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Brädgårdskravallerna i Halmstad 
våren 1931 var väldigt dramatiska. 
Arbetarna begärde högre lön. Ar-
betsgivarna svarade med att sänka 
den. Facket såg detta som en lock-
out och satte arbetsplatsen i block-
ad. Arbetsgivarna tog in strejkbry-
tare. Resultatet blev flera dagar av 
våldsamma sammanstötningar 
mellan demonstranter och polis. 

Torsdagen den 23 april var si-
tuationen mycket spänd. En stor 
och upprörd folksamling drog sig 
mot hamnen och försökte attack-
era strejkbrytarnas logementsfar-
tyg. Därifrån sköts det skarpt och 
tre demonstranter skottskadades. 
Stämningen blev mycket upprörd 
med aggressiva rop och en hel 
del skadegörelse. Då valde borg-
mästaren Ernst Fogelklou att läsa 
upprorslagen för folket. Det var en 
sista varning innan samhället satte 
in alla sina resurser inklusive mili-
tären för att skapa ordning. 

MÅNGA DEMONSTRANTER  ville se 
konfrontation. En del hade beväp-
nat sig med spikbrädor. De var be-
redda att både försvara sig mot och 
angripa polisen. Då gjorde Edvin 
Jansson sin insats. Han var en ak-
tad facklig ledare och politiker. I ett 
avgörande ögonblick hoppade han 
upp på en järnvägsvagn och talade 
med så hög röst att demonstranter-
na tystnade och lyssnade. Han ma-
nade dem till lugn och besinning. 

Folksamlingen upplöstes men 
samtidigt spreds ett rykte att poli-
sen hade arresterat en del av dem. 
Man begav sig då mot polisstatio-
nen för att frita de drab-
bade kamraterna, vilket 
i sig var något oerhört. 
Ännu en gång var det 
Edvin Jansson som stod 
på trappan till polis-
stationen och manade 
till lugn. Han lyckades 
komma överens med 
polisen om att man 
gemensamt skulle 
inspektera arresterna 
– och till slut kunde man konstate-
ra att ingen demonstrant fanns där.

Nästa dag sattes militärer från 
I 16 in för att med skarpladdade va-

pen hålla demonstranterna borta 
från strejkbrytarna. Situationen 
blev mycket kritisk men det blev 
ingen skottlossning. Sedan mins-
kade oroligheterna. Konflikten 
kunde lösas genom medling. 
Strejkbrytarna hade gjort sitt och 
drog vidare till Ådalen. De tra-
giska händelserna där är allmänt 
kända. Ådalen 1931 blev ett svart 
begrepp i den svenska historien. 
Det hade kunnat vara Halmstad 
1931 istället.

REDAN I APRIL 1917 fanns Edvin 
Janssons med och ledde tillsam-
mans med bland andra Hilma 
Hofstedt en hungerdemonstration 
med cirka 6 000 deltagare. Då ta-
lade han från Slottets andra våning 
tillsammans med landshövdingen. 
Avslutningsvis tog han upp sången 
”Internationalen”. Stående jämte 
landshövdingen utbringade han 
därefter ”ett fyrfaldigt leve för 
socialismen”. Sedan uppmanade 
han demonstranterna att lugnt 
och ordnat ge sig hem och inte ge 
ordningsmakten någon anledning 
att ingripa. 

Edvin Jansson var en Halmstad-
bo som hade gjort en gedigen karri-
är inom Halmstad-Nässjö Järnväg. 
Han började som notispojke, blev 
sedan stationskarl och slutligen 
konduktör. Med tiden blev han 
ordförande i Sveriges Konduk-
törsförening. Edvin Jansson satt 
även i kommunfullmäktige och 
i flera styrelser. Bland annat var 
han ordförande i Halmstads koo-
perativa förening. Han avled 1945. 
I dödsannonsen skrev hustrun och 
de tolv barnen helt kort ”Ingen var 
som du”.

I PER T OHLSSONS utmärkta bok 
”Svensk politik” beskrivs Edvin 
Jansson som en av de personer som 

i ett avgörande ögonblick 
”lagt en lugnande hand 
på någons axel” och 
därmed förhindrade 
en katastrof som hade 
kunnat få svåra politiska 
följder. Och när nu Tull-
kammarkajen bebyggs 

är det lämpligt att Halm-
stads kommun precis 
som Per T Ohlsson hyllar 
denne man som i ett för 
staden avgörande ögon-

blick handlade med sådan klokhet 
och pondus. Jag föreslår att vi får en 
Edvin Janssons gata i stan! 

Ådalen 1931 kunde ha blivit Halmstad 1931 – om det inte hade varit för Edvin Jansson, 
mannen som manade till lugn under de där explosiva dagarna för 85 år sedan.
För det borde han få en egen gata uppkallad efter sig, menar vår skribent Anders Bergenek. 

En man som gjorde skillnad
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INGEN VAR SOM HAN. Fotot är taget av Edvins dotter, fotograf Martha Svensson i Falkenberg, och ingår i Love Jans-
sons samling.

Skribenten är aktiv i Föreningen  
Gamla Halmstad. Mer lokalhistoria  
hittar du på gamlahalmstad.se  
och på Facebook/gamlahalmstad.
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UR HP 24 APRIL 1931. 

”Borgmästaren anlände och gjorde 
ett försök att tala till massan. Han 
uppläste tre gånger upprorslagen, 
men hade svårt att göra sig hörd. En 
fruktansvärd sammanstötning mel-
lan polisen och folkmassan såg nu ut 
att vara oundviklig. 
Då höjde sig en röst över oväsenet. Det 
var Edvin Jansson, som tog till orda 
och manade folket till lugn. Hans ord 
gjorde verkan och så småningom bör-
jade massan skingra sig…”. 


