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           fortsättning på nästa sida…. 

Vad är det som gör en person till  
genuin Halmstadbo? Det beror förstås 
på vem man frågar. Nu vänder vi oss 
till Staffan Karlsson, nybliven ledamot i 
Gamla Halmstads styrelse, som gärna 
sticker ut hakan – på ett varmt och  
humoristiskt sätt. Han föddes i Kungs-
backa 1969 men familjen bosatte sig 
ganska snart i Stockholm. Därifrån gick 
flyttlasset till Halmstad, lagom till  
Staffan skulle börja skolan. Det innebär 

att han gått i skola i Halmstad ända 
sedan lågstadiet. 
  - Därmed blir man godkänd, säger 
Staffan. Jag kan sitta med andra i min 
ålder och droppa namn på lärare från 
Slottsjordsskolan. Då är man från 
Halmstad! 
  Det innebär också att Staffan skulle 
klarat inträdesprovet till Gamla Halm-
stad när föreningen bildades 1923. Då 
stadgades att den kunde bli medlem 

”som hafva tillbragt sin ungdom i 
Halmstad”. Detta villkor togs som väl 
är bort för länge sedan. 
  - Att Gamla Halmstad är en av stans 
största föreningar visar att det finns 
något som knyter ihop Halmstadborna, 
säger Staffan. Det finns en stolthet för 
vad Halmstad är och har varit, men 
också för vad Halmstad kan bli i ett 
längre perspektiv. 
  Staffans eget motto som han gärna 

Staffan Karlsson värnar det 
gamla men tar emot det nya 

Gamla Halmstads senaste styrelsemedlem  
funderar på vilket ”gamla Halmstad” han vill ta 
med in i framtiden. Här och nu vill han använda 

ljud och bild för att nå nya medlemmar. 

Välkommen till vårmöte 
Tisdag den 5 april kl.18.30 

I Immanuelskyrkan, Strandgatan 20 

Dorrit och Bengt Olander  
bjuder på en ”virtuell stadsvand-

ring” med hjälp av sprakande  
bildspel genom Halmstad city. 

Det bjuds även på sång  
och musik.  



återkommer till är att värna det gamla 
men ta emot det nya. 
  - Vilket ”gamla Halmstad” vill jag ta 
med in i framtiden? Det är spännande 
att fundera på tycker jag. 

  Att prata stadsbildens förändring med 
Staffan är roligt och lärorikt. Han följer 
med i vad som händer och har koll på 
stans gator och miljöer. Det gamla 
måste inte alltid stå tillbaka för det nya. 
Ett bra exempel är det nya hotellet vid 
Bolmensgatan på Öster. 
  - Jag gillar ”Hotell Stasi”. Många ser 
en ful silhuett men jag tycker att bygg-
naden fungerar som ett statement. Häf-
tigt att den här delen av stan tar för sig.  
  - Den enda byggnaden jag har pro-
blem med är det röda skjulet på Krön-
leins område, det som vetter mot Karl 
XI:s väg, säger Staffan. Tänk vad snyggt 
det varit om man byggt en tegelfasad 
mot gatan och återanvänt gammalt te-
gel från Slottsmöllan. 
  Annars är han ingen vän av idén att 

nybyggda hus ska efterlikna gammal 
bebyggelse. Däremot kan man hämta 
inspiration från gångna tiders byggnads-
kultur. 
  - Varför inte låta en arkitekt blanda 
gammal och ny teknik och bygga ett 
modernt korsvirkeshus?  
  Ett av hans favoritstråk i Halmstad är 
Kapellgatan på Väster. Längst ner låg 
legendariska Villa Bisping som är borta 
sedan länge men ingalunda bortglömd i 
folks medvetande. 
 - Villa Bisping var en markör för var 
man befann sig i stan och en hubb, eller 
ett slags nav, för alla som bodde längs 
Söndrumsvägen och på Rotorp.  
  Den relativt korta Kapellgatan bjuder 
på mångfald, där finns hus från olika 
epoker, till och med en bondgård.   
  Som för så många andra medlemmar 
dröjde det till vuxen ålder innan Staffan 
närmade sig Gamla Halmstad. Det bör-
jade med att han efterlyste foton men 
snart tog föreningen kontakt med  

