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Abstract

Uppsatsen handlar om historiebruket vid Halmstads 700-årsjubileum 2007. Syftet med uppsatsen är 

att öka medvetenheten kring hur man använder historia och att ta reda på vilken historia som 

förmedlades till Halmstadsborna under 700-årsjubileet och vilket historiebruk det speglar. 

Materialet som ligger till grund för undersökningen är den officiella jubileumsboken Epoker och 

händelser i Halmstad (2006) och maj- och junimånad ur två lokala tidningar, Hallandsposten och 

Hallands Nyheter. En kvalitativ textanalys tillsammans med Klas-Göran Karlsson typologi om 

historiebruk med Ulf Zanders tillägg har använts för att analysera källmaterialet. Undersökningen 

visar att det var främst Halmstads tidiga historia fram till 1600-talet som förmedlades och att det 

existentiella historiebruket var det dominerande historiebruket. 

Nyckelord: Halmstad, historiebruk, stadsjubileum, Vågspel, 700 år. 
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1 Inledning

Den 31 maj 2007 klockan 13.07 ringde alla kyrkklockorna i S:t Nikolai kyrka i Halmstad. 

Klockringningen var startskottet för det fyra dagar långa firandet av Halmstads 700-årsjubileum 

som stad. Under de fyra dagarna kunde jubileumsfirarna hälsa på i medeltidsbyn som arrangörerna 

byggt upp vid idrottsanläggningen Örjans vall för att få en känsla av hur Halmstad hade kunnat se 

ut för 700 år sedan. Besökarna kunde hälsa på i både sekelskiftestiden och 1960-talet i Norre Katts 

park. Betalande passagerare fick följa med på rundturer i båten Paddan på Nissan och på så vis få 

ett annat perspektiv på staden och om kvällarna visades det väldiga skådespelet Panta Rei där flera 

hundra personer deltog. Allt detta tack vare att hertig Kristoffer av Halland och Samsö utfärdat ett 

privilegiebrev för staden år 1307.1 

Lokalpressen rapporterade om firandet, en tidning hade till och med en jourhavande reporter 

stationerad i medeltidsbyn. Räckte inte mediernas rapportering för att stilla historieintresset kunde 

den intresserade läsa vidare om stadens historia i jubileumsboken Epoker & händelser i Halmstad 

(2006). Den här uppsatsen handlar om just detta, vilken historia som förmedlades till  

Halmstadsborna under 700-årsjubileet 2007. Både lokalpressen och jubileumsboken har undersökts 

för att ta reda på vilken historia som förmedlades och i vilket syfte.  

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vilken historia och vilken typ av historiebruk som 

förmedlades till Halmstadsborna under 700-årsjubileet. På så sätt vill jag bidra till att öka 

medvetenheten kring hur man använder sig av historia i olika syften. Men syftet med uppsatsen är 

också att bidra till forskningen kring historiebruk och historiens betydelse vid minnesdagar och 

ceremonier. I dagsläget finns det ingen forskning om Halmstads 700-årsjubileum. Dessutom är just 

forskning om historiebruk vid jubileer något som har efterlysts i tidigare forskning.2 

Frågeställningarna som den här uppsatsen bygger på är:

– Vilken historia förmedlades till Halmstadsborna under 700-årsjubileet genom lokalpressen 

och jubileumsboken?

– Vilket typ av historiebruk speglar materialet?

1 Halmstads 700 AB, 2007, 26 maj, s. 18-19.
2 Zander, 2001 s. 47. 
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1.2 Material och metod

Under jubileumsåret 2007 anordnades tre stora evenemang i Halmstad för att fira stadens 700-

årsjubileum, det historiska firandet som kallades för Vågspel, marinfestivalen Baltic Sail och den 

internationella golftävlingen Solheim Cup. Då detta är en uppsats i historia är det bara det historiska

firandet Vågspel samt månaden före och efter Vågspel som undersöks.

Eftersom uppsatsen går ut på att ta reda på vilken historia som förmedlades till Halmstadsborna 

så har material från de två lokala dagstidningar, Hallandsposten och Hallands Nyheter och dessa 

tidningars bilagor valts ut. Jag har valt de två tidningarna eftersom de når ut till många 

Halmstadsbor, men också många Hallandsbor. Hallandsposten rapporterar främst nyheter från 

Halmstad, Laholm och Hylte kommuner och är liberalt oberoende. Hallands Nyheter rapporterar 

nyheter från området kring Falkenberg och Varberg och har ingen uttalad politisk prägel, men 

räknas ändå som en centerpartistisk tidning.3 Eftersom tidningarna skiljer sig på så sätt lämpar det 

sig bra att jämföra de båda med varandra och det övriga materialet för att se om rapporteringen 

skiljer sig åt. 

Ur dessa två tidningar ligger fokuset på de artiklar, reportage, insändare och annonser som 

handlar om 700-årsjubileet och som publicerades under maj och juni 2007. Då jubileet inföll 31 maj

till 3 juni, alltså precis vid månadsskiftet maj-juni, ger avgränsningen i tid ett material som speglar 

både före, under och efter. Då det är historiebruket och historien vid 700-årsjubileet som undersöks 

har alla nummer av Hallandsposten och Hallands Nyheter under den valda tidsperioden granskats 

då det inte finns något lämpligt sökord för en sökning i tidningarnas digitala arkiv. Under 

granskningen har artiklar och liknande som har koppling till både 700-årsjubileet och historia valts 

ut. Sammanlagt blev det ca 50 artiklar. 

Utöver tidningsmaterialet undersöks också jubileumsboken Epoker & händelser i Halmstad 

med Daniel Borgman som redaktör. Boken publicerades ett halvår innan 700-årsjubileet, i december

2006. Den har valts ut eftersom det är den officiella jubileumsboken och eftersom det är en 

historiebok. 

Att materialet eventuellt är tendensiöst på olika sätt, med politiska agendor, subjektiva författare

med mera, är ett källkritiskt problem men i denna uppsats utgör det inget hinder. Undersökningen 

här går ut på att ta reda på vad som förmedlades oavsett om det är tendensiöst eller inte.

Med en kvalitativ textanalys undersöks tidningsmaterialet och jubileumsboken för att urskilja 

olika historiska händelser, värderingar och olika typer av historiebruk. Historiebruket urskiljs ur 

materialet med hjälpa av typologin om historiebruk4. De två dagstidningarnas material jämförs 

3 Hallandsposten, 2013, Om hallandsposten; Hallands Nyheter, 2013, Om Hallands Nyheter.
4 Se delkapitel 1.3 Teoretiskt ramverk.
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sedan med varandra för att se eventuella skillnader i rapporteringen och bruket av historia. 

Dagstidningarnas material jämförs också med jubileumsboken för att även här visa på skillnader 

och likheter då jubileumsboken är den officiella historieboken kopplat till jubileet och en eventuell 

källa för inspiration för journalisterna vid tidningarna. Till sist ställs också allt material mot 

historisk referenslitteratur för att upptäcka icke-bruk av historia.

1.3 Teoretiskt ramverk

För att undersöka historiebruket används Klas-Göran Karlssons typologi om historiebruk som han 

presenterade och använde sig av i sin avhandling om Sovjetunionen. Historikern Ulf Zander har 

också använts sig av Karlssons typologi i sin avhandling, men då utvecklat den på vissa punkter. 

Därför används Karlssons typologi med Zanders tillägg.5 

Det Karlsson har gjort är att han har delat upp historiebruket i fem olika typer. Dessa fem typer 

är det vetenskapliga historiebruket, det existentiella historiebruket, det moraliska historiebruket, det 

ideologiska historiebruket och till sist icke-bruket av historia.6 Det vetenskapliga historiebruket 

handlar om att upptäcka och rekonstruera historia. Det är historikerna som gör dessa upptäckter och 

det är också upp till de att källkritiskt granska det nya materialet och sätta det till redan upptäckt 

kunskap om det förflutna.7 Karlsson skriver att det vetenskapliga historiebruket är professionaliserat

och att man skiljer mellan det vetenskapliga och det icke-vetenskapliga som ”uppfattas som 

synonymt med missbruk av historia”8.

Det existentiella historiebruket handlar om individuella och kollektiva identiteter och minnen. 

Med det historiebruket skapas och förankras ett större sammanhang och en större gemenskap. 

Denna typ av historiebruk är beroende av att det finns en levande historia i samhället, och det 

existentiella historiebruket förekommer ofta i samhällen där det sker stora förändringar, såsom krig 

eller en snabb modernisering.9 Ulf Zander skriver också att ” den [det existentiella historiebruket] 

kommer till uttryck i symbolfyllda riter och ceremonier som historiska jubileer och 

monumentinvigningar”10.

Det moraliska historiebruket handlar om upptäckt eller återupptäckt av en viss historia.11 Den 

liknar på så vis det existentiella historiebruket men det moraliska är mer kritiskt inriktad och verkar 

5 Karlsson, 1999; Zander, 2001. 
6 Karlsson, 1999, s. 57.
7 Karlsson, 1999, s. 57-58.
8 Karlsson, 1999, s. 58.
9 Karlsson, 1999, s. 59.
10 Zander, 2001, s. 54. 
11 Karlsson, 1999, s. 59.
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för att lyfta fram den historia som inte finns levande i samhället. Zander skriver att ”den moraliska 

indignationen riktas mot dominerande samhällsgrupper och/eller den förhärskade tolkningen av det 

förflutna”12.

Det ideologiska historiebruket går ut på att uppfinna och konstruera ett historiskt sammanhang 

för att legitimera en viss politik eller en historisk utveckling.13 Till det ideologiska historiebruket hör

också det politiska historiebruket menar Zander eftersom båda används för att legitimera. Men det 

finns en betydande skillnad då det ideologiska historiebruket används på en högre generell nivå än 

det politiska historiebruket som applicerats på mer konkreta händelser och scenarier.14 

Det sista av de fem historiebruken är icke-bruket av historia. Det kan användas på två sätt. För 

det första kan historia helt enkelt anses om ointressant av någon anledning och får därför inte så 

stort utrymme i samhället. För det andra kan man medvetet inte använda sig av historia. Vill man 

till exempel förtrycka en grupp i samhället eller ta avstånd till en viss tidsperiod i det förflutna som 

inte passar ens syften så är icke-bruket av gruppens eller tidsperiodens historia ett sätt att använda 

den typen av historiebruk.15 

Utöver dessa fem typer så diskuterar både Karlsson och Zander att det kan finnas fler typer av 

historiebruk också. Två exempel som de båda tar upp (förutom det politiska historiebruket) är det 

pedagogiska historiebruket som handlar om historia som en läroprocess och det kommersiella 

historiebruket där historia fungerar som inkomstbringande och styrs av ett vinstintresse.16 

1.4 Tidigare forskning

En av de allra första som skrev om historiebruk var Friedrich Nietzsche och på hans tankar bygger 

Klas-Göran Karlsson vidare med sin avhandling Historia som vapen: Historiebruk och 

Sovjetunionens upplösning 1985-1995 som publicerades 1999. Det är i denna avhandling som han 

presenterar sin typologi om de fem typerna av historiebruk som presenterats ovan och som han 

också använder sig av för att undersöka hur historiebruket såg ut i forna Sovjetunionen. Han 

kommer fram till att det ideologiska historiebruket har haft en dominerande ställning i 

Sovjetunionen, men att den historia som det historiebruket erbjuder håller på att luckras upp mer 

och mer.17 Två år senare publicerades Ulf Zanders avhandling Fornstora dagar, moderna tider: 

bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte (2001) där han har gjort en 

12 Zander, 2001, s. 55. 
13 Karlsson, 1999, s. 57, 59.
14 Zander, 2001, s. 56. 
15 Karlsson, 1999, s. 60. 
16 Karlsson, 1999, s. 60-61; Zander, 2001, s. 57. 
17 Karlsson, 1999, s. 278-283.
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liknande undersökning som Karlsson, fast fokuserat på Sverige istället för Sovjetunionen och på 

historiebruk under ett helt sekel istället för ett decennium. Zanders resultat visar att i Sverige, i 

likhet med Sovjetunionen, har det ideologiska historiebruket haft en stark ställning tillsammans med

det existentiella och det moraliska historiebruket.18 Vad som är så intressant med Zanders 

avhandling är att det sträcker sig över så lång tid och visar därmed på hur historiebruket förändras i 

takt med att samhället förändras.

En annan som också skrivit om historiebruk är Peter Aronsson med sin bok Historiebruk – att 

använda det förflutna (2004). Syftet med hans bok är att i likhet med Zander visa på hur 

historieanvändningen har förändrats samt att ge läsaren verktyg för att reda ut problem kring 

historiebruk.19 Då Aronsson inte undersöker något specifikt i sin bok är den mer diskuterade och 

filosofisk än Zander och Karlssons avhandlingar.

