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Området kallades omväxlande för Österbroplanteringen och Österbroparken samt från
1946 för Figaroparken.
Med tiden började
parken kallas för
Picassoparken.

Från hamnplan till statypark
Området, som vi talar om, avgränsades
en gång av Strandgatan och Nissan
samt Österbro och Viktoriagatan. Järnvägen höll vid slutet av 1800-talet på att
etablera sig på Öster och kajanläggningarna som fanns på åns västra sida behövde kompletteras även på den östra
sidan för att underlätta omlastning från
järnväg till sjöfart och tvärtom.

På vägen från Österbro bort mot Viktoriagatan skyndade många fotgängare
på väg mot Centralstationen. På gamla
bilder finns sydost om Österbro tre
små, långsmala gräsmattor med buskar
och träd. På kajen vid Nissan bedrevs
hamnverksamhet. Området utgjorde
en liten park som också fick planteringar. Platsen kallades omväxlande för

Österbro-planteringen och Österbroparken samt från 1946 för Figaroparken.
År 1935 sattes Axel Lindskogs staty
”Danserskan” upp i parken efter att ha
donerats av köpmannen och fastighetsägaren Ivar Wennerholm. Den stod vid
slutet av 1930-talet i en vacker liten
park med träd, buskar, planteringar och
fortsättning på nästa sida….

Välkommen till årsmöte
Torsdagen den 29 oktober
kl. 18.30 i Immanuelskyrkan, Strandgatan 20
Årsmötesförhandlingar
Filmvisning
Medlemmar som vill lämna synpunkter till årsmötet
och inte har möjlighet att besöka mötet på Immanuelskyrkan kan skicka synpunkterna med e-post till
info@gamlahalmstad.se eller på telefon 035-21 40 40.
OBS! Vid förändrade restriktioner för
sammankomster kan årsmötet flyttas.
Information kommer att finnas på hemsidan.

vitmålade bänkar. Det stora antalet fotgängare skapade en känsla av liv och
rörelse. I parken fanns också en åttakantig kiosk som senare ersattes av en
trevlig funkisvariant.
Det här området fick ett stort lyft den
20 juli 1946 då Halmstad tog emot fullriggaren Najaden som en donation.
Hon placerades på Nissans östra sida
ända uppe vid Österbro och blev en del
av Figaroparken som anläggningen nu
kallades. När den efterlängtade Slottsbron kom på plats 1956 flyttades Najaden till platsen vid slottet. Med den nya
bron minskade antalet fotgängare som
passerade Figaroparken. Samtidigt avslutades hamnverksamheten vid östra
kajen norr om Slottsbron. Figaroparken
förlorade en del av sin själ.
På valborgsmässoafton 1962 invigdes
Walter Bengtssons staty ”Laxen går
upp”, donerad av Lions Club.

Ytterligare en donation kom senare
ännu starkare att sätta sin prägel på det
här området. Det var när Picasso genom Stig Nordström erbjöd kommunen att få en av hans statyer kallad
”Kvinnohuvud”. Den invigdes invigdes 1971. Med tiden började parken
kallas Picassoparken.
Axel Lindskogs danserska ansågs inte
passa ihop med Picassos kvinnohuvud
och togs ner. Statyn sattes senare åter
upp men under lucianatten 1976 vandaliserades den så svårt att den inte kunde
repareras.
Konstnären Axel Wallengren donerade 1994 skulpturen ”Lyrträdet” till
kommunen som placerade den i
Picassoparken. År 2001 hade kulturförvaltningen planer på att utveckla
Picassoparken till en statypark. En av
åtgärderna blev att något år senare
flytta dit Ulla och Gustav Kraitz staty

”Förankrad farkost” som tidigare hade
stått framför Örjansskolan.
År 1993 skrev Hallandsposten om att
Högskolans ”nollning” hade ägt rum i
Picassoparken. Detta har senare fortsatt
och det har säkert bidragit till att
Picassoparken har blivit en väldigt uppskattad plats för Halmstads studenter
och även för andra. Under den varma
årstiden är anläggningen numera den
levande samlingsplats som den med sitt
förnämliga läge och fina konstnärliga
utsmyckning förtjänar. Och visst är vi
stolta över att ha en äkta ”Picasso” i
stan!
Anders Bergenek

Årets Arkivens Dag kommer att firas den 14 november i hela landet.
Årets tema är Svart på vitt.
På grund av corona kommer årets firande att bli lite annorlunda men
ska uppmärksammas på något sätt.
Läs mera på hemsidan:
www.arkivensdag.nu

Året 2020 är inte likt något annat år, vi
har alla fått ställa om vårt sätt att leva.
Väldigt mycket handlar om att hålla
avstånd, visa hänsyn och isolera sig vid
förkylningssymptom. Den första vågen
av pandemin är nu över, smittspridning
och antalet allvarligt sjuka är på en betydligt lägre nivå nu. Men faran är långt
ifrån över och vi kommer att få leva
med restriktioner i vårt sätt all träffas
för lång tid framåt. Föreningen har haft
två styrelsemöten sedan pandemin startade, bägge utomhus i min trädgård
och det har fungerat bra. Vårmötet
ställde vi in och vi gjorde detsamma
med sommarmötet i S:t Olofs kapell
men nu närmar vi oss tiden för årsmötet och det vill vi inte ställa in utan planerar att genomföra detta på ett säkert
sätt.
I augusti kom information från regeringen om att beslut om lättnader i restriktionerna skulle komma 1 oktober,
då trodde vi att vi skulle kunna ha årsmötet som vanligt i Immanuelskyrkan.
Veckan innan 1 oktober kom nya besked att det inte skulle bli några lättnader i restriktionerna. Då planerade vi
om höstmötet till ett smittsäkert möte
på annat sätt, men två dagar innan vi
skulle skicka Halmstadbudet till tryck
kom nya besked. Från 15 oktober panerar man att lättar på restriktionerna
och det blir möjligt att ha årsmötet i

