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Friluftsmuseet
Hallandsgården
- en samlingsplats för både
bildning och avkoppling
Foto: Christel Ek

Friluftsmuseet Hallandsgården invigdes
den regniga midsommarhelgen 1925
med flera tusen personer som åskådare
till tal, dans och sång. Den blev snabbt
ett viktigt inslag på det redan då populära friluftsområdet Galgberget. Tanken
var att skapa en samlingsplats för både
bildning och avkoppling, med rikt föreningsliv och sommartid en kopp kaffe
med våfflor. Museet drivs fortfarande
av samma huvudman, idag under Stiftelsen Hallands Länsmuseer, via Hal-

lands Konstmuseum. En hel del har
tillkommit; bemanning med ämneskunniga sommarvärdar och museipersonal
som både guidar skolgrupper och andra
besökare, och med bebyggelseantikvarier som ser över vårdbehov och utvecklingsmöjligheter. Idag skapas här
också utställningar och pedagogiska
program, workshops i hantverk, föredrag, musikfestivaler och samarbeten
med aktörer inom folkdans, hemslöjd,
odling och hantverk.

2020 lär bli ett av de här åren som man
pratar om under långa tider. Precis som
det pratats om krigsåren på 40-talet, när
man lade om till högertrafik, om höststormen 1969 och vissa idrottsår, katastrofer och förödelser. Ja, det är så klart
pandemin jag menar. Vi i museivärlden
fick snabbt ställa om till begränsningar.
Större evenemang som Nationaldag
och Midsommarfirande ställdes in. Vad
skulle nu hända? Men Hallandsgårdens
öppna ytor och tilltalande miljöer blev
Fortsätning på nästa sida….

Ett roligt år
i Halmstad
Så här års sitter jag försjunken i Hallandspostens digitala
arkiv och läser om Halmstad för 50 år sedan. Det ska resultera i en artikel i 2021 års årsbok. Om pandemin tillåter blir
det också en föreläsning i midsommarveckan i S:t Olofs
kapell.
1971 var verkligen ett roligt år. Halmstad var utsedd till
”Årets stad” av Expressen och det firades rejält. Det som
juryn hade imponerats av var hur smart och modernt kollektivtrafiken var upplagd. Ett årskort kostade bara 100 kr och
resandet ökade så mycket att det ändå blev vinst. Stadens
framsynta satsningar på kulturen, ungdomarna och framtiden hade också imponerat på juryn.
Kung Gustav VI Adolf åkte upp till Halmstad från sitt
sommarslott Sofiero. Han ville titta på modellen av Stockholms slott på Miniland. Den hade byggts under vintern.

Modellen föll majestätet i smaken men han varit inte helt
nöjd med en modell på Gripsholms slott. Trappan är fel,
sade han. Det visade sig att det skett en förväxling med trappan till Stadshuset i Stockholm.
16-åriga Lena Andersson satte Halmstad på den svenska
musikkartan då hon med klockren röst sjöng ”Är det konstigt att man längtar bort nån gång”. Texten var en stillsam
protest mot det moderna livet i storstaden.
Året kröntes av en viktig sportframgång då Halmstad BK
efter 12 års bortavaro åter gick upp i Allsvenskan. Halmstadborna fick en ny favorit i den hårdskjutande anfallsspelaren Lars-Erik ”Svängsta” Larsson.
Detta och mycket mer hände i Halmstad 1971.
Anders Bergenek

en av alla de fristäder som Halmstadborna annekterade. Här gick det att på
ett mer coronasäkert sätt möta sina
vänner. I små grupper, visserligen, men
fortfarande. Vi såg kaffekorgar och
promenadsamlingar, bokträffar och
föreningsmöten äga rum.
Vi på museet fick därigenom en viktig
påminnelse: Hur tar vi hand om våra
besökare som kommer när vi inte har
öppet och bemannat på Friluftsmuseet
Hallandsgården? Ja, hur tar vi hand om
besökare inne på Hallands Konstmuseum, när ingen guidning hålls? Jo, med
skyltning, såklart, det gör vi också på
Hallandsgården. Men på museet finns
en audioguide, där fördjupade berättelser ger ytterligare dimensioner till det
som finns utställt. Hur vore det om vi

