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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie är att utreda den debatt som föregick sporthallsbygget i Halmstad 

under början av 1950-talet. Uppsatsen är fokuserad kring åren 1951 till 1955 då frågan om 

sporthallen debatterades flitigast. Uppsatsen syftar till att dels utreda vilka aktörer, argument 

och intressen som var närvarande i debatten, dels till att ställa utvecklingen kring sporthallen i 

Halmstad i paritet med femtiotalets stadsutveckling. Materialet för undersökningen utgörs 

framförallt av artiklar och insändare i dagstidningen Hallandsposten. I fråga om en teoretisk 

utgångspunkt används Sverker Oredssons modell för argumentationsanalys. Resultatet visar 

att flera olika aktörer och intressen var närvarande i debatten och att de använde sig av samma 

argument, men på olika sätt, för att driva sina teser. Resultatet visar även att det fanns tydliga 

kopplingar mellan debatten kring sporthallsbygget i Halmstad och femtiotalets 

stadsutveckling. 
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1. Inledning 

 

1932 fick socialdemokraterna regeringsmakten i Sverige. En av grundtankarna i deras 

politiska manifest som också låg i linje med tiden var att välfärdssamhället kunde byggas upp, 

rent fysiskt, med hjälp av ett rationellt sätt att se på stadsbyggande. Funktionalismen blev 

snart det rådande arkitekturidealet som Sverige omdanades efter vid nittonhundratalets mitt. 

Funktionalismen kom att prägla alltifrån städernas och bostädernas utseenden till kaffet som 

med fördel serverades i en så kallad TV-kanna under femtiotalet. Med andra ord höll 

folkhemmet på att skapas vid seklets mitt. Omfattningen och hastigheten i denna utveckling 

fascinerar mig. Vad låg bakom besluten att bygga efter funktionalismens regler och hur såg 

debatten ut kring femtiotalets stadsbyggande? 

 

Objektet för min undersökning är sporthallen i Halmstad, en byggnad som när jag skriver 

detta står klar att jämnas med marken. Byggnaden rivs trots en utbredd opinion mot detta 

beslut. Allmänheten såväl som sakkunniga arkitekter och antikvarier framhåller idag 

byggnadens estetiska och kulturhistoriska värden. Diskussionen kring sporthallens existens är 

däremot inget nutida fenomen utan byggnaden väckte stor debatt redan då den uppfördes i 

början av femtiotalet. Med mitt undersökningsobjekt hoppas jag således kunna ge en inblick i 

hur argumentationen såg ut bakom en centralt belägen, allmän byggnad under femtiotalet och 

hur den värderades ur ett allmännyttigt såväl som estetiskt perspektiv under denna tid. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt arbete är att analysera den debatt som föregick sporthallsbygget i Halmstad 

för att utröna vilka aktörer som då var närvarande, vad de hade för argument för sina 

respektive ståndpunkter och vilka intressen som fanns i debatten. Jag har även för avsikt att 

ställa debatten kring sporthallen i förhållande till hur stadsutvecklingen såg ut kring tiden för 

sporthallens uppförande 1955.    

 

• Vilka aktörer fanns i den debatt som utspelades i Hallandsposten i anslutning till 

sporthallens tillblivelse, vilka argument använde de sig av och vilka intressen hävdade 

de? 

• Finns det en samstämmighet mellan aktörernas argument och med tiden för 

sporthallens uppförande samtida stadsutvecklingsideal? 

 

1.2 Avgränsningar 

Källmaterialet kring sporthallen i Halmstad är av omfattande karaktär, varför jag har varit 

tvungen att göra vissa avgränsningar. Eftersom tidigare forskning främst tagit upp hur 

beslutsfattandet kring sporthallen sett ut på kommunal nivå, har jag istället valt att djupare 

analysera den debatt som fördes kring sporthallsbygget av kommunpolitiker såväl som 

enskilda aktörer. Min ursprungliga avsikt var även att analysera den debatt som nu har blivit 

aktuell då sporthallen är planerad för rivning i januari 2011, men jag insåg snart att detta 

skulle få proportioner som överstiger en C-uppsats i omfattning om jag samtidigt vill 

analysera debatten kvalitativt. Grundtanken var också från början att utreda om det fanns 

tecken på att utvecklingen hade svängt från en kritisk opinion till en positiv under tiden före 

sporthallen byggdes fram till idag då den skall rivas. Under arbetets gång har jag dock märkt 

att denna utveckling fullbordades kort efter hallens invigning, varför ett längre tidsperspektiv i 

mitt fall känns överflödigt. 

 

Materialet jag analyserar i mitt resultat sträcker sig mellan åren 1951 till 1955 då hallen stod 

klar. Att jag har avgränsat min undersökning till denna tidsperiod beror på att det empiriska 

materialet i Hallandsposten tiden före 1951 är ytterst knapphändigt. Jag har under 

undersökningens gång även märkt att debatten i Hallandsposten följer de tidpunkter då 
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sporthallsfrågan dryftas i fullmäktige. Således har jag inte hittat något material i 

Hallandsposten för året 1952, då frågan heller inte verkar ha diskuterats i fullmäktige.   

 

1.3 Forskningsläge 

I min bakgrund har jag i hög utsträckning använt mig av Eva Erikssons Den moderna staden 

tar form. Eriksson beskriver hur stadsbyggnadsidealen förändrades under nittonhundratalet 

och hur funktionalismen växte fram i Sverige. För att närmare beskriva funktionalismens 

utveckling i Sverige och dess poliska anknytning har jag även använt mig av 

Funktionalismens genombrott och kris. Ulf Stahre har med sin avhandling Den alternativa 

staden vidare hjälpt mig med att närmare se hur det rationalistiska arkitekturidealet 

utvecklades i Sverige och vilka motreaktioner detta medförde. Under temat motreaktioner till 

det rationalistiska stadsbyggandet faller även Ingrid Martins Holmberg avhandling På stadens 

yta som tar upp hur stadsdelen Haga i Göteborg omvärderades från en icke-bevarandevärd till 

bevarandevärd stadsdel under nittonhundratalets andra hälft. 

 

Bengt O. H. Johansson har skrivit en avhandling om Den stora stadsomvandlingen som har 

gett mig mer kött på benen kring framförallt hur stadssaneringarna gestaltade sig och även 

bilismens påverkan på stadsutvecklingen. Gärd Folkesdotter har med sin avhandling Störtas 

skall det gamla snart i gruset även gett en inblick i motiven bakom stadssaneringarna. 

 

Till forskning mer specifik för Halmstad har jag blivit behjälpt av Sven Aremars Ur folkmun 

och arkiv som på ett systematiskt sätt tar upp beslutsgången kring sporthallen inom 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Halmstad. Som en parallell studie hoppas jag här 

kunna komplettera Aremars forskning med min egen i form av debatten kring sporthallen. 

Annat material mer specifikt för Halmstad utgörs av Svante Paulssons artikel i tidskriften 

byggmästaren, som ingående beskriver sporthallens fysiska utformning. 

 

1.4 Metod 

1.4.1 Material och tillvägagångssätt 

Mitt arbete kommer att utgöras av en kvalitativ undersökning där jag genom att analysera 

inlagorna i debatten om sporthallen hoppas kunna ge svar på vilka aktörer och intressen som 
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låg bakom dess tillblivelse. För att åstadkomma detta kommer jag huvudsakligen att använda 

mig av debattinlägg, ledare och artiklar i Hallandsposten från åren 1951-1955. För att ge en 

djupare förståelse av aktörernas argument och intressen använder jag mig av Oredssons 

modell för argumentationsanalys, vilken jag beskriver utförligare nedan. 

 

Vidare hoppas jag kunna knyta utvecklingen kring sporthallen i Halmstad med de 

stadsutvecklingsideal som var rådande vid tiden för hallens tillblivelse under femtiotalets 

början. För att göra detta använder jag mig av litteratur som dels behandlar begrepp centrala 

för förståelsen av min uppsats, dels beskriver det svenska stadsbyggandets utveckling från 

1930 fram till cirka 1980.  

 

1.4.2 Teoretiska utgångspunkter 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av Sverker Oredssons modell för 

argumentationsanalys. Riktlinjerna för denna modell ställer han upp i sin avhandling 

Järnvägarna och det allmänna. Oredsson söker i detta verk förklara vilka aktörer som var 

pådrivande för att bygga ut järnvägssystemet i Sverige under 1800-talet, i vilken mån staten 

skulle bidra till järnvägsanläggandet och hur allmänheten ställde sig till järnvägarna.1  

 

Oredsson bygger sin avhandling utifrån tre olika nivåer då han skiljer mellan ”aktörer”, 

”utvecklingslinjer” och ”argumentlinjer” för att förklara framväxten av Sveriges järnvägar. 

Under avsnittet ”Aktörer” ger Oredsson en i det närmaste schematisk bild över de olika 

aktörer som var involverade i frågan om järnvägens utveckling. Han skiljer här på enskilda 

och regionala aktörer, industrin, ämbetsverk samt politiska grupperingar aktiva i frågan.2 I 

kapitlet ”Utvecklingslinjer” lyfter Oredsson fram hur beslutet att bygga järnväg växte fram 

genom olika politiska ställningstaganden, tidningsdebatter och enskilda intressen. Han tar här 

upp opinionen för järnvägsanläggandet såväl som opinionen mot detsamma för att ge en bild 

av hur utvecklingen såg ut.3  

 

De ståndpunkter och argument som Oredsson tar upp från exempelvis politiker och privata 

aktörer i kapitlet ”Utvecklingslinjer”, likställer han med handlingsrekommendationer. Med 

handlingsrekommendationer syftar han på de handlingar eller utvecklingar som olika aktörer 

                                                 
1 Oredsson, Sverker, Järnvägarna och det allmänna – Svensk järnvägspolitik fram till 1890, Lund 1969, s. 11   
2 Oredsson, s. 272, 282-306 
3 Oredsson, s. 46 ff.  
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helst ser verkställas, varför de också rekommenderar desamma. Under nästföljande kapitel, 

”Argumentlinjer”, analyserar han sedan vilka argument som har legat till grund för dessa 

rekommendationer och hur argumenten varit uppbyggda. Oredsson bryter här ned argumenten 

i de minde beståndsdelarna ”definitioner”, ”värderingar” och ”beskrivningar av verkligheten”.  

 

Med ”definitioner” åsyftas hur debattörer definierar själva objektet för diskussion, exempelvis 

genom att jämföra det med redan kända fenomen. I Oredssons fall handlade det för dåtidens 

debattörer om att exempelvis jämföra järnvägen med den vanliga vägen för att ha ett slags 

förförståelse att utgå ifrån. Oredsson skiljer även på tre olika sätt hos dåtidens debattörer att 

definiera vems angelägenhet järnvägen var: allmänhetens, privata företagares eller statens. 

 

”Värderingar” i Oredssons fall handlar om hur debattörer använder sig av eller ger uttryck för 

olika värderingar då de skapar sina rekommendationer. Då staten tog beslut om att anlägga 

järnvägarna handlade det till exempel inledningsvis om att de ekonomiska vinsterna tonades 

ned för att staten inte skulle riskera att ses som en konkurrent till privatekonomiska intressen. 

 

Med ”beskrivningar av verkligheten” syftar Oredsson på hur olika debattörer kan ge olika 

bilder av verkligheten. Vad som utgör ett besvär eller faktum för en debattör behöver alltså 

inte betyda samma sak för en annan. I järnvägsdebatten handlade det främst om hur det fanns 

en splittrad opinion kring vad som gav bäst avkastning för privata intressen; järnväg i statlig 

eller privat regi.4 

 

Sett till tillämpningen av Oredssons modell i mitt arbete utgörs utvecklingslinjen underförstått 

av bakgrunden till beslutet att bygga en sporthall och debatten kring detta. Jag använder mig 

även av Oredssons aktörsperspektiv då jag söker fastställa vilka aktörer som fanns i 

sporthallsdebatten. För att djupare analysera den debatt som fördes kring sporthallen skiljer 

jag vidare på aktörernas olika argument och söker utröna om de är baserade på värderingar 

eller om de utgår ifrån olika definitioner eller verklighetsbeskrivningar. Aktörernas argument 

leder i sporthallsdebatten, liksom i Oredssons fall slutligen fram till olika 

handlingsrekommendationer baserade på i vilka intressen de olika aktörerna argumenterar.        

 

                                                 
4 Oredsson, s. 212 ff. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Modernismen och senare funktionalismens genombrott i Sverige 

Arkitekturhistorikern Eva Eriksson visar i Den moderna staden tar form på hur Europa befann 

sig i en moderniseringsprocess under åren mellan första och andra världskriget. 