honom. Det hänger samman med hans 
yrke som musikproducent. Han har 
egen studio och samarbetar med artister 
som Per Gessle och Arch Enemy.   
  Under de nästan 30 år som Staffan 
ägnat sig professionellt åt musik har 
han också arbetat i USA med storheter 
som Stevie Wonder och Earth, Wind & 
Fire. Föreningen bad om hjälp med att 
redigera och lägga ljud på gamla filmer.  
 - Torgny Ahlgren läste in speakertex-
ten till filmen om invigningen av Halm-
stads flygplats. Sedan bröt corona ut 
och arbetet avstannade, men nu börjar 
det bli dags att ta tag i ljudläggningen 
igen.  
  Det är just inom området ljud och bild 
som Staffan ser möjligheter att utveckla 
Gamla Halmstad.  
  - Poddar och filmer med till exempel 
intervjuer och stadsvandringar… Det 
finns nya vägar för att hitta medlem-
mar!. 
                                         Stefan Gustafsson 

Upplev Halmstad med Hallandsguiderna 

Dorrit och Bengt ”Ben” Olander är av 
Halmstads kommun licensierade guider 
för södra Halland. Genom sitt företag, 
Hallandsguiderna AB, erbjuder de 
stadsvandringar både reellt och virtu-
ellt.  
  Under koncepten ”Historia på slot-
tet” och Historia på Brooktorpsgår-
den” håller de, så kallat ”före- 
drällningar” (en sammanslagning av 
föredrag och föreställning) där de, ofta  
i tidsenlig klädsel, berättar, sjunger och 
spelar kring lokalhistoriska teman.  

  Ofta arrangerar de bilburna guidning-
ar på slagfälten som omger vår stad 
från de bittra krigsåren under 15- och 
1600-talen. Dorrit och Bengt leder 
dessutom bussresor under konceptet 
”Upplev  Halland på tre dagar”.  
  Sist men inte minst publicerar de  
löpande sina populära skrifter i 
”kalenderformat” om Halland och dess 
historia. Under vårmötet kommer vi att 
få uppleva en virtuell stadsvandring 
med hjälp av ett sprakande bildspel 
genom Halmstad city där Dorrit och 

Ben lyfter fram delar av stadens histo-
ria, konstnärliga utsmyckning och 
skönhet. Förhoppningsvis får vi upp 
ögonen för sådant i vår vackra stad 
som vi inte tidigare tänkte på eller upp-
märksammat. ”Fördrällningen” avslu-
tas med att Dorrit och Ben framför sin 
hyllningssång till Halmstad. 
 



”Förenings-
proffs” nyvald i 
styrelsen 
 
 

Ordföranden  
har ordet 

Medlemsportalen 
Nu finns Gamla Halmstads årsböcker 1924-2021 på med-
lemsportalen. Därmed kan alla som är medlemmar i före-
ningen få åtkomst till alla årsböckerna. Har ni skaffat konto 
för att se Hallandsposten 1910-1930 så är det samma in-
loggning till årsböckerna. Vi har också lagt upp några böck-
er i serien Industrihistoria och även en del andra Halmstad-
böcker och fler böcker kommer att publiceras efter hand.    

  Alla böcker är publicerade i pdf-format och är sökbara. 
Detta är en medlemsförmån som vi hoppas många medlem-
mar skall utnyttja, det finns en stor kunskapsbank när det 
gäller Halmstadhistoria i årsböckerna. 
Har ni inget konto ännu kan ni ansöka om det via hemsidan 
och länken till medlemsportalen. 
 

