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Så föddes
Tylösands
havsbad
För drygt 100 år sedan var Halmstad en
föga känd men snabbt växande stad
med nya industrier och servicenäringar.
Hovfotografen Johan Hallberg var en
entreprenör som retade sig på att
staden tömdes på somrarna. De som
hade pengar åkte till Båstad, Varberg
eller Särö och tog in på badhotell. Han
tyckte att de skulle stanna hemma och
att Halmstad med sina fina stränder

skulle dra till sig besökare från övriga
landet.
Hallberg och ett antal herrar bedömde
att platsen vid Tylöbukten där
klipporna möter sandstranden var den
mest lämpliga. Här fanns en höjd att
bygga ett hotell på. Utsikten mot Tylön
var magnifik. Klipporna påminde om
Kullaberg och platsen kunde därmed
liknas vid det framgångsrika Mölle. Det

fanns också gott om plats för
solbadande i de dubbla dynerna mellan
hotellet och havet.
Det fanns också motståndare till idén.
Tylösand var verklig ödemark. Vägen
dit var över en mil lång och i mycket
dåligt skick. Vem skulle vilja åka så
långt? För att få en attraktiv badort
behövde man också dra el samt vatten
och avlopp. Det skulle kräva stora
fortsättning på nästa sida….

Välkommen till årsmöte
Tisdagen den 19 oktober
kl. 18.30 i Immanuelskyrkan, Strandgatan 20

Hotell Tylösand – 100 + 1 år
av framgångsrik verksamhet,
Föreläsare: VD Elisabeth Haglund
Visning av jubileumsfilm
Årsmötesförhandlingar

kommunala investeringar. Det fanns
många, mer angelägna behov att tillgodose.
Ändå lyckades Johan Hallberg 1915 få
igång byggandet av en byggnad i Tylösand med en restaurang och tio hotellrum. I augusti stod det vackra huset
klart, brunmålat med vita knutar. Runt
restaurangen löpte en balkong med tak
och en vidunderlig utsikt över havet.
En båtförbindelse förband rådhuskajen
med en brygga vid Tyludden. El och
vatten var det till att börja med lite

sämre med.
Premiären den 8 augusti 1915 var diskret kanske på grund av det pågående
världskriget. Källarmästaren hette
Ludvig Berthelsen som också basade
över Hotell Mårtenson och restaurangen på Bastionen. Nästa år ersattes
han av Anna-Lisa Johansson.
AB Tylösands Havsbad bildades först
1917 med Johan Hallberg som direktör.
Han blev kvar i den befattningen under
31 år. Redan på 1920-talet utvidgades
hotellet och restaurangen. Vid Halm-

stadutställningen 1929 fick Tylösand
sitt stora nationella genombrott. Därefter byggdes anläggningen ut och blev
ännu större. Runt hotellet växte sommarhusbebyggelse, en 18-håls golfbana,
tennisbana och den vackra rhododendronparken. Vägen hade förbättrats
och det fanns en bussförbindelse
Halmstad-Tylösand. Sedan har utvecklingen bara fortsatt men det är en
annan historia.
Anders Bergenek

Sommarföreläsningen i
S:t Olofs kapell i Tylösand

Fr. v: Birgitta Henning, Gunilla Twisselmann och Christer Harplinger

Gamla Halmstads föredragshållare: Anders Bergenek

Gamla Halmstads sommarmöte i S:t Olofs Kapell i TylöEn dryg halvtimme innan första föreläsningen blev det ett
sand blev inställt förra året p g a pandemin. Med anledning ordentligt skyfall och vår föreläsare höll på att fastna i trafiav Folkhälsomyndighetens restriktioner kunde i år endast
ken då Furuvägen blev översvämmad.
hälften av kapellets sittplatser användas och det bestämdes
Det ordnade sig dock och under fikastunden höll regnet
då att det skulle bli två föreläsningar.
uppe och det blev bra väder och till och med lite sol.
Anders Bergenek berättade om året 1971 sett ur ett HalmText och bild: Christel Ek
stadperspektiv. Båda föreläsningarna blev fullbokade på
några dagar.