Immanuelskyrkan trots allt. Det är viktigt att ni som besöker årsmötet följer
de riktlinjer som finns, häll avstånd,
kom inte om ni har förkylningssymptom, sätt er med avstånd i stolarna. Det
blir ett lite enklare årsmöte än vanligt,
inget föredrag efter förhandlingarna
utan istället kommer vi att visa ett par
filmer.
Pandemin har också påverkat Halmstads centrum och många verksamheter där har det ekonomiskt väldigt svårt

”Föreningsproffs”
nyvald i
Ordföranden
har ordet
styrelsen
nu eftersom både shopping och restaurangbesök har minskat ordentligt sedan
restriktioner infördes i mars/april. Med
tanke på detta är det inte så konstigt att
man fortfarande ser mycket tomma
lokaler i centrum trots att det på sommaren brukar vara högtryck i där. Nu
börjar tomma affärslokaler göras om
till kontorslokaler. Detta är en tråkig
utveckling, affärslokaler lockar ju inga
besökare till centrum utan endast de
som jobbar där.
Kansliet finns fortfarande kvar på
Kungsgatan 25 och är åter öppet för
besök efter våren och sommarens
stängning för besökare. Vi vet fortfa-

rande inte var vi kommer att hamna på
längre sikt men kommer att sitta kvar
på Kungsgatan under 2020.
Slutligen vill jag åter påminna om Medlemsportalen där ni kan läsa alla årsböcker från 1924 till 2019 och mycket
mer. Ansök om konto om ni inte redan
gjort detta. Tag också en titt på hemsidan. Under rubriken Kartor är informationen uppdaterad, fler kartor finns på
plats och alla kartor är nu i pdf-format
som skall kunna läsas av alla.
Jag vill också tipsa om radioprogrammet Stadsinspektionen som kan höras
på SR play. I ett program från september vandrar journalisten Mark Isitt omkring i Halmstad och tycker till om
stadens centrum.
Vi tror inte att vi kommer att kunna
genomföra några fler aktiviteter är årsmötet i höst, och vi kommer antagligen
inte att kunna värva medlemmar som
vanligt i december när årsboken kommer från trycket. Vi får därför hoppas
på att ni som är våra medlemmar hjälper till med värvning av nya medlemmar, vi kommer att behöva all hjälp vi
kan få i år när vi av smittskyddsskäl
inte kan vara lika aktiva som vanligt.
Vi behöver få ca 100 nya medlemmar
varje år för att behålla det medlemsantal vi hade föregående år.

Sven Johansson

Hjälp föreningen att värva
nya medlemmar!
Har ni en vän, en släkting eller en
granne som är intresserad av Halmstads
historia och vill stötta föreningen
genom att bli medlem? Eller kan ni ge
bort ett medlemskap i julklapp?
Skicka in namn och adress på nya
medlemmar med e-post. E-post:
info@gamlahalmstad.se

På grund av pandemin och smittorisken kommer Gamla Halmstad i år inte
att kunna vara ute på stan och värva
medlemmar i december.
Det innebär att medlemsantalet
kommer att minska kraftigt, så vi
behöver er hjälp!

Stötta gärna föreningen i dessa svåra
tider genom att lämna ett frivilligt bidrag
i samband med betalningen av årsavgiften

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna!
Alvstrand, Marcus, Halmstad
Andersson, Thomas, Halmstad
Andreasson, Gustav, Halmstad
Antonsson, Anders, Halmstad
Breitholtz, Birgit , Boden
Dahlman, Eva, Stockholm
Ekstrand, Susanne, Ulricehamn
Gribbe, Marianne, Tyresö

Hammarbäck, Ingegerd, Täby
Johansson, Lis-Marie, Falkenberg
Johansson, Eivor, Stenkullen
Ljungberg, Lovisa, Haverdal
Lyvall, Bo, Skanör
Månsson, Titti, Ösmo
Nilpe, Mats, Halmstad
Persson, Mats, Limhamn

Preuss, Greta, Halmstad
Rand, Mattias, Halmstad
Schagerlöv, Marcus, Eldsberga
Smedberg, Anette, Kristianstad
Stenfelt, Anders, Sollentuna
Winblad, Ulla, Halmstad
Wremstad, Ann-Charlotte, Halmstad
Zsiga, Gabriel, Stockholm

Picassoparken i Halmstad.
Foton tagna 23 september 2020 av Christel Ek.
Under våren och sommaren har det förekommit en namninsamling för en lokal folkomröstning för att stoppa
bygget av ett planerat 16-våningshotell på Österskans.
Stödjande medlem

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