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Välkomna
till årsmöte den 4 oktober 2010 i S:t Nikolai kyrka

Ulf Skoglund har varit Gamla Halmstads
revisor sedan 1962 och är därmed nestorn
bland föreningens förtroendevalda. Han är
född och uppvuxen i Halmstad, först på
Öster och sedan på Lasarettsvägen. Efter
realexamen var han en i den första kullen
handelstudenter 1956. Sedan gick han till
sjöss som mässkalle till Sydamerika. Så
blev det ett par år på bank/
Jordbrukskassan.

1961 fick han en tjänst som 2:e stadsbok-
hållare på Halmstads drätselkontor under
Fredrik Andersson, som var med i styrel-
sen för Gamla Halmstad. Det blev 40 år i
kommunen med 25 bokslut centralt.

Under 1960- och 70-talen sysslade han
mycket med datautveckling och med ar-
betsuppgifter i samband med kommun-
sammanläggningen.

Från 1989 till pensioneringen 2001 var
han ekonomichef på gatukontoret/
tekniska kontoret.

Fritiden har till stor del ägnats åt idrott.
1955 var han med i HBK:s B-lag och var
sedan tränare under 30 år. Han har suttit i
styrelsen i både Halmia under 60-talet och
HBK under 80-talet. Han svarade också
för utbildning av kassörer för SISU/HIF
under 20 år.

Ulf är gift för andra gången och har barn
och barnbarn. Han bor i sin mormors
föräldrahem i Haverdal. Huset har också
varit scoutstuga under nära 60 år.

Vad är då uppgifterna för Gamla Halm-
stads revisor?

- Jag ser mig som ombud för medlem-
marna, säger Ulf. Jag ska se till att de ska
kunna fatta beslut om en korrekt årsredo-
visning på årsmötet. Liksom styrelsen
arbetar jag för föreningens bästa och för-
utsättning för verksamheten är stadgar och
årsmötesbeslut.

Övriga speciella revisionsfrågor kan vara:
- Försäkringar och inventarium
- Skatter och avgifter
- Internkontroll
- Budget och uppföljning - prognoser
- Beslut om inköp

Kerstin Wedin

Ulf Skoglund - mångårig revisor i Gamla Halmstad

Ulf Skoglund med årets revisionsberättelse.
Foto: Christel Ek

Program

17.40 Orgelmusik av Paul Tufvesson.
18.00 Välkomsthälsning.

Föredrag av kyrkoarkivarie Peter Lundqvist
om kyrkan och dess inventarier.

18.55 Parentation över bortgångna medlemmar.
Ljuständning och tyst minut.
19.00 Årsmötesförhandlingar.

Betraktelse av kyrkoherde
emeritus Gunnar Hammarström.

Supé på restaurang Jarlen
(Fläskfilé Polignac, potatisgratäng, sallad,

vin/vatten, kaffe och kaka).
Pris 190 kr/person

Bindande anmälan till supén senast
27 september. Obs! Endast 120 platser!

Ring 035-21 40 40 måndag-torsdag kl. 9-12
Eller e-post: info@gamlahalmstad.se



Minnestavla invigd över slaget vid Fyllebro

Försvarsminister Sten Tolgfors höll ett anförande där han framhävde vikten av att ha kunskap om historien för att kunna
se in i framtiden.

Dorrit von Renteln svarade för arrangemanget och kommunstyrelsens ordförande Carl-Fredrik Graf klippte av de blå-
gula/rödvita banden och Tolgfors avtäckte tavlan.

Ben Olander berättade i egenskap av “ögonvittne” om den fruktansvärda dagen. Han inledde med att förklara för för-
svarsministern att detta blodiga slag kom till eftersom en djup förskjutning skett i den militära styrkebalansen mellan
Sverige och dess grannar. Olander avslutade med att förklara att det är bättre att göra upp tvistigheter vid förhandlings-
bord i Stockholm, Köpenhamn eller Bryssel än på slagfält som detta. Kerstin Wedin

Vårens utflykt började med avgång från Teatern till
Röstånga där vi intog kaffe och fralla i det gröna.