Kännetecknande för denna tidsperiod var att man gick ifrån den nationellt och lokalt inriktade 

kulturen för att istället bejaka det moderna tekniksamhället. Flygplanet, bilen och biografen 

blev på detta sätt symboler för den nya tiden. Under perioden före första världskriget hade 

individen stått i centrum, men nu kom istället tankar fram om en framtid i kollektivismens 

tecken som skulle höja levnadsstandarden för den stora massan. Första världskriget blev på 

detta sätt en symbol för äldre tid och gamla sociala och kulturella värden som man nu ville 

bryta med genom en ny, kollektivistisk tidsanda. Arkitekturen blev här ett hjälpmedel 

tillsammans med nya produktionsfaktorer som betong och skellettstrukturer, vilka erbjöd ett 

snabbt och ekonomiskt byggande.5 I Sverige fick modernismen betydelse för skapandet av ett 

funktionellt och socialt sätt att se på samhällsbyggande, vilket jag hädanefter kommer att 

inrikta mig på.   

 

Eriksson beskriver hur bostadsbeståndet i Sverige såg ut i Sverige på 1930-talet. Hon 

konstaterar att bostäderna vid denna tid hade blivit färre, att genomsnittstorleken för en typisk 

lägenhet hade minskat och att det även fanns indikationer på att barnafödslarna börjat sjunka i 

Sverige som en möjlig följd av bostadsbeståndets utveckling. Sambandet mellan undermåliga 

bostäder och den minskande befolkningen skulle komma att få ett stort utrymme i 30-talets 

bostadsdebatt och blev även en av grundstenarna i socialdemokraternas politik. Eriksson 

lyfter här även fram Gunnar och Alvar Myrdals Kris i befolkningsfrågan från 1934 som ett 

viktigt debattinlägg i bostadsfrågan. Tillvägagångssättet för att stävja bostadsproblemet 

stavades dock funktionalism av många debattörer. Eriksson beskriver hur funktionalismen 

sågs som ett direkt motgift till otjänliga bostäder då denna ism lanserades i Sverige i början av 

30-talet. Eriksson beskriver funktionalismen som en stark, i det närmaste utopisk version som 

syftade till att bryta med den gamla, gyttriga stadsbilden för att ersätta den med ljusa och 

luftiga miljöer. Eriksson drar här paralleller med koleraepidemierna på 1800-talet och menar 

                                                 
5 Eriksson, Eva, Den moderna staden tar form – Arkitektur och debatt 1910-1935, Stockholm 2001, s. 340 ff. 
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att den tidens strävan efter ljus, luft och grönska återkom på 1900-talet, men att farsoten då 

kom att stavas tuberkulos.  

 

Eriksson beskriver även hur 30-talets arkitekter kom att anamma funktionalismens idéer på 

bred front, inte minst då de såg ett tydligt socialt uppdrag i denna hälsobetonade 

arkitekturform. På samma gång gav funktionalismen en ny syn på det förflutnas bebyggelse 

som nu nedvärderades kraftigt då den just ansågs osund, omodern och dåligt planerad.6 

 

Genombrottet för funktionalismens idéer i det svenska stadsbyggandet kom enligt 

arkitekturhistorikern Olle Svedberg framförallt med Stockholmsutställningen 1930. 

Utställningen var tydligt inspirerad av för tiden ledande modernistiska arkitekter som Le 

Corbusier och Walter Gropius och visade upp ett för allmänheten främmande byggnadssätt. 

Upphovsmakare till utställningen var Svenska slöjdföreningen med Gregor Paulsson som 

direktör. Bostadsdelen av utställningen bestod av ett antal typhus och typlägenheter ritade av 

olika arkitekter. Svedberg liknar husen vid lådor med platt tak och beskriver hur debatten såg 

ut kring dessa för allmänheten främmande skapelser. Den nya arkitekturen kom att på ett litet 

skämtsamt sätt kallas ”funkis” och de flesta trodde att stilen ifråga skulle bli kortlivad.7  

 

Eriksson uttrycker vidare hur Stockholmsutställningen var tänkt som en programutställning, 

innehållandes tre olika områden av den moderna människans miljö. Det första området 

behandlade människans huvudmiljö, själva arkitekturen, det vill säga hur bostaden och 

bostadsbyggandet kunde se ut. Det andra området handlade mer om människans yttre miljö 

och fokuserade på hur trädgårdsmiljöer, vägar och kommunikationer kunde gestalta sig. Det 

resterande området handlade om bohaget, det vill säga de ting man kan fylla ett hem med. 

Utställningen syftade alltså på detta sätt till att täcka in huvuddelen av de materiella aspekter 

som gör sig gällande i en människas liv och ville på så sätt förmedla en vision om den 

moderna människan i det moderna samhället.8  

 

Stockholmsutställningen skulle ge uttryck för en nyttobaserad arkitektur som var praktisk, 

hälsosam och lätt att massproducera men funktionalisterna själva avsade sig estetiska värden i 

arkitekturen. Svedberg beskriver dock ett motsatt förhållande och menar att flertalet miljöer 

                                                 
6 Eriksson, s. 427 ff. 
7Andersson, Henrik O. mfl., Funktionalismens genombrott och kris, Stockholm 1989, s. 54 
8 Eriksson, s. 441 
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och möbler på utställningen var resultatet av kostsamt hantverksarbete snarare än 

maskinproduktion och hur de estetiska detaljerna var tydliga i utställningens olika föremål.9 

Eriksson lyfter även fram hur utställningens ledare Gregor Paulsson i ett föredrag framhöll 

värdet av att utveckla en kännetecknande estetik för funktionalismen, samtidigt menade han 

att trettiotalets tidsanda och samhällets förändringar i stort automatiskt skulle skapa den 

funktions- och nyttoorienterade estetik funktionalismen strävade efter.10 

 

2.1.1 Funktionalismen i svensk politik 

Funktionalismens genombrott på politisk front understöddes starkt av programskriften 

acceptera, där funktionalismens idéer och ideal beskrevs och diskuterades av ledande 

arkitekter. Bland dessa var Stockholmsutställningens direktör Gregor Paulsson och den kände 

arkitekten Uno Åhrén. Det som skulle accepteras i programskriften var enligt upphovsmännen 

tidens möjligheter till ett bättre samhälle.11 Acceptera bejakade på detta sätt den tekniska 

utvecklingen och maskinkulturens möjligheter till fler och sundare bostäder åt befolkningen. 

Man hyllade på detta sätt massproduktionen och menade att industrin redan gett människan 

förnödenheter som knappnålen och bilen och att tiden nu var kommen för bostaden.12 

Massproduktionen som mål åsidosatte samtidigt djupare estetiska ideal. Eriksson beskriver 

hur skönhetsbegreppet i sig utgjorde ett hinder för den pågående utvecklingen. Accepteras 

skribenter ville på detta sätt radikalt bryta med det förgångna och upplösa konstbegreppets 

fasta ramar. De menade att funktion och form gick hand i hand, varför man inte borde skilja 

på konst och teknik. Arkitekterna som var knutna till acceptera hade även radikala tankar 

rörande stadsbyggnad. De menade nämligen att nya byggnader inte skulle anpassas till den 

omkringgärdande bebyggelsen utseendemässigt, vilket tidigare varit fallet. Istället var de av 

uppfattningen att varje byggnad tydligt skulle representera sin tidsepok.13      

 

Ulf Stahre beskriver i Den alternativa staden hur funktionalismens idéer om stadsbyggande 

stämde väl överens med 30-talets optimistiska framstegstro och viljan att skapa ett nytt och 

modernt samhälle.14 Programskriften acceptera utgavs också på det socialdemokratiska 

                                                 
9 Andersson mfl., s. 54 
10 Eriksson, s. 439 ff. 
11 Eriksson, s. 462 f. 
12 Andersson mfl., s. 56 ff. 
13 Eriksson, s. 466 ff. 
14 Stahre, Ulf, Den alternativa staden – Stockholms stadsomvandling och byalagsrörelsen, Stockholm 1999, s. 
20 
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förlaget Tiden.15 1932 kom så socialdemokraterna till makten och Stahre menar att detta blev 

betydelsefullt för det praktiska genomförandet av funktionalismen. Det var nämligen många i 

den socialdemokratiska arbetarrörelsen som delade funktionalismens visioner om hur det nya 

samhället, ”folkhemmet”, skulle byggas. Enligt Stahre fick funktionalismen en tydlig social 

prägel i socialdemokraternas regi. Målet med den nya arkitekturen blev inte enbart att bygga 

funktionella och hygieniska bostäder utan även bostäder som alla medborgare skulle kunna ha 

råd att bo i. För att åstadkomma detta utgick man från en rationalistisk, vetenskaplig grund. 

Dels försökte man mäta och kvantifiera vad som kännetecknade bra bostäder och 

bostadsmiljöer genom olika utredningar som exempelvis den bostadssociala utredningen 

mellan 1934 och 1947, dels försökte man förenkla bostadsbyggandet rent tekniskt. Stahre 

beskriver hur man i Sverige gick från ett hantverksmässigt till ett industriellt byggande. Det 

industriella byggandet innebar att man arbetade alltmer med prefabricerade element och 

byggnader och städers utseenden kom nu alltmer att bestämmas av vad som passade 

produktionen bäst.16 

 

2.2 Stadsomvandling 

2.2.1 Förutsättningar och omfattning 

Bengt O. H. Johansson redogör i en rapport beställd av regeringskansliets arbetsgrupp för 

arkitektur och formgivning för den stadsomvandling som ägde rum i Sverige under 

efterkrigstiden. Johansson konstaterar inledningsvis att det skedde omfattande förändringar i 

det svenska stadsbyggandet decennierna efter andra världskriget. Denna förändring ägde 

främst rum i stadskärnorna och ledde enligt honom till att mer än 40 procent av det äldsta 

bostadsbeståndet försvann i svenska städer mellan åren 1960 till 1970, alternativt ca. 30-

40 000 1800-talshus eller äldre som revs eller omvandlades mellan åren 1960-1975.17     

 

Stadsomvandlingen var framförallt ett resultat av de undermåliga bostadsförhållanden i 

Sverige under tidigt nittonhundratal som jag tidigare beskrivit. För att denna omfattande 

förändring av Sveriges städer skulle kunna ske krävdes dock politiska åtgärder. 

Funktionalismens hade som jag ovan nämnt ett brett stöd från de regerande 

                                                 
15 Andersson mfl.,, s. 58 
16 Stahre, s. 20 f. 
17 Johansson, Bengt O. H., Den stora stadsomvandlingen – Erfarenheter från ett kulturmord, Stockholm 1997, s. 
11 f. 
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socialdemokraterna. Dessutom införde man efter beslut i riksdagen 1941 och 1942 statliga lån 

och räntesubventioner för att underlätta för byggherrar att uppföra bostäder. Trångboddheten 

skulle på detta sätt byggas bort och samtidigt införde man genom hyresregleringen 1942 

begränsningar för hur hög hyra fastighetsägare fick ta ut. Eva Rudberg beskriver vidare hur 

bostadspolitiken fick stöd från borgerligt håll då även de såg de sociala och ekonomiska 

skälen till bostadsbyggandet som angelägna.18 Johansson understryker den politiska 

betydelsen för stadsomvandlingen och lyfter särskilt fram 1947 och 1953 års förändringar i 

byggnadslagen som underlättade för möjligheterna till expropriation, tvångsinlösen av 

fastigheter till förmån för omfattande nybyggnationer i städernas centrum.19  

 

2.2.2 Sanering 

I den bostadssociala utredningen genomförd 1934-47 sattes mål upp för att avskaffa den 

rådande trångboddheten och för att skapa sunda lägenheter som inte skulle överstiga 20 

procent av den genomsnittliga industriarbetarlönen i hyreskostnad. Denna utredning satte 

emellertid även upp riktlinjer för hur den äldre stadsbebyggelsen skulle hanteras.20 I 

utredningens slutbetänkande, SOU 1947:26, framhålls framförallt stadsplanetekniska och 

byggnadstekniska brister som skäl till sanering. Fil. Dr. i samhällsplanering Gärd Folkesdotter 

har i en avhandling utrett betydelsen av den bostadssociala utredningen och vilka direktiv som 

här ges. De stadsplanetekniska och byggnadstekniska bristerna förklaras enligt Folkesdotter 

med olämplig blandning av industri- och bostadsbebyggelse, dåliga trafikförbindelser mellan 

olika stadsdelar och brist på butiker, fritidsanläggningar och gemensamhetslokaler. Däremot 

ger utredningen inga normer för hur nya byggnader bör se ut, annat än att man skulle 

eftersträva ljusa och luftiga miljöer och bostäder för att skapa sundare miljöer och därigenom 

sundare människor. Utredningen konstaterar även att hela det bostadsbestånd som uppfördes 

mellan åren 1870 till 1920 i större svenska städer är »ur stadshygienisk synpunkt mycket 

otillfredsställande«.21 

 