skapade en liknande lösning på friluftsmuseet? Sagt och gjort: under vintern
har vi grubblat och författat, redigerat
och snart trycker vi på inspelningsknappen och börjar berätta. En helt ny
audioguide håller på att tas fram till
Hallandsgården för alla de som besöker
oss när vi inte finns på plats.
Vår audioguide finns tillgänglig via
mobiltelefonen. Har man en telefon
med tillgång till internet kan man ta sig
in på hemsidan för att nå guiderna, eller
helt enkelt scanna av de så kallade QRkoder som finns på området.
Audioguiden är inte bara fördjupning
och komplement: Många av våra besökare kan av olika skäl inte ta del av den
skrivna texten. Både lässvårigheter och
nedsatt synförmåga gör att ord på skylt

inte fungerar för alla. Motsvarande
finns den inlästa texten på hemsidan
för dem som har nedsatt hörförmåga.
En audioguide skall bredda möjligheterna för att så många som möjligt skall
kunna delta i det kulturella samhällslivet.
Pandemin är ett stort elände. Men
kanske har den satt fingret på en hel del
saker som kan ge nytta i framtiden. För
när livet ger citroner är det dags att
göra saft. Eller kanske en audioguide.
Håll ögonen på vår hemsida
www.hallandskonstmuseum.se så berättar vi mer senare i vår när guiden är
färdig.
Johan Dahnberg

Efterlysning!
Är det bara jag som har en nyckel?
En svart nyckel i järn, ca 12 cm lång, och numrerad. Gamla
Halmstad lät tillverka ett antal nycklar på 1980-talet och
som vi medlemmar fick köpa för att få ihop pengar till flytten av Mellgrenska huset, som då låg i malpåse, efter att ha
varit beläget på Köpmansgatan.
Min nyckel har nr 97, kanske man lät göra 100 st. Det vore
kul, tycker jag, om vi kunde få veta mer var nycklarna hamnat eller om någon har något att berätta om detta fantastiska

arrangemang; tänkt att bli en artikel i Gamla Halmstads årsbok.
Kontakta mig, Ulla Broström, medlem sedan
1972, antingen på
0739-87 75 00, sms går
också bra, eller e-post:
themill@telia.com

Vill du hjälpa till med föreningsarbete?
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Vi har en del projekt på gång, både i egen regi och i samarbete med andra. Bland våra medlemmar tror jag det finns
flera som vill hjälpa föreningen med detta.
I första skedet vill vi ha hjälp av datakunniga medlemmar
eftersom vi har en pandemi och arbetet måste ske hemifrån.
När smittspridningen och restriktionerna minskar och ni
blivit vaccinerade tror jag att vi kommer att starta projekt
där vi behöver hjälp av medlemmar utan någon specialkunskap.
Det kan handla om att hjälpa till med hemsida och med-

lemsportalen, värva medlemmar, eller sätta upp en utställning vid evenemang i staden, städa i vårt förråd, sortera och
kategorisera vårt bildarkiv. Många av aktiviteterna kommer
att bli aktuella först när vi blivit vaccinerade och coronarestriktionerna är över. Men förhoppningsvis kan det bli
någon aktivitet i sommar också.
Är ni intresserade av föreningsarbete i Gamla Halmstad
kontakta Sven Johansson, tfn 070-514 47 03, e-post
sven.johansson99@gmail.com, så berättar han mer.