Färden gick sedan vidare till Fritiof Nilsson Piratenmuseet
för en guidad visning. Därefter åkte vi till Sjöbo Gästgiveri
och avnjöt deras specialitet som är rådjursfärsbiffar. Sedan
begav vi oss till Brösarp för att åka museitåget till S:t Olof.

På vägen dit stannade tåget i Ravlunda för att vi skulle ta en
promenad till kyrkogården med Piratens beryktade gravsten.

Tåget vände sedan i S:t Olof för att återgå till Brösarp där
vi avslutade med kaffe och nygräddade våfflor i kafévagnen.
Resan blev så populär att vi gjorde en ny den 15 augusti,
också den fullbokad.

Torgny Ahlgren

VÅRUTFLYKTEN I MAJ BLEV EN SUCCÉ

Foto: Mats Folkesson

Foto: Torgny Ahlgren



Ordföranden
har ordet

Mötesplatsen Halmstad
För några månader sedan var jag i Mora
för att på uppdrag av Sveriges Kommuner
och Landsting göra en utvärdering av
kommunens sätt att arbeta. Första dagen
redogjorde kommunalrådet Peter Helan-
der på ett fascinerande sätt för historien
om Mora. På vägen hem satt jag i flygpla-
net och funderade på vilken som är histo-
rien om Halmstad. Vad är det som enkelt
och pedagogiskt kan förklara hur Halm-
stad har blivit det staden är idag.

Det var då bilden av mötesplatsen Halm-
stad kom för mina ögon. Staden uppstår
sannolikt vid ett vadställe över Nissan där
vägen längs kusten möter vägen in mot
landet och norrut. Där vägar korsar var-
andra möts också människor. Där uppstår
förhoppningsvis goda samtal och säkert
också en lönsam handel.

Under 1400-talet är Halmstad den dans-
ka platsen för internordiska möten i det vi
i Sverige kallar Kalmarunionen. Staden är
då dansk men belägen på det svenska fast-
landet. Den kan nås på vägar över land
men också via havet. Denna del av Halm-
stads historia är underskattad. Hit kommer
den tidens mäktiga personer för att disku-
tera viktiga politiska frågor.

Även när svenskarna bryter sig loss från
unionen fortsätter Halmstad att vara en

mötesplats. När Sten Sture ska återlämna
den danska drottningen, som fängslats
efter en belägring av slottet Tre Kronor i
Stockholm, sker detta i Halmstad. Hennes
son Christian II möter henne och för hen-
ne till Köpenhamn. När Gustav II Adolf
1619 ska slutbetala Älvsborgs lösen, kom-
mer han till Halmstad och träffar sin dans-
ke kollega Christian IV.

Under det svenska styret minskar åtmin-
stone inledningsvis Halmstads betydelse
som mötesstad. Samtidigt ska vi inte
glömma att staden är en handelsplats för
den omkringliggande landsbygden. Bön-
derna åker in till staden för att sälja sina
varor. Tänk så många möten som genom
århundradena har uppstått på Stora Torg!
När Halmstad sedan börjar vakna ur sin
Törnrosasömn runt 1850 så är den ny-
byggda hamnen en viktig faktor. Hallands-
bolaget öppnar passagerare- och godstra-
fik med ångbåtar längs kusten från Göte-
borg i norr och söderut faktiskt ända ner
till Lübeck. Halmstad är åter en mötesplats

till och med av internationellt snitt. Mot
slutet av 1800-talet byggs järnvägen ut
längs Nissan, längs västkusten och faktiskt
även längs Fylleån. Järnvägarna samman-
strålar i Halmstad där perrongerna fylls av
förväntansfulla människor. Att resa inne-
bär att se nya platser men också att möta
nya människor. På 1900-talet får vi en
kraftig utbyggnad av vägnätet. Det strate-
giska läget och de goda kommunikationer-
na är Halmstads styrka.