Rudberg beskriver vidare hur cirka 200 000 lägenheter beräknades nödvändiga att sanera vid 

utredningens slutbetänkande 1947 som ett led i att bygga bort de dåliga bostadsförhållandena i 

                                                 
18 Andersson mfl., s. 68  
19 Johansson, s.  17 
20 Andersson mfl., s. 69 f.  
21 Folkesdotter, Gärd, ”Störtas skall det gamla snart i gruset: Bostadssociala utredningens syn på äldre 
bebyggelse, Gävle 1981, s. 17 ff. 
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Sverige.22 Resultatet i Johanssons undersökning tar endast upp rivningsstatistik från åren 

1960-75, varför siffran om 200 000 lägenheter blir svår att verifiera. Under Johanssons 

undersökta period försvann emellertid 100 000 lägenheter från Sveriges kommuner. Följderna 

av denna utveckling benämner han som ledande till »en mycket kraftig reducering av vårt 

urbana kulturarv«.23    

 

2.2.3 Aktörer 

Stahre lyfter framförallt fram politiker och tjänstemän på nationell och lokal nivå som 

drivande krafter bakom stadsomvandlingen. I Den alternativa staden berör han exempelvis 

den så kallade ”norrmalmsregleringen” och lyfter då fram den enskilda kommunpolitikern 

Yngve Larssons framträdande roll som en pådrivande faktor bakom rivningarna omkring 

hötorget i Stockholm under 1950- och 60-talen. 24 Johansson motsäger inte Stahres 

resonemang utan kompletterar det snarare med att även peka på framförallt handelssektorns 

och bilismens betydelse för stadsomvandlingen. Han beskriver hur handels krav på utrymmen 

kunde tillgodoses fram till och med 1950-talets slut genom ombyggnad av befintliga 

byggnader, men hur en sådan omdaning sedan inte var tillräcklig ur utrymmessynpunkt. På 

grund av den förbättrade svenska ekonomin och människors ökade konsumtionsutrymme 

ökade marknaden för stora varuhus. Investeringsnivån sexdubblades därför under ett och 

samma år, 1952, och varuhus började sedan byggas i högt tempo. Varuhusen krävde 

emellertid utrymme, varför exempelvis två hela kvarter revs i Gävle till förmån för ett nytt 

Domusvaruhus.25  

 

2.2.4 Motverkande aktörer   

En fråga man kan ställa sig är om det fanns några motverkande krafter till 

stadsomvandlingens genomförande? Stahre ger ett svar på denna fråga då hans avhandling 

Den alternativa staden med undertiteln Stockholms stadsomvandling och byalagsrörelsen 

redogör för hur byalagen som företeelse växte fram i Stockholm under 1960-talet och vad de 

åstadkom. Byalagen bildades i fler olika stadsdelar i Stockholm och deras gemensamma 

nämnare var att de motsatte sig nybyggnationer i den egna stadsdelen, varför de gick samman 

                                                 
22 Andersson mfl.,, s. 71 
23 Johansson, s. 12 f. 
24 Stahre, s. 23, 32 f. 
25 Johansson, s.  18, 67 ff. 
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och försökte påverka beslutsfattarna i kommunen. Den mest omtalade och lyckade kampanjen 

från byalagens sida var när organisationen ”Alternativ stad” lyckades förhindra fällningen av 

en grupp almar i Kungsträdgården i Stockholm 1971 genom att klättra upp i träden och 

ockupera dem. Stahre beskriver också hur denna aktion fick ett stort symbolvärde, dels för 

människors känsla av att kunna påverka samhällsutvecklingen, men även för beslutsfattarna 

som nu antog ett mer försiktigt förhållningssätt till det fortsatta stadsbyggandet.26 

 

Johansson tar upp frågan om hur kulturmiljövården agerade under stadsomvandlingens bråda 

dagar under åren 1940 till 1970. Han drar slutsatsen att deras insatser var blygsamma och att 

deras förslag om bevarande inskränktes till enstaka eller ett fåtal byggnader i de gamla 

stadskärnorna. Inför en stundande sanering av området Söder i Gävle hade landsantikvarien 

till exempel endast föreslagit en byggnad som värd att bevara. Enligt Johansson inleddes 

däremot 70-talet med en större varsamhet inför äldre stadsmiljöer och under 80-talet hade 

vinden vänt fullständigt, nu inriktades den mesta kraften inom kulturmiljövården istället på 

bevarande av resterande byggnader.27 Historikern Ingrid Martins Holmberg visar exempel på 

en liknande utveckling i sin avhandling På stadens yta – om historiseringen av Haga. 

Holmberg beskriver här hur träbebyggelsen i stadsdelen Haga, Göteborg med tiden kommit 

att omvärderas, till stor del tack vare att frågan togs upp i en byggnadsminnesutredning 1978. 

Denna utredning gav Haga ett historiskt värde som tidigare inte tillskrivits stadsdelen på 

grund av dess förslummade karaktär och för att träbebyggelse historiskt sett inte ansetts 

bevarandevärd. Utredningen ledde till att Riksantikvarieämbetet tog upp frågan och 

garanterade existensen och upprustningen av Haga genom statliga lån under 80-talet.28  

 

2.3 Bilismen 

I den debatt jag längre fram kommer att redogöra för och analysera i denna uppsats har 

bilismen en framträdande roll varför jag valt att betona detta område något under egen rubrik. 

Johansson beskriver i Den stora stadsomvandlingen hur bilsamhället växte fram på 1950-talet 

som en följd av att personbilen blivit ett alltmer populärt fortskaffningsmedel. Från 1950 till 

1975 ökade antalet bilar från 500 000 till 2 500 000. Det ökande bilinnehavet krävde dock 

parkeringsplatser. För att råda bot på detta infördes som exempel år 1956 lagkrav på att 

                                                 
26 Stahre, s. 183, 86 ff. 
27 Johansson, s. 57 ff. 
28 Holmberg, Ingrid Martins, På stadens yta – Om historiseringen av Haga, Göteborg 2006, s. 256 f. 
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fastighetsägare var tvungna att ombesörja parkeringsmöjligheter för att kunna få bygglov. Ett 

annat resultat av parkeringsfrågan var att många kommuner helt enkelt lät riva byggnader i 

stadskärnorna för att få tillgång till nya platser. Överhuvudtaget var tanken under framförallt 

1950- och 60-talen att staden skulle anpassas efter bilen och inte tvärtom. Bilen 

representerade det rörliga och moderna samhället och därför ville man underlätta för dess 

existens i städerna. Anläggandet av parkeringsplatser och parkeringshus i städernas centrum 

underströk detta faktum. Dessutom ville man understryka citykärnans roll som den 

traditionella marknadsplatsen genom att leda konsumenterna dit via biltrafiken.29    

 

2.4 Rationalistiskt kontra humanistiskt stadsbyggande 

Stahre lyfter fram två olika riktningar i stadsbyggandeprocessen och skiljer på en 

rationalistisk respektive humanistisk idélinje.  Den rationalistiska idélinjen har en progressiv 

riktning och symboliserar en tro på förnuftet och ekonomiska framsteg. Det rationalistiska 

idealet syftar även till att förenkla och systematisera människans levnadsmiljö. Huvudtanken i 

det rationalistiska stadsbyggandet är sammanfattande att naturen anpassas till den av 

människan skapade staden. Den humanistiska idélinjen är till skillnad från den rationalistiska 

tillbakablickande och hämtar inspiration från det förindustriella samhället. I detta perspektiv 

är människans materiella behov underordnade hennes kulturella och sociala. Det humanistiska 

perspektivet lyfter fram motsatser och bejakar disharmoni till skillnad från sin motpart och här 

anpassas staden istället till naturen. 

 

Stahre beskriver vidare hur den europeiska samhällsutvecklingen sedan upplysningstiden har 

präglats av en tro på det rationella och hur den rationella arkitekturen därför även har 

betraktats som den mest moderna. Han understryker dock att det mot detta rationalistiska 

stadsbyggande alltid har funnits humanistiska strömningar som har verkat för det traditionella 

och tagit avstånd från det moderna. Svensk arkitektur under 1900-talet har på detta sätt 

präglats av både rationalistiska och humanistiska idélinjer, ibland har de båda kunnat förenas 

men alltsedan 30-talet har det rationalistiska stadsbyggandet dominerat menar Stahre.30 

 

Ur ett bredare perspektiv har Stahre lyckats skönja en utveckling där rationalistiska men även 

humanistiska idélinjer gjorde sig gällande i stadsbyggandet fram till slutet av 1950-talet, men 

                                                 
29 Johansson, s.  74 ff. 
30 Stahre, s. 13 f. 
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hur sedan det rationalistiska perspektivet helt tog överhand. Vid denna tid hade tekniken och 

de tidigare nämnda produktionsförutsättningarna fått ökat inflytande över byggnadsprocessen. 

Det mest slående exemplet på detta är enligt Stahre de byggnader som uppfördes under 

miljonprogrammets år 1965-1975, då målet var att bygga hundratusen bostäder per år. Den 

snabba produktionen ledde enligt Stahre till att de humanistiska värdena fick stå åt sidan, 

vilket skapade stereotypa områden som exempelvis Tensta-Rinkeby i Stockholm och 

Bergsjön i Göteborg. På samma sätt menar han att det fanns dels en teknisk, dels en estetisk 

syn på stadsbyggandet bland arkitekter. Sedan 30-talet hade den tekniska synen såväl som den 

estetiska gjorts gällande, men när 50-tal blev 60-tal hade det tekniska synsättet blivit 

överordnat det estetiska.31 

 

2.4.1 Omvärdering 

Det rationalistiska stadsbyggande som Stahre lyfter fram i sin avhandling Den alternativa 

staden kom efterhand att kritiseras, vilket enligt samma författare berodde på att de miljöer 

som skapades efter den rationalistiska modellen i grund och botten var traditions- och 

människofientliga. Han menar att rationalismens arkitektur ledde till att de historiska och 

känslomässiga kopplingarna mellan människa och stad suddades ut i takt med saneringar och 

nybyggen efter massproduktionens principer. Detta ledde i förlängningen till folkliga protester 

mot stadsomvandlingens följder.32  

 

Holmberg talar om en ”stadsrenässans” i sin avhandling På stadens yta. Med detta begrepp 

syftar hon på den utveckling som ägt rum sedan 1970-talet och som lyfter fram äldre 

stadskärnors komplexitet och variation, till skillnad från modernismens och funktionalismens 

enhetstänkande om den likriktade, fabriksmässiga stadsbilden. Stadsrenässansen ses således 

som ett led i den postmoderna riktning som vuxit fram inom arkitekturvetenskapen och som 

lyfter fram det traditionella och samtidigt fördömer den strikt modernistiska arkitekturen. 

Holmberg beskriver vidare hur grundtanken inom funktionalismen var att funktionsbestämma 

byggnader. Eftersom äldre byggnader ofta inte ansågs kunna rymma nya verksamheter, revs 

de. Efterhand kom detta tankesätt dock att ses som slöseri av ekonomiska, sociala och 

                                                 
31 Stahre, s. 21 ff. 
32 Stahre, s. 25 f. 
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kulturella resurser vilket har lett till en större renoverings- och bevarandevilja i dagens 

stadsbyggnadsfrågor.33 

 

2.5 Sporthallen i Halmstad 

2.5.1 Sporthallsfrågan i Halmstads kommunfullmäktige 

Sven Aremar har systematiskt utrett hur frågan om en sporthall i Halmstad har debatterats 

inom främst kommunstyrelsen och fullmäktige mellan åren 1933-1955. Min ambition är 

därför inte att återigen redogöra för denna debatt i detalj, utan istället lyfta fram avgörande 

beslut i ärendet som även har koppling till mitt empiriska material i form av debatten som 

fördes i Hallandsposten där fokus för min uppsats ligger.  