Även i år är det digital verksamhet som
gäller. Vi har nyligen lagt in en del nyheter i medlemsportalen. Alla årsböckerna har funnits där ett tag men vi har
nu kompletterat med de fyra årsboksregister som givits ut i tryck. Vi har också
lagt in de fem häftena i vår skriftserie
och även Boken om söder. Här får vi
tacka arvingarna till Bertil Karlsjö som
gett oss rättigheter att publicera boken.
Äldre adresskalendrar är svåra att hitta
men vi har nu ett ganska bra utbud av
dem på medlemsportalen. Med tanke
på smittläget var det ett självklart beslut
att ställa in vårmötet, men sommarmötet i S:t Olofs kapell hoppas vi fortfarande skall kunna genomföras fast
kanske inte på samma sätt som tidigare.
I december fick vi information om att
vi inte fick vara kvar i den lokal vi flyttade till för ett år sedan på 4:e våningen
på Kungsgatan 25. Vi blev istället hänvisade till två rum på plan 1 i samma
trappuppgång. Anledningen till vår flytt

är att Kulturförvaltningen som satt på
plan 1 nu flyttar upp till plan 4. Vår
flytt är genomförd och den gjordes på
ett så coronasäkert sätt som vi kunde.
Vi genomförde den med minimal bemanning, vi var fyra personer och en
hiss som fick jobba ganska hårt. Det

Ordföranden
har ordet

innebär att när vi åter öppnar kansliet
för besök är det endast en trappa upp
ni skall gå. Inte heller
detta är en permanent lokal för oss.
Det finns några uppslag till permanent
lokal men det finns beroenden vi inte
kan påverka som gör att det drar ut på
tiden.
För ett år sedan skrev jag och Anders

en debattartikel där vi ansåg att Halmstad behöver visa upp sin historia för
halmstadbor, turister och alla andra
besökare. Med tanke på den nya färjeförbindelsen och även problemen att
locka besökare till Halmstad city borde
det finnas ett intresse att skapa ett lokalhistoriskt center där stadens historia
kan visas upp och förhoppningsvis
locka besökare till Halmstads centrum.
Nyligen har vi fått en del positiva signaler från både kommunen och några
andra föreningar i staden med samma
intresse. Vi hoppas att de diskussioner
som nu startat leder fram till något
konkret, om allting går bra kanske något kan ske redan i sommar.
Jag hoppas vi får bukt med coronasmittan och att det blir fart på vaccinleveranserna så vi kan återuppta
verksamheten och snart ses igen.
Sven Johansson

Nyheter på Medlemsportalen

Under rubriken Gamla Halmstads årsböcker finns alla före- Adresskalendrar för Halmstad stad spridda år mellan 1886
ningens årsböcker 1924-2020 samt nu också de fyra register och 1941.
som givits ut i tryck.
Det finns även översättningstabeller mellan äldre fastighetsUnder rubriken Gamla Halmstads serie med industrihistoria beteckningar, rotenummer till gatuadresser.
Böckerna om gatunamnen i Halmstad.
finns de två första böckerna i serien, om Läder- sko- och
Några adresskalendrar för Halland.
handskindustrin och om Waco.
Under rubriken Övriga halmstadsböcker finns nu hela
Gamla Halmstads skriftserie i fem delar.
Sven Aremars fyra böcker med historier från Halmstad under de senaste hundra åren.
Boken om söder av Bertil Karlsjö.
Halmstads historia i tre delar utgiven 1968-1987 med ort
och sakregister.
Under rubriken Adresskalendrar finns:

Dessutom finns sedan tidigare Alla utgivna nummer av Hallandsposten mellan 1910 och 1930.
Alla böcker och tidningar är i pdf-format och är mer eller
mindre sökbara. Moderna böcker fungerar bra att söka i
men äldre adresskalendrar har texttolkningsprogrammet
svårt att klara av. Hittar man inte det man letar efter i dessa
med en sökning får man läsa i dem på vanligt sätt.
Sven Johansson

Kansliet har flyttat till Kungsgatan 25. Det finns en porttele- Coronaviruset är kansliet stängt tills vidare men vi finns
fon där man får trycka sig fram för att välja Föreningen
tillgängliga på vårt vanliga telefonnummer 035– 21 40 40.
Gamla Halmstad och kansliet finns på Plan 1. På grund av Dit är ni välkomna att ringa om ni har några frågor.