Aronsson finns också representerad i tidskriften Historisk tidskrift som kom ut med ett 

temanummer år 2002 helt tillägnat forskningen kring historiebruk. Där skriver han om hur 

förhållandena är i Norden gällande politik, historievetenskap och -kultur. En intressant sak med 

artikeln är att han skriver att under 1990-talet så har historia som professionellt ämne fått mindre 

och mindre betydelse, men det samma gäller inte för historia som allmänintresse. Detta har att göra 

med de stora förändringar som skedde under 1990-talet med globalisering, murens fall med mera 

och att allmänheten då vände sig till historieämnet för att möta det nya.20 

När det gäller historiska stadsjubileer så har Johan Samuelsson skrivit ett kapitel om det i hans 

licentiatuppsats Staden gör historia: Kulturarv, museum och berättelse i Eskilstuna 1959-2000 

(2004) i ekonomisk historia. Hans uppsats går ut på att undersöka kulturarvsförvaltningens 

betydelse i Eskilstunas kommun och eftersom staden 1959 firade 300 års-jubileum finns ett kapitel 

som redogör för det åtta dagar långa stadsjubileet. Han skriver att monument, kulturreservat och 

utställningar invigdes, kungen kom på besök, kantater framfördes och fyrverkerier avfyrades. Stor 

vikt lades vid den industriella och hantverksmässiga utvecklingen i Eskilstuna och det poängterades

att det var männen som byggt staden. Samuelssons undersökning skiljer sig i från denna då han 

främst tittat på en kommunalverksamhet och utgått från protokoll och officiella dokument.21 

Ceremonier av olika slag har ofta stor betydelse för samhället. Malin Grundberg har i sin 

avhandling Ceremoniernas makt (2005) undersökt de olika kungliga ceremonier under Vasatiden 

18 Zander, 2001, s. 460-465.
19 Aronsson, 2004, s. 14. 
20 Aronsson, 2002, s. 194-195. Utöver Aronssons artikel finns också artiklar om nationsbygget i Finland, historiebruket

och bilden av skotten i Ådalen 1931, vilken roll tv spelade för historiebruket i Danmark och hur det kollektiva 
minnet och historiemedvetandet påverkar varandra. Där finns också debattartiklar och recensioner där bland annat 
Zanders avhandling recenseras av Claus Bryld som är mycket positiv till Zanders avhandling. 

21 Samuelsson, 2004, s. 39-68.
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såsom Gustav Vasas begravning, Erik XIV:s kröning och drottning Kristinas abdikation med flera. 

Grundberg skriver att både världsliga och religiösa ceremonier användes för att legitimera och 

överföra maktinnehavet och säkra den politiska kontrollen. Då det förr i tiden var få som var 

läskunniga var det visuella i de olika ceremonierna avgörande för att nå ut med budskapet till så 

många som möjligt.22 Läskunnigheten i Halmstad 2007 är inte den samma som läskunnigheten 

under Vasatiden, så därför skiljer sig undersökningarna åt i och med att jag har fokuserat på det 

skrivna ordet i denna uppsats. Men det handlar fortfarande om en typ av ceremoni som har 

utvecklats över många år. 

2 Bakgrund

För att ge en referensram som är nödvändig till undersökningen av historia vid 700-årsjubileet följer

nedan en kort redogörelse för de första århundraden av Halmstads historia baserat på Boken om 

Halmstad (1987) av Eric Hägg, Halmstad i årtal (2011) av KB Bjering och första delen i 

trebandsverket Halmstads historia: del 1 Den danska tiden (1968) av Sven A. Nilsson (red.). 

Därefter följer en kort bakgrund till Halmstads tidigare stadsjubileum och till 700-årsjubileet.

2.1 Halmstads tidiga historia

Första gången Halmstad omnämns i text är på 1230-talet i kung Valdemars jordebok, sedan följer 

några fler omnämnanden under 1200-talet; gåvobrev på 1240-talet, påvligt brev på 1260-talet och 

kärleksbrev på 1270-talet. Det, tillsammans med att det fanns ett dominikanerkloster i Halmstad, 

tyder på att det fanns en fungerande stad redan innan privilegiebrevet utfärdades 1307. 

Dominikanorden är en tiggarorden som etablerar sig i städer då de behöver dessa för att försörja sig.

Men 1307 utfärdade hertig Kristoffer av Halland och Samsö (senare kung Kristoffer II av Danmark)

ett privilegiebrev för Halmstad, vilket gjorde staden till en juridiskt officiell stad.23 

Det Halmstad som hertig Kristoffer utfärdade rättigheter till låg inte på samma plats som dagens 

Halmstad. Det låg några kilometer norrut längs Nissan och på Halmstads nuvarande plats låg en 

stad som hette Broktorp som också fick ett privilegiebrev av samma Kristoffer år 1322. Någon gång

under 1320-talet så slogs de två ständerna ihop. Halmstad flyttades ner till Broktorp, namnet 

Halmstad togs med och det lilla samhället som blev kvar vid Nissan i norr döptes till Övraby (den 

övre byn). Den ”nya” staden Halmstad på dess nuvarande plats fick 1327 ett privilegiebrev av den 

22 Gundberg, 2005, s. 17. 
23 Hägg, 1987, s. 9-12; Halmstads historia, 1968, s. 13-16.
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nyblivna hertig Knut Porse av Halland och Samsö.24 Efter det har Halmstad fått ett 10-tal 

privilegiebrev av olika regenter, både danska och svenska.25 

Under resten av 1300-talet och hela vägen inpå 1500-talet så befästs Halmstad gradvis mer och 

mer med bland annat vallgravar och palissader. Halmstad var en viktigt stad under medeltiden, 

befolkningsmängden var ca 600 något som gjorde Halmstad till västkustens största stad. Under 

Kalmarunionen hölls nio unionsmöten i Halmstad tack vare stadens goda förbindelser både till land 

och sjöss.26 Halmstad har på grund av detta fått uppleva många erövringsförsök. Efter 

Kalmarunionens upplösning försökte bland annat den svenska kungen Erik XIV år 1563 erövra 

Halmstad under det nordiska sjuårskriget (1563-1570), något som inte lyckades. Däremot brände 

den svenska militären ner Övraby, av vilket idag bara finns en kyrkoruin kvar. Tre år senare gjorde 

fältöversten Klas Kristensson ett nytt försök att inta staden med samma resultat.27 Under slutet av 

1500-talet hade det blivit tydligt hur viktig Halmstad var för Danmark och att staden behövde ett 

bättre beskydd. Kung Christian IV av Danmark lät därför bygga en stort befästningsverk kring 

staden. Sju år tog bygget och 1605 var allt klart. I samband med att befästningen byggdes 

planerades ytterligare ett stort bygge i staden och det var slottet. Christian IV ville bo ståndsmässigt 

när han besökte staden och renässansslottet stod färdigt i början av 1619. En kort tid efter att slottet 

stod färdigt träffades Christian IV och den svenske kungen Gustav II Adolf där för att betala 

Älvsborgs lösen då danskarna hade erövrat fästningen under Kalmarkriget (1611-1613). Ett halvår 

efter kungamötet drabbades Halmstad av en stor stadsbrand och hela den medeltida staden brinner 

ner förutom några få stenhus, S:t Nikolai kyrka och den nybyggda befästningen. Christian IV passar

då på att anlägga en ny, modern stad och Halmstadsborna får inte bygga upp sina hus igen för än 

Christian har godkänt den nya stadsplanen.28

Kring mitten av 1600-talet blir Halland och Halmstad svenskt. Det börjar med att Sverige tar 

Halland som pant i 30 år efter freden i Brömsebro och efter freden i Roskilde blir Halland definitivt 

svenskt. 31 år efter freden i Roskilde står slaget vid Fyllebro strax söder om Halmstad och några 

månader senare försöker den danske kungen Christian V belägra staden men misslyckas. Detta är 

det sista erövringsförsöket Halmstad fått uppleva. När Danmark och Sverige sedan sluter fred i 

Lund år 1679 och Halland förblir svenskt är inte Halmstad utsatt på samma sätt längre. Därför 

bestämmer den svenska regeringen på 1700-talet att den fallfärdiga befästningen kring stadens ska 

rivas. Bara Norre Port (den norra porten) blir kvar på grund av juridiska teknikaliteter.29 

24 Hägg, 1987, s. 12-14. 
25 Bjering, 2011, s. 13-14.
26 Hägg, 1987, s. 15-16.
27 Hägg, 1987, s. 16-18; Bjering, 2011, s. 28-30.
28 Hägg, 1987. s. 19-25.
29 Hägg, 1987, s. 35; Bjering, 2011, s. 30-37, 110.
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2.2 Halmstads stadsjubileum

Inför 700-årsjubileet så ställdes frågan om Halmstad hade firat 600-årsjubileum år 1907. Svaret på 

den frågan är att det gjorde man inte. På den tiden kände historikerna till privilegiebrevet från 1307 

och man ansåg att det var historiskt viktigt, men inte så viktigt att Halmstad skulle ställa till med ett 

stadsjubileum. Det fanns nämligen ett annat årtal som historikerna tyckte var viktigare för 

Halmstads historia, nämligen år 1277 då Halmstad förvisso saknade privilegier men låg på sin 

nuvarande plats och finns avbildat på en karta som en stad kring en befästning. Man trodde att 

staden hade flyttats till den nuvarande platsen på 1250-talet, men inte från dagens Övraby utan från 

Nissans västra strand. Det uppdagades under första halvan av 1900-talet hur det egentligen låg till. 

Det visar sig att kartan som uppgifterna grundats på var en karta över hur man trodde att platserna i 

Halland och Skåne som finns omnämnda i kung Valdemars jordebok var placerade kring 1300. I 

och med detta blev privilegiebrevet viktigast.30 

På grund av den nya kunskapen bestämde sig politikerna i Halmstad därför för att fira 

stadsjubileum den 31 maj 1957 istället då det var 650 år sedan hertig Kristoffers privilegiebrev 

utfärdades. Det var stadsfullmäktiges ordförande Ernst R. Andersson som hade föreslagit att det 

skulle hållas en minneshögtid i S:t Nikolai kyrkan vid Stora torg och så blev det också. Programmet

bestod av sång, musik, psalmsång och tal av stadsfullmäktiges ordförande Andersson och 

kyrkohedern Knut Norborg. Anderssons tal fokuserade främst på historiska händelser i Halmstad 

såsom flytten från Övraby, de två andra privilegiebreven, det medeltida Halmstad och dess 

invånare, stadens utformning, svenskarnas erövringsförsök, befästningen och freden i Brömsebro. 

Norborgs tal handlade om S:t Nikolai kyrka som alltid haft en central plats i staden. Han talade 

också kort om de historiska personer som ligger begravda i kyrkan och Hallands tillhörighet till 

Danmark. Halmstad uppvaktades också av den danska vänorten Gentofte, Hallands övriga städer 

genom Varbergs stadsfullmäktiges ordförande samt den finska vänorten Hangö.31 

Liksom 650-årsjubileet grundar sig jubileet 2007 på privilegiebrevet utfärdat av hertig Kristoffer 

år 1307. Men där upphör likheterna mellan de två jubileerna. 650-årsjubileet får ses som ett ganska 

litet och anspråkslöst jubileum om man jämför med samtida jubileum så som Eskilstunas 300-

årsjubileum 1959.32 Inför 700-årsjubileet bildade Halmstad kommun bolaget Halmstads 700 AB 

som idag går under namnet Halmstad & Co AB. Bolaget har som uppdrag att marknadsföra 

Halmstad, arrangera evenemang och driva turistservice.33 Med en budget på 45 miljoner kronor för 

åren 2006-2008 är det Halmstads 700 AB som stod bakom de tre stora evenemangen Vågspel (det 

30 Nilsson, 2003, s. 21-24.
31 ”Ett 650-årsminne”, 1957, s. 7-13.
32 Samuelsson, 2004, s. 39-68; se kapitel 1.4 Tidigare forskning.
33 Halmstad kommun, 2013, s. 1-2. 
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historiska stadsjubileet), marinfestivalen Baltic Sail och golftävlingen Solheim Cup.34 Det är det 

bolaget som är avsändare till de officiella annonserna i lokalpressen och de som har planerat hela 

jubileet.