 

Frågan om en sporthall i Halmstad väcktes enligt Aremar för första gången 1933 då 

styrelseordföranden för fotbollsstadion Örjans Vall, Hugo Linder, menade att utövarna av 

inomhussport borde ges en egen lokal. Linder påkallade därför behovet av en sporthall i en 

skrivelse till stadsfullmäktige. Detta ledde till en motion och senare två förslag av 

halmstadsarkitekten Oskar Nygren. Dessa förslag vann dock inte gehör i drätselkammaren, 

det vill säga kommunstyrelsen, då man här ansåg att kostnaden för ett sådant bygge skulle bli 

alltför hög och att det inte fanns något behov av en sporthall i staden. Frågan om en sporthall 

bordlades tills vidare, men togs upp på nytt fyra år senare, 1937. Även detta år fick förslaget 

avslag.  

 

1939 togs dock frågan upp igen i form av en ny motion till fullmäktige. Denna gång antogs 

förslaget och en särskild sporthallskommitté utsågs med folkskolläraren Gustaf Högstedt som 

ordförande, ritningar beställdes även av stockholmsarkitekten Jean S. Adrian. 1941 fanns 

ritningar för dels en sporthall, dels en simhall som skulle byggas i anslutning till det redan 

existerande varmbadhuset i Badhusparken. För att garantera Sporthallens plats i 

Badhusparken var man från kommunens sida tvungna att begära ändring av stadsplanen, 

vilken godkändes av kung Gustaf VI 1942 med reservation för att byggnaden ej skulle 

uppföras i trä. Den tredje november 1945 framlade kommittén det slutliga förslaget till en ny 

Sporthall och en ombyggnad av varmbadhuset. Vid denna tidpunkt hade det dock kommit upp 

en diskussion om Sporthallens placering. Efter vissa överväganden kom kommunstyrelsen 

                                                 
33 Holmberg, s. 23 f. 
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fram till att Badhusparken ändå var den mest lämpliga platsen. Kommunstyrelsen antog 

förslaget till sporthall 1946 men beslöt att dess placering skulle utredas ytterligare. Under 

fullmäktiges möte den 28 februari debatterades frågan om placering livligt och 

motståndarsidan menade att en placering i Badhusparken innebar brist på parkeringsplatser i 

närheten och begränsade möjligheter till framtida utbyggnader. Tack vare kommittén och en 

skrivelse från tolv av stadens idrottsföreningar beslöts dock att Badhusparken skulle bli 

sporthallens framtida plats. 

 

Frågan om Sporthallens plats avgjordes dock inte här. 1949 kom Länsstyrelsen med 

synpunkter på att sporthallens placering i Badhusparken skulle komma att förhindra ett 

framtida vägbygge på samma plats. I en motion skriven av kommunfullmäktiges ordförande 

Ernst R. Andersson 1950 föreslogs det civila flygfältet i Halmstad som en ny placering på 

grund av dess större tillgång till utrymme. Den 25 oktober 1951 behandlades motionen, men 

återigen fick förslaget om en alternativ placering avslag. 1953 inkom ännu en motion om att 

en alternativ placering borde undersökas, men detta avslogs den 18 juni 1953. I början av 

september 1953 ritades även byggnaden om av den dåvarande stadsarkitekten Svante 

Paulsson och fick då sin slutgiltiga form. 

 

Den 11 september 1953 antogs striden om Sporthallen vara över eftersom regeringen då 

lämnade tillstånd till schaktning och grundläggning. Så var dock inte fallet, då striden om 

Sporthallens existens åter togs upp av fil. dr Karin Johansson, maka till den dåvarande 

landshövdingen, Reimer Johanson. Hon uttalade sig i en intervju i Hallandsposten och 

fördömde bland annat byggnadens arkitektur och läge. Detta bemöttes av en sammankomst 

anordnad av arbetarekommunen den 29 september 1953 som menade att man skulle acceptera 

det redan fattade, demokratiska beslutet. Karin Johansson svarade med att anordna ett 

protestmöte i Badhusparken med cirka 1000 deltagare den 30 september 1953. Hon försökte 

även genom skrivelser till Gustaf VI in i det sista förhindra bygget samma år. 

 

Under hösten 1953 försökte fastighetsägare med intilliggande fastigheter bestrida 

tomtindelningen, vilket gjorde att ärendet skickades vidare till länsstyrelsen med 

arbetsuppehåll som följd. I mitten av januari 1954 fick de klagande dock nej och arbetet 

kunde fortsätta. Snart klagade återigen fastighetsägarna och menade denna gång att 

entréutsprång och trappor skulle hamna utanför tomtgränsen. Besvären godkändes av 

länsstyrelsen den 25 januari och bygget stoppades. Sporthallskommittén begärde dock 
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omedelbart dispens hos regeringen. Detta beviljades och efter några dagar återupptogs arbetet. 

Den 25 september 1955 kunde slutligen sporthallen i Halmstad invigas.34 

 

2.5.2 Artikel i tidskriften Byggmästaren 

Ett med tiden för sporthallens uppförande mer samtida material står att finna i 

arkitekturtidskriften Byggmästaren. 1956 publicerades här en artikel med anledning av hallens 

uppförande, skriven av dess arkitekt, Svante Paulson. Artikeln är i hög utsträckning av teknisk 

karaktär då framförallt byggnadens konstruktion och material kommenteras. Särskild 

uppmärksamhet läggs också vid att sporthallen har besmyckats in- och utvändigt av 

Halmstadgruppens Sven Jonson och den dansk-svenske konstnären Vilhelm Bjerke-Petersen. 

Artikeln tar även upp hur sporthallsbygget föregåtts av omfattande diskussioner. Slutsatsen 

som dras är att samtliga inblandade parter varit överens om själva hallen, men inte 

placeringen av den. Paulson beskriver hur oppositionen menade att placeringen i 

Badhusparken skulle leda till svårigheter att anlägga ett tillräckligt stort antal 

parkeringsplatser och att det i framtiden skulle bli svårt att bygga ut hallen. Det som talade för 

en placering i Badhusparken var istället det centrala och bekväma läget.35  

                                                 
34 Aremar, Sven, Ur folkmun och arkiv – Läsebok om Halmstad, Örkelljunga 2002, s. 29 ff. 
35 Paulson, Svante, Byggmästaren 1956:A6, s. 1 ff.  
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3. Resultat 

 

3.1 Debatten i Hallandsposten 

3.2 Debattens struktur och huvudlinjer 

Undersökningen är koncentrerad till 1950-talets debatt kring sporthallen i Halmstad. Jag har 

under undersökningens gång erfarit att debatten kring sporthallsbygget varit koncentrerad till 

de tillfällen då frågan har debatterats i fullmäktige eller kommunstyrelsen. På detta sätt följer 

debattens utbrott i Hallandsposten den kommunalpolitiska utvecklingen vilken jag tidigare 

redogjort för med hjälp av Aremars forskning. Debatten som förs vid dessa tillfällen handlar i 

princip uteslutande om sporthallens placering och vilka olika problem denna kan komma att 

medföra. Placeringsfrågan väcktes framförallt genom en motion skriven av stadsfullmäktiges 

ordförande i Halmstad under femtiotalet, Ernst R. Andersson. Motionen fick avslag med 21 

röster mot 18 den 25 oktober 195136, debatten fortsatte emellertid då nya krav på en utredning 

av placeringsfrågan restes under femtiotalet. Debatten i Hallandsposten fördes av 

kommunalpolitiker och intresseorganisationer såväl som tidningens ledarskribenter och 

privatpersoner.     

 

3.3 Aktörerna 

I debatten förd av kommunalpolitiker är stadsfullmäktiges ordförande Ernst R. Andersson och 

sporthallskommittén med dess ordförande Gustaf Högstedt mest framträdande. Andersson 

motsatte sig förslaget av en placering i Badhusparken medan Högstedt propagerade för 

detsamma. Andersson var socialdemokrat37 liksom Högstedt38. 

 

Debatten fördes också i stor utsträckning av enskilda aktörer. Av dessa framstår, bortsett från 

privatpersoner, landshövdingskan Karin Johansson som en av de mer tongivande i debatten. 

Johansson var motståndare till en placering av sporthallen i Badhusparken och likt Andersson 

                                                 
36 Hallandsposten, Artikel: Fyra timmars livlig debatt om den obyggda sporthallen, 26 oktober 1951, s. 1 
37 Hallandsposten, Artikel: Sporthallen och partipolitiken, 28 oktober 1953, s. 10 
38 Aremar, s. 33 
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och Högstedt socialdemokrat39. Andra enskilda aktörer var fastighetsägarna som motsatte sig 

placeringen av byggnaden i Badhusparken och idrottsföreningarna som propagerade för 

densamma. 

 

Det finns, som jag uppfattar det, två nivåer i debatten om sporthallens placering utifrån vilka 

aktörerna agerar. På den ena nivån återfinns värderande argument till varför Badhusparken 

kan ses som en olämplig placering. Dessa argument framförs främst av allmänheten och 

Johansson och i viss mån även av politiker och Hallandspostens skribenter. Här ligger också 

fokus för min undersökning då dessa argument kan kopplas till den med sporthallsbygget 

samtida stadsutvecklingen. På den andra nivån återfinns enskilda aktörer som fastighetsägarna 

och idrottsföreningarna. Dessa aktörer blir mer entydiga då de agerar för att framhärda sina 

intressen, snarare än att lägga några värderingar i sporthallsfrågan.       

 

3.4 Sporthallens placering 

Valet av plats för sporthallen är en central fråga som ständigt återkommer i debatten från 1951 

fram till 1954. Upptakten till femtiotalets debatt kring detta utgjordes av Ernst R. Anderssons 

tidigare nämnda motion om en alternativ förläggning av sporthallen till civila flygfältet i 

Halmstad. Denna debatterades under ett möte anordnat av sporthallskommittén den 19 

oktober, vilket Hallandsposten kommenterade nästföljande dag. Man menade då att mötet till 

stor del gick ut på att stadfästa tidigare beslut om att placera sporthallen i Badhusparken. 

Detta för att inte riskera den försening och ökade kostnad som en ny utredning kring hallens 

läge skulle medföra.40 Hallandsposten kommenterade även fullmäktiges möte den 25 oktober 

1951 och lyfte då fram de besvär som Andersson och andra opponenter förde på tal. Dessa 

besvär handlade om den brist på parkeringsplatser som sporthallens centrala läge skulle 

medföra, framtida vägsträckningar som skulle kräva mark i Badhusparken samt bristen på 

mark för utbyggnader av sporthallen i framtiden. Besvären möttes av sporthallskommitténs 

Gustaf Högstedt som menade att trafikproblemen var överdimensionerade och att civila 

flygfältet var olämplig som plats då detta område var bättre lämpat för bostäder. 

Idrottsarrangören Karl Erik Andersson lyfte även fram vikten av ett centralt läge för 

                                                 
39 Hallandsposten, Artikel: Sporthallen och partipolitiken, 28 oktober 1953, s. 10 
40 Hallandsposten, Artikel: Sporthallsfrågan igen, 20 oktober 1951, s. 6 
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sporthallen.41 Dessa frågor, tillsammans med andra, debatterades sedan flitigt under åren 

1953-1954 vilket min undersökning kommer att visa.  

 

3.4.1 Problem för bilismen 

Sporthallens placering i Badhusparken antogs enligt flera debattörer skapa problem för 

bilismen i Halmstad. En tidig kommentar kring detta lyftes fram av Ernst R. Andersson 1951 

som menade att sporthallskommittén hade fel då den menade att parkeringsmöjligheterna 

skulle bli tillgodosedda i och kring Badhusparken. Andersson kritiserade kommitténs plan på 

att nyttja den närliggande Frediksvallsskolans gård vid en eventuell brist på parkeringsplatser 

och menade att folkskolstyrelsen inte skulle gå med på detta »ty bilarna spiller olja o. d. på 

skolgården och sedan sölar barnen ner sig«. Han menade även att Badhusparken enligt 

stadsplanen skulle genomskäras av en djup gata och därmed skulle förbindelsen mellan 

sporthallen och det intilliggande varmbadhuset skäras av.42   

 

Andra synpunkter kring trafikfrågan lyftes fram under det protestmöte som anordnades av 

landshövdingskan Karin Johansson den 30 september 1953. Detta möte resulterade i ett brev 

till Gustaf VI, författat av Johansson på uppdrag av protestmötets deltagare och publicerat i 

Hallandsposten. Brevet tog upp olika skäl till varför Badhusparken lämpade sig illa för 

inrymmandet av en sporthall. I brevet förklarades att skälen till detta var av estetisk och 

praktisk men framförallt trafikteknisk karaktär.  

