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När Halmstads första stadsbibliotek togs i bruk för 100 år 
sedan, den 5 september 1922, hälsades det med stor glädje 
av den boktörstande allmänheten. Detta visade att stadens 
styresmän efter första världskrigets krisår var beredda att sat-
sa även på kultur och förströelse. Ett nytt och mer modernt 
Halmstad höll på att se dagens ljus.

Bibliotekets historia i 
Halmstad går tillbaka till 
makarna Anette och Florus 
Toll, den senare överstelöjt-
nant och chef gör Hallands 
Bataljon. De hade båda ett 
brinnande intresse för litte-
ratur och byggde upp en 
 betydande boksamling. 
 Makarna höll under 1800-   
talets första hälft litterära 
salonger i Halmstad. På så 
sätt blev de verkliga pionjärer 
i stadens kulturliv.

Anette och Florus Toll hade 
inga barn och efter deras död 
donerade de 1859 sin samling 
innehållande 1 700 böcker till 

Halmstads lägre lärdoms-
skola, senare Halmstads 
Läro verk som vid den här 
tiden hade lokaler i tornhuset 
vid Storgatan. Tanken var att 
samlingen skulle kunna 
fungera som skolbibliotek 
men böckerna skulle även 
kunna lånas ut till allmän-
heten.

Inom arbetar- och nykter-
hetsrörelsen fanns ett stort 
intresse för det som på den 
tiden kallades bildning. 
 Redan 1898 startades arbeta-
rebiblioteket som blev sta-
dens andra bibliotek, och 
från och med 1902 inrymdes 

i dåvarande Folkets Hus. Från 
1907 fick de visst ekonomiskt 
stöd av staden och började då 
också låna ut böcker till all-
mänheten.

Frågan om att starta stadsbib-
liotek var aktuell i flera 
svenska städer vid 1900- 
talets början. I Halmstad 
 beslutade stadsfullmäktige 
1907 att årligen avsätta 
medel till en fond som med 
tiden skulle användas för att 
starta ett stadsbibliotek. San-
nolikt samtidigt tillsattes en 
bibliotekskommitté för att 
förbereda frågan. 1914 hade 

fonden nått en sådan storlek 
att kommittén ansåg att 
 tiden var lämplig för att för-
verkliga planerna på ett 
stadsbibliotek. Det första 
världskrigets umbäranden 
försenade emellertid arbetet. 
Först 1920 kunde kommittén 
lägga fram en plan för hur ett 
stadsbibliotek skulle kunna 
inrättas, och 1921 godkände 
stadsfullmäktige förslaget. 
Då tillsattes också en särskild 
biblioteksstyrelse.

Otto Ström anställdes på hel-
tid som assistent Otto på det 
nya biblioteket. Han skötte i 
huvudsak det praktiska 
 arbetet. Läroverksadjunkten 
Arvid Kindberg utsågs till 
stadsbibliotekarie. Detta var 
ett begränsat uppdrag som 
gick att kombinera med hans 
ordinarie arbete som lärare. 
Uppgiften bestod i att ha 
uppsyn över verksamheten 
och genomföra inköp av 
böcker.

Den 5 september 1922 öpp-
nade stadsbiblioteket i om-
byggda lokaler på Hospitals-
gatan mitt för S:t Nikolai 
kyrka och granne med det 
gamla korsvirkeshuset med 
fasad mot Stora Torg. Under 
kriget hade fastigheten 
 använts av kristidskommis-
sionen. Lokalerna beskrevs i 
Hallandsposten som väl-
ordnade, tidsenliga och ange-
näma. De mörkbetsade möb-
lerna och bokhyllorna gjorde 
ett exklusivt intryck.

Första rummet vid entrén 
innehöll ett kapprum och 
sittplatser för att läsa tid-
ningar och tidskrifter. Här 
fanns också en toalett. Det 
framhölls att det var lämpligt 
att besökarna tvättade hän-
derna innan de ”tummade på 
böckerna”. Smutsiga böcker 
ansågs som osmakliga och 
ohälsosamma. Själva biblio-
tekssalen var uppbyggd 
kring en centralt placerad 
utlåningsdisk som medgav 

god sikt över bokhyllorna. 
Dessa var indelade efter 
 ämnesområden på ett sätt 
som underlättade för lån-
tagarna att hitta rätt böcker. 
En ungdomsavdelning hade 
placerats i ett hörn tillsam-
mans med ett läsbord.

