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Lokalhistoriskt
centrum på
Halmstads slott?

Flera av lokalerna på Halmstads slott
har stått tomma i många år och det
påpekade vi i det förslag om lokalhistoriskt centrum som Gamla Halmstad
lade fram i en debattartikel för ett år

sedan. Vi diskuterar just nu ett genomförande av denna idé med kulturförvaltningen på Halmstads kommun.
Det vi diskuterar är en verksamhet på
Halmstads slott där kulturförvaltningen

står för hyreskostnaderna och lokala
föreningarna står för bemanningen.
Förutom Gamla Halmstad är det just
nu Halmstads Idrottshistoriska Förening och Halmstads Hemslöjdsförening
fortsättning på nästa sida….

Välkommen till sommarföreläsning
i S:t Olofs kapell i Tylösand
måndag den 9 augusti kl. 18.00 respektive 19.15

Anders Bergenek berättar om året 1971 sett ur ett Halmstadperspektiv. Det är ett extra roligt år i Halmstad som
har utnämnts till ”Årets stad 1971”. Halmstad BK går upp i allsvenskan, Picassostatyn kommer på plats och
16-åriga Lena Andersson från Halmstad tar hela svenska folket med storm då hon nostalgiskt sjunger ”Är det
konstigt att man längtar bort nån gång?”.
På grund av covid-19 kommer endast hälften av kapellets sittplatser att användas. De som går på första föreläsningen fikar efteråt på tunet. De som går på andra föreläsningen fikar innan med start kl 18.15. Kapellets styrelse
följer utvecklingen av covidsituationen och vidtar de åtgärder som kan bli nödvändiga med anledning av eventuella förändringar i Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Föranmälan till Gamla
Halmstads expedition.
035– 21 40 40, kl. 9-11

Avgift 100 kr som betalas på plats
och går till Kapellföreningen och
inkluderar föreläsning och fika.

Anmälan kan endast göras
fr. o. m onsdagen
den 28 juli.

Om det finns platser kvar går det
också att köpa biljetter direkt före
föreläsningen.

med Halmstads stickkafé som är engagerade i arbetet. De lokaler på slottet
som är aktuella för utställningar är de
två källarlokalerna i södra längan på
slottet med ingång från borggården och
även den del av norra längan som ligger
till vänster när man går genom porten
till borggården. I den mindre källarlokalen är det tänkt att stadsmodellen skall
placeras och vi har tänkt att det skall
byggas en utställning där med utgångspunkt från stadsmodellen.
I den större källarlokalen planerar vi
också för utställningsverksamhet. Vi är
flera föreningar involverade så det
kommer att bli ett delat ansvar för
utställningsverksamheten och troligen
flera tidsbegränsade utställningar där
varje förening ansvarar för en egen
utställning.
I den östra delen av norra längan på
slottet finns några kontorsrum och en
samlingssal för ca 20 personer som

kallas Gemaket. I Gemaket kan man ha
programverksamhet, föreläsningar för
mindre grupper eller pop-up utställningar. I norra längan har vi också
tänkt oss att Gamla Halmstad skall ha
sitt kansli.
Vi kommer att få hjälp att skapa de
första utställningarna av personalen på
Mjellby konstmuseum. De som skall
jobba med utställningarna kommer
också att få lära sig hur man skapar en
utställning med en berättelse och historisk förmedling.
Kulturförvaltningen arbetar med hyresavtal och ekonomi. Projektet passar
väl in på Halmstads kommuns centrumplan och Visit Hallands arbete med
hållbar destinationsutveckling.
Medverkande föreningar söker nu
medlemmar som vill engagera sig i
projektet, det går att göra på flera
nivåer. Vill man arbeta med att skapa
utställningar krävs ett större engage-

mang, men vill man bara hjälpa till med
att hålla utställningen öppen några
dagar då och då krävs enbart att man är
på plats enligt ett schema som kommer
att finnas.
Till slut vill vi påpeka att inget beslut är
fattat ännu och inga avtal är skrivna.
Men vi vill redan nu gå ut och efterlysa
medarbetare i projektet. Tidplanen är
att vi arbetar med att planera och skapa
utställningarna under vintern och våren
samt öppna för allmänheten sommaren
2022.
Om ni anmäler er får ni gärna skriva
vad ni kan tänka er att hjälpa till med
och om ni har någon kunskap som ni
tror kan vara bra att ha med i
arbetet.
Intresseanmälan kan ni skicka till
sven.johansson99@gmail.com
Sven Johansson