 

I brevet förklaras att »parkeringsmöjligheterna i närheten av Badhusparken är redan till 

bristningsgränsen utnyttjade«, varför Johansson menar att det finns andra områden i Halmstad 

som lämpar sig bättre för en sporthall. Brevet avslutas med föjande rader: 

 

”Det är ett allmänt intresse att få en sporthall till stånd och ett lika stort allmänt intresse att få 

en sådan förläggning av densamma, att den ej skövlar en park, att den får 

utvecklingsmöjligheter, och framförallt att dess belägenhet icke blir till hinder för den alltmer 

svällande trafiken.”43 

 

                                                 
41 Hallandsposten, Artikel: Fyra timmars livlig debatt om den obyggda sporthallen, 26 oktober 1951 s. 1, 4 
42 Ibid. 
43 Hallandsposten, Artikel: Landshövdingskan: ”Sporthallsbeslutet fattat under skenbart parlamentariska 
former”, 1 oktober 1953, s. 2 
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Ovanstående citat tyder på att Johansson inte motsätter sig själva sporthallsbygget då hon 

menar att detta ligger i allmänhetens intresse. Däremot menar hon, med stöd i anförda skäl, att 

själva placeringen för sporthallen är olämplig. Citatet uttrycker också ett slags framtidstanke 

om den ”alltmer svällande trafiken” och att man därför bör bygga för att tillgodose denna. 

 

Den 16 oktober 1953 skickade landshövdingskan ännu ett brev till kungen där hon menade att 

Riksidrottsförbundet och ”eventuellt statliga myndigheter” inte blivit informerade om de 

trafikmässiga svårigheter som sporthallens placering i Badhusparken innebar. Dels pekade 

hon på att enligt stadsplanen skulle Badhusparken komma att genomskäras av en trafikled, 

varför förbindelserna mellan sporthallen och det intilliggande varmbadhuset skulle komma att 

försvåras. Hon uttryckte även följande om parkeringsmöjligheterna i Badhusparken: 

 

”Riksidrottsförbundet torde ej heller hava fått för sig klargjort att det i närheten för den 

beslutade sporthallen saknas utrymme för parkering av bilar och andra fordon, vilket utrymme 

ju alltid måste finnas invid en byggnad av en sporthalls karaktär”44 

 

Detta citat tyder likt det tidigare på att frågan om bilismens tillgodoseende är framträdande, 

framförallt då byggnaden i det här fallet är av offentlig karaktär. 

 

Ytterliggare en insändare skriven 1953 av överläraren Axel Hagnell från Göteborg vittnar om 

bilismens betydelse vid tiden för sporthallsbygget. I en vädjande insändare i syfte att omlägga 

placeringen av sporthallen uttrycker han sig på följande sätt: 

 

Var o. en vet vilken svindlande utveckling trafiken tagit de senaste åren o. de 

sakkunniga förutsäger en ännu mera forcerad utveckling inom närmaste framtiden. 

Är det då klokt att pressa in den blivande sporthallens stora trafik i stadens mest 

centrala och trångbyggda delar bland onödigt många järnvägsövergångar? En 

kommande generation kommer med rätta att ha hårda ord att fälla om framsyntheten 

hos en sådan kommunalpolitik.
45
 

 

I ännu en insändare från 1953 yttrar sig signaturen Åke R. Johansson i frågan och menar 

följande: 

                                                 
44 Hallandsposten, Artikel: Kungen får nytt sporthallsbrev från landshövdingskan Johansson, 17 oktober 1953, s. 
1 
45 Hallandsposten: Debattinlägg: Sporthallsbygget ännu en gång, 20 oktober 1953, s. 3 
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Att tala om Badhusparken som behövlig ”lunga” förefaller vara felbedömning av 

behovet i denna stadsdel och för övrigt har det väl aldrig varit en park utan mer en 

öppen plats och ganska vanvårdad. Däremot är det väl tokigt att så här ”klämma” in 

en byggnad, som säkert så småningom bliver för liten, på denna lilla tomt och därtill 

med dåliga parkeringsmöjligheter och med blivande rikstrafik gående utanför 

knutarna.
46
 

 

Insändarskribenten menar alltså att det huvudsakliga problemet med sporthallens placering 

inte handlar om förstörandet av en park, utan snarare om de problem som en byggnad av 

sporthallens art och storlek innebär i denna miljö. Han lyfter då dels fram att möjligheterna 

för utbyggnad är knappa, dels svårigheterna att tillgodose behovet av parkeringsplatser i 

området. Enligt Oredssons modell definierar Åke R. Johansson Badhusparken annorlunda än 

exempelvis Karin Johannson, då han inte har samma sätt att se på parkens värden. Däremot 

delar de båda uppfattningen om parkeringsfrågan som ett motiv till omplacering av 

sporthallen.  

 

3.4.2 Avvikande definitioner kring trafikfrågan 

Till dem som framhöll vikten av trafikfrågan fanns även de som sökte tona ned frågans 

betydelse. Hallandsposten kommenterar exempelvis hur sporthallskommitténs ordförande 

Gustaf Högstedt lyfter fram sitt sätt att se på trafikfrågan under kommunfullmäktiges möte 

den 25 oktober 1951. Högstedt menar att »man har överdimensionerat trafikproblemen 

alldeles förfärligt« och jämför med Storgatan där »biopubliken till ett antal av 2.000 personer 

släpps ut och blandas med den vanliga flanörspubliken samt genomgångstrafiken utan att 

några större svårigheter uppstår«.47 

 

Krönikören ”Berj” kommenterar vid ett annat tillfälle ett möte i fullmäktige den 18 juni 1953 

där han jämför förhållandena kring sporthallen i Lund med de förväntade i Halmstad. Berj 

menar att parkeringsfrågan har antagit alltför stora proportioner i sporthallsdebatten och 

menar att parkeringsmöjligheterna i anslutning till Lunds sporthall inte är ”särskilt goda” men 

att detta behov heller inte verka finnas: 

 

                                                 
46 Hallandsposten: Insändare: Sporthallen igen!, 1 oktober 1953, s. 4 
47 Hallandsposten, Artikel: Fyra timmars livlig debatt om den obyggda sporthallen, 26 oktober 1951 s. 1 
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”…sanningen att säga behövdes det inte så förfärligt mycket av parkeringsutrymmen. Folk 

gick till matchen och de som cyklade eller körde bil var ett försvinnande fåtal. Man räknade 

aldrig med de problem, som åtskilliga i stadsfullmäktige tycks med något förhäxad min se på. 

Och hallen tömdes på folk utan några som helst svårigheter.”48 

 

I citatet ovan lyfter krönikören genom ett jämförande perspektiv fram ett motsatt sätt att se på 

parkeringsfrågan i jämförelse med opponenterna mot sporthallens placering i Badhusparken. I 

enlighet med Oredssons modell skulle man kunna hävda att krönikören Berj liksom Gustaf 

Högstedt definierar trafik- parkeringsfrågan annorlunda än opponenterna. Högstedt gör detta 

genom att jämföra förutsättningarna för trafiksvårigheter med situationen då biobesökare 

beblandas med trafik och övriga flanerare. Han menar att omständigheterna kring sporthallen 

kommer vara likvärdiga och definierar därför inte trafikfrågan som något problem i fallet med 

sporthallen. Berj utgår på liknande sätt från sin förförståelse kring parkeringsfrågan då han 

jämför med ett för honom känt och närbesläktat exempel i Lund och definierar därför heller 

inte parkeringsfrågan som något problem.        

 

3.5 Estetiska skäl 

3.5.1 Förfulning av stadsbilden 

Flera av de argument som lyfts fram mot sporthallens placering i den centralt belägna 

Badhusparken handlar om att en sådan placering skulle ha en negativ påverkan på den 

omgärdande miljön. Den dåvarande landshövdingskan Karin Johansson uttrycker, i vad 

Hallandsposten betecknar som ”temperamentsfulla ordalag”, sitt missnöje över detta i 

september 1953:  

 

”Det måste väl vara tokigt att lägga en byggnad av denna storlek och karaktär i en park, att 

klämma in den i tätbebyggelse och spoliera en öppen plats, en park med historiska 

traditioner.”49 

 

Johansson fortsätter sedan sitt resonemang och vänder sig emot uppfattningar om att 

Badhusparken inte skulle ha ett lika högt värde som park i jämförelse med exempelvis Norre 

                                                 
48 Hallandsposten, Krönika: Matt match med mellanspel – Pappershus blir nu hall, 19 juni 1953, s. 6 
49 Hallandsposten, Artikel: Sporthallen: Varför inte lägga den i Norre Katts park, 26 september 1953, s. 1, 10 
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Katts park. Hon hävdar, vilket citatet antyder, även parkens historiska traditioner och 

utvecklar detta med att träden i Badhusparken planterades redan 1864 och att det i området 

tidigare funnits en kurvattenanstalt. 

 

Johansson menar även att sporthallen kan bli ändamål för kritik i framtiden då hon skriver: 

 

Jag är övertygad om att det dröjer inte länge sedan sporthallen blivit byggd i 

Badhusparken förrän arkitekter och stadsbyggare kommer att peka på denna och på 

Halmstad som ett avskräckande exempel på hur man inte får husera. Genom att 

tränga in sporthallen på denna plats binder man kommande generationer, de får dras 

med stadsförfulningen, trafiksvårigheterna och omöjligheten att bygga ut sporthallen. 

Är det rätt?
50
 

 

Vidare menar Johansson att det moderna stadsbyggandet strävar efter att lämna kvar öppna 

platser i stadskärnorna för fritidsändamål och frågar sig varför man inte anammar detta synsätt 

i Halmstad vid uppförandet av sporthallen.51 

 

Under protestmötet i Badhusparken den 30 september 1953, vilket jag tidigare nämnt, 

framfördes också protester mot att delar av parken skulle tas i anspråk för sporthallsbygget. 

Hallandsposten ger följande referat från en viss adjunkt Mogren: 

 

”Vi vill få behålla ett och annat lufthål i vår stad. Det är fördenskull vi samlats här i kväll i en 

av Halmstads hotade parker för att som vanliga människor och kännande halmstadbor säga 

vår mening…”52 

 

Överläraren Axel Hagnell i Göteborg uttrycker ett liknande missnöje i oktober 1953, men går 

ett steg längre då han menar att beslutet att bygga i Badhusparken är »värre än en dumhet, det 

är brottsligt«. Han lyfter också fram värdet av att låta: »Badhusparken ligga som ett reservat« 

till fördel för unga och gamlas rekreationsbehov.53 

Även längre fram i debatten då bygget redan påbörjats av sporthallen lyfts argument fram 

kring det estetisk olämpliga i att placera byggnaden i Badhusparken. I januari 1954 påpekar 

                                                 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Hallandsposten, Artikel: Landshövdingskan: ”Sporthallsbeslutet fattat under skenbart parlamentariska 
former”, 1 oktober 1953, s. 1, 2 
53 Hallandsposten: Debattinlägg: Sporthallsbygget ännu en gång, 20 oktober 1953, s. 3 
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en utflyttad Halmstadbo att när idrottsplatsen Örjans Vall byggdes utanför stadscentrum fanns 

det inga tankar på att förlägga denna inne i stadskärnan. Därför ställer sig denne frågande till 

varför sporthallen som inomhusarena skall placeras i en av stadens centrala parker. 

Insändarskribenten tar även upp Badhusparken som ett kännetecken för Halmstad och som ett 

slags ”förstuga” eller ”entré” till Galgberget vilket denne beskriver som »någonting 

enastående vackert«. Skribenten avslutar sin insändare med att likställa Badhusparken med 

andra betydelsefulla platser i Halmstad i ett slags vädjan att tänka om i placeringsfrågan:54  

 

”Alla halmstadbor, hör vad jag säger. Badhusparken, Galgberget, Norre Katts park och 

sandstränderna, det är klenoder som ej får röras. Halmstad skall ha sporthall, det är ej tal om 

annat, men den skall inte placeras så att man skövlar parker och skönhetsvärden.”    

 

3.5.2 Värderingar av Badhusparken som en bevarandevärd miljö 

Ovanstående debattinlägg visar prov på argument som lyfter fram Badhusparken som en 

attraktiv miljö. För att använda Oredsson modell skulle man kunna hävda att debattörerna 

definierar Badhusparken som bevarandevärd på grund av dess historiska bakgrund 

skönhetsvärden, rekreationsvärden, symbolvärde för Halmstad etc. Debattörernas 

inställningar gentemot sporthallen kan också sägas vara exempel på värderingar enligt 

Oredsson. Det finns emellertid även andra argument kring sporthallens placering som talar i 

en motsatt riktning.  

