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VÅR HISTORISKA STAD
– Halmstad som det en gång var

Inköp gjordes i början av 1960-  
talet på nästan på samma sätt som 
ett halvsekel tidigare. Konsumen-
terna gick runt i Halmstads cent-
rum och köpte till exempel kött på 
JM:s, fisk på Siverts Fiskhall, ost  
i Olssons ostaffär, frukt och grön-
saker på Stora torg samt bröd på 
Bageribolaget. Övriga livsmedel 
inhandlades i så kallade speceri-
affärer som Hammar & Rohman. 
En del handlade i Saluhallen och 
fick då lite närmare mellan de oli-
ka affärerna. Självservice förekom 
sällan.

Om konsumenterna skulle  hand-
la mycket fick de gå flera gånger till 
centrum för att klara av att bära 
hem varorna. Mjölk såldes vid den 
här tiden i tunga glasflaskor. De 

flesta hade inte tillgång till bil och 
det var dessutom ofta omöjligt att 
hitta en parkeringsplats i inner-
staden.

DET HÄR SÄTTET att shoppa var 
tidskrävande och tungt. Det var 
dessutom ganska dyrt. Statens 
pris- och kartellnämnd hävdade 
i undersökningar att prisnivån låg 
högre i Halmstad än i jämförbara 
städer med mer modernt organise-
rad handel. Köpmannaförbundet, 
som organiserade småhandlarna, 
ifrågasatte sådana undersökning-
ars relevans. Kooperativa förbundet 
jublade däremot och framhöll att 
handeln måste rationaliseras för att 
gynna konsumenterna.

En utveckling mot moderna 
varu hus var redan i gång. De stora 
nationella kedjorna höll på att köpa 
upp fastigheter i centrala Halmstad 
för att kunna etablera sig. Diskus-

sionens vågor gick höga om vilka 
konsekvenserna skulle bli för de 
små affärerna. Många hävdade att 
de skulle gå under, medan en del 
ansåg att de skulle få en ökad om-
sättning eftersom varuhusen skulle 
dra fler kunder till Halmstad.

DE FÖRSTA VARUHUSEN i Halm-
stad blev Tempo och Köpcentrum 
som öppnade på Nyhem i april 
1963. Tempo hade en gigantisk 
livsmedels avdelning med självser-
vice och hela tio stycken utgångs-
kassor. Här fanns också en delika-
tessdisk med kycklinggrill, något 
som kom att ändra matvanorna 
för Halmstadborna. Rostbiff eller 
kyckling med potatissallad blev 
den stressade nutidsmänniskans 
mat framför tv:n på lördagskväl-
larna.

Köpcentrum var en sorts svar 
från de lokala handlarna på de nya 

varuhusen. Ett antal specialaffärer, 
inklusive en livsmedelsaffär, hade 
här placerat sig under samma tak 
och med en gemensam marknads-
föring. Anläggningen var lika stor 
som Tempos. Utanför de båda varu-
husen fanns stora parkeringsytor 
där bilisterna gratis kunde ställa 
sina bilar. Förebilden var ameri-
kanska shoppingcentra som helt 
utgick ifrån bilismens villkor. På 
fredagarna hade man dessutom 
öppet till kl 20.00.

DET VAR MÅNGA som var på plats 
då de två varuhusen invigdes. Re-
gementsmusiken, under Tage Nils-
sons ledning, spelade och stadsfull-
mäktiges ordförande Elof Karlsson 
höll tal. Sedan rusade kunderna in 
i varuhusen för att ta del av dagens 
attraktiva erbjudanden. 

År 1964 öppnade Tempo ytterli-
gare ett varuhus på Brogatan. Två 
år senare slog Domus upp portarna 
på Storgatan. År 1967 kunde EPA 
öppna vid Stora torgs nordvästra 
hörn. Halmstad hade då också fått 
Torggaraget samt parkeringshus 
kopplade till Tempo och EPA. Även 
centrumhandeln kunde efter detta 
fungera efter bilismens förutsätt-
ningar. 

MÅNGA HALMSTADBOR SADE att 
de skulle fortsätta att gynna små-
affärerna. Beträffande livsmedels-
försäljningen gick utvecklingen 
emellertid väldigt fort i den mot-
satta riktningen. Varuhusen tog 
direkt stora marknadsandelar och 
de specialiserade affärerna slogs 
ut. Ökade hyror och lönekostna-
der samt minskad försäljning var 
en ekvation som inte gick ihop.

Med varuhusen och Torggaraget 
försvann många fina hus i Halm-
stads centrum och pilarna runt 
”Europa och tjuren”. Samtidigt 
flyttade de boende i allt högre ut-
sträckning ut från innerstaden som 
i stället fylldes med kontor. Halm-
stads nya stadskärna blev inte lika 
charmig som förr. Livsmedelskun-
dernas krav på rationell stordrift, 
låga priser och tillgängliga parke-
ringsplatser hade fått sätta sin prä-
gel på vår hemstad. 

Bild:  

AMERIKANSK FÖREBILD.  "I allt blev kvarteret Giganten som i ett trollslag ett livligt, modernt affärscentrum", skrev Hallandsposten dagen efter att Tempo och Köpcentrum öppnades den 4 april 1963.

Mycket förändrades när 
varuhusen kom till stan
I början av 1960-talet ”sanerades” Halmstads centrum. Det 
innebar att gamla hus revs för att ge plats åt nya. Etableringen 
av moderna varuhus var en av de drivande faktorerna bakom 
den här utvecklingen. ”Vad är det för ena dårar som härjar 
i stan”, frågade Olle Adolfsson i den samtida Gustav Lind-
ströms visa. Ja, hur tänkte man och hur blev det som det blev?

Skribenten är aktiv i Föreningen  
Gamla Halmstad. Mer lokalhistoria  
hittar du på gamlahalmstad.se  
och på Facebook/gamlahalmstad.
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