men bygger
till viss del på fakta. Författaren hoppas
med boken att väcka intresse för den
historiska tiden och det tidiga Halmstad, som vi tyvärr har väldigt liten
kunskap om.
Monika Häägg har tidigare skrivit den
historiska bokserien om Solbarnet, som
handlar om en flicka under den halländska bronsåldern. Monika arbetade
tidigare under många år som regissör
och verksamhetsledare för Halmstads
Kvartersteater. 2012 spelade Solbarnet
som friluftsteater på Hallandsgården.
Völvans spådom är Monikas tionde
utgivning.

Har du gamla bilder som du vill skänka eller
som vi kan låna och skanna? Hör av dig!
035-21 40 40
info@gamlahalmstad.se

I år kom våren redan i februari, både
den meteorologiska våren och våren i
min trädgård. Det är härligt med alla
vårblommor som dyker upp så fort
vårsol och värme kommer.
Men i Halmstad centrum får man
inga vårkänslor, för ett par veckor
sedan gav Halmstad bokhandel upp,
när jag skriver detta pågår konkursutförsäljningen. Visst har jag gjort några
fynd vid utförsäljningen men det är
sorgligt att denna anrika butik skall
försvinna. På Brogatan 36 har det funnits bokhandel i över 100 år, sedan
1989 heter den Halmstad bokhandel
och innan dess var det Meijels i många
år. I Gamla Halmstads årsbok 2009
finns en utmärkt artikel om bokhandlarna i Halmstad för den som vill veta
mer.
Årsboken skickades som vanligt ut i
början på december och jag vet att
många av er lägger boken åt sidan när
den kommer och sedan plockar fram

den under julhelgen för att läsa boken
då. Tyvärr var det några medlemmar
som inte fick boken i tid, vi fick det
klart för oss i mellandagarna och då
satta vi igång med att reda ut vilka det
var som inte fått boken och hur det
kunde hända. Det vi konstaterade var

visserligen är han från Harplinge men
vi räknar honom ändå som en av
Halmstads mer kända författare med
framför allt trilogin om Tore Gudmarsson i Särdal.
Tore Gudmarsson levde på 1600-talet
och boken utspelar sig vid tiden när
Halland blev svenskt det var en svår tid
”Föreningsatt leva i med danska fogdar, krig och
proffs”
nyvald i
Ordföranden
sandflykt. 1600-talet är aktuellt även på
har ordet
styrelsen
andra sätt då det i februari i år var 400
år sedan Kristian IV och Gustav II
Adolf träffades på Halmstad slott som
att det är medlemmar med medlemsdå var precis färdigbyggt. Under året
nummer inom ett intervall som inte
kommer detta möte och det faktum att
fick boken före jul. Vi skickade ut de
slottet fyller 400 år att uppmärksamsaknade böckerna så fort vi kunde när mas på många sätt detta är ju en av de
vi väl visste vilka som den skulle skick- största händelserna i Halmstad genom
as till och jag hoppas det inte ställde till tiderna.
för stor olägenhet för er som drabbaSven Johansson
des. För att det inte skall hända igen
skall vi bevaka utskrift och hantering
av adressetiketterna extra noga nästa
år. Vårmötet har tema Albert Olsson,

Gamla Halmstads medlemsregister
Föreningen Gamla Halmstad har ett medlemsregister med
uppgifter om namn, medlemsnummer, adress och i förekommande fall e-postadress.

Som medlem har du rätt till att
o Få tillgångs till föreningens registrerade uppgifter om
dig

Genom att lämna dessa uppgifter till föreningen har medlemmarna godkänt att de registreras så länge medlemskapet
varar. Inga andra uppgifter finns i medlemsregistret.

o Får eventuella felaktiga uppgifter rättade

Då medlemskap upphör raderas samtliga personuppgifter
ur föreningens register.

o Få veta hur länge uppgifterna sparas

Föreningen Gamla Halmstad delar inte uppgifterna med
någon tredje part.
Personuppgiftsombud är Anders Bergenek som kan nås
via anders.bergenek@gmail.comeller 070 – 643 72 75 för
frågor angående medlemsregistret.

o Få icke nödvändiga uppgifter raderade

o Lämna klagomål om föreningens registerhantering
till Datainspektionen
Datum för fastställande av dessa rutiner: 2019-02-13
Paragraf i styrelseprotokoll: 2019-02-13, § 5.

