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Fyra år efter att första världskriget tog slut kastade kriget fortfarande sin 
skugga över Europa, Sverige och Halland. Ekonomin var skakig och fattig- 
domen levde kvar. Kommunismens maktövertagande i Ryssland spred oro, 
liksom fascisternas framgångar i Italien. Men i Halmstad gick livet vidare  
– och i december lackade det mot jul.

Ur världskrigets aska hade det 
uppstått länder som mer än tidiga-
re kännetecknades av demokrati, 
industrialisering och sekularise-
ring. Men inget förändras över en 
natt, och med dagens uttryck kan 
man säga att det politiska klimatet 
var polariserat. Det var också tuffa 
tider för många, även här i Halm-
stad. Antalet arbetslösa var den 1 
december 189 personer, varav 101 
familjeförsörjare. Av de arbetslösa 
hade 134 nödhjälpsarbete. Eftersom 
antalet arbetslösa hade minskat fick 
arbetslöshetskommittén pengar 
över det här året. Stadsläkaren H. 
Jeppsson rapporterade att hälsolä-

get i Halmstad hade varit gott under 
hösten. Inga epidemier hade härjat 
och även förkylningarna verkade 
ha varit färre. Samtidigt talades om 
en utbredd fattigdom där 
människor levde i ren misär.

Staden hade under året tagit två 
viktiga steg framåt mot det nya, 
moderna samhället. Idrottsanlägg-
ningen Örjans Vall hade invigts, 
liksom det första stadsbiblioteket. 
Den stora politiska frågan i decem-
ber var om staden skulle bygga en 
offentlig toalett. En utredning hade 
förslagit en placering i en källarlo-
kal vid Hamngatan norr om Öster-
bros fäste. En grupp tyckte att för-

slaget var för dyrt och skulle inne-
bära en tråkig miljö. De ville istället 
bygga ett toaletthus ovan jord på 
Hamngatan. En tredje grupp för-
slog att en toalett skulle skapas 
under Stora torg. Det blev förslaget 
med en källartoalett ihopbyggd 
med brofästet som segrade. Den 
skulle stå klar några år senare.

Fler moderniteter  diskuterades. En 
utredning lades fram i december 
om förutsättningarna för Halm-
stads elektricitetsverk att kunna 
leverera ström till hemmen inte 
bara för belysning utan även för 
hushållsändamål. Elspisar beskrevs 

som väldigt hygieniska och lätta att 
använda. ”Trådlös radiotelefoni” 
var ett annat aktuellt utvecklings-
område. Hallandsposten lovade att 
under det kommande året ordna en 
konsert i en lokal i Halmstad ge-
nom att ta ner radioutsändningar 
från Köpenhamn och förstärka dem 
genom en högtalare. Även andra 
moderna apparater gjorde sitt in-
steg i människornas liv. Halmstads 
Musikhandel tyckte i en annons att 
en grammofon var den ideala jul-
klappen.

Julskyltningen den 10 december 
fick stora delar av Halmstad att ge 
sig ut på stan för att titta i skylt-
fönstren där affärsinnehavarna vi-
sade sina finaste varor. Hallands-
posten konstaterade att för dem 
som hade en tjock plånbok fanns 
stora möjligheter att göra av med 
pengarna.

Samtidigt fanns i staden ett en-
gagemang i fattigas och sjukas si-
tuation under den kommande ju-
len. Halmstads fackliga centralor-
ganisation samlade in saker som 
skulle säljas på en basar till förmån 
för fattiga arbetslösa som på sätt 
skulle kunna fira en värdig jul. Man 
vädjade att skänka lite av sitt över-
flöd till förmån för dem som behöv-
de en ljusglimt i en tillvaro som 
annars bara kändes mörk och gläd-
jelös. Insamlingen gav ett så gott 
resultat att basaren sedan hade öp-
pet under tre dagar.