3 Jubileumsboken

Jubileumsboken Epoker och händelser i Halmstad (2006) är skriven av artikelförfattarna Henry 

Bengtsson, Daniel Borgman, KB Bjering, Lennart Charlie, Göran Hallberg, Bo Keck, Björn 

Petersen, Erik Rosengren och Linda Sturesson med Daniel Borgman som redaktör. Boken är 

utgiven av Halmstads 700 AB och trycktes i 5000 exemplar. Boken består av 21 kapitel och är 

kronologiskt upplagd. Nedan presenteras alla kapitlen utifrån bokens kronologi med fokus på 

innehållet och vilken typ av historiebruk de speglar.35 

Redan i förordet till boken kan man ana ett historiebruk. Det är undertecknat av Ingegärd 

Sahlström, ordförande för Halmstad 700 AB och Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande. 

Där står det att Halmstad är bland de äldsta städerna i Sverige och att staden inger respekt med sina 

700 år. Detta kan tolkas som det ideologiskt bruk av historia då det legitimerar Halmstads historiska

betydelse genom att på peka att Halmstad är så pass gammal.36 

3.1 Tidigmodern tid och tidigare

Boken inleds med två kapitel som heter ”Halmstads stadsvapen” och ”Namnet Halmstad” skrivna 

av Björn Petersen respektive Göran Hallberg. De två kan närmast liknas vid ett vetenskapligt 

historiebruk då de bara redogör för hur stadsvapnet och namnet har kommit till och olika teorier 

kring dessa.37

Hela nästa kapitel är tillägnat Övraby, den plats norrut längs Nissan där Halmstad låg från 

början. Fokuset i kapitlet ligger på att redogöra för de arkeologiska fynd som har hittats i anslutning

till Övraby och om relationen till de omkringliggande byarna. Det poängteras i kapitlet att där fanns

en stad innan privilegiebrevet 1307 och att bebyggelsen vid Övraby sträcker sig tillbaka till 1100-

talet.38 

”Vikingaslaget vid Halmstad 1062” heter kapitel tre och handlar om vikingatiden. Kapitlet 

34 Kindstedt, 2007, 18 maj, s. 11.
35 Epoker och händelser i Halmstad, 2006, s. 2, 7-8.
36 Epoker och händelser i Halmstad, 2006, s. 4.
37 Petersen, 2006, s. 10-11; Hallberg, 2006, s. 12-15.
38 Carlie, 2006, s. 16-23.
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handlar om ett stort vikingaslag som ägde rum mellan den danske och den norske kungen där 

Nissan möter havet. Slaget finns endast dokumenterat i fyra isländska sagor vilket är anledningen 

till varför vikingaslaget inte ges något större utrymme i referenslitteraturen.39 Trovärdigheten i dessa

källor diskuteras i kapitlet men rättfärdigas genom att visa på att vid några tillfällen har sagorna 

stämt överens med verkligheten, som till exempel att den danske kungen Sven Estridsen verkligen 

var halt. I inledningen till kapitlet poängteras dessutom att Halmstad ”var en viktigt del av det 

danska riket [under vikingatiden]”40 då det var från Halland som de danska vikingarna fick järn och 

skog för att tillverka vapen och skepp och att en del av de danska vikingarna som erövrade 

Normandie och drog fram i England, Irland och Frankrike kom från Halland. Varför detta inte lyfts 

fram i andra skildringar om vikingatiden förklarar författaren med att det är svensk vikingatid man 

fokuserar på i Sverige och inte dansk som den halländska vikingatiden räknas till.41 Detta kapitel 

ger uttryck för ett ideologiskt historiebruk, genom att använda sig av källkritiskt tveksamma källor 

har författaren konstruerat en bild av vikingatiden som en glansperiod i den halländska historien. 

Nästa kapitel ”Halmstads arkeologi” tar sin utgångspunkt i arkeologin som titeln avslöjar. Här 

beskrivs hur staden Halmstad har sett ut fysiskt i Övraby och på dess nuvarande läge. Kapitlet 

avslutas med en beskrivning var Halmstads två kloster, franciskanerklostret S:t Anna och 

dominikanerklostret S:t Katarina, låg och hur de såg ut. Här tar sedan kapitel sex vid och beskriver 

hur munkarnas vardag såg ut och vilken betydelse de hade för Halmstad.42 

Sjunde kapitlet är helt tillägnat privilegiebrev från 1307. Där förklaras vad ett privilegiebrev 

innebär och Halmstad var en fullt fungerande stad redan innan men i och med privilegiebrevet blev 

Halmstad en stad i juridisk mening med rättigheter och skyldigheter.43 Med avstamp i 

privilegiebrevet och 1300-talet fortsätter nästa kapitel ”Vardagsliv i Halmstad” som förklarar hur 

vardagen såg ut för Halmstadsborna under medeltiden och in på tidigmodern tid. Det är den vanliga 

människan och dennes vardag som lyfts fram och det finns särskilda delkapitel som behandlar de 

sociala skillnaderna som rådde i staden, vilken typ av mat folket åt, där finns recept från 1500- och 

1600-talet, hur man såg på sömn och hygien.44 Detta kan ses som ett existentiellt historiebruk då det

skapar ett större sammanhang och koppling till historien då man inser att förr i tiden också var 

tvungen att laga mat och tvätta sig, om än på ett annat vis än idag. Det speglar också ett moraliskt 

historiebruk eftersom det lyfter fram den vanliga människan som inte får särskilt stor plats i 

traditionell historieskrivning bredvid alla kungar, viktiga män och krig. Men kungar, viktiga män 

39 Halmstads historia, 1968, s. 5; Bjering, 2011, s. 28.
40 Borgman, 2006, s. 24. 
41 Borgman, 2006, s. 24-27.
42 Rosengren, 2006, s. 28-36; Borgman, 2006, s. 37-41.
43 Borgman, 2006, s. 42-43.
44 Borgman, 2006, s. 44-53.
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och krig har också en plats i den här historieboken. De fyller de två nästkommande kapitlen, ”Under

belägringen 1563” och ”Fästningsstaden”. De kapitlen handlar om belägringen av staden under 

nordiska sjuårskriget som sedan övergår i en beskrivning av hur fästningsstaden Halmstad har sett 

ut.45

Krigen och den mansdominerade världen lämnas sedan för att återgå till en typ av moraliskt 

historiebruk då kapitel elva ”När häxbålen brann”, berättar om en av de häxprocesser som ägde rum

i Halmstad under 1600-talet. Det berättar om Johanne Tusindkierlings rättegång och hur hon blev 

dömd till döden genom att brännas på bål på Galgberget. Kapitlet berättar att det var främst de 

fattiga kvinnorna ur de lägre samhällsklasserna som blev utpekade som häxor och att genom att 

lyfta fram häxberättelser som den här om Tusindkierling är enda sätt som de tar plats i historien.46 

Att fokus i jubileumsboken ligger på å ena sidan krigshändelser och krigsrelaterade saker och å 

andra sidan den lilla människan och vardagslivet blir tydligt då det återigen går från utsatta kvinnors

vardag till två ytterligare kapitel om krig. Det första redogör för den spionkarta som ritades över 

Halmstad 1644 av den svenske generalkvartermästaren Olof Örnehufvud och det andra kapitlet 

heter ”Slaget vid Halmstad 1676”.47 

3.2 Modern tid och senare

Det är inte bara Halmstadshistorikernas bild av Halmstad som presenteras i jubileumsboken. I 

kapitel fjorton ”Utomstående betraktare” finns det tretton ögonvittnesskildringar av staden mellan 

åren 1658 till och med 1938 alla gjorda av män förutom en som benämns som ”okänd dansk 

resenär”48. Det som lyfts fram i dessa ögonvittnesskildringar är till övervägande del positivt och 

berättar om fisket och laxen, kusten och Nissan, stadens korsvirkeshus, befästningen och hur vacker

staden är: ”... knappast finnes väl någon svensk stad hvars första anblick är mer inbjudande”49. 

Historiebruket som ögonvittnesskildringarna speglar är ett ideologiskt bruk av historia då 

redaktören har valt att lyfta fram vissa citat. Valet av citat har varit kopplat till den positiva bild av 

Halmstad som jubileumsboken vill förmedla och på detta vis förankras det också historiskt. 

Att närheten till havet och Nissan har spelat stor roll för Halmstads historia är lätt att förstå och 

kapitlet som följer beskriver Halmstad som sjöfartsstaden. Fokuset ligger på 1800-talet och de 

tekniska insatser som gjorts för att förbättra Halmstads förutsättningar som en sjöfartsstad, men 

45 Borgman, 2006, s. 54-63; Borgman, 2006, s. 64-67.
46 Borgman, 2006, s. 68-75.
47 Borgman, 2006, s. 76-77; Borgman, s. 78-80.
48 Roth, 2006, s. 84. 
49 Roth, 2006, s. 84.
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också vilka typ av varor man fraktat från Halmstad hamn och vilka bolag som varit viktiga.50 Något 

annat som var av stor betydelse under 1800-talet var industrialiseringen som kapitel sexton 

”Moderniseringen av Halmstad” tar upp. I Halmstad spelade familjen Wallberg en viktigt roll för 

industrialiseringen. Att det är männen i familjen Wallberg och att det är männens historia förklarar 

författaren eftersom kvinnor var inte myndiga på den här tiden och fick inte driva egen 

affärsverksamhet. Förutom Wallbergs olika industrier var de två bryggerierna en stor del av stadens 

identitet.51 

Men industrialiseringen förde inte bara bra saker med sig vilket nästföljande kapitel visar på. Där

skrivs det om brädgårdskravallerna som ägde rum i Halmstad 1931 mellan strejkande arbetare, 

strejkbrytare och arbetsgivarna. Författaren likställer händelsen med skotten i Ådalen samma år 

bortsett från att ingen blev dödad i Halmstad. Kapitlet redogör sedan i detalj vad som hände under 

de sex dagar i april då händelsen utspelade sig.52 Detta uttrycker två olika typer av historiebruk. Det 

första det vetenskapliga bruket och det andra är det moraliska historiebruket då författaren lyfter 

fram arbetarklassen. 

I och med industrialiseringen och framväxten av en arbetarklass så började Halmstadsborna att 

idrotta organiserat, det kan man läsa i det artonde kapitlet ”Från spade till boll”. Där tas bland annat 

gymnastikens, simningens, fotbollens, ridsportens och golfens historia upp, med tyngdpunkten på 

fotbollen.53 Kapitlet ger exempel på ett ideologiskt historiebruk då förekommer en del formuleringar

i stil med: ”vilket gjort Halmstadtravet till en av landets ledande travbanor”54 och ”Staden kan bland

annat stoltsera med Flygstadens golfbana som är Europas enda bana för spelare med 

funktionshinder”55. Författaren vill etablera bilden av Halmstad som idrottsstaden genom att 

förankra idrottsutövandet i historien.

Det nittonde kapitlet handlar om stadens olika byggnader och hus. Som med all annan 

historieskrivning om Halmstad börjar det med en kort återblick till Övraby och Övraby kyrkoruin 

som är det enda som finns kvar av det tidigaste Halmstad. Sedan beskrivs industriområdet 

Slottsmöllan, slottet Sperlingsholm, Norre Port, Halmstads slott, husen kring Stora och Lilla torg 

och till sist Halmstad Högskola och kvarteret Bærtling.56 

Det näst sista kapitlet handlar inte om Halmstad utan om den populära badorten Tylösand strax 

utanför Halmstad. Bakgrunden till namnet Tylösand berättas kort tillsammans med ortens historia 

50 Bjering, 2006, s. 86-95.
51 Bengtsson, 2006, s. 96-103.
52  Borgman, 2006, s. 104-109.
53 Borgman, 2006, s. 110-117.
54 Borgman, 2006, s. 114.
55 Borgman, 2006, s. 115.
56 Petersen, 2006, s. 118-131.
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som fiskeläger och hur det under början 1900-talet blev en mer och mer känd badort.57 

Det sista kapitlet i jubileumsboken, som är det enda som har skrivits av en kvinna, är egentligen 

inte främst ett historiskt kapitlet. Författaren vill istället visa på de sociala skillnader som finns i 

Halmstad, att man kan bo på rätt sida om Nissan (den västra) eller fel sida (den östra). För att visa 

på detta har författaren åkt med buss nummer 20 genom staden. På den västra sidan bor ca 16 % av 

Halmstads utrikesfödda invånare medan på östra sidan bor 86 %. I början av 1900-talet var östra 

sidan av Nissan dominerad av arbetarklassen då man byggde billiga bostäder där medan idag är det 

de med invandrarbakgrund som utmärker sig på östra sidan.58 Detta kapitel speglar ett moraliskt 

historiebruk. Här lyfter författaren fram de som invandrat till Sverige och Halmstad och som annars 

inte är representerad i historieskrivningen. 