Hallandsgården
- hur ska äldre personer
bäst komma dit upp?

Jenny Johansson
arrenderade
Hallandsgårdens
kafé 1942.

Tecknarens förslag hur äldre personer skulle kunna ta sig upp till
Friluftsmuseet Hallandsgården. Minibuss eller spårväg.

Med anledning av Johan Dahnbergs
artikel i HalmstadBudet 2021:1 om
Friluftsmuseet Hallandsgården, har jag
blivit uppmärksammad på ett uttalande
av Jenny Johansson, som står att läsa i
stadsmonografin om Halmstad 1946.
Där har flera Halmstadbor framhållit
Galgberget och dess friluftsmuseums
betydelse. Jenny Johansson arrenderade
Hallandsgårdens kafé sedan 1942, där

det serverades våfflor. Hon hävdade
Hallandsgården som en populär och
idyllisk tillflyktsort, särskilt för äldre
och turister.
Hennes lovord om Friluftsmuseet
som hade uppförts 1925 avslutades
med några förslag att öka dess tillgänglighet och därmed höja besöksfrekvensen. Hon menade, att någon ordinarie
busstur dit vore en möjlighet. En annan

lösning vore en rulltrappa upp från
Skolgatan! På Skansen i Stockholm
som var Hallandsgårdens förebild
ordnades 1897 en spårbunden vagn!
Den finns ännu kvar. Detta alternativ
har jag varit inne på tidigare. Ett annat
alternativ vore en minibuss. Värdefullt
om denna fråga kunde utredas!
Lennart Lundborg

Under våren har Gamla Halmstad tillsammans med andra föreningar diskuterat med kulturförvaltningen om att
öppna en publik verksamhet där vi kan
visa Halmstads historia. Planeringsarbetet börjar nu bli konkret och har
kommit i det skedet att vi kan informera om det till våra medlemmar här i
Halmstadbudet. Får vi möjlighet att få
komma in på Halmstads slott och
hjälpa till att öppna upp det för både
Halmstadbor och turister blir det samtidigt en möjlighet för Gamla Halmstad
att visa upp föreningen och en del av
det vi har i våra samlingar. Då tänker
jag i första hand på vår stora bildskatt
och all kunskap om Halmstads historia
som finns i föreningen.
På senaste styrelsemötet beslutade vi
att Gamla Halmstad skall arbeta med
att förverkliga ett lokalhistoriskt centrum på slottet. Förutsättningen är att

Gamla Halmstad inte behöver stå för
någon renoverings- eller hyreskostnad
och enligt den diskussionen som pågår
behöver vi inte det utan den kostnaden
tar kulturförvaltningen. Vi använder
fortfarande namnet lokalhistoriskt centrum, men vi behöver ett bättre namn

syn till smittorisken har vi dock flyttat
fram mötet till i augusti. Trots det
kommer vi antagligen inte att kunna ta
in lika många besökare som vanligt
därför är det viktigt att ni som anmäler
er håller koll på aktuella restriktioner
och följer dem.
På annan plats i Halmstadbudet står
”Föreningsmer om det lokalhistoriska centrum
som vi planerar för och det finns även
proffs”
nyvald i
Ordföranden
möjlighet att göra en intresseanmälan
har ordet
styrelsen
för medverkan i projektet. Det är
fortfarande gott om tid tills arbetet
startar och ännu kan det dyka upp saker
på verksamheten och tar tacksamt emot som ändrar förutsättningarna. Men vi
namnförslag.
arbetar vidare som om allt skall gå som
Nu minskar smittspridningen för varje planerat och kommer så småningom att
vecka och restriktionerna lättas. Det
behöva många medlemmar som
innebär att vi planerar för att återuppta engagerar sig i projektet.
den publika verksamheten med somSven Johansson
marmötet på S:t Olofs kapell, med hän-

