
HalmstadBudet 
Ett nyhetsbrev till Gamla Halmstads medlemmar               Årg. 17        Nr 2/2022 

Välkommen till sommarföreläsning 
i S:t Olofs kapell i Tylösand 

måndag den 20 juni kl. 18.30 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Föreningens vårmöte hölls den 5 april i 
Immanuelskyrkan. På grund av coro-
napandemin har vi varit tvungna att 
ställa in vårmöten två år i rad. På års-

mötet 2020 kom det endast ett 20-tal 
medlemmar. Denna kväll hade däremot 
medlemmarna slutit upp och fyllde 
kyrksalen som i gamla tider.  

För kvällens program hade föreningen 
bjudit in Dorrit och Bengt Olander. 
Deras föreläsning med bildvisning var 
mycket uppskattad. De gjorde en vand-

Anders Bergenek berättar om året 1972 sett ur ett Halmstadperspektiv.  
Det är ett år då konjunkturen viker och flera företag läggs ner. Varuhusen börjar 

hålla söndagsöppet. Ombyggda Örjans Vall börjar ta form men Halmstad BK 
åker ur högsta serien. Samtidigt tar Drott silver i handbollsallsvenskan.  

Miljöfrågor diskuteras allt mer. Stadsmiljön börjar kännas mer osäker med  
missbruk, misshandel stölder och ibland närmast upplopp.  

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

 
Anmälan kan endast 
göras fr. o. m onsdag 

den 8 juni. 

Inträde 100 kr som betalas på 
plats och går till Kapellför-
eningen och inkluderar fika.  

 
Om det finns platser kvar går 

det också att köpa biljetter 
direkt före föreläsningen. 

fortsättning på nästa sida…. 

En vandring i 
Halmstad i ord 

och bild 

När Gamla Halmstad hade 
vårmöte tog Dorrit och Bengt 

Olander med oss på en  
historisk vandring genom  

vår stad. 



Brogatan Brogatan/Hantverksgatan  

Medlemmarna samlas i Immanuelskyrkan för en trevlig kväll Sång och musik av föredragshållarna Dorrit och Bengt Olander 

 
 

ring i ord och bild med början vid S:t 
Nikolai kyrka och fortsatte till Norre 
Port och avslutade vid Picassoparken. 
På vägen fick vi höra historia om  
händelser och byggnader i Halmstad. 
Bengt och Dorrit avslutade föredraget  
 

med en sång om vår vackra stad.  
Ordförande Sven Johansson berättade  
lite om föreningen och att vi nästa år 
firar 100 år. Han bad medlemmar höra 
av sig med förslag och idéer på aktivite-
ter under jubileumsåret.  

Han framhöll också medlemsförmånen 
att kunna ha åtkomst till alla förening-
ens årsböcker genom att ansöka om 
konto via hemsidan till Medlems-
Portalen. 
                             Text och bild: Christel Ek 
 

Gamla Halmstad kommer att medverka på 
Föreningsdagen 20 augusti. Liksom som-
maren 2021 finns vi med ett bord mitt 
inne i city. Välkommen att besöka oss.  
 

Föreningen kommer också att medverka 
då Hallands Släktforskarförening firar 40 
år. Eventet är i Halmstad Arena 1 – 2  
oktober. Läs mera på 
www.hallandsslaktforskare.se 

Klammerdamsgatan 

Vi tackar för bilderna som vi fått av Bertil Nilsson. 
Hans far Gunnar Nilsson har fotograferat dem.  

Gåva till Gamla 
Halmstad 



”Förenings-
proffs” nyvald i 
styrelsen 
 
 