4 Lokalpressens rapportering om 700-årsjubileet

Då Hallandsposten och Hallands Nyheter syfte som tidningar bland annat är att sälja så många 

exemplar som möjligt speglar innehållet i dessa ett kommersiellt historiebruk då de rapporterar om 

företeelser kopplade till historia. De speglar också ett pedagogiskt historiebruk då de vill upplysa 

och bjuder in till debatt via insändarsidorna, samt ett politiskt historiebruk då redaktionen använder 

sig av tidningarna för att sprida sin politik, både uttalat och inte. 

Nedan presenteras undersökningen av tidningsmaterialet. Kapitlen är främst uppdelade för att 

tydliggöra vad som skrivits före, under och efter jubileumsdagarna, sedan presenteras innehållet 

tematiskt.  

4.1 Rapportering före 700-årsjubileet

Rapporteringen före 700-årsjubileet handlar främst om förberedelserna inför Vågspel. Eftersom 

Hallandspostens bevakningsområde rör Halmstad och Hallands Nyheter inte gör det är det inte 

konstig att det publicerades ungefär fyra gånger fler artiklar i Hallandsposten än Hallands Nyheter.

4.1.1 Medeltid

Det första man läser om stadsjubileet i Hallandsposten är på första sidan av tidningen den 3 maj. 

Där står det att skolbarnen i Halmstad befolkar den snart färdigbyggda medeltidsbyn. Som en del av

57 Keck, 2006, s. 132-139.
58 Sturesson, 2006, s. 140-146.
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firandet av Halmstad har arrangörerna låtit bygga upp en medeltidsby vid idrottsanläggningen 

Örjans vall, strax utanför Halmstads centrum. Det har de gjort för att visa hur staden kunde hade 

sett ut och fungerat för 700 år sedan. I artikeln står det att fram till själva jubileet börjar, den 31 maj,

kommer  2 300 skolbarn i årskurserna 1 till 6 att besöka medeltidsbyn för att lära sig hur det var att 

leva under medeltiden. Barnen får lära sig tälja, plantera rovor och ta hand om getterna och fåren 

som bor i byn. På eftermiddagarna och under jubileet är också allmänheten välkomna i 

medeltidsbyn. En artikel med i stort sett samma innehåll går också att läsa i Hallands Nyheter 

samma dag.59 Att bygga upp historiska platser på det här sättet som arrangörerna gjort vid Örjans 

vall har varit en viktig del vid olika typer av firanden både nationellt och internationellt.60 Det är en 

sak att läsa om olika historiska epoker i böcker och tidningar, men det är en annan att fysiskt kliva 

in i en rekonstruktion av den tidsepoken. 

Rapporteringen om medeltidsbyn fortsätter i Hallandsposten och i en artikel den 8 maj berättas 

det om hur eleverna i årskurs 3 på Nyhemsskolan håller på att sy medeltida kläder inför sitt besök i 

medeltidsbyn.61 Två veckor senare, den 21 maj, har det blivit tydligt att medeltidsbyn är mycket 

omtyckt av Halmstadsborna. Artikeln heter ”Medeltidsbyn kan överleva” och handlar om de planer 

som Halmstad 700 AB, Hallands bildningsförbund och den nystartade medeltidsföreningen Primus 

Vicus62 har på att låta medeltidsbyn leva vidare efter 700-årsjubileet tack vare dess popularitet och 

möjligheter.63 

En av sakerna som besökarna kommer att kunna se i medeltidsbyn under jubileet är tävlingen för

medeltida kastmaskiner. Med lite drygt en vecka kvar till invigningen av jubileet så publicerar 

Hallandsposten ett reportage om hur det går för eleverna vid Kattegattgymnasiet som står för ett 

tävlingsbidrag, en kastmaskin som ska kunna kasta apelsiner ca 100 meter.64

Att använda medeltidsbyn på detta sätt med låg- och mellanstadieelever samt gymnasieelever är 

främst ett pedagogiskt historiebruk där man använder historia för att lära sig om hur vardagslivet 

kunde ha sett ut förr i tiden. Rapportering kan man se som ett kommersiellt och existentiellt 

historiebruk. Genom att beskriva kort om hur livet ser ut i medeltidsbyn har tidningsläsaren en 

möjlighet att tänka tillbaka på en gången tiden, jämföra det med sin vardag och på så sätt kunna 

sätta saker och ting i ett större sammanhang. 

Det är inte bara vid Örjans vall som besökarna kan känna av medeltiden under 700-årsjubileet. I 

hamnen ska världens största medeltida kogg lägga till rapporteras det den 11 maj i Hallands 

59 Aili, 2007, 3 maj, s. 6-7; Sjöberg, 2007, 3 maj, s. 2.
60 Samuelsson, 2004, s. 46.
61 Magnusson, 2007, 8 maj, s. 12-13.
62 Latin för Den första byn.
63 Jakobsson, 2007, 21 maj, s. 4.
64 Stohr, 2007, 22 maj, s. 8.
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Nyheter och den 22 maj i Hallandsposten. Koggen Tvekamp af Elbogen är en rekonstruktion av en 

kogg från 1390 som hittades vid Skanör. Under firandet kommer fartyget ligga i hamnen samt åka 

ut på kortare turer för betalande passagerare. Det historiebruk som ligger närmast är ett 

kommersiellt historiebruk då den ekonomiska aspekten framhålls som särskilt viktig i artiklarna då 

det påpekas att det är biljettintäkter som gör koggens turer möjliga.65 

4.1.2 Halmstads historiska byggnader och platser

Det finns ett stort intresse för själva staden Halmstad och dess byggnader. I anslutning till 700-

årsjubileet har Björn Petersen skrivit en artikelserie i Hallandsposten som heter ”Hållplats” där en 

av artiklarna faller innanför ramarna för urvalet till denna undersökning, den artikeln heter ”Tydliga

danska avtryck i staden”. Petersen, som jobbar för Kulturmiljö Halland, skriver om maten, språket 

och byggnaderna i staden och hur man kan märka av det danska inflytandet i dessa. Den halländska 

dialekten är tydligt influerad av danskan, grönkålen är ett måste för hallänningen på julbordet och 

många av stadens äldre byggnader är inspirerade av dansk byggnadskultur.66 Detta är en typ av 

moraliskt historiebruk då Petersen vill lyfta fram det danska arvet som annars glöms bort då det 

idag är naturligt att Halmstad och Halland är svenskt. Dryga två veckor senare publicerar 

Hallandsposten ett reportage om Petersens nya bok Visst vill du gå på stadsvandring i Halmstad 

(2007). Den handlar om stadens byggnader, deras historia och anekdoter. 67

Ännu en artikel man hittar i Hallandsposten som har med stadens byggnader att göra. Den 

artikeln är skriven av Lennart Hildingsson. Artikeln ingår i en artikelserie som heter ”700 år i 

bilder” och i just denna artikel har man tagit med en bild från 1960-talet som visar gamla Övre 

tivoliparken med Norre Katts restaurang. Till bilden berättar Hildingsson kort om parken och 

restaurangens historia.68 Artikeln uttrycker ett existentiell historiebruk då det säkert är många av 

Hallandspostens läsare som minns Norre Katts restaurang och som säkert åt där innan den revs och 

som gärna minns yngre dagar. 

65 Jakobsson, 2007, 22 maj, s. 5; Sjöberg, 2007, s. 17.
66 Petersen, 2007, 7 maj, s. 36-37.
67 Holm, 2007, 25 maj, s. 54-55.
68 Hildingsson, 2007, 14 maj, s. 10.
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4.1.3 Panta Rei

”Ett historiskt drag när jubileet firas” lyder rubriken som syftar på musikteatern Panta Rei69 som ska

ges fyra kvällar under jubileet. Vad pjäsen handlar om står inte i artikeln, det står bara att den 

handlar om ”700-åringen Halmstad”70 och att historiska personer ska vara med så som den svenske 

kungen Gustav II Adolf och den danske kungen Christian IV, Smålands karoliner, emigranter och 

strejkbrytare. Dessutom ska moderna maskiner som flygplan och stridsvagnar medverka så man får 

anta att det är ett slags sammanfattning av Halmstads historia som ska framföras med sång och 

musik.71 I en artikel en vecka senare som helt är tillägnad de cirka 300 körsångarna som ska vara 

med i skådespelet står det att pjäsen ”speglar stadens och Nissans historia”72. Både rapporteringen 

och skådespelet är ett kommersiellt bruk av historien då det handlar både om att sälja tidningar och 

föreställningsbiljetter. 

4.1.4 Övrigt om Vågspel

Flera olika tidsepoker uppmärksammas under Vågspel. I Norre Katts park kan besökare resa 

tillbaka i tiden till 1950- och 1960-talen. Dansbana, kysstånd, litet nöjesfält och tidstypisk popmusik

ska skapa stämningen. Men besökare kan resa ännu längre tillbaka i tiden genom att besöka Norre 

Katts park då 1950- och 1960-talen samsas om parken med sekelskiftestiden mellan 1800-talet och 

1900-talen. Där kan man åka häst och vagn, bygga barkbåtar, ha picknick i gräset och lyssna på 

tidstypisk musik i form av en stråkkvartett som spelar kammarmusik.73 Detta är ett existentiell 

historiebruk då lite äldre Halmstadsbor kan minnas sin ungdom i 1960-talet och få känna av 

gemenskapen av att vara uppväxt i en viss tid. Man får också perspektiv på historien genom att 

”besöka” en tid där alla inte hade bil. På så sätt skapas ett större sammanhang.

Två vikingaskepp kommer också till staden under jubileet.74 Det ena är vikingaskeppet Vidfamne.

Skeppet har ingen egentlig koppling till Halmstad annat än att det under 930-talet troligtvis seglade 

mellan Norge och Danmark. Det är byggt efter ett skepp som hittades i Göta älv på 1930-talet. 

Under jubileumsdagarna tar skeppet emot besökare och besättningen berättar om skeppet och 

vikingatiden.75 Att två vikingaskepp kommer till Halmstad är dels ett kommersiellt historiebruk då 

de som äger båten passar på att visa upp den, men dels också ett ideologiskt historiebruk då det 

69 Latin för Allt flyter.
70 Kågström, 2007, 4 maj, s. 42. 
71 Kågström, 2007, 4 maj, s. 42-43; Holm, 2007, 10 maj, s. 42-43. 
72 Holm, 2007, 10 maj, s. 43.
73 Kågström, 2007, 22 maj, s. 35. 
74 Jakobsson, 2007, 22 maj, s. 5.
75 Lindahl, 2007, 25 maj, s. 22-23.
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liksom jubileumsboken kan ge Halmstadsborna en missvisande bild av Halmstads historia genom 

att fästa för mycket fokus vid en epok som mest troligt inte var så stor betydelse.

Varför Halmstad firar 700-årsjubileum förklaras första gången i källmaterial den 3 maj i 

Hallandsposten. Med en liten notis med rubriken ”Stadens anfader” förklaras det att den 31 maj 

utfärdade hertig Kristoffer av Halland och Samsö det äldsta bevarade privilegiebrevet som vi 

känner till idag. På grund av detta ska hela Halmstad bli en ”stor historisk- och kulturell festplats”76.

Hertig Kristoffer och privilegiebrevet återkommer sedan i de flesta av Halmstads 700 AB:s 

officiella annonser inför firandet. Där står det: ”Varför firar vi 700 år? Vi har den danske hertigen 

Kristoffer av Halland och Samsö att tacka för att vi i år fyller 700 år. Det var nämligen den 31:e 

[sic] maj 1307 som hertigen gav Halmstad sitt privilegiebrev och därmed föddes staden Halmstad. 

Det ska vi självklart fira, välkommen på en sjudundrande fest!”77. När det börjar närma sig själva 

jubileumsdagarna så publiceras det fler och fler programannonser av Halmstads 700 AB i 

Hallandsposten som beskriver vad som ska hända under 31 maj till 3 juni på de olika stationerna 

som Vågspel är uppbyggt av.78 I Hallands Nyheter publiceras inga annonser, men däremot en artikel

som berättar kortfattat vad som kommer att hända och vart.79

4.2 Rapportering under 700-årsjubileet

Rapporteringen om Vågspel under själva jubileumsdagarna är enbart positiv. Hela staden är en 

festplats och firandet beskrivs som en succé i både Hallandsposten och Hallands Nyheter.80

Utöver den vanlig bevakningen i form av artiklar och annonser så trycktes det även en specialbilaga

Del tre: Öden ur historien – 700 år i Halmstad i Hallandsposten som var helt tillägnat Halmstads 

historia samt den kommande veckans tv-tablå. 