Frälsningsarmén fick beröm i 
Hallandsposten. Medan statskyr-
kan erbjöd de fattiga Guds ord men-
ade tidningen att Frälsningsarmén 
bjöd dem bröd. Pengar samlades in 
så att Frälsningsarmén kunde dela 

ut kassar till fattiga med fläsk, korv, 
socker, kaffe och gryn.  Även led-
ningen för Spenshults sanatorium 
vädjade till allmänheten om julgå-
vor till de lungsjuka som tvingades 
tillbringa julhelgen på sanatoriet, 
ibland långt hemifrån. Människor 
som hade det svårt blev inte bort-
glömda.

Priset på skinka och andra charkute-
rier verkade förbli oförändrade jäm-
fört med förra året. Däremot var jul-
gotter, sydländska frukter och nötter 
billigare, liksom stearinljus. Senare 
framkom att det hade uppstått en 
överproduktion av fläsk som medför-
de sjunkande priser på bland annat 
skinka under den sista veckan. 

Julhandeln gick ändå trögt och 
affärsinnehavarna redovisade mins-
kade intäkter jämfört med föregå-
ende år. En anledning trodde man 
var att lönerna hade sänkts under 
året. Dessutom skulle skatten beta-
las in i december och då tvingades 
människorna prioritera detta fram-
för att konsumera olika julvaror. 
Något som hade en strykande åt-
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I dag har Adam namnsdag. Namnet 
är hebreiskt och bildat av ett ord för 
”rödaktighet”, som syftar på anting-
en röd jord, mark eller hudfärg. Det 
är känt i Sverige sedan 1300-talet. 
Runt sekelskiftet blev det ett mo-
denamn. Cirka 32 400 heter Adam, 
omkring 25 100 kallas så, med med-
elåldern 22.

Citatet

”Hemligheten med 
att förbli ung ligger i 
att leva hederligt, äta 
långsamt och ljuga om 
sin ålder.”
Lucille Ball, amerikansk skådespelare, 
1911-1989.

Bemärkelsedagen
I dag är det Sankt Johannes av Ke-
tys helgondag. Han levde 1390–1473 
och var verksam som kyrkoherde 
och universitetsprofessor i Polen, 
där han bedrev en omfattande väl-
görenhet. Han vördas som helgon 
inom den katolska kyrkan.

Det hände då
• För 25 år sedan, 1997, tvångs-
likviderades bolaget Trustor av 
Stockholms tingsrätt. Orsaken var 
att bolaget höll på att plundras av 
en samling förslagna svindlare, och 
en likvidering förhindrade fortsatt 
penningläckage.

Födelsedagar
• För 79 år sedan, 
1943, föddes 
drottning Silvia i 
Heidelberg. 1972 
träffade hon då-
varande kronprins 
Carl Gustaf under 
OS i München 
och 1976 stod 
bröllopet. Paret 
fick sedan tre 
barn, kronprinses-
san Victoria, prins Carl Philip och 
prinsessan Madeleine. Drottning 
Silvia har särskilt engagerat sig för 
utbildning och sociala frågor. Hon 
har grundat stiftelsen World Child-
hood Foundation och även stiftelsen 
Silviahemmet som främjar forskning 
och utbildning inom demensvården. 
I samband med Drottningens 70-års-
dag 2013 instiftades Care about the 
children – som stödjer utsatta barn i 
Sverige och i olika delar av världen.
• För 80 år sedan, 1942, föddes 
skådespelaren Grynet Molvig i Nor-
ge. Hon medverkade bland annat 
i revyer i Oslo innan hon blev ett 
namn i Sverige genom Åke Falcks 
film ”Prinsessan” (1965). Molvig var 
därefter engagerad vid flera teatrar 
i Stockholm och med i revyer av 
Hasse och Tage och Povel Ramel. 
Hon har också haft flera film- och 
tv-roller, bland annat i ”Barnförbjud-
et” (1979), ”Svart gryning” (1987) 
och ”Gåsmamman” (2015–). År 2022 
spelade hon i dramakomedin ”Köket 
är hemmets hjärta” skriven av Agnes 
Lidbeck på Kulturhuset Stadstea-
tern.