Det medlemstapp vi hade under förra 
verksamhetsåret tog vi igen under de-
cember då vi stod på Akademibokhan-
deln och värvade medlemmar. 
  Men vi behöver få fler nya medlem-
mar för att behålla det medlemsantal vi 
är just nu. Varje år tappar vi mellan 50 
och 100 medlemmar, det är något som 
man får räkna med när man har ett 
medlemsantal på nästan 2 700 medlem-
mar. Jag hoppas därför att ni medlem-
mar hjälper till med att marknadsföra 
föreningen genom att berätta för vän-
ner och bekanta om allt som ingår i ett 
medlemskap.  
  Nu när pandemin snart är över har vi 
flera projekt som vi hoppas kunna 
starta upp. Ni som anmält intresse att 
hjälpa till i föreningen kommer kanske 
snart att bli kontaktade med en förfrå-
gan om att hjälpa till. Vi behöver fler 
som kan arbeta med våra projekt så är 
det något som ni kan tänka er att hjälpa 
till med, kontakta oss i så fall via kans-
liet. När det gäller lokalhistoriskt center 
så väntar vi på Statens Fastighetsverk 

som tar tid på sig att ge projektgruppen 
förslag på hyresavtal. Vi hoppas på ett 
avtal som ger oss tillgång till Gemaket 
och den del där Gamla Halmstad skall 
ha sitt kansli under våren. Däremot 
finns det renoveringsbehov i de utrym-
men där det skall finnas utställningar, 
så det kommer att ta längre tid innan vi  
 
 
 
 
 
 
 
får tillgång till dem. Den positiva ny-
heten är att kommunfullmäktige avsatt 
pengar för att öppna upp Halmstad 
slott för allmänheten, där kommer ett 
lokalhistoriskt center att vara en viktig 
del.    
  Statens Fastighetsverk säger sig vara 
intresserade av att hyra ut de lokaler vi 
önskar hyra så nu verkar det bara vara 
en fråga om hur lång tid det tar innan 
projektet kan starta på riktigt.  

  Som ni troligen läst tidigare är Mell-
grenska huset sålt och nu är också stif-
telsen likviderad vilket innebär att Mu-
seiföreningen och Gamla Halmstad får 
dela på de pengar som fanns i stiftel-
sen. Därför har kassan för Gamla 
Halmstad nu fått ett tillskott på nästan 
3,5 miljoner kronor. Vi kommer inte 
att sätta på oss några stora spender-
byxor bara för att vi har fått mycket 
pengar. Men vi har ju ett 100-årsfirande 
framför oss och nu kommer vi att 
kunna satsa pengar på det firandet.  
  År 2023 firar Gamla Halmstad 100 år 
som förening, på annan plats i Halm-
stadbudet efterlyser vi idéer om vad vi 
skall göra under jubileumsåret. Vi har 
en del idéer själva men ni medlemmar 
har säkert också idéer som är bra och 
dem vill vi få med i ett tidigt skede av 
planeringen, så hör av er med idéer om 
hur ni tycker firandet skall gå till. 
   
                                         Sven Johansson 

Gamla Halmstad fyller 100 år! 
Föreningen fyller 100 år 2023 och styrelsen har utsett en 
arbetsgrupp som skall arbeta fram hur detta skall firas. Men 
det finns säkert fler än vi i arbetsgruppen som har idéer om 

hur ett 100-årsjubileum skall firas. Därför ger vi nu alla med-
lemmar chansen att komma med idéer till arbetsgruppen. 
Skicka in era idéer till vår e-post  info@gamlahalmstad.se 

På den årliga eldsjälsgalan på Halm-
stads teater som arrangeras av 
Halmstad kommun, hyllades fem 
vinnare för sitt brinnande ideella 
engagemang. ”Anders Bergenek:  
Halmstads egna historiebok. Med 
ett brinnande engagemang för  

berättelser lyckades årets pristagare 
levandegöra vår gemensamma  
lokalhistoria och föra den vidare 
mellan generationer.” Anders är 
kassör i Gamla Halmstad.  
                                    
                              Foto: Siv Bergenek 

Anders Bergenek - årets  
eldsjäl inom kultur  
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Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna! 

 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! 

Gåvor till föreningen 
Har du foton, filmer eller annat material om Halm-
stad - kontakta oss. Vi kan också återlämna materi-
alet efter det att vi har skannat bilder, diabilder. 