Medlemsportalen
Som medlem i föreningen Gamla Halmstad har du tillgång till årsböckerna från 1924-2020 digitalt. Ansök via hemsidan
om konto om du inte redan gjort detta. På medlemsportalen finns även en hel del annan Halmstadlitteratur. Dessa är i
pdf-format och mer eller mindre sökbara. Tag också en titt på hemsidan. Under rubriken Kartor är informationen uppdaterad, fler kartor finns på plats och alla kartor är nu även i pdf-format som skall kunna läsas av alla. Här är också alla
utgivna nummer av Hallandsposten mellan 1910-1930.

Halmstad stadsmodellen
Kurt Lennå i färd med sitt projekt som visar hur Halmstad
såg ut i slutet av 1800-talet. Husen är byggda i keramik.

I den mindre källarlokalen på Halmstads slott vill vi placera stadsmodellen
som nu står i den låsta delen på
rådhuset och endast är tillgänglig för
dem som arbetar på rådhuset.
Stadsmodellen visar hur Halmstad såg
ut i slutet på 1800-talet. Storleken är
2x4 meter och alla hus i centrala Halm-

stad vid denna tid finns med och är
byggda i keramik.
Stadsmodellen togs fram som ett projekt på initiativ från Gamla Halmstad.
I projektet deltog Gamla Halmstads
dåvarande ordförande Erik Hägge,
Lennart Lundborg, Stina Lindblom och
Hjalmar Mattsson. Kurt Lennå som

arbetade med modellbyggen på Miniland anlitades för att bygga de omkring
400 hus som stadsmodellen består av.
Gamla Halmstads styrelse fattade 1961
beslut om att bygga en stadsmodell,
arbetet pågick under många år och blev
klart först 1976.
Sven Johansson

Avs:
Föreningen Gamla Halmstad
Kungsgatan 25
302 46 Halmstad

Namn
Gatuadress
Postnr Ort

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna!
Andersson, Roger, Växjö
Borelund, Gunilla, Halmstad
Darell, Patrick, Halmstad
Fagerström, Torkel, Laholm

Fritzell, Christer, Anderstorp
Gustafsson, Emil, Halmstad
Palmér, Annika, Halmstad
Pfeiff, Christian, Stockholm

Sveningsson, Johannes, Halmstad
Svensson, Ulf, Halmstad
Westergren, Helen, Eldsberga

En gåtfull bild...
… tagen av Petter Jönsson. Vi ser en demonstration längs Köpmansgatan i centrala Halmstad. Tåget passerar målad reklam för Tidningen Halland. Mannen längst fram håller upp ett
budskap: ”I nästa krig äro vi alla sovjetsoldater.” Vilka var det som demonstrerade den här
gången? Jag hoppas kunna hitta fler fotografier
från den här demonstrationen i framtiden, när
jag arbetar mig igenom Petters efterlämnade,
svåröverblickbara arkiv.
Åke Sintring

Vi efterlyser ett förråd
Det förråd där Gamla Halmstad förvarar restupplagor av
bokutgivningar och en hel del annat kommer vi inte att
kunna ha kvar. Vi letar därför efter nya förrådslokaler och
kanske någon medlem kan tipsa oss om en ny lokal.

Gamla Halmstads kansli

Kansliet hålls stängt för semester 28 juni till 25 juli.

Vi behöver en lagerlokal på 30-40 kvm med möjlighet att
rulla in pallar med böcker. Den behöver inte ligga centralt
men den behöver vara uppvärmd tillräckligt för att böcker
skall kunna förvaras där utan att de tar skada.

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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