 

Tidigare anförda insändare av signaturen Åke R. Johansson tillmäter inte Badhusparken något 

större bevarandevärde. Däremot anser han att en placering där vore olämplig ur trafiktekniska 

och utrymmesmässiga synpunkter. Signaturen ”Granne till Badhusparken” är av liknande 

uppfattning, men uttrycker sig i häftigare ordalag över parken och ställer sig även positiv till 

det planerade bygget i september 1953: 

 

Parken ligger där mörk och dyster, endast sparsamt upplyst. Den enda ljuspunkten är 

Laurins Bilfirma. Innan den var till vågade man knappast gå genom parken efter 

mörkrets inbrott. De enda personer, som komma att sakna parken, torde väl vara våra 

pilsnergubbar, som där ha ett kärt tillhåll. Senast härom kvällen blev min man och 

jag utan anledning okvädade av en dylik berusad individ, då vi passerade parken. Det 

                                                 
54 Hallandsposten, Insändare: Sporthallen, 14 januari 1954, s. 7 
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förvånar mig storligen att landshövdingskan och flera personer äro så förtjusta i 

denna park…
55
 

 

Insändarskribenten avslutar sedan med följande: 

 

”Slutligen får jag tillägga att jag ofta av Halmstadbor hört Badhusparken tituleras med den 

”ökända badhusparken”. Jag är därför mycket förvånad över att den nu plötsligt fått gott namn 

och rykte. Jag hälsar sporthallen i Badhusparken med förtjusning. Den kommer säkerligen att 

sprida ljus, liv och fläkt över denna stadsdel.”56 

 

Ovanstående citat pekar på en annan definition av Badhusparken som mer av ett tillhåll för 

fyllbultar än som en faktisk park, vilket också insändarens titel avslöjar. Eftersom skribenten 

verkar väl bekant med området liksom sina opponenter, kan hennes bild av parken också 

sägas utgöra en från opinionen avvikande verklighetsuppfattning. Denna skilda 

verklighetsuppfattning gör även att frågan kan ställas om exempelvis Karin Johansson främst 

använder sig av värderingar i sitt resonemang utan förankring i de faktiska förhållandena 

kring Badhusparken. 

 

Definitionen av sporthallen som estetiskt störande i Badhusparken håller heller inte HBK:s 

dåvarande ordförande Helmer Kristoffersson med om och menar att nyttan av att kunna 

använda Galgberget som en träningsplats väger tyngre i detta fall.57    

 

3.5.3 Värderingar av Badhusparken ur stadsbyggandesynpunkt 

Av debatten att döma råder det delade meningar om huruvida 1950-talets stadsutveckling ser 

ut och hur den påverkar sporthallen och Badhusparken. Hallandposten låter i en artikel 1953 

förespråkaren för en omplacering av sporthallen, Ernst R. Andersson, komma till tals: 

 

I våra städer har man börjat med sanering av den äldre bebyggelsen i stadens äldsta 

delar. Skälen härför är dels en förbättring av bostadsbeståndet och dels en intensivare 

bebyggelse. I samband därmed gör man gatorna bredare för att taga emot den alltmer 

växande trafiken. a. [sic!], man kanske t.o.m. kan ställas inför frågan om att frilägga 

något eller några kvarter för att skapa fram parkeringsplatser. Kan det då vara 

                                                 
55 Hallandsposten, Insändare: Badhus-”parken”, 29 september 1953, s. 5 
56 Ibid. 
57 Hallandsposten, Artikel: Förutsättningslös utredning hade gjort diskussion onödig, 29 september 1953, s. 2 
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lämpligt att klämma ner en byggnad av sporthallens storlek mitt inom ett 

höghusbebyggt område och samtidigt skövla en av stadens äldsta parker.
58
 

 

Av Anderssons yttrande att döma hävdar han att stadsutvecklingen leder till att områden 

saneras och ersätts av tätare bebyggelse och vägar, varför öppna områden kan anses hotade. 

Samtidigt kan sporthallen på grund av sin storlek komma att försvåra saneringen då den inte 

lämnar plats åt den nya tidens krav i form av breda vägar och parkeringsplatser. 

 

Insändarskribenten Axel Hagnell är av en liknande uppfattning då han menar att: 

 

Många av våra svenska städer har nu och allt för sent upptäckt att de slösat med sina 

byggmöjligheter i stadens centrala delar. Sådant har visat sig vara ödesdigert. Man 

har behövt en centralt belägen byggnadsplats men allt har varit bebyggt… I ett fall 

som detta hade det varit framsynt o välmotiverat att med hänsyn till framtida 

byggnadsbehov låta Badhusparken ligga som ett reservat och som en grön oas till 

nöje och trevnad för unga och gamla.
59
 

 

Landshövdingskan Karin Johansson uttrycker sig även i frågan och menar följande: 

 

Vad som här håller på att ske är något unikt i sitt slag. Överallt ute i världen och även 

här hemma i vårt land strävar den moderna stadsbyggarekonsten efter att bevara de 

öppna platser som finns i den gamla stadsbilden och vid nybebyggelse lämna kvar 

öppna platser för fritidsändamål. I de sönderbombade städerna har stadsarkitekterna 

en förmån som de livligt uppskattar och tar vara på; de kan vid återuppbyggnaden 

beakta moderna synpunkter om fria platser. Men här i Halmstad gör man tvärtom, 

täpper igen en av de öppna platser som finns.
60
  

 

De tre ovanstående debattörerna har handlingsrekommendationen gemensam att de vill 

förlägga sporthallen på annan plats än i Badhusparken. Detta för att bevara parken som en 

öppen plats i en tid av stadsomvandling. Vad som emellertid skiljer debattörerna åt är deras 

verklighetsuppfattning av tidens stadsutveckling. Andersson och Hagnell menar att 

Badhusparken bör förskonas från bebyggelse då stadsutvecklingen leder till att öppna 

områden ersätts av tätare bebyggelse och vägar. Johansson är däremot av annan uppfattning 

                                                 
58 Ibid., s. 1 f.   
59 Hallandsposten: Debattinlägg: Sporthallsbygget ännu en gång, 20 oktober 1953, s. 3 
60 Hallandsposten, Artikel: Sporthallen: Varför inte lägga den i Norre Katts park, 26 september 1953, s. 1 
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då hon menar att modernt stadsbyggande strävar efter att bevara redan existerande öppna 

platser.   

 

3.6 Omvärdering av sporthallsbygget 

3.6.1 Aktörerna försonas 

En av de mest framträdande opponenterna mot sporthallens placering, Karin Johansson, 

meddelade i en artikel den 7 november 1953 att hon inte ämnade göra flera inlägg i 

sporthallsdebatten, ett löfte hon höll.61 Vid en middag i anslutning till sporthallens invigning 

1955 satt hon sedan bredvid sin forna motståndare Gustaf Högstedt och prins Bertil som 

närvarade vid invigningen och höll tal. Hallandsposten beskriver hur Högstedt höll tal senare 

på kvällen och beskrev den långa debatten som föregått sporthallsbygget var ett bra exempel 

på Halmstadbornas temperament och menade att detta var en tillgång eftersom »idrotten i 

tävlan kräver vilja, nerv, entusiasm, temperament«. Även Ernst R. Andersson yttrade sig och 

menade att placeringen av sporthallen var ett avslutat kapitel, berömde hallens 

funktionsduglighet och »slöt med att tacka herr Högstedt samt tryckte dennes hand«.62   

 

3.6.2 Estetisk omvärdering av sporthallen 

Det sägs inte särskilt mycket om sporthallens arkitektoniska eller estetiska kvaliteter i 

debatten som föregår själva bygget. Karin Johansson pekar visserligen på att sporthallsbygget 

leder till stadsförfulning vilket jag tidigare nämnt. Men detta och övriga aktörers argument 

handlar snarare om att sporthallen lämpar sig illa i Badhusparken och att parkens 

skönhetsvärden därigenom förstörs. Analyseras debatten mer kursivt går det dock att hitta 

spår av missnöje till själva byggnadens utseende. Hallandsposten kommenterar i en artikel 

hur byggnadsnämnden ställer sig till de intill Badhusparken huserande fastighetsägarnas krav 

på en ny utredning av sporthallen. Fastighetsägarna menade att byggnaden kom att bli större 

än stadsplanen tillät med utskjutande trappor och entrépartier och ville därför ompröva 

byggnadslovet, vilket de också lyckades med. Byggnadsnämnden menade dock att de besvär 

som fastighetsägarna anförde hade litet att göra med byggnadens mått:63 

                                                 
61 Hallandsposten, Artikel: Sporthallen föranleder ingen regeringsåtgärd, 7 november 1953, s. 1  
62 Hallandsposten, Artikel: Bertils bekännelse: Jag talar stockholmska men jag älskar Halland, 26 september 
1955, s. 1, 14 
63 Hallandsposten, Artikel: Sporthallens förläggning avgjord nu gäller det hallens utformning, 25 januari 1954, 
s. 1, 3 
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”I den mån ägare av närliggande fastighet eller annan person över huvud taget tillfogas skada 

eller olägenhet av sporthallsbygget, beror detta uppenbarligen av byggnaden såsom sådan och 

på själva byggnadskroppen. De utskjutande partierna och trapporna göra varken till eller 

från.” 

 

I ovanstående citat kommer det fram att fastighetsägarna var missnöjda med byggnaden som 

sådan. Detta kan betyda att de var missnöjda med byggnadens placering eller att den på annat 

sätt skulle försämra området kring fastighetsägarnas hus. Det faktum att byggnadsnämnden 

understryker att missnöjet handlade om själva byggnadskroppen kan dock tolkas som att det 

var byggnadens utseende som gav upphov till missnöjet snarare än andra faktorer. 

 

Kort efter det att sporthallen stod klar hyllades den av journalister och expertis. Samtidigt 

kommenterades i Hallandsposten hur tvivel tidigare existerat kring sporthallens estetik. Detta 

uttrycks tydligt i tidningens ledarartikel den 24 september 1944, publicerad dagen före 

sporthallens invigning: 

 

Vi erinrar oss, hur esteterna befarade, att byggnaden skulle dra ned parken och bli en 

tung död klump bland några enstaka träd. Det är därför så mycket angenämare kunna 

konstatera att den nya sporthallen i stället fått karaktären av något sprött och luftigt, 

nästan något bräckligt och skört, lätt som en fjäder, något som liksom flyger oppåt… 

Komplexet smälter harmoniskt in i omgivningen från vilket håll det betraktas. Den 

nutida arkitektkonsten har givit ett nytt bidrag till försköningen av vår stad.
64
 

 

De esteter som ovanstående citat tar upp och som kritiserar själva byggnadens utseende har 

min undersökning inte gett några tydliga exempel på. Möjligheten finns att ledarskribenten 

refererar till en mer folklig vardagsdebatt som inte förts under Hallandspostens ledar- och 

insändarspalter. Vad min undersökning däremot gett exempel på är de betänkligheter som 

flera debattörer gett uttryck för i argumenten för bevarandet av Badhusparken, vilket också 

framkommer i nedanstående citat: 

 

                                                 
64 Hallandsposten, Ledare: Min fundering, 24 september 1955, s. 5 
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”Farhågorna, som många hyste, att den nya byggnaden skulle förfula Norr och förstöra 

Badhusparken, har däremot inte besannats. Den oinvigde medborgaren underskattar vad en 

modern arkitekt förmår i samarbete med konstnärer.”65 

 

I detta citat går det även att utläsa ett slags ovanifrånperspektiv där ”den oinvigde 

medborgaren” underställs den moderna arkitekten.  

 

3.6.3 En byggnad i den humanistiska funktionalismens tecken 

I artiklar skrivna i anslutning till sporthallens färdigställande 1955 lyfts på flera ställen 

byggnadens fördelaktiga estetik fram och då framförallt kombinationen mellan det 

funktionalistiska och konstnärliga: 

 

Den konstnärliga utsmyckningen av byggnader av detta format har under senare år 

gått fram efter helt nya linjer. Man uppdrar inte längre åt konstnärer att efter eget 

huvud skapa en isolerad prestation. Samarbetet mellan arkitekt och konstnär har 

blivit intimt och måste vara det, då den nya linjen har som bärande princip ett 

harmoniskt samspel mellan byggnadsverket och konstverket. I sporthallen har 

Vilhelm Bjerke-Petersen lämnat prov på den nya ”harmoniläran”.
66  

 

Konstkritikern Torsten Bergmark uttalade sig om sporthallens estetiska uttryck några dagar 

efter dess invigning och menade bland annat att »läget, som länge varit en stridsfråga, 

förefaller åtminstone från skönhetssynpunkt förträffligt«. Han menade även att »arkitektoniskt 

får byggnaden helt och hållet sin resliga och stilrena verkan genom sin till alla delar 

funktionsbetingade utformning«.67 Han ställer sig däremot mer tveksam till dekoren då han 

menar att: 

 

”…en i sig själv god arkitektur skulle må bäst av att få vara i fred för alla extra tillskott av 

”konstnärlighet”. En sådan verkar så lätt klåfingrighet. Bowlinghallen i Halmstads sporthall 

har med sin vackra markering av de bärande elementen. Med sina banor och käglor, 

tillräckligt mycket av skönhetsverkan enbart med funktionella medel.”68 

                                                 
65 Ibid. 
66 Hallandsposten, Artikel: Åbäket som blev annorlunda, 23 september 1955, s. 8 
67 Hallandsposten, Artikel: Torsten Bergmark om Sporthallen i Halmstad, 29 september 1955, s. 5 
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Citaten från dels artikelförfattaren, dels Torsten Bergmark vittnar om att sporthallen 

kombinerade det funktionalistiska, rationalistiska, byggandet med estetiska, humanistiska, 

värden. Värderingarna kring detta byggnadssätt skiljer sig däremot åt mellan de tu. 