Ordföranden  
har ordet 

Karl XI:s rondell med G:a läroverket 

Äntligen ser pandemin med covid 19 ut 
att ha lugnat ner sig så vi kan återgå till 
det liv vi hade 2019 innan detta virus 
dök upp. Många längtar efter resor och 
upplevelser och sommaren kommer 
nog att bli full av upplevelser för de 
flesta av oss.  
  Är man historieintresserad kan man ta 
del av Halmstads historia på flera sätt.    
En god bok att läsa hör sommaren till 
och varför inte välja någon av våra års-
böcker, det finns nästan 100 böcker att 
välja på och de går också att läsa digitalt 
på medlemsportalen.  
  På MedlemsPortalen  finns också 
många andra böcker. Jag kan rekom-
mendera Sven Aremars fyra böcker om 
Halmstad som trots några år på nacken 
fortfarande är mycket läsvärda.  
  Det har nyligen kommit ut en ny bok 
om Hallands historia med Pablo  
Wiking-Faria som huvudredaktör men 
med totalt 36 författare. Den har jag 
tänkt mig att ha som läsning i hängmat-
tan denna sommar. Mycket har föränd-
rats sedan de tidigare heltäckande böck-
erna om Hallands historia gavs ut på 
1950-talet. 
  Vill man ha en upplevelse på plats så 
anordnar Hallands konstmuseum som 
vanligt stadsvandringar. Det finns 
mycket att välja på, inte bara historiska 
vandringar utan även natur och kultur, 
man hittar dem via Hallands konstmu-

seums hemsida. Är man ute efter en 
historisk stadsvandring i sommar skall 
man välja att boka en stadsvandring 
med Bengt och Dorrit Olander.  
  De berättar inlevelsefullt om Halm-
stad historia och många av er såg dem 
på föreningens vårmöte i år där de höll  
 
 
 
 
 
 
 
en digital stadsvandring. I sommar kan 
ni följa dem på plats i centrum. Biljetter 
bokas via Destination Halmstad eller 
Ticketmaster. 
  Om det blir någon regnig dag i som-
mar kanske man i stället vill ha en digi-
tal stadsvandring och då har Destinat-
ion Halmstad skapat just det.  
  Det är också en bra introduktion till 
de historiska Halmstad innan för stads-
murarna som innebär staden mellan 
Karl XI:s väg och Nissan. Jag tycker 
det har skapat en bra information om 
det historiska sevärdheterna i Halmstad 
centrum så gå gärna in där och läs om 
de äldre byggnaderna som finns i cent-
rum.  
  Man hittar dit genom att gå till Desti-
nation Halmstads hemsida och söka på 
Stadsvandring. Informationen är ganska 

kortfattad så vill man fördjupa sig i nå-
got av det man läser om så skall man 
givetvis gå till Gamla Halmstads hem-
sida där det finns mycket mer informat-
ion att hämta. 
  Vill ni göra annat än att gå på stads-
vandring kan ni anmäla er till Gamla 
Halmstads och Anders Bergeneks före-
läsning om Halmstad för 50 år sedan på 
S:t Olofs kapell.  
  Det lokalhistoriska center som före-
ningen är engagerad i att skapa kommer 
att ta tid att förverkliga. Jag har just 
träffat de personer på Statens fastig-
hetsverk som är ansvariga  för Halm-
stads slott. Deras tidplan för åtgärdande 
av fuktskadorna löper i två år så tidigast 
2024 kommer vi att få tillgång till de 
källarlokaler där det är tänkt att vi skall 
ha utställningarna. Dock finns det goda 
förutsättningar att vi kommer att få 
tillgång till Gemaket och kanslilokaler 
redan i höst. 
  Även om det inte finns något lokalhi-
storiskt center att besöka i Halmstad så 
finns det en hel del aktiviteter med  
historisk inriktning att göra i sommar så 
jag hoppas vi får en fin sommar med 
lite lokalhistoria för er alla. 
  
                                  Sven Johansson 
 
 
 

Hotell Svea 

Köpmansgatan Kyrkogatan 



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, Kungsg. 25, Tel: 035-21 40 40, öppettider: 
måndag-fredag 9-11.  www.gamlahalmstad.se 

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna! 

 Vi finns på internet 
Titta gärna på vår hemsida: www.gamlahalmstad.se 
och Facebook. Vår ambition är att uppdatera dessa 
kontinuerligt för våra medlemmar och följare. 

 

Semesterstängt 
Föreningens kanslist Christel Ek har semester  
fr. o.m den 4 juli till 31 juli. Kansliet kommer då  
att vara stängt. 
  

