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Den här historien börjar på en bänk i Norre Katts park på 
1940-talet. Laura Petri sitter och talar med en gammal dam 
som beskriver hur hon känner sig både ensam och skröplig. 
Hon är rädd inför framtiden och berättar att hon ber till Gud 
om en snabb och plötslig död. Historien berör den varmhjär-
tade och djupt religiösa Laura Petri starkt.

Laura Petri föddes 
i Halmstad 1879 
och blev en av de 
första kvinnorna i 

staden som tog studenten. 
Därefter tjänstgjorde hon 
i Frälsningsarmén och stu-
derade på olika universitet. 
Doktorsexamen avlades 1925 
vid universitetet i Tübingen.

Efter samtalet med den 
olyckliga kvinnan i Norre 
Katt beslutade sig Laura Pe-
tri för att starta ett pensio-

närshem där gamla skulle få 
leva ett tryggt och gott liv då 
krafterna började sina men 
då de ännu inte var så dåliga 
att de behövde tas om hand 
medicinskt. För att göra detta 
bildade hon den 4 mars 1948 
”Stiftelsen Hemmet Väster-
sol”. Mötet inleddes med att 
deltagarna sjöng psalmen 
”Jesu låt mig städse börja”. 
Sedan beskrev hon det stora 
behov som fanns i Halmstad 
av ett boende för äldre. Mötet 

beslutade att bilda en stiftel-
se för ändamålet och Laura 
Petri valdes till dess första 
ordförande. Hennes idé var 
att pensionärshemmet skulle 
drivas i samarbete med Fräls-
ningsarmén, vars slumsyst-
rar kännetecknades av glad 
offervillighet och en ljus tro.

Nu började arbetet med att 
förverkliga idén om Väster-
sol. Laura Petri kontaktade 
först Frälsningsarméns in-
ternationelle sekreterare med 

ansvar för organisationens 
arbete i Europa, och skaffade 
sig därigenom en bild av hur 
Frälsningsarméns i andra 
länder arbetade med gamla. 
Sedan presenterade hon sin 
idé för chefen för svenska 
Frälsningsarmén. Han hade 
inget att invända mot den. 
Tredje steget blev att kon-
takta kommunfullmäktiges 
ordförande i Halmstad, Er-
nst R Andersson – som också 
ställde sig positiv.

Nu började förhandlingarna 
med företrädare för staden. 
Laura Petri fick dem att skän-
ka en tomt på Skeppargatan 
23 till stiftelsen. När bygget 
skulle börja visade det sig 
marken behövde grundför-
stärkas. De extra kostnader-
na fick Halmstads stad stå 
för.

Staden gick också med på 
att hos regeringen begära en 
ändring av villkoren i Alfred 
Anderssons donationsfond. 
På så sätt kunde betydande 
medel säkras till byggandet 
av Västersol. Även medel som 
sjökapten Gustaf Eklund 
hade donerat för att bygga 
ett ”gubbhem” i Halmstad 
lyckades Laura Petri få över-
förda till stiftelsen. Särskilt 
intressant var att Laura Petris 
far hade skänkt en mindre 
summa pengar till en fond 
för att finansiera en staty 
föreställande Karl XI. Även 
dessa medel hade staden fått 
tillstånd att använda till ett 
pensionärshem. Nu blev det 
till Västersol.

Ytterligare ett sätt för Lau-
ra Petri att få in pengar var 
att uppmana Halmstadbor 
att skriva in stiftelsen som 

förmånstagare i sina testa-
menten. Hon var en mycket 
duktig PR-person. När peng-
ar hade kommit till stiftel-
sen skrev hon om detta och 
skickade texterna till Hal-
landsposten som ofta tog in 
notiserna i tidningen.

Laura Petri var personlig 
vän med arkitekten Ingrid 
Wallberg som var ordföran-
de i styrelsen för Wallbergs 
Fabriks AB på Slottsmöllan 
och från 1955 vd. Ingrid Wall-
berg ritade utan att ta betalt 
Västersols byggnad i klas-
sisk 50-talsfunktionalism. 
Bygglovsprocessen hantera-
des sedan snabbt och enkelt 
av staden.