De sista hundra årens utveckling känner
vi alla. Halmstad har blivit en av Sveriges
främsta turistorter. Våra långa sandsträn-
der fylls varma sommardagar av tiotusen-
tals besökare. På vintern används hotellan-
läggningarna för konferenser. Vi är inte en
turiststad utan en besöksstad hela året!
Även Högskolan kan ses som en mötes-
plats för både människor och kulturer.
I kommunens vision 2020 talas det om
hemstaden – en plats där människor möts
med trygghet, respekt och kärlek. Så vill vi
se vårt Halmstad! Begreppet ”mötes-
platsen” har starka historiska rötter och
pekar samtidigt in mot framtiden.

Anders Bergenek

Gator i Halmstad: Olof von Dalinsgatan

I förra numret av HalmstadBudet berättade vi om August Bonde-
sons väg på Norr. Gränsande till samma kvarter ligger en annan
gata med litterär anknytning: Olof von Dalinsgatan.

Prästsonen Olof von Dalin (1708-1763) var liksom Bondeson
bördig från Ätradalen, närmare bestämt Vinberg, och båda verka-
de huvudsakligen utanför Halland.

Dalin lämnade hemmet redan i de tidiga tonåren och kom aldrig
att återvända, annat än för tillfälliga besök. Tack vare sina litterära
talanger kom Dalin i kontakt med kulturella och politiska kretsar i
Stockholm, där han gjorde succé med högtidliga dikter och kvicka
tillfällighetsrim. Hans flitiga penna och för den tiden lediga språk
har gjort att Dalin betecknats som nydanare av svenska språket.
Veckotidskriften ”Then Swänska Argus” utkom bara under ett
par år men blev epokgörande för den tidiga journalistiken. Dess-
utom skrev Dalin ”Svea rikes historia” på modern svenska, ett
verk han dock inte fullbordade.

Olof von Dalin har veterligen aldrig haft någon anknytning till
Halmstad, men det hindrade inte att han 1905 fick ge namn åt en
gata mellan Norra vägen och Kastanjeallén. Kanske kan den när-
belägna Örjansskolan ha varit skäl nog för gatunamnet?

Halmstads högre allmänna läroverk invigdes året därpå, och den
vittre hallänningen var ett lämpligt föredöme för skoleleverna i
Halmstad. Sedan 1995 finns ett litterärt sällskap som sprider kun-
skap om Olof von Dalin. Läs mer på: dalin.bizweb.se

Stefan Gustafsson

Halmstad i krigstid

Den 4 september var det vernissage på en historiskt intressant utställning på biblioteket.
Det är Ingela Olsson, som vi minns från Hartmanutställningen 2007 med temat ”Bilder
att minnas”, som nu har satt samman en ny utställning med Stig Hartmans högklassiga
och uttrycksfulla bilder. Den här gången är temat ”Halmstad i krigstid”. Utställningen
ger en bild av hur andra världskriget återspeglades på olika sätt för Halmstadborna med
Finlandsbarn, flyktingar, begravningar, demonstrationer med mera. Utställningen finns
kvar till och med oktober. Anders Bergenek
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Utställningar i höst på museet

På museet finns just nu gott om äkta och oäkta konst. Se Äkta förfalsk-
ningar - en utställning om falsk konst, plagiat och piratkopior. Och i
jubileumsutställningen Tack Svea! visas verk av halländska konstnärer
och konsthantverkare. Inköpt till museets samling för medel ur Svea
Larsons donationsfond. I höst visas också originalillustrationer ur
boken Fyra vägar till Halland (fr o m 11.9), Allsköns glädje, silverarbeten
av Ulla Hallberg, vernissage 15.9 kl 18 samt För ett ögonblick, videoverk
av Maria Hallberg, vernissage 24.11 kl 18.