 

19 maj: Halmstads historia så som jag minns den. 
Sommarens traditionella stadsvandringar inleds. Ciceron: 
Johan Dahnberg, Hallands Konstmuseum. Samling vid 
Norre Port. 
26 maj: – Kristi Himmelfärdsdag - Ingen vandring. 
2 juni: Lilla Torg – anrik plats med planer för framtiden. 
Ciceroner: stadsträdgårdsmästare Sofia Warpman och 
landskapsarkitekt Maria Johansson, Halmstads kommun 
samt projektledare Magnus Weberg HFAB. Samling vid 
Norre Port. 
9 juni: Norra förstaden och Örjansvall – två kulturmiljöer i 
Halmstad. Ciceron: bebyggelseantikvarie Malin Clarke, Kul-
turmiljö Halland. Samling vid Gamla Norra Station, 
Norre Katts Park. 
16 juni: Klostret under lilla torg – med arkeologens ögon. 
Grävrapporter, schakt och analysmetoder: Vad berättar de 
egentligen? Ciceron: arkeolog Arne Andersson, Stiftelsen 
Hallands Länsmuseer. Samling vid Norre Port. 
23 juni: Djurliv i en halländsk våtmark. Vi tittar på och pra-
tar om fåglar, trollsländor och småkryp vid Larssons  
Våtmark. Ciceron: Fil Dr John Strand. Samling på parke-
ringen vid Larssons Våtmark, Påarp.  
30 juni:  Skedalahed under 165 år – från anrik exercisplats 
till splitternytt museum. Ciceron: rustmästare Christer Fält, 
Militärmuseum Halmstad. Samling vid nya museet,  
Skedalahed. 
7 juli: Västra Kyrkogården 140 år – historia, arkitektur och 
människoöden. Ciceron: Anders Bergenek, Föreningen 
Gamla Halmstad. Samling vid S:ta Katarinas kapell. 
14 juli: Sjönevad – borg, kungsvägar och forntid. Utflykt till 
ett historiskt nav i Hallands historia. Ciceron: arkeolog 
Andreas Johansson, Hallands Konstmuseum. Samling vid 
badplatsen vid Sjönevadsjön, Falkenberg.  

21 juli: Nyfiken på 'Fiken' och andra kvinnor i Halmstad. 
Ciceron: fd kommunalråd Ingegerd Sahlström. Samling 
vid Norre Port. 
28 juli: Örjans Vall 100 år. Minnenas promenad – om  
fotboll & livet. Avslutas med match mellan Hårda Gänget 
(Halmia) – Hösäckarna (HBK).Ciceroner: Ulf Andersson, 
Internationella Gatuteater festivalen med celebra gäster. Ett 
samarrangemang med  Internationella Gatuteaterfestivalen. 
Samling vid gamla restaurang Halmkärven, Klammer-
damsgatan 7.  
4 augusti: Längs Nissans strand. Upptäck växter och djur i 
stadsnära miljö nedanför HallandsKonstmuseum. Ciceron: 
naturguiden HG Karlsson. Samling vid Hallands Konst-
museum, entrén mot Nissan. 
11 augusti: Sanningen är Svart/Vit – fotohistoria i Halm-
stad. Försvunna ateljéer och klassiska fotografer. Ciceron: 
fotoarkivarie Mattias Johansson, Hallands Konstmuseum. 
Samling vid Norre Port. 
18 augusti: Vägen mellan Övraby och Brooktorp – på spa-
ning efter det allra äldsta Halmstad. Ciceroner: fd länsantik-
varie Lennart Lundborg och intendent Johan Dahnberg, 
Hallands Konstmuseum. Samling vid Hallands Konst-
museum. OBS! Cykeltur. Medtag egen cykel. 
 
                                                                 Välkommen! 
  
  
 
  
 

STADSVANDRINGAR 2022 Hallands konstmuseum 
Torsdagar kl 18.30, kostnadsfritt 

Tamsje, Matz, Halmstad 
Pastarus, Anna-Lena, Stockholm 
Påhlson, Johan, Halmstad 
Eklund, Helena, Stockholm 
Larsson, Lars Olof, Halmstad 

Lindfors, Ingrid, Kallinge 
Quigley, Stewen, Uppsala 
Lithander, Catharine, Halmstad 
Nyström, Eva, Halmstad 
Panzar, Hanna Charlotta, Halmstad 

Green, Per-Ola, Halmstad 
Nordström, Agneta, Halmstad 
Pettersson, Peter, Halmstad 
Lizt, Anna, Getinge 
 