4.2.1 Medeltid

Den 31 maj rapporteras det i Hallandsposten att de två vikingaskeppen Vidfamne och Starkodder 

har anlänt till Halmstad. Vidfamne ligger förankrad i hamnen medan det lite mindre skeppet 

Starkodder ligger intill Örjans vall och medeltidsbyn. Starkodder ska under jubileet iscensätta en 

attack mot medeltidsby och de medeltida kastmaskinerna ska försvara byn. Båda vikingaskeppen är 

76 Aili, 2007, 3 maj, s. 7.
77 Halmstads 700 AB, 2007, 5 maj, s. 15; Halmstads 700 AB, 2007, 23 maj, s. 23. 
78 Halmstads 700 AB, 2007, 18 maj, s. 12; Halmstads 700 AB, 2007, 23 maj, s. 5; Halmstads 700 AB, 2007, 26 maj, s. 

18-19.
79 Sjöberg, 2007, 30 maj, s. 2-3.
80 Aili, 2007, 1 juni, s. 6-7; Rydeman, 2007, 1 juni, s. 2. 
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hemmahörande i Göteborg och är rekonstruktioner av vikingaskepp som hittats i Göra älv 

respektive Foteviken i Skåne. I samma artikel skrivs det också att världens största medeltida kogg 

Tvekamp af Elbogen som det rapporterats om tidigare, inte kommer kunna komma till Halmstad på 

grund av vädret.81 

Den 1 juni kan man läsa om kastmaskinerna i medeltidsbyn. När en av de största kastmaskinerna

avfyrades så kastade den ammunitionen bestående av 1,5 liters vattenfyllda flaskor bakåt in i 

publiken istället för framåt ut i Nissan. Ingen skadades, men på grund av säkerhetsrisken ska 

kastmaskinerna ändå inte laddas med stenar under tävlingarna som ska hållas i medeltidsbyn. Som 

rapporterat om tidigare har några elever från Kattegattgymnasiet byggt en kastmaskin. Deras 

kastmaskin ska tävla mot sju andra tävlingsbidrag. Tävlingen går ut på att pricka en 4 m2 stor 

flytande måltavla på Nissan.82 Historiebruket som främst kastmaskinerna ger uttryck för är ett 

vetenskapligt bruk av historia då eleverna har byggt de själva. De har alltså gjort en rekonstruering 

av historien i form av en historisk maskin. Att visa upp både skepp och kastmaskin samt att 

arrangera en attack och en tävling är ett pedagogiskt bruk av historia då man visar upp för publiken 

hur det kunde gå till och hur maskinerna fungerar. 

Att medeltidsbyn var populär redan innan jubileet börjat framgår av tidigare artiklar och under 

jubileumsdagarna var det många som passade på att besöka byn. Förutom att bevittna 

kastmaskinerna och kasttävlingen kunde besökare också äta på värdshuset, titta på tillverkning av 

olika hantverk samt köpa dessa och lyssna på medeltida musik.83 

I medeltidsbyn under jubileumsdagarna hade Hallandsposten en jourhavande reporter stationerad

iklädd en kåpa som talade med besökarna. Detta resulterade i två reportage i Hallandsposten den 1 

och 2 juni. Det som besökarna pratade med reportern om var däremot inget som hade med varken 

medeltiden eller någon annan historisk epok att göra, utan reportern fungerade snarast som en 

klagomur då besökarna uttryckte missnöje över allt från trasiga p-skyltar till dåliga bryggor. 

Klagomålen hade inget med det historiska firandet att göra.84

En annan aktivitet som har med medeltiden att göra som genomfördes under jubileumsdagarna 

var en pilgrimsvandring från centrala Halmstad, via medeltidsbyn till Övraby kyrkoruin. 

Pilgrimsvandringar förbjöds av Gustav Vasa 1545 i och med reformationen, men det hindrade inte 

prästen Thomas Andersson som i en historisk prästskrud ledde gruppen människor på den två 

timmar långa vandringen. I täten bars ett kors och sällskapet stannade till på fyra olika ställen för att

hålla andakt och be, men alla var välkomna oavsett religion. Detta speglar ett pedagogiskt, 

81 Aili, 2007, 31 maj, s. 7. 
82 Holmer, 2007, 1 juni, s. 8.
83 Holmer, 2007, 1 juni, s. 9.
84 Skoglund, 2007, 1 juni, s. 16; Jakobsson, 2007, 2 juni, s. 18.
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existentiellt och moraliskt historiebruk. Det är pedagogiskt genom att det illustrerar hur det kunde 

gå till vid en pilgrimsvandring. Det är ett existentiellt historiebruk då man använder sig av en 

historisk metod för att få en andlig eller religiös förankring i vardagen. Slutligen är det ett moraliskt 

historiebruk då man uppmärksammar en historisk tradition som säkerligen fanns i Halland och 

Halmstad då invånarna var katoliker innan reformationen. 

4.2.2 Halmstads historiska byggnader och platser

Norre Port är den enda av de fyra stadsportarna som finns kvar i Halmstad, efter att regeringen 

beslutade att riva portarna på 1700-talet. Men även Norre Port hotades av rivning senare då man på 

1870-talet ville bygga en bredare infart till staden, men så blev inte fallet. Trafiken genom porten 

reglerades istället och det blev förbjudet att ta sig genom porten raskare än gående takt. Detta gällde

för ryttare såväl som bilister. Senare reglerades trafiken av trafikljus och enkelriktning innan det 

1971 blev totalt körförbud genom porten då en ny väg ledde trafiken runt staden. Men så under 

jubileumsdagarna görs ett undantag då veteranbilar får lov att åka genom porten i kortege.85 

En annan central och historiskt viktig byggnad i Halmstad är S:t Nikolai kyrkan på Stora torg. I 

specialbilagan den 2 juni finns det ett långt reportage om kyrkan och dess inventarier. 

Kyrkovaktmästaren Peter Lundqvist berättar att kyrkan byggdes på 1400-talet och att dess storlek 

vittnar om stadens betydelse redan då. I kyrkan finns också en del intressant gravar såsom Jöran 

Sperlings.86 Artikeln kan man se som ett pedagogiskt historiebruk då kyrkovaktmästaren genom 

journalisten upplyser Halmstadsborna om kyrkans historia, men också ett existentiellt historiebruk 

då kyrkan är en levande och tillgänglig historisk institution som finns mitt i staden och som kan ge 

Halmstadsborna en förankring i historien.

En artikel i specialbilagan nämner stadens två kloster och hur dessa fungerade som sjukhus då 

munkarna ofta var lärda och hade som uppgift att ta hand om människorna i staden runt omkring. 

När reformationen genomfördes och klostren stängdes så blev det bara värre och värre på det 

medicinska området som artikeln vittnar om. Hygien var ingenting som värderades särskilt högt 

förrän under andra halvan av 1800-talet och var orsaken till många dödsfall.87

Något som inte var avgörande för kyrkan och Norre Port, men däremot för resten av stadens 

byggnader på 1600-talet var den stora stadsbranden år 1619. Branden beskrivs som ”den kanske 

värsta katastrofen i Halmstads historia”88. Alla hus i staden brann ner bortsett från den nybyggda 

85 Holmer, 2007, 2 juni, s. 8. 
86 Aili, 2007, 2 juni, s. 4-5 [Specialbilaga].
87 Ahlberg, 2007, 2 juni, s. 40 [Specialbilaga].
88 Aili, 2007, 2 juni, s. 10 [Specialbilaga].
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befästningen och slottet samt några stenhus och kyrkan. Efter branden passade Christian IV på att 

anlägga en ny modern stad istället för den medeltidsprägel som Halmstad haft tidigare med smala, 

krokiga vägar.89 

I och med stadsbranden så gjorde som sagt staden om och fick bland annat ett rätlinjigt gatunät. 

Några gator behöll sina gamla namn och några fick nya. En gata som fick ett nytt namn på 1700-

talet var Paddegatan. Men detta ansågs inte vara ett fint namn nog på en gata i staden och i slutet av 

1800-talet bestämde man att byta namn och gatan kallas sedan dess för Hantverksgatan. Artikeln 

om Paddegatan fortsätter att beskriva fler av Halmstads gator och deras anekdoter.  

Artiklarna om Halmstads historiska byggnader speglar ett existentiellt historiebruk. Det tydliggör

att det finns historiska lämningar överallt i staden, så som gatunamn och byggnader som 

Halmstadsborna kanske inte tänker på vanligtvis. Detta kan ge Halmstadsborna en känsla av något 

större, att byggnaderna faktiskt har varit med under en längre tid. Det skapar ett större sammanhang 

för stadens invånare som kan föreställa sig hur samhället har förändrats och inte.  

Nästa artikel i specialbilagan handlar inte om en plats i Halmstad utan om en plats strax utanför 

Halmstad, närmare bestämt söder om Fylleån där slaget vid Fyllebro stod 1676. I artikeln beskrivs 

det hur danskarna har ryckt fram genom Skåne men missbedömer storleken på svenskarnas trupp 

vid Fylleån och blir besegrade. I artikeln blir halmstadshistorikern Daniel Borgman, redaktören för 

jubileumsboken, intervjuad. Ett citat av Borgman som särskilt lyfts fram är ”Det kan mycket väl 

vara så att förlusterna i själva slaget var lika stora på båda sidor”90 som svar på svensk 

historieskrivning som säger att tusen danska soldater dog mot hundra svenska. Det står i artikeln att 

det är trots allt är segrarna som skriver historia och artikeln avslutas med en kortfattad redogörelse 

för en särskilt modig dansk överstelöjtnant som sägs ha dödat 17 svenska soldater på egen hand 

innan han föll död ner.91 Det som står i artikeln om att segrarna skriver historia är ett försök till att 

inte göra förlusten så stor för danskarna och att lyfta fram en dansk hjälte får det att framstå som att 

Halland både då och nu är på danskarnas sida. Det stämmer att det är segrarna som skriver 

historien, men i det här fallet stod ju hallänningarna på den segrande sidan. Men att lojalitet säkert 

fortfarande låg hos danskarna på 1600-talet är lätt att tänka sig, men att denna artikeln från 2007 tar 

ett så tydligt ställningstagande tyder på ett ideologiskt och politiskt historiebruk då man försöker att 

vinkla historien för att tilltala en viss ståndpunkt, nämligen dansktillhörigheten. 

Slutligen finns det en artikel i specialbilagan som uppmuntrar Halmstadsborna att ge sig ut på 

historisk sightseeing. Platserna som rekommenderas är bland annat slottet, befästningsresterna, 

89 Aili, 2007, 2 juni, s. 10 [Specialbilaga].
90 Aili, 2007, 2 juni, s. 12 [Specialbilaga].
91 Aili, 2007, 2 juni, s. 12-13 [Specialbilaga].
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Övraby kyrkoruin och S:t Nikolai kyrka.92

4.2.3 Panta Rei

Vad det stora skådespelet Panta Rei egentligen skulle handla om hade rapporteringen innan jubileet 

inte tagit upp annat än att historiska personer samt att en stor kör skulle medverka. Men den 2 juni 

publiceras en stor artikel i Hallandsposten med rubriken ”'Panta Rei' knyter ihop jubileet”. Där 

förklaras det att Panta Rei egentligen inte har någon handling utan att det istället är olika nedslag i 

Halmstads historia som dramatiseras. Den röda tråden genom pjäsen var en morfar som går med sitt

barnbarn längs Nissan och förklarar vad som händer. Några av dessa nedslag som lyfts fram i 

artikeln är mötet mellan Gustav II Adolf och Christian IV, brädgårdskravallerna, utvandringen under

1800-talet, industrialiseringen och kristnandet av Halland.93 

Vilket historiebruk Panta Rei ger exempel på är svårt att avgöra då innehållet i pjäsen inte 

utvecklas närmare. Nästan alla typer av historiebruk kan passa in på skådespelet, moraliskt då man i

vissa nedslag gjorde en särskild folkgrupp framträdande såsom utvandrarna, katolikerna och 

strejkarna, ideologiskt och politiskt då pjäsförfattarna kan ha haft en agenda med pjäsen och vinklat 

de olika nedslagen på önskvärt sätt, icke-bruk genom att utesluta en viss typ av historia. Men de två 

historiebruk som utmärker sig mest är det existentiella då det handlar om att Halmstadsborna ska 

minnas sin historia och då genom en äldre man som berättar och leder besökarna genom den. Det 

andra historiebruket är det kommersiella då arrangörerna har tjänat pengar på biljettintäkterna från 

detta historiska skådespel. 