Bakom en glasvägg mot 
Hospitalsgatan fanns ett läs-
rum för vuxna. En av tankar-
na bakom detta var att lån-
tagarna i förväg skulle kun-
na ”provläsa” i de böcker 
som de övervägde att låna. På 
andra sidan bibliotekssalen 
fanns ett rum för möten och 
studiecirklar. Det var inrett i 

en intim allmogestil. Tanken 
var att lokalen skulle lånas ut 
gratis till stadens föreningar.

Stadsbiblioteket hade 
 öppet på vardagar mellan 
12:00 och 13:00 samt mellan 
16:00 och 20:00. Utlåningen 
administrerades via ett kort-
system över både låntagare 
och böcker. Dessutom fanns 

Interiör från biblioteket vid Hospitalsgatan. BILD: HALMSTADS KOMMUN

Hundra år sedan Halmstad 
fick ett stadsbibliotek

Vår historiska stad

" Smutsiga böcker  
ansågs som 
osmakliga och 
ohälsosamma. 
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det kortsystem över all litte-
ratur som sorterade dels efter 
författarnamn, dels efter 
boktitel. Lånetiden var två 
veckor och kunde förlängas. 
Det gick även att sätta upp 
sig på väntelistor till efter-
frågade böcker.

Det nya bibliotekets bok-
bestånd bestod av 1 200 
exem plar. Det fanns pengar 
för mer men ett problem var 
att böckerna skulle bindas in 
på ett särskilt sätt vilket var 
en tidskrävande och dyr upp-
gift. Året efter invigningen 
nåddes en överenskommelse 
med staten om att införliva 
den Tollska samlingen i 
stadsbibliotekets bokbe-
stånd. Namnet ändrades 
samtidigt till ”stadsbiblio-
teket med Tollska biblio-
teket”. 1934 slogs arbetarbib-
lioteket också samman med 
stadsbiblioteket. Det blev 
dock kvar i Folkets hus och 
betraktades som en filial till 
stadsbiblioteket.

Den snabbt expanderade 
verksamheten i stadsbiblio-
teket gjorde att lokalerna vid 
1930-talets början framstod 
som otillräckliga. Ett förslag 
togs fram till hur en utbygg-
nad skulle kunna göras av 
lokalerna på Hospitalsgatan. 
På grund av en ekonomisk 
felräkning blev genomföran-

det försenat. Då nya beräk-
ningar var klara fanns planer 
på att istället bygga ett nytt 
rådhus på tomten. Man kan 
undra var det hade hamnat 
om planerna på en utbygg-
nad av stadsbiblioteket hade 
hunnit verkställas?

Tanken blev nu istället att 
stadsbiblioteket 1939 skulle 
flytta in i det gamla rådhuset 
vid Nissan. När det gamla 
stadsbiblioteket revs 1936 
flyttade verksamheten till 
provisoriska lokaler i det 
gamla läroverkets solen-
nitetssal. De magasinerade 
samlingarna flyttades direkt 

till det gamla rådhusets vind.
Planerna ändrades dock då 

dragningen av riksväg 2 
 genom Halmstad blev aktu-
ell. Den skulle innebära en 
rivning av det gamla råd-
huset. 1942 lade stadsarkitek-
ten Fredrik Wetterqvist istäl-

let fram ett förslag på ett 
nybyggt stadsbibliotek vid 
Fredsgatan. Ännu en gång 
kom ett världskrig att försena 
planerna men 1953 stod den 
nya byggnaden klar. Det året 
gjordes knappt 200 000 lån. 
Byggnaden härbärgerar idag 
ungdomsverksamheten 
”Nolltretem”.

Redan efter 20 år hade verk-
samheten vuxit ur stadsbib-
lioteket vid Fredsgatan. Nu 
startade en politisk process 
på 30 år med åtskilliga utred-
ningar följda av negativa 
beslut. Till slut bestämde sig 
stadens politiker för en pla-
cering bortanför Österskans 
och invånarna fick rösta fram 
det arkitektoniskt mest att-
raktiva förslaget. Resultatet 
blev dagens spektakulära 
stadsbibliotek som stod fär-
digt 2006 och definitivt är en 
av Halmstads ”arkitektonis-
ka pärlor”.