Sägnerna vaknar på Galgberget
För inte så länge sedan var sägnerna och sagorna levande folktro.
Troll och vättar, skogssnuvor och strömkarlen, stranddöingar och
jättar, alla hade de plats i våra förfäders värld. Hur kändes det? Vill du
veta och uppleva hur deras värld såg ut? Följ med på en unik vandring
i skymningen på Galgberget.

Länsmuseet Halmstad och Kvartersteatern lovar en kusligt trevlig
afton! 2.10, 3.10, 9.10 och 10.10 kl 18.30. Från 7 år. Kostnad 40 kr/
person. Begränsat antal platser. Förköp via tel 035-16 23 00 eller
bokning@hallmus.se

Kom och lyssna
Trender i Auktionsvärlden - prisbilder, nya marknader och inriktningar. Före-
drag med Lena Rydén, rektor för Antikskolan på Stockholms auk-
tionsverk. 10.10 kl 14.

En konsthärva - jakten på en förfalskare. Thomas Yngwe, polisen i Borås
och Hugo Palmsköld, konsthistoriker vid Högskolan i Halmstad.
24.10 kl 14

Om Miró - den äkta. Nils Tryding, expert på Miró. 14.11 kl 14.

Vi hälsar nya medlemmar
hjärtligt välkomna!

Andersson, Kerstin, Halmstad
Bendtzen, Peter, Danmark
Berle, Birgitta, Steninge
Berntsson, Rikard, Halmstad
Bäckman, Britt-Marie, Halmstad
Carlson, Ulf, Halmstad
Elmberg, Ingela, Halmstad
Funk, Anders, Lidköping
Gunnarsson, Hilde-Britt, Halmstad
Hagnell, Henrik, Spånga
Johansson, Annica, Halmstad
Karlsson, Gert, Halmstad
Karlsson, Sven, Halmstad
Knutsson, Roger, Halmstad
Kohrtz, Anders, Halmstad
Larson, Christer, Halmstad
Millberg, Lennart, Forsheda
Rudin, Gunilla, Halmstad
Ryberg, Åsa, Halmstad
Svensson, Kennet, Skövde
Warfstedt, Pernilla, Onsala
Wetterborg, Jan, Göteborg
Zschiedrich, Kai, Dalby

Stödjande medlemmar:
Hultqvist, Marianne, Halmstad
Johansson, André, Haverdal

Stödjande medlemskap

Anhöriga till medlemmar i Gamla
Halmstad är välkomna som stödmed-
lemmar. Avgiften är 50 kr som sätts in
på pg 26 42 00-7 eller bg 308-5081.
Uppge ditt namn och adress. Namn
på nya stödmedlemmar publiceras i
HalmstadBudet.

Som stödmedlem lämnar du ett vik-
tigt ekonomiskt bidrag till föreningen.
Årsboken och HalmstadBudet erhålls
genom den anhörige som har fullt
medlemskap.

En underbar sommarkväll den 21 juni mötte 103 personer upp i S:t Olofs kapell
och lyssnade på föredrag om Halmstad för 50 år sedan. Anders Bergenek berättade
om året då Halmstad växte på Linehed och Gustavsfält, när färjan PRINS BERTIL
kom till staden och Aronssons skrotlager brann. Bo Keck talade om takmålningar-
na i kapellet. Efter föredragen drack deltagarna kaffe ute på tunet och diskuterade
minnen från året 1960.

Årets Marinfestival 29 juli - 1 augusti blev en stor succé. Gamla Halmstad var på
plats och svarade för guidning på båtturer ombord på skonaren KVARTSITA.
Anders Bergenek berättade om hamnens historia, det stora vikingaslaget 1062 och
brädgårdskravallerna 1931. Sammanlagt 90 personer åkte med på tre turer.

Anders Bergenek

Sommaraktiviteter

Kaffe på tunet.
Foto: Christel Ek

Ny hemsida är klar inom kort.
Titta gärna på www.gamlahalmstad.se