4.2.4 Historiska personer

I specialbilagan som gavs ut tillsammans med Hallandsposten den 2 juni så är de flesta artiklarna 

centrerade kring olika historiska personer som har någon slags koppling till Halmstad. Den första är

hertig Kristoffer tillsammans med det privilegiebrev han undertecknade 1307 i Falkenberg som gav 

Halmstad stadsprivilegier. Att privilegiebrev undertecknades och mest troligt också författades i 

Falkenberg nämns i specialbilagan, men i de övriga artiklar som hittills diskuterats i den här 

uppsatsen så har det utelämnats eller bara nämnts i förbigående. I en artikel i Hallands Nyheter 

däremot, med sin bas i Falkenberg, framhålls i lokalpatriotisk anda att Halmstads historia minsann 

började i Falkenberg.94 Artikeln i specialbilagan fokuserar främst på hertig Kristoffer och Halmstads

92 Aili, 2007, 2 juni, s. 26 [Specialbilaga].
93 Holm, 2007, 2 juni, s. 48-49.
94 Lindström, 2007, 2 juni, s. 17.
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flytt från Övraby. Under artikeln finns också privilegiebrev återgett på svenska.95 Detta är ett 

politiskt historiebruk då journalisterna på Hallands Nyheter i Falkenberg försöker lyfta fram 

Falkenberg som viktig ort liksom att journalisterna på Hallandsposten i Halmstad försöker göra 

samma sak med Halmstad. 

Nästa historiska person som det skrivs om i specialbilagan är Johannes Hemmingsdyng. Han var 

den protestantiske prästen som ledde reformationen mot Halmstads två katolska kloster under 1530-

talet. Artikel är skriven till fördel för katolicismen då Hemmingsdyng beskrivs genom ett citat som 

”en ytterst illasinnad kättare”96, klostrens stora betydelse för staden framhålls samt förlusterna med 

att reformationen till sist genomfördes och munkarna fördrevs. Detta är ett moraliskt historiebruk då

artikelförfattaren lyfter fram den katolska historien som ofta får stå tillbaka för den protestantiska, 

men samt tidigt också ett ideologiskt historiebruk då artikeln är så tydligt vinklad till fördel för just 

katolicismen.

 Nästa historiska person är ytterligare en man som förde med sig förändring. Det är Måns Pigg, 

en man som enligt artikeln var brutal och samvetslös. Han verkade som landsgevaldiger97 och hade 

till uppgift att försvenska de före detta danska hallänningarna på 1600-talet. Liksom förra artikeln 

så är denna artikel tendentiös. Pigg är den onde och i förlängningen också svenskarna medan det är 

synd om hallänningarna som drabbas.98 Detta är ett politiskt historiebruk genom att presentera Pigg 

som representant för svenskheten antyda att hallänningarna klarar sig bättre utan svensk inverkan. 

Efter två män presenteras så en kvinna och en för den tiden ganska ovanlig kvinna. Artikeln 

handlar om Christina Charlotta Richardy, en entreprenör som lyckades bli myndighetsförklarad och 

drev framgångsrika företag i ett på 1700-talet helt mansdominerat Halland. Artikeln beskriver 

kortfattat hennes karriär och vilka intryck hon måste ha gjort på omvärlden.99 Detta kan ses som ett 

moraliskt historiebruk. Oftast när kvinnor tar plats i historien är det i förhållande till en annan man, 

oftast en som står över henne. Men i denna artikel ligger allt fokus på Richardy och hennes 

framgångar. På så vis omskapas en liten bit av bilden av kvinnan på 1700-talet. 

Från en företagsam kvinna till en företagsam man som haft stort inflytande i Halmstad, Isak 

Andreas Wallberg, ägare av Slottsmöllans fabriker. Precis som i föregående artikel så beskrivs 

Wallbergs karriär kortfattat, annars ligger fokuset i artikeln på hur arbetsförhållanden på Wallbergs 

fabriker såg ut under 1800-talet med låga löner och prästens hot om evigt straff om arbetarna gick 

med i en av de nybildade fackföreningarna.100 Artikeln ger uttryck för ett existentiell historiebruk då

95 Aili, 2007, 2 juni, s. 3 [Specialbilaga].
96 Aili, 2007, 2 juni, s. 7 [Specialbilaga].
97 Yrke som motsvarar dagens polischef enligt artikeln.
98 Aili, 2007, 2 juni, s. 8-9 [Specialbilaga].
99 Wellfelt, 2007, 2 juni, s. 14 [Specialbilaga].
100Aili, 2007, 2 juni, s. 17 [Specialbilaga].
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dagens arbetare kan minnas att det en gång i tiden inte var en självklarhet att vända sig till facket 

ifall man hade problem med arbetsgivare.

I specialbilagan finns också en artikel som fokuserar kring ett barn, pojken Fredrik Cöster, och 

vad han bevittnade och skrev ner i sin dagbok. Det var nämligen så att under tre dagar i början av 

1800-talet så bodde Napoleonsoldater över i Halmstad. Eftersom det ännu inte fanns någon tidning i

staden så refererar artikeln ur Cösters dagbok. Soldaternas närvaro gjorde Halmstadsborna mycket 

nyfikna och det hela beskrivs som en kulturkrock då soldaterna gick omkring på gatorna och rökte 

cigarrer och flörtade med damerna.101 

Den sista artikeln som fokuserar kring en historisk person är den om Hilma Hofstedt och hur hon

blev dömd till två månader fängelse efter att ha hållit ett föredrag för kvinnor där hon bland annat 

lärde ut hur man använder preventivmedel.102 Detta är ett existentiellt historiebruk. Idag är det en 

självklarhet att använda sig av preventivmedel, både för män och kvinnor, om man inte önskar att få

barn, det lärs till och med ut i skolorna men så har det inte alltid varit vilket artikeln visar på. På så 

sätt så får man perspektiv på samhällets utveckling sedan början av 1900-talet då Hofstedt var 

aktuell. 

4.2.5 Övrigt om Vågspel

Att själva invigningen av jubileet och Vågspel blev en succé går det att läsa om i Hallandsposten 

den 1 juni då ett flertal sidor vigs åt firandet, bland annat ett helt uppslag med en bild av det 

fullpackade Stora torg klockan 13.07 då allt drog igång. Det står att tusentals människor samlades 

för att fira Halmstads sjuhundrade födelsedag. Smålands karoliner, Hemvärnets musikkår och 

italienska flaggjonglörer var några exempel på underhållningen vid invigningen. Dessutom 

framfördes tal, fanfarer, saluter och en kort dramatisering av Gustav II Adolf och Christian IV:s 

möte.103 Invigningen på Stora torg är ett exempel på ideologiskt historiebruk eftersom det främst var

politiska personligheter som höll hyllningstalen till Halmstad och på så vis legitimerade stadens och

sin egna ställning i historien. 

Att hela Vågspel är centrerat kring Nissan, med stationer runt om i staden och längs med ån och 

skådespelet Panta Rei som delvis spelas ute på Nissans vatten, bekräftas i en artikel i 

Hallandsposten den 31 maj där det gjorts en stor intervju med Ann Johansson som är 

informationsansvarig för Halmstads 700-årsfirande. Där står det att hon tycker att ”det allra 

101Aili, 2007, 2 juni, s. 16 [Specialbilaga].
102Hildingsson, 2007, 2 juni, s. 18-19 [Specialbilaga].
103 Aili, 2007, 1 juni, s. 1, 6-7, 14-15; Jakobsson, 2007, 1 juni, s. 7.
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roligaste är att jubileumsfestligheterna utspelar sig runt stadens vattendrag”104. Eftersom Nissan och 

vattnet är ett så centralt inslag i firandet så kan jubileumsfirare också köpa biljetter för att åka en tur

på Nissan i båten Paddan. Med på vissa turer är olika Halmstadspersonligheter så som 

lokalhistorikern KB Bjering som bidragit till jubileumsboken, kulturchefen Sigge Ohlsson, 

regissören Ulf Andersson med flera. Under den 45 minuter långa båtturen ska de hålla guidningar 

där de berättar om deras egen relation till Halmstad och vad helst de själva tycker är intressant att ta

upp som har koppling till staden.105 Vilket historiebruk detta speglar är svårt att avgöra då var och 

en av dessa personligheter kan ha helt olika agendor, erfarenheten och minnen från Halmstad. I en 

senare artikel framgår det att Bjering främst redogjorde för de passerande platsernas historia.106 På 

liknande sätt kan man anta att de övriga ciceronerna pratade utifrån något av deras specialområden. 

Paddan-turerna i sig är ett kommersiellt bruk av historien då jubileumsbolaget tjänade pengar på att

utnyttja vattnet som en del av jubileumsfirandet. 

Det är inte bara vattnet som utnyttjas under jubileumsfirandet, de flesta parker i Halmstad är 

också värd för någon aktivitet. Som skrivits ovan skulle Norre Katts park vara värd för två olika 

tidsepoker, sekelskiftestiden och mitten av 1900-talet. Men i och med kvällens inbrott så var det 

1950- och 60-talen som dominerade helt i parken då fyra lokala 60-talsband spelade. Artikeln om 

denna nostalgikväll berättar att musiken ”lockade fram tonårskänslor hos publiken”107 då de flesta i 

publiken var så gamla att de varit tonåringar på 60-talet. Detta är ett existentiellt bruk av historia då 

publiken kan genom musiken minnas hur det var 60-talet. Det speglar också ett kommersiellt bruk 

då det kostade pengar att komma in i parken. 

När det gäller det kommersiella historiebruket så är det många affärer och företag som 

annonserar i Hallandsposten om att de antingen under jubileumsåret eller bara jubileumsdagarna, 

erbjuder jubileumspriser på utvalda varor. Bland annat är det en bokhandlare som den 31 maj 

annonserar att man kan köpa jubileumsboken för jubileumspriset 298 kronor.108

De artiklar med historiskt innehåll som publicerades i specialbilagan har redan diskuterats i 

tidigare kapitel, men det finns ytterligare en historisk aspekt i specialbilaga som är värd att lyfta 

fram. I underkant på varje sida, under artiklarna, så finns det en tidslinje där de viktigaste 

händelserna i Halmstads historia finns noterade.109 1800- och 1900-talen får stort utrymme och det 

är främst saker som påverkar den fysiska staden. Denna tidslinje är ett vetenskapligt historiebruk då 

man bara har radat upp årtal och händelser efter varandra.

104 Söderström, 2007, 31 maj, s. 14.
105 Holmer, 2007, 31 maj, s. 6-7.
106 Aili, 2007, 2 maj, s. 6. 
107 Kågström, 2007, 2 juni, s. 50.
108 Halmstadsbokhandel, 2007, 31 maj, s. 28. 
109 Se bilaga för årtalen samt händelserna. 
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4.3 Rapportering efter 700-årsjubileet

Dagen efter att Vågspel och det historiska jubileet var över kan man läsa i Hallandsposten att 

firandet var lyckat då cirka 100 000 människor som rört sig på stan och vid de olika stationerna på 

Vågspel. Dessutom såg 12 000 personer den historiska musikteatern Panta Rei.110 

4.3.1 Medeltid

Intresset för medeltiden och den specialbyggda medeltidsbyn är stort hos både allmänhet och skola 

rapporterar Hallandsposten dagen efter att jubileet är över. Redan innan jubileet drog igång skrevs 

det om att bevara den också efter firandet. Men nu är de i alla fall klart att jubileumsbolaget inte ska

driva den.111 En ledarskribent på Hallandsposten några dagar senare tycker under rubriken ”Slå vakt

om Medeltidsbyn!” att ”det [medeltidsbyn] unika kulturhistoriska projektet kan nog redan nu 

klassas som en spännande och synnerligen trivsam mötesplats för såväl hantverkare som besökare 

från när och fjärran”112. Halvvägs in i juni kan man läsa att medeltidsbyn så till slut får vara kvar i 

fyra månader till, till och med oktober 2007 då bygglovet upphör. Under tiden ska det utredas vem 

som ska ta över driften av byn.113 Det stora intresse som medeltidsbyn som tidningarna rapporterar 

om är inget nytt eller specifikt för Halmstad. Ett exempel på intresset för medeltiden och 

medeltidsmiljöer är medeltidsveckan på Gotland. Det historiebruk som medeltidsbyn och 

rapporteringen speglar är dels ett kommersiellt då det så här efter jubileet är över handlar om att 

hitta ekonomiska bidrag för att medeltidsbyn ska överleva. Dels är det också ett pedagogiskt 

historiebruk då det betonas hur viktigt det är att uppleva och då främst för skolbarn. 