Vår historiska stad Biblioteksbyggnaden vid Hospitalsgatan. 
 BILD: HALMSTADS KOMMUN

Ungdomsavdelningen i biblioteket på Hospitalsgatan.
 BILD: FÖRENINGEN GAMLA HALMSTAD

Florus Toll. 
BILD: FÖRENINGEN GAMLA HALMSTAD

Bibliotekssalen i gamla läroverket.  BILDER: FÖRENINGEN GAMLA HALMSTAD Arvid Kindberg. 
 BILD: FÖRENINGEN GAMLA HALMSTAD

Dagens spektakulära stadsbibliotek stod färdigt 2006 och defi-
nitivt är en av Halmstads ”arkitektoniska pärlor”.
 BILD: JOHNNY SAMUELSSON

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

Anders
Bergenek

Skribenten är aktiv i Föreningen  
Gamla Halmstad. Mer lokalhistoria  
hittar du på gamlahalmstad.se  
och på Facebook/gamlahalmstad.
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I dag har Frans och Frank 
namnsdag. Namnet Frans 
(även Frantz och Franz) är 
en tysk form av italienskans 
Francesco, ”fransmannen”, 
”den franske”. Det kom hit på 
1400-talet, då med den tyska 
stavningen Frantz. Namnet 
var vanligt på 1700- och 
1800-talen. Cirka 10 400 heter 
Frans eller Franz, omkring 
6 200 kallas så, med medel-
åldern 24. Frank är en gam-
mal engelsk form av Francis 
som kommer av latinets 
Fransiscus. Namnet kom hit i 
början av 1800-talet. Omkring 
10 600 heter Frank (Franck, 
Franc), cirka 6 200 har det 
som tilltalsnamn, med medel-
åldern 31.

Bemärkelsedagen

• I dag är det djurens dag. 
Den firas internationellt för 
att uppmärksamma fän och 
kreaturs levnadsförhållanden 
över hela jorden. Dagen är 
också till för att öka samarbe-
tet mellan olika djurrättsorga-
nisationer.

Det hände då
• För 55 år sedan, 1967, fick 
svensk fotboll bita i gräset. Då 
åkte Djurgården ur Europa-
cupen genom att förlora med 
sammanlagt 4–0 mot polska 
Gornik i första omgången. 
Samma dag fick Malmö FF 
respass från Mässcupen, efter 
att ha förlorat mot Liverpool 
med 0–2 hemma och 1–2 på 
bortaplan.

Hört och hänt
• För 55 år sedan, 1967, hade 
komedin ”Reprise” premiär 
på Huntington Hartford Thea-
ter i Hollywood. Pjäsen var 
egentligen gammal skåpmat, 
en ompaketerad version av 
”The inkwell”, och kritikerna 
förfasade sig över den usla 
nivån. Huvudrollsinnehava-
ren, den forna filmstjärnan 
Gloria Swanson, klev enligt 
Los Angeles Times ut på 
scenen efter att ridån gått 
ned och tilltalade publiken: 
”Ni applåderar min ålder, 
inte mitt skådespeleri”. Det 
uppfattades allmänt som en 
sanning – Swanson var 68 år, 
vilket ansågs lastgammalt för 
en kvinnlig filmstjärna.

2...
... gånger kenyanskt guld blev 
det i Lidingöloppet för 30 år 
sedan, 1992. Då vanns her-
rarnas 30-kilometerslopp av 
23-årige Benson Masya och 
damernas 15-kilometerslopp 
av 19-åriga Tecla Lorupe.

Citatet

”Passionen är den 
enda talare som 
alltid övertalar.”
François de la Rochefoucauld, 
fransk författare, 1613-1680.

Namn vi minns
• För 99 år sedan, 1923, föd-
des den amerikanske skåde-
spelaren Charles Carter, känd 
som Charlton Heston, död 
2008. Han har medverkat i 
filmer som ”De tio budorden” 
(1956), ”El Cid” (1961) och 
”Apornas planet” (1968). För 
sin tolkning av Ben Hur i fil-
men med samma namn tillde-
lades han en Oscar år 1960. 

Alla djur uppmärksammas i 
dag. ARKIVBILD: JON EEG 

Vår älskade

Marianne

1 år av saknad och tomhet

KJELL
Kristina, Magnus

Mattias, Markus

med familjer

Till minne

Familj

Padre, abuelo, bisabuelo 

R setneuF lua  
T  serro

* 24 december 1923  

Sintió el aire. 
Palpó el agua. 
Pisó la tierra. 

Partio en silencio 
a lejanos sitios 

dejando un vacio 
y recuerdos de haber 

vivido. 

26 september 2022 

MARCIA, RAUL 
Nietos y bisnietos 

Begravningen äger rum i S:ta 
Katarina kapell torsdagen 

den 13 oktober kl.12.30. 
Akten avslutas vid graven. 

Tack till personalen på 
109:ans äldreboende och 

Bäckagårds korttidsboende 
för god omvårdnad. 

Grattis Emma 8 år
Bamsekramar 
från Mormor och Elvis

Grattis

Döda