Erbjudande
till våra medlemmar
Boken om Badliv
och Lundgrens Gjuteri
350 kr endast
på vårmötet 9 april

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna!
Ahlqvist, Marie-Louise, Halmstad
Albinsson, Ingrid, Eskilstuna
Allmark, Lena, Halmstad
Andersson, Anna, Halmstad
Andersson, Börje, Halmstad
Andersson, Eva, Åled
Andersson, Ingela, Halmstad
Andersson, Jan, Lidingö
Andersson, Lars-Inge, Halmstad
Andersson, Per-Olof, Halmstad
Backhausen, Kenneth, Halmstad
Bengtsson, Birgitta, Halmstad
Bengtsson, Helene, Burseryd
Berg, Christer, Halmstad
Bergqvist, Christer, Timmernabben
Bergström, Bröderna, Halmstad
Björding, Siv, Halmstad
Bothin, Tommy, Eldsberga
Edlund Pehrson, Christina, Halmstad
Elmberg, Sven, Halmstad
Engdahl, Christopher, Stockholm
Engdahl, Pernilla, Åled
Englund, Ingrid, Halmstad
Englund, Lars, Halmstad
Eriksson, Claes-Göran, Halmstad
Eriksson, Klas Göran, Halmstad
Eriksson, Lars-Olof, Villshärad
Eriksson, Magnus, Halmstad
Eriksson, Magnus, Halmstad
Eriksson, Stefan, Halmstad
Eriksson, Stefan, Halmstad
Fagher, Ulla, Halmstad
Glaad, Martha, Halmstad
Gustavsson, Anders, Halmstad
Gustavsson, Micael, Halmstad
Gyllenram, Ann-Charlotte, Västra
Frölunda
Göransson, Jennie, Halmstad
Göransson, Lena, Stockholm
Halila Ekvall, Jill, Halmstad
Hallberg, Dan, Halmstad

Halvarsson, Ola, Gullbrandstorp
Heijel, Pontus, Halmstad
Hellberg, Lars-Olof, Halmstad
Hermansson, Rune, Halmstad
Hessel, Nils Ola, Halmstad
Hiljanen, Allan, Åled
Holmstedt, Eva, Lund
Hultberg, Anders, Halmstad
Hyléen, Oscar, Vaxholm
Jakobsson, Tina, Åled
Johansson, Anna, Halmstad
Johansson, Eva, Haverdal
Johansson, Jan-Ove, Halmstad
Johansson, Lena, Halmstad
Johansson, Ulla, Halmstad
Johnsson, Martin, Halmstad
Jönsson, Lars-Arne, Holm
Karlsson, Anders, Halmstad
Karlsson, Berit, Halmstad
Karlsson, Christer, Halmstad
Karlsson, Martin, Oskarström
Kellner, Peter, Halmstad
Knutsson, Krister, Halmstad
Lalic, Dragana, Halmstad
Larsson, Axel, Halmstad
Larsson, Kent, Halmstad
Larsson, Lisbeth, Tvååker
Larsson, Ulf, Halmstad
Lindqvist, Greger, Villshärad
Lundahl, Majne, Halmstad
Lundqvist, Anja, Halmstad
Malmberg, Claes, Malmö
Malmros, Per, Halmstad
Malmros, Per, Halmstad
Mattsson, Barbro, Halmstad
Mattsson, Malin, Helsingborg
Mattsson, Peter, Marieholm
Mehlin, Annette, Halmstad
Meijer, Bernhard, Halmstad
Månsson, Peter, Simlångsdalen
Niklasson, Göran, Halmstad

Nilsson, Britt, Halmstad
Nilsson, Nils-Olof, Halmstad
Noh Andersson, Erika, Åled
Nordberg, Eva, Halmstad
Nordin, Jan, Halmstad
Nyström, Jan, Halmstad
Odermalm, Marianne, Halmstad
Oléni, Magnus, Halmstad
Olofsson, Petra, Halmstad
Oscarson, Janne, Halmstad
Ottosson, Jan-Inge, Gullbrandstorp
Perbos, Gunnel, Stockholm
Persson, Jonas, Halmstad
Persson, Jörgen, Halmstad
Persson, Willie, Halmstad
Pettersson, Georg, Halmstad
Pettersson, Stefan, Halmstad
Pettersson, Stefan, Halmstad
Pålsson, Yvonne, Halmstad
Reje, Irene, Halmstad
Remelin, Jörgen, Halmstad
Robarth, Marita, Falkenberg
Rosén, Pierre, Halmstad
Rosenberg, Thomas, Halmstad
Rosenqvist, Torsten, Halmstad
Rydén, Magnus, Halmstad
Shami, Anne Charlotte, Halmstad
Sjöberg, Annmarie, Halmstad
Sjöberg, Jan Olof, Gullbrandstorp
Skoogh, Ann-Katrin, Gullbrandstorp
Svensson, Jörgen, Halmstad
Svensson, Pia, Halmstad
Thell, Tomas, Halmstad
Thornberg, Birgitta, Halmstad
Thörnebrant, Bengt-Göran, Halmstad
Ullman, Eva, Halmstad
Urbas, Anders, Halmstad
Wickström, Siv, Båstad

Swishkonto

Hemsidan

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. Tack på förhand!

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

Stödjande medlem

Facebook

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

Om du är med på Facebook ber vi dig gå in och gilla
Gamla Halmstads sida och sprida information om
föreningen också till dina vänner.
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