Hört och hänt
• För 20 år sedan, 2002, startade 
SVT en ny barnkanal. Premiärsänd-
ningen gick av stapeln på morgonen 
före dopparedagen och bjöd på 
program som ”Byggare Bob” och 
”Meckar-Micke”, samt Sveriges första 
animerade programpresentatörer, 
10- åriga Joppe och Nella.

Drottning Silvia.

gång var dock julgranarna som till 
mångas irritation tog helt slut da-
garna före jul.

Årets kommunala julgran fälldes på 
Galgberget den 21 december. Kom-
munen hade valt ut en verklig jät-
tegran. Den stod dock en bit från 
allmän väg och måste bäras fram 
genom skogen. Både staden och 
regementet ställde upp med villiga 
bärare. Även allmänheten uppma-
nades att bege sig till Galgberget 
för att hjälpa till. Granen transpor-
teras sedan till Stora torg där den 
monterades. Elaffären Chr. Bergh 
svarade för belysningen.

Julgranen tändes på julaftonen kl 
16:15 till ackompanjemang av stadens 
nybildade gossorkester. En nyhet det 
här året var att granens topp pryddes 
av en upplyst, stor stjärna.

Fem tusen personer mötte upp 
då julgranen tändes och applåde-

rade gossorkesterns lyckade fram-
trädande.

Hallandsposten konstaterade i 
efterhand att evenemangen hade 
varit få under juldagarna men att 
det hade funnits goda möjligheter 
att vila. Journalisten beskrev det 
njutningsfulla i att få gå till julottan 
i hällande regn och efteråt dricka 
sin glögg bakom neddragna rull-
gardiner i skenet av elektriskt ljus. 
På annandagens kväll var helgen 
till ända. Biografer, teatrar och res-
tauranger fylldes med folk.

Under mellandagarna ordnade 
”Sällskapet tomtarna” en julbal på 
Hotell Mårtensson. Det var en sam-
manslutning av välbärgade herrar som 
varje år bjöd in fattiga barn till en jul-
fest. Barnen fick först en uppsättning 
nya kläder som gåva och fick sedan äta 
julmat och godis, leka och dansa, helt 
enkelt ha en riktigt underbar kväll.

Nyårshelgen firades med nyårs-

baler för dem som ville festa och 
nyårsvakor i kyrkorna för dem som 
ville möta det nya året med mer 
eftertanke. 

En lokal nyårsrevy hade också 
premiär. Nyårsaftonen blev mycket 
lugn och polisen hade inga ärenden 
att hantera. 

Ett tusental personer mötte upp 
på Stora torg där de trodde att det 
nya året skulle firas in. Här fanns 

dock inget program och de fick gå 
hem besvikna.

En ledare med rubriken ”Det ljus-
nar så sakta” fanns med i 1923 års för-
sta nummer av Hallandsposten. Den 
inleddes med följande ord: ”Det ljusnar 
över vägen men något solsken är det inte. 
Det gamla året går ut som det gick in med 
mulen himmel och grå luft. Skuggan från 
kriget ligger ännu mörk över jorden, ehuru 
inte fullt så mörk som för ett år sedan…”.

Vår historiska stad

Den 16 december annonserar Welin & C:o (på Köpmansgatan 27 och med telefonnummer 308) om 
allt du kan tänkas behöva för julbordet: konserver, kaffe, choklad, konfektyrer, choklad – samt både 
färska och konserverade sydfrukter…

… och den 18 december 1922 ger Victor Ahlberg (med telefonnummer 51…) ett antal julklappstips, 
 såsom psalmböcker, bokmärken, sigill, almanackor, jordglober, skrivportföljer och tomtemasker. Halmstads slott en vinterkväll anno 1922. BILD: HALLANDS KONSTMUSEUM 

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