Avs:
Föreningen Gamla Halmstad
Kungsgatan 25
302 46 Halmstad

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna!
Abrahamsson, Jörgen, Gävle
Allgulin, Mattias, Sköndal
Andersson, Dennis, Halmstad
Andersson, Fredrik, Halmstad
Balklö, Barbro, Halmstad
Beding Barnekow, Britt, Solna
Beide, Ulf, Halmstad
Benjaminsson, Ulf, Ramlösa
Bergstrand, Anneli, Halmstad
Bergström, Lars Olof, Viskafors
Bergström, Solveig, Halmstad
Binnefors, Mikael, Halmstad
Björksell, Lars, Halmstad
Carlsson, Carl Henrik, Uppsala
Carlsson, Leif, Halmstad
Cavalli, Johan, Halmstad
Edbertsson, Lars, Halmstad
Enell, Henrik, Halmstad
Eriksson, Roland, Eldsberga
Falk, Ing-Britt, Stockholm
Fors, Bo, Åsa
Fridlund, Sigbritt, Veinge
Frisk, Göran, Halmstad
Gunnarsson, Leif, Halmstad
Gustafsson, Björn, Halmstad
Gustafsson, Torbjörn, Halmstad

von Haartman, Mattias, Halmstad
Hagberg, Ingela, Torup
Hallberg, Margareta, Halmstad
Hasselberg, Eva, Eldsberga
Henriksson, Carl Henric, Halmstad
Hällström, Jörgen, Halmstad
Högardh, Christer, Kvibille
Jacobsson, Magdalena, Särö
Johansson, Christer, Halmstad
Johansson, Christina, Halmstad
Johnsson, Birgitta, Halmstad
Jönsson, Ulf, Halmstad
af Klercker, Peter , Stockholm
Kulturmiljö Halland, Halmstad
Larsson, Lars, Smålandsstenar
Lindgren, Kim, Halmstad
Lundahl, Mats, Halmstad
Lundin, Carl, Halmstad
Lundin, Erik, Halmstad
Magnusson, Jan, Halmstad
Magnusson, Ted, Halmstad
Magnusson, Ulf, Mölnlycke
Mihed, Bo, Bjärred
Nilsson, Göran, Halmstad
Nilsson, Göran, Oskarström
Nilsson, Roland, Harplinge

Norin, Anders, Halmstad
Olander Renteln, Dorrit, Halmstad
Ottoson, Bo, Halmstad
Pehrsson, Mats, Malmö
Persdotter, Maria, Halmstad
Persson, Per, Halmstad
Petersson, Göran, Halmstad
Ringholm, Bosse, Enskede
Rosenberg, Christer, Halmstad
Skansholm, Erik, Mölndal
Skoghagen, Ulla, Uppsala
Speljak, Willy, Gullbrandstorp
Stillborg, Bengt, Luleå
Stillborg, Linn, Halmstad
Sven Larsson, Laholm
Svensson, Ginger, Halmstad
Svensson, Nils-Åke, Kvibille
Tejler, Göran, Västervik
Urell, Björn, Halmstad
Werner, Kerstin, Halmstad
Wingren, Martin, Holm
Wireen, Margareta, Halmstad
Wolrath, Annika, Halmstad
Åqvist, David, Bjärred
Åqvist, Pontus, Malmö
Östvall, Lennart, Oskarström

Vårmötet är inställt p g a coronapandemin
Stödjande medlem

Anhörig till medlem kan bli stödmedlem. Sätt in 50 kr
på bg: 308-5081. Swishkonto: 123 107 73 95. Årsbok
och HalmstadBudet erhålles endast av fullvärdig
medlem. V. g ange namn och medlemsnummer på
fullvärdig medlem vid betalning.

Hemsidan och Facebook

Vår ambition är att ständigt uppdatera dessa så att
innehållet fortlöpande förnyas.
www.gamlahalmstad.se

HalmstadBudet är ett informationsblad för
Föreningen Gamla Halmstads medlemmar.
© Föreningen Gamla Halmstad och respektive
författare. Med stöd av Kulturnämnden i Halmstad.
Layout: Christel Ek.

Tryck: Happy Print/HP Marketing i Halmstad AB.
FGH, Kungsgatan 25, 302 46 Hstd.Tel: 035-214040
Hemsida: www.gamlahalmstad.se
E-post: info@gamlahalmstad.se På grund av
coronasmittan är kansliet stängt tills vidare.