4.3.2 Halmstads historiska byggnader och platser

Att Halmstad har omgetts av en befästning av varierande storlekar har framkommit av både 

jubileumsboken och andra tidningsartiklar och i samband med detta har Norre Port nämnts som en 

självklar del då det är den tydligaste resten av vad som finns kvar av befästningen efter att 

regeringen beslutade att riva den på 1700-talet. Den 19 juni rapporteras det att Norre Port nu har 

blivit utsett till ett byggnadsminne och skyddas enligt särskild lagstiftning. I artikeln står det att 

Norre Port är ”en av Halmstads viktigaste symbolbyggnader och ger staden ett starkt 

110 Söderström, 2007, 4 juni, s. 4-5.
111 Söderström, 2007, 4 juni, s. 4. 
112 Ledare, 2007, 8 juni, s. 2.
113 Forsberg, 2007, 16 juni, s. 4.
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identitetsvärde”114. Byggnadsminnesmärkningen av Norre Port kan ses som ett moraliskt 

historiebruk då det är intellektuella som nu vill rädda porten och på sätt och vis återupptäcka en 

historia som man tidigare inte tyckt varit värdefull då man velat riva porten liksom resten av 

befästningen. Det är en typ av restaurering av Halmstads historia och kulturarv. 

Den 20 juni rapporterar Hallandsposten och några dagar senare även Hallands Nyheter, att 

museet i Halmstad nu jobbar med att sprida lokalhistorien till Halmstads invånare. Många vill inte 

sätta sig ner med stora historieböcker eller har möjlighet att besöka de kulturhistoriska 

institutionerna och därför ska man sprida historien på ett mer lättillgängligt sätt. Detta görs genom 

att dekorera 38 busshållplatser runt omkring staden och kommunen med historiska bilder och fakta 

från området där just den busshållplatsen finns. Bilderna finns sedan att ladda ner från Internet för 

den som är extra intresserad.115 Detta är ett uttryck för ett existentiellt historiebruk då man använder 

historia för att minnas hur det sett ut en gång i tiden samt ge en historisk förankring även i 

vardagen. 

4.3.3 Historiska personer

I en tre sidor lång artikel en vecka efter jubileet så lyfter Hallandsposten fram tre historiska kvinnor

som på något sätt har koppling till Halmstad. Kvinnorna kommer dessutom från olika 

samhällsklasser. Den första kvinnan är Kirsten Niels-Mougensen som dömdes för häxeri och 

brändes på bål på Galgberget år 1619. Artikelförfattaren diskuterar hysterin kring häxprocesserna 

och poängterar att det kvar män som dömde kvinnor. De kvinnor som blev dömda var ofta kvinnor 

som var kunniga inom många olika områden. 

Den andra kvinnan är Leonore Christine. Hon var dotter till den danske kungen Christian IV. 

Leonore Christine var Christians favoritdotter och giftes bort när hon var 15 år gammal till Corfitz 

Uhlfeldt. Uhlfeldt var ståthållare i Köpenhamn och hade många höga ämbeten. Det var han som 

undertecknade freden i Brömsebro för att sedan begå landsförräderi då han gick över i svensk tjänst.

Efter freden i Roskilde däremot så bytte han sida igen, blev dansk och var tvungen att fly 

utomlands. Leonore Christine stod vid sin makes sida och därför dömdes också hon till 

landsförräderi och satt fängslad i 22 år. Under tiden i fångenskap skrev hon självbiografin Jämmers 

minne som är enligt artikeln ”en av världslitteraturens mest betydande prosaverk från 1600-talet”116.

Den tredje kvinnan som artikeln handlar om är den svenska drottningen Kristina. Artikeln 

redogör kort för varför Kristina abdikerade och problemet med detta. Men på grund av hennes 

114 Rydeman, 2007, 19 juni, s. 2. 
115 Johansson, 2007, 20 juni, s. 6-7; Anicic, 2007, 25 juni, s. 2. 
116 Manhof, 2007, 9 juni, s. 43. 
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abdikation så var hon tvungen att lämna Sverige. Hon bestämde sig för bosätta sig i Rom istället 

och på vägen dit så spenderade hon en natt på Halmstad slott.117 

Detta speglar ett moraliskt historiebruk då Manhof lyfter fram en grupp, kvinnorna, som i 

traditionell historieskrivning inte får så stort utrymme i historien. Visserligen beskrivs alla 

kvinnorna i artikeln i förhållande till en man och drottning Kristina är en av de få kvinnor som fått 

stort utrymme i den svenska historieskrivningen, men det får ändå ses som åtminstone ett försök till 

moraliskt historiebruk. Det finns också ett ideologiskt historiebruk i artikeln i och med att man 

försöker göra Leonore Christines självbiografi till ett mycket viktigt verk.

4.3.4 Övrigt om Vågspel

Det sista som skrivs i Hallandsposten om 700-årsjubileet är en artikel om de gåvor som Halmstad 

fick ta emot av föreningar, organisationer och andra städer under firandet. Den populäraste gåvan att

ge var en tavla då Halmstad fick tretton olika tavlor varav många har ett historiskt motiv. Tre av 

tavlorna innehöll Halmstads stadsvapen gjort av olika okonventionella material. En annan populär 

gåva att ge var ett glaskonstverk av något slag samt böcker.118 Detta är ett politiskt historiebruk. 

Genom att skänka gåvor och uppmärksamma staden i samband med stadsjubileet så etableras 

och/eller förstärks relationen mellan gåvogivaren och staden Halmstad. 

5 Diskussion och sammanfattning

Som framgår av de två tidigare kapitlen så gavs 700-årsjubileet 2007 mycket uppmärksamhet. Den 

historia som jubileumsboken förmedlade till läsarna handlade främst om den tidigmoderna tiden 

och tiden innan dess, med försökt till att framhäva vikingatiden och medeltiden lite extra. Arkeologi

och toponymi119 är två ämnen bredvid historia som det läggs mycket fokus på. Annars pendlar 

fokuset mellan å ena sidan viktiga män, utveckling och krigsrelaterade ämnen och å andra sidan det 

vanliga folket och vardagslivet. Att det är just dessa två teman som utgör grunden för 

historieberättandet i jubileumsboken kan ha att göra med att de viktiga männen och krigen bidrog 

till viktiga förändringar i samhället och är på så sätt en betydande och viktig del för 

historieskrivningen. Men samtidigt så måste helt vanliga människor och vardagslivet lyftas fram så 

att den ordinära läsaren har något att relatera till.

När det gäller vilken historia som förmedlades i lokaltidningarna så skiljer den sig inte från 

117 Manhof, 2007, 9 juni, s. 41-43.
118 Bruze, 2007, 27 juni, s. 6-7.
119 Ortsnamnsforskning.
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jubileumsboken. Fokuset i deras rapportering främst handlade om medeltiden. Varför medeltiden 

fick så mycket utrymme var dels tack vare den populära medeltidsbyn som arrangörerna låtit bygga 

särskilt för jubileet och dels tack vare att privilegiebrevet som firandet grundar sig på 

undertecknades just under medeltiden. Dessutom är medeltiden en populär epok, detta vittnar bland 

annat medeltidsveckan på Gotland om. Att återskapa historiska miljöer är en viktigt del i olika typer

av utställningarna. Även vid 300 års firandet av Eskilstuna, som Samuelsson skriver om så hade 

man med historiska miljöer i form av Rademachersmedjorna. Liksom i medeltiden var 

utgångspunkt för firandet i Halmstad så var Rademachersmedjorna utgångspunkten för jubileet i 

Eskilstuna. Smedjorna invigdes också som kultreservat under stadsjubileet.120 Utöver medeltiden 

rapporterade båda lokaltidningarna också en hel del om historiskt intressanta byggnader och platser 

i och utanför Halmstad. Dessa byggnader var allt från 600 till 100 år gamla. 

Vad tidningarna däremot inte gjorde var att problematisera någon av de historiska inslagen i 

jubileumsfirandet. Media brukar ju emellanåt ha en kritisk inställning till politikers idéer, som ju 

jubileet faktiskt var i och med att Halmstads kommun äger bolaget som arrangerade det. Den enda 

något så när kritiska artikeln som publicerades var den i Hallands Nyheter som framhöll att 

Falkenberg var orten där Halmstad historia tog fart på allvar. Men denna artikel får nog endast ses 

ur ett lokalpatriotiskt perspektiv. Det är inte bara lokalpressen som lyser med sin frånvaro när det 

gäller ifrågasättandet. Insändare, både positiva och negativa, går inte att hitta i materialet. Det 

närmaste man kommer en insändare i materialet är den ledare i Hallandsposten som ville värna om 

medeltidsbyn. Visserligen finns det idag, och också år 2007, smidigare och på sätt och vis mer 

direkta sätta att framföra sin åsikter såsom till exempel Internetforum och kommentarsfält på de 

båda tidningarnas hemsidor. Då dessa eventuella Internetkommentarer och liknande inte föll 

innanför ramarna för urvalet av material skulle det kunna vara ett framtida uppsatsämne att ta reda 

på vad Halmstadsborna själva tyckte om jubileumsfirandet och historien som förmedlades, om det 

nu inte gått för långt tid sedan jubileet.

Naturligt är det att lokalpressen och jubileumsboken skiljer sig åt i rapporteringen på vissa 

punkter. Lokalpressen rapporterade dagsnyheter och bevakade själva firandet. Därför fick 

förberedelserna inför jubileet en del utrymme samt beskrivningar om hur jubileet genomfördes. En 

helt egen specialbilaga i Hallandsposten tillägnades Halmstads historia. Att det var just i 

Hallandsposten som specialbilagan med Halmstads historia publicerades var inte så konstigt med 

tanke på tidningarnas olika geografiska målgrupper. Överhuvudtaget så rapporterade 

Hallandsposten långt mer om firandet än vad Hallands Nyheter gjorde. 

Då firandet var över så svalnade intresset för det historiska snabbt i lokaltidningarna. Det kan 

120 Samuelsson, 2004, s. 39, 46.
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dels ha att göra med att Halmstadsborna hade fått nog av stadens historia eller att 

tidningsredaktionerna var rädd att de skulle få det och sluta läsa tidningarna om man fortsatte med 

historietemat. Dels kan det ha att göra med att det fanns andra saker som hände i samhället som 

tidningsredaktionerna tyckte var mer viktigt att lyfta fram i sin rapportering. 

När det gäller historiebruk så var hela jubileumsboken i sig är ett uttryck för både det 

existentiella, pedagogiska och kommersiella historiebruket. Det existentiella eftersom i och med 

stadsjubileet vill Halmstadsborna minnas och fira sin historia. Jubileumsboken ger därför läsare en 

insikt i hur det har varit att vara Halmstadbo genom tiderna och vad staden gått igenom. Det ger 

Halmstadsborna ett större sammanhang att relatera till. Det pedagogiska tar sig uttryck genom 

mycket bilder och illustrationer och att det överlag är ett lättsamt språk till skillnad från andra 

facklitterära historieböcker som vanligtvis är skrivna med ett mer akademiskt och vetenskapligt 

språk. Sist men inte minst så är det också en typ av kommersiellt historiebruk då jubileumsbolaget 

kan, genom att dra nytta av jubileet och stadens historia, sälja böcker. 

Utöver dessa tre så ger artiklarna i jubileumsboken också  uttryck för ett ideologiskt historiebruk 

på många ställen, där författarna på olika sätt försöker stärka Halmstads position på olika områden 

genom att hänvisa till stadens historia och utveckling. Man har medvetet försökt få staden att 

framstå så bra så möjligt. Det andra förekommande historiebruket är det moraliska då det finns 

särskilda kapitel som medvetet lyfter fram de grupper i samhället som tidigare ofta lämnats utanför 

historieskrivningen så som kvinnor och invandrare. 

I lokaltidningarna, liksom i jubileumsboken, så handlar det främst om ett kommersiellt 

historiebruk då tidningarna är beroende av att gå med ekonomisk vinst för att kunna fortsätta sin 

verksamhet. Men där finns också inslag av pedagogiskt historiebruk då tidningarna upplyser sina 

läsare om saker som ska hända. Då båda tidningarna också har en politiskt prägel så blir det också 

ett politiskt historiebruk då de rapporterar om historia. Den politiska dimensionen kan ha spelat roll 

när det gäller bristen på kritik som diskuterats ovan. Annars speglar rapporteringen under maj- och 

junimånad faktiskt alla typer av historiebruk, men mest framträdande är det existentiella 

historiebruket. Vad som firas under jubileet är ju den gemensamma identiteten som invånare i 

Halmstad. Zander skriver i sin avhandling att ”den kollektiva minnesfunktionen är beroende av att 

det finns en stark och levande historisk tradition i samhället. Den kommer till uttryck i symbolfyllda

riter och ceremonier som historisk jubileer och monumentinvigningar. Det är i anslutning till sådana

evenemang som det empiriska materialet främst står att finna för detta annars lätt undflyende 

historiebruk [det existentiella historiebruket]”121, vilket visade sig stämma för detta stadsjubileum.