När byggandet skulle börja 
1955 hade regeringen beslu-
tat om kreditåtstramningar 
och bankerna nekade att 
betala ut lån till Stiftelsen 
Hemmet Västersol. Ännu en 
gång var det då Halmstad 
stad som trädde in och löste 
lånefrågan.

Västersol invigdes den 5 juni 
1956 av stadsfullmäktiges 
ordförande Ernst R Anders-
son. Där fanns då 28 enskil-
da rum och två dubbelrum, 
matsal och flera sällskaps-

Vår historiska stad

Laura Petri i ett av rummen på Västersol. Bild: Föreningen Gamla Halmstad

Laura Petris Västersol – ett 
boende där de gamla trivdes
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rum samt boende för sex an-
ställda. Rummen hade egen 
toalett medan badrummen 
var gemensamma. Gästerna 
möblerade sina rum med 
egna möbler. Sällskapsrum-
men var däremot möblerade 
med gamla stilmöbler, bland 
annat från Laura Petris för-
äldrars hem. Hennes önskan 
var att miljön skulle kännas 
som ett ”solitt gammalt bor-
garhem”.

Västersol sköttes av Fräls-
ningsarmén och för den 

ekonomiska förvaltningen 
svarade Stiftelsen Hemmet 
Västersol. Pensionärshem-
met ingick således inte i 
staden Halmstads organisa-
tion. Halmstad skulle från 
1960-talet och framåt bygga 
flera ålderdomshem som 
drevs i kommunal regi.

Livet på Västersol var gott 
för de boende. Rummen var 
ljusa och sällskapsrummen 
eleganta. Maten lagades cen-
tralt och ingick i hyran. På 
tisdagar de första åren kom 
Laura Petri och läste högt 
ur någon intressant bok. På 
fredagskvällar var det andakt 
med präst från någon av sta-
dens kyrkor. Orgel, grammo-
fon och efter några år även 
tv fanns i sällskapsrummen. 
Föredrag och musikuppträ-
danden ordnades också.

1959 föll Laura Petri ”på sin 
post”. Hon var på väg till ett 
sjukbesök på S:t Olofshem-
met på Öster då hon blev 
överkörd av en motorcyklist 
och avled. Laura Petri visade 
under livet en nästan gräns-
lös godhet som hon kombi-
nerade med ett starkt intel-
lekt. Hon representerade en 
positiv och ideellt inriktad 
kristendom. Konstnären 

Erik Olson i Halmstadgrup-
pen ska ha betecknat Laura 
Petri som ”Halmstads eget 
helgon”.

Efter knappt 20 års verk-
samhet började ekonomis-
ka problem torna upp sig 
för Västersol. Trots att av-
gifterna från gästerna hade 
höjts, uppvisade stiftelsen 
underskott och tvingades 
1975 begära medel från kom-
munen. Även om boendet var 
populärt ansåg ledningen att 
framtiden var mörk. Lönerna 
var orealistiskt låga, och det 
var också svårt att avsätta 
tillräckligt med pengar till 
underhåll av fastigheten.

1985 köpte kommunen fast-
igheten Västersol och två år 
senare stängdes pensionärs-
hemmet. Standarden ansågs 
inte motsvara 1980-talets 
krav på ett äldreboende. Is-

tället skulle byggnaden un-
der terminstid bli ett boende 
för 30 studenter och på som-
maren fungera som vand-
rarhem för cirka 100 gäster. 
Många av de gamla lämnade 
lokalerna med sorg i hjärtat. 
De hade trivts på Västersol 
med dess gemenskap, lite 
gammaldags miljö och reli-
giösa inriktning. 1988 öpp-
nade kommunen det nya 
servicehuset Västersol på 
en närliggande tomt. Laura 
Petris vackra och stämnings-
fulla begrepp ”Västersol”, ett 
uttryck för den nedåtgåen-
de solen, lever fortfarande i 
Halmstad.