Artikelförfattaren upphöjer kombinationen av estetik och funktionalism och lyfter fram 

skönhetsvärdena i byggnaden. Bergmark fokuserar istället på den funktionalistiska skönheten 

i sporthallen och menar att byggnadens funktionsinriktade utformning i sig är skönhet.    

 

3.7 Politiska tendenser i debatten 

3.7.1 Misstankar om odemokratiska förhållanden kring beslutsfattandet 

Sven Aremar tar som jag tidigare nämnt upp Ernst R. Anderssons motion till 

kommunfullmäktige 1950, i vilken han gav förslag till en annan placering än Badhusparken 

för sporthallen, nämligen civila flygfältet. Denna motion diskuterades i fullmäktige den 19 

oktober, vilket Hallandsposten tar upp i en artikel. Vad man då vänder sig mot är att mötet 

hölls av sporthallskommittén i samråd med olika idrottsföreningar. Varken Andersson eller 

berörda parter som polismästaren eller Trafikverket var däremot inbjudna. Hallandspostens 

skribent menar därför att kommitténs argument tog överhand och menar att mötet hölls på 

odemokratiska grunder.69 Detta förstärks senare av ytterligare en skribent som menar att man 

använde sig av en ”uppgjord lista” då man bestämde vilka som skulle få tillträde till tidigare 

nämnda möte. Skribenten, under signaturen ”Rang”, lyfter fram det odemokratiska i detta 

förhållningssätt och eftersöker mer ”sportmanship” kring sporthallsfrågan. Rang tar även upp 

hur sporthallsmötet blivit omnämnt i Aftonbladet den 25 oktober 1951 under rubriken 

”Hitlerdiktatur i halländsk Hall-affär”, men menar dock att detta överdimensionerar 

händelsen.70 Ledaren i Hallandsposten den 27 oktober ifrågasätter också informationsmötets 

utformning och eftersöker ett mer ”liberalt” förhållningssätt till sporthallsfrågan. Däremot 

framhålls att själva beslutet att förlägga sporthallen i Badhusparken och att avstå från 

ytterligare undersökningar av placeringsfrågan fattades under fullmäktiges möte den 25 

oktober 1951 i korrekt, parlamentarisk ordning.71  

                                                 
69 Hallandsposten, Artikel: Sporthallsfrågan igen, 20 oktober 1951, s. 6 
70 Hallandsposten, Artikel: Ernst R kommer igen, 26 oktober 1951, s. 6 
71 Hallandsposten, Ledare: Min fundering, 27 oktober 1951, s. 5  
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3.7.2 Försvarandet av ett demokratiskt fattat beslut 

Efter det att beslutet om att inte ytterliga utreda alternativa platser för sporthallens förläggning 

fattades under fullmäktiges möte den 25 oktober 1951, ändrades riktningen ifråga om 

beslutets demokratiska rättfärdigande. Tidigare hade motståndarna till sporthallens placering i 

Badhusparken anklagat förespråkarna för samma placering för en odemokratisk hållning i 

frågan. Nu började istället förespråkarna för Badhusparken använda sig av argumentet att inte 

kullkasta ett demokratiskt fattat beslut genom att förespråka nya utvärderingar i en fråga som 

redan var avslutad. Arbetarekommunen uttrycker denna ståndpunkt72 såväl som 

Idrottsorganisationerna73.  

 

Även Hallandsposten manar i sina ledarspalter till ett accepterande av det demokratiskt 

fattade beslutet, vilket jag tidigare nämnt. Däremot lyfter tidningen i flera fall fram debattörer 

som motsätter sig beslutet och berömmer dessa för sin ihärdighet. I ledarartikeln den 10 

november 1953 hyllas till exempel Karin Johansson och Ernst R. Anderssons insatser och 

försök till ytterligare utredningar.74 I ledaren publicerad den 3 oktober 1953 lyfts även 

Halmstadbornas debattvilja fram och skribenten menar att det som av vissa betecknas som 

”grälsjuka” i själva verket är uttryck för ett sunt demokratiskt förhållningssätt: 

 

”Man kan hellre säga, att staden på djupet äger en andlig livaktighet, som sällan får tillfälle att 

ta sig uttryck, men som gör sig påmind då och då. Så vårt ”gräl” kanske kan räknas mindre 

som klander än beröm.”75 

 

3.7.3 Sporthallen – en politisk fråga? 

Det finns få spår i debatten som tyder på partipolitiska motsättningar i sporthallsfrågan. Jag 

har inte funnit några spår efter att sporthallen som sådan skulle utgöra ett tvistemål mellan de 

båda politiska blocken. Detta understryks även av en ledarartikel i Hallandsposten som menar 

att frågan om sporthallen och dess placering »inte på något vis [kan] anses politisk«.76 En 

artikel signerad Karin Johansson lyfter även fram detta och poängterar att hon själv liksom sin 

                                                 
72 Hallandsposten, Artikel: Arbetarekommunen enhällig om Badhusparken, 30 september 1953, s. 14 
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76 Ibid. 



 36 

medopponent Ernst R. Andersson är socialdemokrat. Därför menar hon att frågan inte varit av 

”partipolitisk karaktär” och att partilinjerna upplösts vid frågans dryftande i fullmäktige.77 

 

3.8 Intressen i sporthallsfrågan 

Sporthallsfrågan rymmer både mer och mindre framträdande intressen. Dels finns det 

politiska intresset i att förverkliga ett fattat beslut som främst förespråkades av 

sporthallskommittén med Gustaf Högstedt. Dels finns enskilda och avvikande intressen om 

hallens förläggning i Badhusparken. Idrottsföreningarna utgör en av förespråkarna för hallens 

placering i parken. I en artikel från 1953 publicerades ett uttalande från vad Hallansposten 

betecknar som »praktiskt taget samtliga stadens idrottsorganisationer« där det förklaras att 

idrottsfolket har väntat i 19 år på en plats för inomhussport och att de nu är rädda för att 

sporthallsbygget kan komma att förhalas av nya utredningar.78 Uttalandet avslutas med 

följande rader: 

 

”Halmstads idrottsorganisationer kan icke stillatigande åse försöken att stjälpa 

sporthallsfrågan utan vill med skärpa framhålla vårt krav på att denna nu löses på det sätt den 

är projekterad.”79 

 

Fastighetsägarna till vid Badhusparken närliggande hus försökte få till stånd en omplacering 

av sporthallen genom att påvisa platsens olämplighet. I en artikel 1954 får fastighetsägarna 

komma till tals och skäl uttrycks som att »byggnaden är olämplig i Badhusparken« och att 

»byggnaden kommer att utgöra men för grannarna«. Fastighetsägarna menar i denna artikel 

även att byggnaden i sin slutgiltiga form kommer hamna utanför tidigare uppsatta mått och att 

den därför blir lagvidrig.80 Fastighetsägarna motiverar inte närmare skälen till byggnadens 

olämplighet och varför den kan utgöra men för grannarna. Dessa argument kan därför 

betraktas som värderingar snarare än verklighetsuppfattningar enligt Oredssons modell. 

Fastighetsägarnas intressen i att agera mot en placering av hallen i Badhusparken utvecklar 

jag närmare i min diskussion, då det endast går att spekulera kring detta. 
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En av aktörerna som förespråkar en hall i Badhusparken är Arbetarekommunen som lyfter 

fram ungdomars och idrottsintresserades intresse av att sporthallsbygget skall sättas igång och 

inte förhalas av vidare utredningar. Arbetarekommunen vänder sig också mot att 

fastighetsägarnas intressen av att omplacera hallen skall gå före allmänhetens intressen.81 

Arbetarkommunen agerar alltså i det här fallet i allmänhetens och allmännyttans intressen.    

 

Exempel på en mer perifer intressegrupp är de byggnadsarbetare som drabbades av att 

sporthallsbygget vid flera tillfällen tvingades till avbrott av nya inlägg i debatten. I januari 

1954 beskriver exempelvis Hallandsposten hur »förbittringen bland arbetarna var stor på 

tisdagsmorgonen då de läst i tidningarna om det återkallade byggnadslovet«.82 
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4. Sammanfattande diskussion 

 

I debatten kring sporthallen går det att urskilja flera olika aktörer och intressen. Grundfrågan 

är dock densamma för samtliga inblandade parter; frågan om sporthallens placering. I 1950-

talets debatt tvistades det alltså inte kring huruvida sporthallen skulle byggas eller ej, utan 

istället om var den skulle placeras. På kommunal nivå var sporthallskommitténs ordförande 

Gustaf Högstedt och stadsfullmäktiges ordförande Ernst R. Andersson mest framträdande i 

denna debatt. Högstedt var för en placering av sporthallen i Badhusparken till skillnad från 

Andersson. På enskild aktörsnivå står landshövdingskan Karin Johansson som den tydligaste 

förkämpen för en annorlunda placering av Sporthallen. På den enskilda aktörsnivån finns även 

det flertal privatpersoner som gjorde sina röster hörda i Hallandspostens åsiktsspalter såväl 

som idrottens representanter, fastighetsägare, arbetarekommunen och byggnadsarbetare. 

 

Sett till utvecklingslinjen för sporthallen tar den sin början 1933 då frågan om en hall väcks. 

Sedan diskuteras frågan sporadiskt fram till femtiotalet då diskussionen fördjupas och frågan 

blir aktuell för allmänheten genom Hallandspostens bevakning. Grunden för de frågor kring 

sporthallen som kom att dryftas i debatten mellan åren 1951-1954 läggs i mitt tycke mer 

precist vid fullmäktiges möte den 25 oktober 1951. Det är nämligen då Ernst R. Anderssons 

motion tas upp för diskussion och huvudbesvären i sporthallsfrågan väcks. Anderssons 

argument mot sporthallens placering i Badhusparken är att denna plats lämpar sig illa för att 

tillgodose utrymmen för parkeringsplatser och framtida utbyggnader samt att en trafikled är 

planerad i Badhusparken som ytterligare kommer att inskränka hallens utrymmen. Dessa 

argument använder sig även de enskilda aktörerna av. De tar emellertid även upp estetiska 

betänkligheter kring hallens placering och menar dels att byggnaden är olämplig i 

Badhusparken på grund av sin utformning och storlek, dels att parken skall vara förskonad 

från ytterligare bebyggelse. De mer estetiskt inriktade frågorna myntas för första gången av 

Karin Johansson i en artikel i Hallandsposten den 26 september 1953. Andersson och 

Johansson kan på detta sätt sägas bygga det fundament som debatten sedan vilar på fram till 

dess att sporthallsfrågan avgörs i slutet av januari 1954 och utvecklingslinjen fullbordas.   

 

Sett till intressen skiljer sig dessa åt mellan olika aktörer i sporthallsfrågan. Grundläggande 

för alla aktörer, möjligen bortsett från fastighetsägarna och byggnadsarbetarna är viljan att få 



 39 

en inomhusarena. Detta intresse delas alltså av förespråkare såväl som motståndare till en 

sporthall placerad i Badhusparken.  

 

Kommunen hade sitt intresse i att tillgodose stadens behov av en sporthall. Motiven till detta 

går bara att spekulera kring, men det skulle kunna handla om att man såg sporthallsbygget 

som nödvändigt för att framhärda Halmstads position som en modern stad där invånarnas 

behov sattes i centrum. Det fanns säkerligen även ekonomiska intressen i att få till stånd en 

inomhusarena i staden, då en sådan generar biljettintäkter från idrottsevenemang, konserter 

etc. 