När det gäller icke-bruket av historia så är det några företeelser som lyser med sin frånvaro både 

121 Zander, 2001, s. 54.
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i jubileumsboken och i lokaltidningarna. I jubileumsboken så är det dels en viss snedställning då det

ges mycket utrymme åt stadens första århundraden, men dels är det ett århundrade som får mycket 

litet utrymme och det är 1700-talet. Gemensamt för både jubileumsboken och lokaltidningarna 

saknas också Halmstads kulturhistoria. Några kulturhistoriskt viktiga företeelser man kunde ha lyft 

fram är bland annat den kända konstnärsgruppen Halmstadgruppen som spelade en betydelsefull 

roll för konstutvecklingen i Halmstad och Sverige och författarinnan Klara Johansson. Det är endast

arkitektur (som faktiskt får stort utrymme i både jubileumsboken och tidningarna) som får räknas 

som en konstform som finns med i materialet. Även stora historiska händelser som de båda 

världskrigen lyser med sin frånvaro, till och med i den tidslinje som trycktes i specialbilagan. Detta 

trots att Halmstad räknas som en militärstad med både ett luftvärnsregemente och en militär teknisk 

högskola, vilket heller inte får något utrymme.

Sammanfattningsvis så var det Halmstads tidiga historia och fram till 1600-talet som 

förmedlades till Halmstadsborna under 700-årsjubileet 2007 genom jubileumsboken och 

lokalpressen. Materialet som har undersökts speglade främst ett existentiell historiebruk som berör 

alla människor och som skapar en gemenskap och ett större sammanhang. 
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Bilaga

Följande årtal lyftes fram i nederkant på sidorna i specialbilagan Del tre: Öden ur historien – 700 

år i Halmstad tillhörande Hallandsposten den 2 juni 2007. 

1062: Sjöslag mellan flera hundra vikingaskepp vid Nissans mynning. Norske kungen Harald 

Hårdråde segrar över danske kungen Sven Estridsen.

1100-talet: Stenkyrkan i nuvarande Övraby byggs. Ruinen finns fortfarande kvar. 

1231: Kungsgården Halmstad omnämns för första gången. 

1255: En befästningsanläggning vid nuvarande Örjans vall uppförs. 

1264: Dominikanerkloster i Halmstad omnämns i brev från påven Urban IV. Halmstad är troligen 

stad redan vid denna tid. 

1270-71: Dominikanermunken och författaren Petrus de Dacia besöker dominikanerkloster i 

Halmstad och skriver ett brev till sin älskade Kristina av Stommeln. Detta är det äldsta kända 

dokumentet skrivet i Halmstad. 

1307: Hertig Kristoffer (sedermera Kristoffer II) utfärdar det äldsta bevarade privilegiebrevet för 

staden Halmstad, då belägen vid nuvarande Övraby. 

1322: Kristoffer II utfärdar privilegiebrev för staden Broktorp.

1327: Hertig Knut Porse utfärdar privilegiebrev för den nya staden Halmstad, tidigare Broktorp. 

1344: Dominikanerklostret S:ta Catharina är ännu under byggnad enligt ett brev från påven 

Clemens VI.

1349-1350: Digerdöden härjar i Halland, Sverige och Europa. 

1432: S:t Nikolaikyrkan omnämns för första gången. 

1434 och 1436: Vid två tillfällen intar Engelbrekt Halmstad, staden var på den tiden troligen svagt 

befäst med jordvallar och träpalissader. 

1441: Möte äger rum mellan Kristoffer III och Karl Knutsson Bonde. 

1450: Unionsmöte hålles för att ena de tre nordiska länderna under Kristian I:s spira. 

1483: Danska och norska riksråd samlas till unionsöverläggningar i svartbrödraklostrets stora sal. 

1494: Franciskanerklostret S:t Anna vid nuvarande Lilla torg börjar byggas. 

1498: Kung Hans stora och detaljerade privilegiebrev för Halmstad utfärdas. 

1503: I slutet av november anländer drottning Kristina av Danmark till Halmstad åtföljd av Sten 

Sture d.ä., Hemming Gadh med flera. Drottningen har en tid varit i svensk gisslan och hennes son, 

sedermera kung Kristian II, möter henne här. Vid besöket skänker hon en dyrbar silvertavla till 

gråbrödraklostret. 
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1518: Kyrkan lämnar S:t Jörgens kapell och gård. 

1531: Johannes Hemmingsdyng kommer till Halmstad och leder attackerna mot de två katolska 

klostren i staden. 

1532: Stadens både kloster står helt övergivna till följd av reformationen. 

1534: Svenskarna låter belägra Halmstad och intar staden i samband med den så kallade 

Grevefejden.

1537: Ett möte äger rum i klosterlokalerna vid nuvarande Lilla torg mellan Gustav Vasas och 

Kristian III:s fullmäktige om bland annat den svenska adelns gods i Danmark.

1539: Kristian III besöker Halmstad. 

1562: Fredsmöte äger rum mellan sändebud från svenske kungen Erik XIV och Fredrik II av 

Danmark. Fred slöts men bröts redan nästa år.

1563: Erik XIV gör ett misslyckat försök att inta den nyligen befästa staden. Övraby kyrka förstörs. 

1566: Svenskarna under ledning av Bo Grip gör ett nytt misslyckat försök att erövra staden. 

1570: I Lunds stifts landebok finns ett av de äldsta bevarade dokumenten om kyrkans inkomster i 

Halland. 

1598-1605: Stora befästningsverk uppförs runt staden under ledning av Christian IV:s byggmästare 

Hans van Stenwinkel och Willum Cornelissen.

1605: Norre Port står färdig. 

1619: Halmstads slott klart att tas i bruk. Det har byggts upp sedan 1600-talets första år. 

1619: Försoningsmöte mellan Gustav II Adolf och Christian IV i Halmstad. De festar under en 

vecka i mars tillsammans på Halmstads slott. 

1619: Halmstad drabbas av en förödande eldsvåda som förstör praktiskt taget hela staden med 

undantag av slottet, kyrkan och några få grundmurade stenhus. 

1645: Freden i Brömsebro. Härigenom blir Halland och därmed även Halmstad svenskt på 30 år. 

1648: En kunglig resolution stadfäster Halmstads rätt till representation i den svenska riksdagen. 

1657: Den 5 juni tar den svenska guvernören i Halland Erik Stenbock emot den formella danska 

krigsförklaringen i Halmstad. 

1658: Genom freden i Roskilde blir Halland definitivt svenskt.

1676: Karl XI:s här besegrar danskarna i slaget vid Fyllebro den 17 augusti. En knapp månad senare

belägrar Kristian V utan framgång Halmstad. Denna belägringen blev den sista i stadens historia. 

1678: Karl X håller riksdag i Halmstad. 77 adelsmän, 36 präster, 58 borgare och 108 bönder 

företräder det svenska folket. 

1686: Inrättas Halmstads första fabriksföretag (ett tobaksspinneri).

1734: Enligt ett riksdagsbeslut detta år kall stadens befästningar raseras. 

44



1737: De gamla befästningsvallarna utnyttjas till tobaksodlingar. 

1800: Halmstads folkmängd är 1317 personer. 

1832: Halmstads första större industri, Wallbergs Fabriks AB, anlägges. Verksamheten drivs under 

1840-talet i bland annat restaurang Sveas nuvarande lokaler och flyttas senare till Slottsmöllan. 

1840-1870-talet: De flesta husen i den gamla stadskärnan uppförs. 

1840: Första stora hamnförbättringen klar. Nissans kajer pålas med tusentals stockar. 

1845: Kvarteren norr om Stora torg hemsökes av en häftig eldsvåda. 

1847: Halmstads hantverks- och industriförening bildas. 

1850: Halmstads folkmängd är 2761 personer. 

1850: Halländska ångfartygs AB bildas.

1858: Fredrik Mårtensson öppnar gästgiveri och värdshus vid Norre Port. 

1869-1872: S:t Nikolaikyrkan blir föremål för en betydande ombyggnad.

1880: En stor del av stadens arkiv blir lågornas rov i en omfattande brand på rådhusvinden.

1882: Järnvägstrafiken på hela bansträckan Halmstad-Nässjö öppnas.

1880-talet: Östra förstaden börjar byggas.

1885: Den 30 november togs de första vattenledningarna i drift. 

1885: Järnvägslinjen Helsingborg-Halmstad färdigställs.

1886: Järnvägslinjen Halmstad-Varberg öppnas för trafik.

1889: Halmstad-Bolmens järnväg invigs. 

1890: Halmstads elektriska belysningsverk (senare Halmstads elverk) bildas.

1895: Halmstads samverkande fackföreningar (senare Halmstads arbetarekommun) bildas.

1897: Första 1 maj-demostrationen genomförs. Den fick anordnas den 2 maj då 1 maj var arbetsdag.

1899: Halmstads svinslakteriförening bildas, den första i landet. 

1900: Stadens folkmängd har ökat till 15 362 personer.

1903: Halmstads brandkår organiseras. 

1907: Hallands regemente flyttar till Halmstad och de nybyggda kasernerna. Idrottssällskapet 

Halmia bildas.

1914: Halmstads bollklubb bildas.

1917: Hungerdemonstration i Halmstad samlar 6 000.

1924: Friluftsmuseet Hallandsgården öppnas för allmänheten. [sic: i denna ordning]

1922: Halmstad får ett stadsbibliotek på Hospitalsgatan, där Rådhuset ligger i dag. 

1923: I oktober 1923 bildas Föreningen Gamla Halmstad och 1924 kommer den första årsboken ut. 

1926: Millesfontänen ”Europa och Tjuren” kommer till.

1928: Nyhem inkorporeras med staden.
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1930: Halmstads golfklubb bildas, banan låg då på I 16:s övningsfält. Banan i Tylösand invigs 

1938.

1931: Brädgårdskravallerna – strejk med tumultartat förlopp.

1932: Första serien med 91:an Karlsson publiceras, tecknad av Halmstadfödde Rudolf Peterson.

1933: Hallands museum i Halmstad invigs. Ritat av Ragnar Hjort (1887-1971).

1938: Stadens nya rådhus är färdigt.

1941: S:t Nikolaikyrkan återinvigs efter en omfattande restaurering.

1950: Stadens folkmängd uppgår till 35 219 personer. 

1953: Stadsbiblioteket på Fredsgatan invigs.

1954: Kung Gustaf VI Adolf besöker Halmstad på Eriksgata.

1955: Sporthallen invigs.

1961: Flygflottiljen F 14 läggs ner. 

1962: Två tredjedelar av Halmstads avloppsvatten, genom utbyggnad av avloppsledningar och 

pumpstationer, samlas till avloppsreningsverket på Västra stranden. 

1964: Halmstads konstisbana vid Sannarp invigs. I Ängelholmsolyckan, Sveriges värsta flygolycka,

omkommer 14 hallänningar. 

1966: Miniland invigs. Stora torg får parkeringsgarage och träden kring fontänen huggs ner. 

1970: Sannarpsgymnasiet invigs lagom till höstterminen. 

1971: Picassoskulpturen invigs liksom ishallen vid Sannarp. 

1974: Halmstads storkommun med 72 574 invånare bildas i januari. 

1981: Vallåsskolan totalförstörs i brand. 

1983: Besked om att Fundia, Halmstads gamla järnverk, läggs ner. 500 mister jobben. Senare på 

året besked om att även Scans slakteri ska läggas ner. 

1990-1991: Gamletullsområdet börjar byggas. Det första huset kallas i folkmun ”Lilla huset på 

prärien”.

1995: Halmstadsonen Jörgen Andersson blir energiminister. 

1996: I november invigs sista sträckan av E 6 genom Halland.

2000-2001: Gamletullsområdet börjar åter bebyggas efter tio års stiltje. 

2000: Hallands regemente, I 16 läggs ner. Lv 6 flyttar in.

2004: Gyllene Tider återförenas och på premiären fyller man Stora torg i Halmstad. 

2004: Beslut om att Duni läggs ner.

2005: Orkanen Gudrun sveper in över Halland och orsakar stora skador. 

2006: Nya stadsbiblioteket invigs i april liksom nya kustvägen som invigs i november. 

2007: Halmstad firar 700-årsjubileum som stad. 
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