Fotnot: Den 3 december 2016 
publicerade Hallandsposten 
en artikel om Laura Petris 
händelserika liv, skriven av 
Tore Christiansson inom ra-
men för Vår historiska stad.

Västersol invigdes den 5 juni 1956. Då fanns det 28 enskilda rum 
och två dubbelrum, matsal och flera sällskapsrum – samt boende 
för sex anställda.  Bild: Arkiv Halland

Ett av sällskapsrummen på Västersol. Laura Petris önskan 
vara att miljön på boendet skulle kännas som ett ”solitt 
gammalt borgarhem”. Bild:  Frälsningsarmén

Laura Petri som ung.  Bild:  Frälsningsarmén Några av de gamla med föreståndaren Elsa Jonsson (till höger). Bild:  Frälsningsarmén

1985 köpte kommunen fastigheten Västersol och två år senare stängde pensio-
närshemmet. Istället skulle byggnaden under terminstid bli ett studentboende 
och på sommaren fungera som vandrarhem. Bild: Anders Bergenek

” Livet på Västersol 
var gott för de 
boende. Rummen 
var ljusa och säll-
skapsrummen 
eleganta. Maten 
lagades centralt 
och ingick 
i hyran.
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I dag infaller allhelgona
dagen, som firas sedan 
800-talet i västerlandet till 
minne av kyrkans helgon. 
Denna dag är en av de få 
dagar som inte är tillägnad 
något namn. Det har allhel-
gonadagen gemensamt med 
nyårsdagen, kyndelmässoda-
gen, skottdagen, Jungfru Ma-
rie bebådelsedag, Johannes 
döparens dag och juldagen.

Citatet

”Livet kan bara 
förstås bakåt 
men måste levas 
framåt.”
Søren Kierkegaard, dansk  
filosof, 1813-1855.

Bemärkelsedagen
I dag är det internationella 
vegandagen. Den uppmärk-
sammar fördelarna med att 
utesluta animaliska produk-
ter från sin kost och kom till 
på initiativ av Vegan Society 
UK.

Det hände då
•	 För 20 år sedan, 2001, 
krävde Finansinspektionen 
att bankerna skulle bli mer 
försiktiga med sin utlåning.  
I sin årliga rapport ”Finans-
sektorns stabilitet” varnade 
man för att den ökande  
utlåningen inte gick i takt 
med konjunkturutveckling-
en.
•	 För 185 år sedan, 1836,  
förbättrade posten i Sverige 
sin service avsevärt, när den 
så kallade snällpostförbin-
delsen mellan Jönköping 
och Stockholm togs i bruk. 
Postbefordran skulle hädan-
efter ske två gånger i veckan 
i vardera riktningen och med 
gäst givarskjuts efter två 
 hästar. Det skulle därmed  
gå snabbare. En mil skulle 
kunna avverkas på en och en 
kvarts timme.

Hört och hänt
•	 Någon lång barndom hann 
nog inte prinsessan Filippa 
av England få. För 615 år se-
dan, 1406, kröntes den blott 
tolvåriga flickan till unions-
drottning av Sverige, Norge 
och Danmark. Några veckor 
tidigare hade hon gift sig med 
den dubbelt så gamle unions-
kungen Erik av Pommern. 
Filippa fick dock visst politiskt 
inflytande och var 1423-1425 
regent när Erik gjorde en pil-
grimsresa till Jerusalem.

14...
... personer miste livet när ett 
flygplan för 25 år sedan, 1996, 
störtade i norra Guatemala. 

Den amerikanske artisten Lyle Lovett fyller 64 år i dag.
 Bild:  Al Wagner

Veganska chokladcookies 
med tahini kanske smakar 
gott i dag när veganmat sär-
skilt uppmärksammas?

Bild: Janerik Henriksson

Nova Lantz 9 år
Hipp hipp hurra på 
din dag!
Älskar dig! Mormor

Oliver 1 år
Grattis vår fina Oliver. 
Vi älskar dig!
Kramar i massor från 
mormor och Stellan

Familj

Grattis

Grattis Mimi 7år!
Önskar mormor, morfar 
och Viking.