 

Adolfsson, Catrine, Halmstad 
Albinsson, Staffan, Långås 
Almqvist, Lars, Halmstad 
Andersson, Anders, Halmstad 
Andersson, Ingrid, Halmstad 
Andersson, Uno, Halmstad 
Angel, Roland, Halmstad 
Annfält, Anne, Halmstad 
Aspberg, Göran, Halmstad 
Bengtsson, Gunnar, Halmstad 
Bengtsson, Svante, Halmstad 
Bengtsson, Thomas, Halmstad 
Bennet, Tomas, Halmstad 
Berg, Lennart, Halmstad 
Blomqvist, Göran, Halmstad 
Bresell, Anders, Halmstad 
Brunngård, Madeleine, Sparsör 
Callaghan, Katarina, Halmstad 
Cederkrantz, Ing-Marie, Halmstad 
Conradson, Anita, Halmstad 
Dammvik, Pål, Solna 
Dillberg, Eva, Lund 
Dillberg, Peter, Harplinge 
Edebalk, Fredrik, Halmstad 
Ekeblad, Lars, Kullavik 
Ekestubbe, Mimmie, Halmstad 
Embring, Cecilia, Halmstad 
Ericsson, Bengt, Harplinge 
Eriksson, Jörgen, Halmstad 
Falkeby, Gunnar, Halmstad 
Frisk, Marcus, Göteborg 

Gillrup, Lena, Halmstad 
Gillsäter, Björn, Halmstad 
Green, Leif, Halmstad 
Grimblad, Eva Lotta, Åled 
Grönqvist, Ingmari, Halmstad 
Hallberg, Ulla, Halmstad 
Hassellöf, Magnus, Halmstad 
Henriksson, Per Erik, Halmstad 
Holgersson, Mats, Holm 
Hägglund, Jörgen, Halmstad 
Jakobsen, Madelaine, Halmstad 
Janco, Yvonne, Mölndal 
Jarl, Boje, Halmstad 
Johansson, Birgit, Halmstad 
Johansson, Bo, Halmstad 
Johansson, Christina, Halmstad 
Johansson, Dan, Simlångsdalen 
Johansson, Gunnar, Halmstad 
Johansson, Kaj, Halmstad 
Johansson, Kjell, Halmstad 
Johansson, Lars, Halmstad 
Johansson, Stefan, Halmstad 
Josefsson, Lars, Halmstad 
Jönson, Maj-Britt, Kallhäll 
Jönsson, Ingegerd, Halmstad 
Jönsson, Monica, Vilshärad 
Karlsson, Erik, Halmstad 
Karlsson, Johnny, Ugglarp 
Karlström, Louise, Gävle 
Kristiansson, Ann-Mari, Halmstad 
Kull, Bodil, Halmstad 

Larsson, Anita, Halmstad 
Larsson, Björn, Steninge 
Lasses, Ida-Maria, Halmstad 
Lind, Trolle, Halmstad 
Lorentsson, Sylve, Halmstad 
Lövgren, Monica, Halmstad 
Martinsson, Raija, Halmstad 
Nilsson, Kurt, Haverdal 
Nilsson, Tommy, Haverdal 
Norman, Lars E, Halmstad 
Nygren, Cecilia, Halmstad 
Olsen, Kate, Gullbrandstorp 
Olsson, Leif, Halmstad 
Petersson, Mikael, Simlångsdalen 
Rexfelt, Jan, Halmstad 
Ringström, Karina, Halmstad 
Samuelsson, Anders, Halmstad 
Sellergren, Göran, Halmstad 
Sjöberg, Ralph, Vilshärad 
Skog, Birgit, Halmstad 
Strömblad, Fredrik, Halmstad 
Svedjevall, Gary, Halmstad 
Svensson, Ylva, Halmstad 
Söderberg, Anna, Simlångsdalen 
Söderberg, Rickard, Malmö 
Tegnhed, Stina, Steninge 
Tingberg, Kerstin, Halmstad 
Wetterling, Lennart, Halmstad 
Åkerblom, Sanna, Halmstad 
 
 