Nu är en varm och härlig sommar
över, Halmstad är en fantastisk stad att
bo i när vi har en sommar som den vi
hade i år. Här finns gott om stränder
och plats för alla som vill bada och
man behöver inte trängas om man väljer rätt strand.
Ju längre sommaren led så blev fler
och fler vaccinerade och smittspridningen sjönk. Detta kommer att bli en
sommar som vi kommer att minnas
under lång tid framåt, det var en vädermässigt fantastisk sommar för alla som
tycker om värme och det var den sommaren vi besegrade Covid-19, eller åtminstone lyckades förminska dess
inverkan på samhället. Vi måste vara
tacksamma för vår fantastiska sjukvård
som gått på knäna inom intensivvården
och samtidigt lyckats vaccinera större
delen av befolkningen.
Saknar ni sommaren kan jag rekommendera boken Badliv i Halmstad, där
kan ni drömma er tillbaka till tidigare
somrar.

För Gamla Halmstad innebär det att vi
i höst kan återgå till den normala verksamheten. Vårt årsmöte har i år ett
tema som är ett år försenat. Föreläsningen om Tylöhus var tänkt att
genomföras förra året vid deras 100årsjubileum, men då kom Covid-19 och

I augusti anordnade Halmstads kommun en föreningsdag i Halmstads city
och Gamla Halmstad var där tillsammans med många andra föreningar. Vi
stod på Stora Torg och berättade om
föreningen samt värvade nya medlemmar. Jag var själv bortrest och kunde
inte medverka, men de som var där
”Föreningslyckades värva 10 nya medlemmar vilket jag tycker var riktigt bra!
proffs”
nyvald i
Ordföranden
Senare i höst hoppas jag vi skall
har ordet
styrelsen
kunna fylla på Medlemsportalen med
nya intressanta böcker och kanske
något material från kommunarkivet.
ändrade alla våra planer. Men vi tycker Där finns mycket material som jag är
det går bra att uppmärksamma jubileet säker på att många medlemmar skulle
även i år.
vara intresserade att få ta del av på ett
Vi senarelade sommarföreläsningen
enklare sätt än att besöka arkivet.
och hoppades restriktionerna skulle
Jag får sluta med att påminna om att
lätta till dess, och så blev det. Restrikt- Covid-19 fortfarande finns i vår närhet
ionerna lättade och det blev en föreläs- även om smittspridningen just nu är
ning i år, eller egentligen två eftersom låg. Så fortsätt håll avstånd och var
vi bara kunde fylla S:t Olofs Kapell till försiktiga!
hälften och därför genomförde två
Sven Johansson
föreläsningar efter varandra.

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.

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

Stötta gärna föreningen genom
att lämna ett frivilligt bidrag i samband med
inbetalningen av årsavgiften

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna!
Alveheim, Roland, Stånga
Anderberg, Christina, Halmstad
Björving, Eva, Fjällbacka
Drugge, Ingela, Halmstad
Eriksson, Lena, Halmstad
Eskemyr, Ingrid, Tierp
Eskilson, Agneta, Halmstad

Hallberg, Jan, Simlångsdalen
Heimler, Bo, Hisingsbacka
Jansson, Christina, Halmstad
Karlsson, Rasmus, Halmstad
Larsson, Jonas, Halmstad
Lindqvist, Lisbeth, Halmstad
Nilja, Ingmar, Halmstad

Nilsson, Gert, Halmstad
Nygaard, Sankey, Halmstad
Paakkonen, Reino, Halmstad
Pagels, Susanna, Hägersten
Rantzow, Håkan, Halmstad
Rydén, Gerd, Halmstad

Norre Katt har rustats upp

En av Halmstads mest välbesökta och
uppskattade parker, Norre Katt, har
rustats upp. Man började hösten 2019
med att återplantera de 13 lindar som
föll när stormen Gorm rasade.
Bilderna visar den nya bäcken och
näckrosdammen, bäcken som för
många år sedan porlade genom parken

fram till dammen. Nu har det blivit ny
växtlighet runt dammen och även nya
näckrosor. En pump tar vatten från
dammen och pumpar upp det till stenbron där det sedan rinner vidare i den
bäck som återskapats, och ner i dammen igen. Det innebär att vattnet cirkulerar och man slipper algpåväxt. Bäcken

kommer att vara igång under sommarhalvåret för att sedan stängas av samtidigt som fontänerna i parken. Även
parkens lekplats har rustats upp.
Text och bild: Christel Ek

Styrelseledamot prisad
Stefan Gustafsson som är styrelseledamot i Gamla Halmordförande i Hembygdsföreningen Gamla Varberg och
stad tilldelades Hallands akademis stora pris 2021. Stefan är liksom Stefan författare till hembygdsböcker. Utdelningen
också sammankallande i redaktionskommittén för årsboav priserna skedde i augusti på rådhuset i Halmstad.
ken. Priset delades med Lars Grimbeck, Varberg, som är

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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