 

Vidare hade idrottsföreningarna ett uppenbart intresse av att få en inomhuslokal att utöva sina 

idrotter i. Arbetarekommunen försvarade på liknande sätt sina medlemmars intresse av att få 

till stånd en inomhusarena. Fastighetsägarnas intresse av att sporthallen inte skulle förläggas i 

Badhusparken är dock mer tvetydigt. Det framkommer inte i debatten om de hade något 

intresse av sporthallen överhuvudtaget eller om de enbart var intresserade av en alternativ 

placering av byggnaden ifråga. Faktum är dock att de propagerade för en omplacering av 

hallen. En möjlig orsak till detta skulle kunna vara att de var oroade för att sporthallens 

placering intill deras fastigheter och Badhusparken skulle försämra parkens och området 

estetiska värden, varför också området och fastigheterna som sådana skulle minska i värde. 

Fastighetsägarnas intresse av att få till stånd en alternativ placering av sporthallen skulle alltså 

kunna betecknas som ekonomiskt. De byggnadsarbetare som påverkades av arbetsavbrotten 

under sporthallsbygget kan likt fastighetsägarna främst ses som försvarare av egna 

ekonomiska intressen. Den förbittring arbetarna uttryckte handlar nämligen, enligt min 

mening, snarare om förlorad arbetsinkomst till följd av avbrotten än en frustration över att 

sporthallen som lokal försinkades. 

 

Debatten om sporthallen kan slutligen sägas handla om hur olika aktörer argumenterar för att 

ge olika handlingsrekommendationer i sporthallsfrågan, det vill säga om sporthallen bör 

byggas i Badhusparken eller om sporthallen inte bör byggas i Badhusparken. Argumentlinjen 

i diskussionen utgörs i mitt tycke av hur aktörerna använder av samma argument eller kanske 

snarare hinder i frågan för att ge sina rekommendationer. Hindren för en sporthall i 

Badhusparken utgörs som jag tidigare nämnt av att platsen kan anses olämplig ifråga om 

bilismens krav, framtida utbyggnader och vägsträckningar samt estetiska skäl. Det är dock 

sättet att använda sig av dessa argument som skiljer sig åt mellan de olika aktörerna beroende 
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på vilka handlingsrekommendationer de ger. Karin Johansson ger till exempel 

rekommendationen att omplacera sporthallen, då hon menar att byggnaden kommer att 

förstöra parkens skönhetsvärden. Signaturen ”Granne till Badhusparken” som ofta befinner 

sig i parken och har en annorlunda och mer skeptisk uppfattning om samma värden ger 

däremot en motsatt handlingsrekommendation, att hallen bör byggas i Badhusparken.  

 

Även i trafikfrågan görs de två skilda handlingsrekommendationerna gällande. Andersson 

hävdar till exempel att det kommer bli svårt att tillgodose bilismens krav på parkeringsplatser 

i anslutning till sporthallen om den förläggs i den utrymmessnåla Badhusparken. Därför ger 

han rekommendationen att vidare utreda frågan om sporthallens placering. Högstedt liknar å 

sin sida trafiksituationen i anslutning till sporthallen vid det oproblematiska i att ta sig till och 

från stadens biografer under mötet den 25 oktober 1951. Han ger därför rekommendationen 

att sporthallen bör byggas i Badhusparken, då trafikproblemet inte utgör något problem. 

 

Handlingsrekommendationerna i sporthallsfrågan handlar till stor del om att aktörerna 

definierar frågan om dess placering på olika sätt. Grunden för Anderssons och Högstedts 

rekommendation i föregående stycke handlar på detta sätt om att de definierar 

trafiksituationen på olika sätt. Högstedt gör detta genom att jämföra med ett redan känt 

fenomen, besökartillströmningen till och från stadens biografer, och definierar därför inte 

placeringen i Badhusparken som något problem. Andersson gör inga jämförelser med tidigare 

kända fenomen men drar ändå slutsatsen att utrymmet i Badhusparken är för snålt för att 

kunna tillgodose behovet av parkeringsplatser och en ordnad tillströmning av besökare.  

 

Vidare skiljer sig även argumenten som de olika aktörerna ger ifråga om på vilka grunder de 

är skapade. Enskilda aktörer som privatpersoner och Karin Johansson använder sig till stor del 

av värderingar i sina argumentationer. För att återgå till frågan om Badhusparkens eventuella 

skönhetsvärde skiljer sig till exempel Johanssons och ovan nämnda insändarskribents sätt att 

se på parken åt. Eftersom synsätten är så diametralt olika om en park som de båda beskriver i 

sin samtid, får deras utsagor betraktas som just värderingar. Ävenså då Johansson precis som 

insändarskribenten argumenterar för att försvara sina respektive handlingsrekommendationer. 

 

På en mer konkret nivå finns också de aktörer som helt enkelt framhärdar sina intressen i 

sporthallsfrågan utan att egentligen lägga mycket av värderingar i sina uttalanden. Ett 

exempel på detta är idrottsföreningarna med det tydliga intresset att de vill ha till stånd en 
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inomhusarena för att kunna utöva sina idrotter. Därför ger de handlingsrekommendationen att 

bygga hallen. Deras argument mot att hallens placering skall utredas vidare har inga estetiska, 

trafiktekniska eller andra kopplingar utan handlar helt enkelt om att de inte vill att hallen skall 

riskera att försenas av ytterligare utredningar.  

 

Sporthallen är på flera sätt ett barn av sin tid. Byggnaden hade i enlighet med vad min 

undersökning visat ett brett stöd från kommunpolitiker såväl som enskilda aktörer. Den breda 

uppslutningen i frågan kan, enligt min mening, ses som ett uttryck för 1950-talets starka 

kollektivistiska ideal. Tanken var nu att bygga för folkets väl och det moderna stadsbyggandet 

sågs som ett sätt att skapa ett bättre samhälle med högre levnadsstandard för den stora 

massan. Sporthallen är på detta sätt exempel på en byggnad i allmänhetens tjänst som fick ett 

brett stöd eftersom dess syfte just var att tjäna folkets och idrottens intressen.  

 

Sporthallen kan även ses som ett uttryck för socialdemokratins försök till skapandet av det så 

kallade folkhemmet. Stadsbyggandet var från regeringsskiftet 1932 och framåt ett 

socialdemokratiskt projekt som syftade att bygga bort bostadsbristen och omvandla 

stadskärnorna efter funktionalismens regler för att skapa välfärdslandet Sverige. Sporthallen 

var på liknande sätt ett socialdemokratiskt projekt då frågan om dess tillblivelse och placering 

i princip uteslutande debatterades av socialdemokrater. Sporthallskommittén liksom dess 

huvudopponenter Ernst R. Andersson och Karin Johansson var samtliga socialdemokrater. Jag 

har i min undersökning inte sett debattinlägg från personer med uttalad högerorientering. 

Aktörer med annan politisk åskådning skulle dock kunna vara enskilda insändarskribenter och 

idrottsrepresentanter, vars partitillhörigheter ej står angivna. En möjlig orsak till avsaknaden 

av opponenter mot sporthallen och dess placering i Badhusparken från borgerligt håll skulle 

också kunna vara att frågan överskred partigränserna. Detta då frågan ansågs angelägen för 

staden och för idrottens utveckling oavsett politisk färg. 

 

Sett till de argument som framfördes i frågan om sporthallens placering går flera av dem att 

koppla till de idéer om stadsutveckling som fanns vid tiden för femtiotalets debatt. Frågan om 

bilismens krav och behovet av parkeringsplatser är framträdande i debatten. Intressant är här 

hur flera av debattörerna förutspår ett bilsamhälle på frammarsch och hur kraven på 

parkeringsplatser för att tillgodose den ökande bilismen kommer att öka i framtiden. Dessa 

tankar ligger nämligen helt i linje med den utveckling jag har tagit upp i min bakgrund, där 

antalet bilar ökade drastiskt från femtiotalet och framåt. Bilen hade en klart framträdande roll 
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i femtiotalets sätt att se på stadsbyggnadsfrågor, vilket också debatten kring sporthallen 

återspeglar. Samhället skulle också byggas kring bilen och inte tvärtom, vilket sporthallens 

centrala läge också skulle kunna vara ett tecken på.  

 

Argument som lyfter fram värdet av att ge sporthallen en central placering i Badhusparken är 

fåtaliga i debatten och utgörs i regel endast av motargument till de besvär som motståndarna 

till Badhusparken anför. De få argument som ändå finns för en placering i Badhusparken 

handlar om att sporthallens placering inte vidare bör utredas för att inte riskera att bygget 

försenas och vikten av ett centralt läge för bekvämlighetens skull. Bekvämlighetsskälet 

förklaras inte närmare, men skulle kunna ses som ett tecken på femtiotalets tankar om att 

bilen skulle kunna tas till stadens centrala delar där alla dess funktioner skulle vara samlade. 

 

I debatten som föregår uppförandet av sporthallen framhålls att byggnaden är olämplig i 

Badhusparken ur estetisk synpunkt. Dels framhålls att sporthallens storlek och karaktär är 

olämplig, dels att parkens skönhetsvärden förstörs av byggnaden. Detta tyder enligt min åsikt 

på en osäkerhet inför det funktionalistiska arkitekturideal som hade varit dominerande i 

Sverige sedan 1930-talet och även på en ovilja till förändring av den rådande stadsbilden. Då 

olika debattörer diskuterar den nya tidens stadsbyggnadsideal framkommer också att det rådde 

delade meningar kring hur den moderna staden skulle gestalta sig. Dels fanns uppfattningen 

att stadsutvecklingen gick emot en förtätning av stadskärnorna där öppna platser ersattes av 

vägar och byggnader, dels fanns uppfattningen att det moderna stadsbyggandet syftade till att 

bevara redan existerande öppna platser. Gemensamt för debattörerna verkar dock vara att de 

ser positivt på den moderna stadsutvecklingen och saneringarna av den äldre bebyggelsen. 

Den omvärdering av stadens äldre bebyggelse som Stahre och Holmberg tar upp hade alltså 

ännu ej slagit rot hos femtiotalets debattörer i sporthallsfrågan. 

 

Även om debatten tyder på att det fanns en viss osäkerhet i hur sporthallen skulle komma att 

gestaltas arkitektoniskt och i samspel med den omkringgärdande Badhusparken, skingrades 

denna osäkerhet kort efter hallens invigning. Hallandsposten hyllade byggnaden för dess 

moderna arkitektur och hur den harmonierade med dess omgivning. Anmärkningsvärt är även 

att Hallandsposten lyfter fram hur sporthallsbyggnaden kombinerar funktionalistisk form med 

konstnärliga detaljer på ett fördelaktigt sätt. I mitt tycke är detta uttryck för ett humanistiskt 

sätt att se på arkitektur i enlighet med vad Stahre uttrycker. Under 1950-talet existerade de 

humanistiska och rationalistiska idélinjerna i stadsbyggandet sida vid sida. Utvecklingen hade 
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alltså vid denna tidpunkt ännu ej gått till ett övergripande rationalistiskt byggande vilket 

sporthallen är ett exempel på. Byggnaden kombinerade en funktionalistisk form med 

konstnärliga utsmyckningar av erkända konstnärer såväl in- som utvändigt och kombinerade 

på detta sätt det rationalistiska med det humanistiska.  

 

Det finns dock en tendens i debatten till att utvecklingen gick emot en mer rationalistisk syn 

att se på arkitektur. Detta ger konstkritikern Torsten Bergmark exempel på då han menade att 

sporthallen inte var betjänt av dekor och utsmyckningar, eftersom byggnaden i sig utgjorde ett 

konstverk i sin funktionsbetingade form. Bergmarks inställning kan spåras till själva 

grundtanken i funktionalismen som just menade att det estetiska egenvärdet var förkastligt 

och att god form istället kommer ifrån det funktionsdugliga. 

 

En fråga man kan ställa sig i sammanhanget är om sporthallen skulle ha betraktats mindre 

positivt om byggnaden inte hade kombinerat den funktionalistiska formen med dekorativa 

inslag. I den utveckling som Stahre beskriver ledde den genomrationalistiska idélinjen i 

stadsbyggandet till inhumana och avhistoriserade miljöer. Kanske hade sporthallen betraktats 

som den befarade främmande byggnadskroppen i parkmiljö om de humanistiska, konstnärliga 

inslagen inte funnits med i bilden. 

 

Av min undersökning att döma har sporthallsfrågan inte gett upphov till tvistemål mellan de 

politiska blocken. Däremot tyder insändarmaterialet på ett omfattande folkligt engagemang i 

frågan om sporthallens placering. I jämförelse med byalagen i Stockholm som växte fram 

under 1960-talet kan engagemanget i stadsbyggnadsfrågor i Halmstad även ses som före sin 

tid. 
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