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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie är att utreda hur och varför Halmstadsutställningen anordnades 1929. 

Studien avser dels att svara på vilka aktörer som var verksamma bakom och under 

utställningen, dels vad de hade för syfte med densamma. Halmstadsutställningens syfte såväl 

som dess innehåll blottläggs av studien och sätts in historiskt i ett nationellt och internationellt 

utställningsperspektiv. Teoretiskt används ett platsmarknadsföringsperspektiv för att 

analysera hur utställningen användes för att framställa Halmstad och Halland. Materialet för 

undersökningen utgörs huvudsakligen av artiklar i dagstidningar och då främst 

Hallandsposten samt broschyrmaterial och drätselkammarprotokoll. Resultatet visar att 

Hallands Hantverksdistrikt tillsammans med Halmstads stad gav upphov till utställningen och 

att dess innehåll präglades av enskilda aktörer. Deras respektive syften handlar om att 

marknadsföra staden eller privata intressen på olika sätt. Undersökningen visar även att det 

finns tydliga kopplingar mellan Halmstadsutställningen och tidigare utställningar i historien. 
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1. Inledning 

 

På stadsbiblioteket i Halmstad med adressen Erik Olsons gata 1 finns en förteckning bevarad 

över de utställande konstnärerna på Halmstadsutställningen 1929. Erik Olson var en av dessa, 

liksom sin bror Axel. Båda var medlemmar i den senare hyllade Halmstadgruppen, men vid 

tiden för utställningen relativt okända konstnärer. Att Erik Olson skulle komma att få ge namn 

åt en gata bör alltså ha tett sig relativt osannolikt då de unga Halmstadkonstnärerna ställde ut. 

De stod för en modern kulturyttring som få förstod då utställningen invigdes i juni 1929 med 

pompa och ståt.  

 

Halmstadsutställningen hörde till en historiskt inarbetad utställningstradition som framhävde 

det senaste och det främsta som landet, länet eller staden hade att erbjuda inom ett brett 

spektra av produkter och kultur. Världsutställningarna var ett sätt med vilket det moderna 

kunde marknadsföras, samtidigt som ett slags helhetsbild av vad det utställande landet hade 

att erbjuda kunde presenteras. Industriprodukter trängdes med handgjorda varor och konst 

med historiska föremål. På samma sätt skulle Halmstadsutställningen 1929 visa upp vad 

staden och länet hade att erbjuda i alltifrån lokala företags produkter till konst och historia. 

 

Halmstadsutställningen var emellertid först och främst ett verktyg för att marknadsföra 

Halmstad som stad och Halland som län. Industri, hantverk och kultur med en tydlig 

landskapsanknytning ställdes ut för att framhäva styrkan i det typiskt halländska. 

Utställningen skulle leda Halland in i framtiden genom att använda det främsta och senaste 

länet hade att erbjuda i ett slags skyltfönster mot omvärlden. Till hjälp fanns även 

turistdestinationen Halmstad med sina böljande sandstränder och salta bad som en lockelse 

sommaren 1929.  

 

Mindre, så kallade landsortsutställningar som utställningen i Halmstad lever till skillnad från 

sina mer omfattande motsvarigheter en undanskymd tillvaro i historieskrivningen. Med 

Halmstadsutställningen som undersökningsobjekt hoppas jag därför kunna ge en inblick i hur 

en mindre utställning kunde gestalta sig 1929, varför den hölls och vad den innehöll. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min undersökning är att söka utröna vilka aktörer som var närvarande i 

planeringen och genomförandet av Halmstadsutställningen 1929, samt i vilket eller vilka 

syften de genomförde denna. Aktörernas syften har jag även för avsikt att tolka ur ett 

platsmarknadsföringsperspektiv. Vidare ämnar jag ställa Halmstadsutställningen mot en 

historisk bakgrund för att undersöka om utställningen ifråga är samstämmig med denna. 

 

• Vilka var aktörerna bakom och under Halmstadsutställningen och vad hade de för 

syfte med utställningen och dess innehåll? Hur kan deras syfte eller syften tolkas ur ett 

platsmarknadsföringsperspektiv? 

 

• Finns det en samstämmighet mellan Halmstadsutställningens syfte och innehåll och 

med tiden för dess tillblivelse rådande och tidigare rådande utställningsideal? Hur ser 

denna samstämmighet i så fall ut? 

 

1.2 Avgränsningar 

Drätselkammarens protokoll och Hallands Hantverksdistrikts minnesskrift har gett en 

tidsmässig avgränsning till min undersökning. Utställningen började diskuteras inom 

Hantverksdistriktet 1927 och klubbades igenom 1928 för att sedan genomföras 1929. Det 

huvudsakliga empiriska materialet kring utställningen är emellertid starkt fokuserat kring 

utställningsåret 1929. I min undersökning har jag därför inte kunnat inrikta mig på 

utställningens successiva utveckling från idé till verklighet. Istället har jag koncentrerat mig 

på att försöka visa hur Halmstadsutställningen faktiskt gestaltade sig under 

utställningssommaren 1929.  

 

Den historiska bakgrunden till större utställningar är av omfattande karaktär, varför jag har 

varit tvungen att begränsa mig i redogörandet av denna. Jag har därför försökt lyfta fram 

aspekter av 18- och 1900-talens utställningar som källmaterialet har framhållit som särskilt 

karaktäristiska och som även är applicerbara för mitt undersökningsobjekt. Jag har även valt 

att redogöra för större utställningar i Sverige under 1900-talet för att lättare kunna placera in 

Halmstad i en nationell utställningstradition. Materialet kring mindre, så kallade 

landsortsutställningar har visat sig vara mer begränsat. För att ge någon form av perspektiv på 
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dessa har jag emellertid inriktat mig på utställningar samtida med den i Halmstad i dels större 

städer som Örebro, dels mindre som Tranås. 

 

Vidare har materialet varit fokuserat till Hallandsposten, varför exempelvis ett jämförande 

perspektiv mellan hur olika dagstidningar behandlade utställningen endast hade kunnat 

genomföras i begränsad omfattning. Det något knapphändiga materialet i Hallands Nyheter 

och Aftonbladet har dock erbjudit ett bredare perspektiv på utställningens innehåll och 

resultat.  

 

1.3 Forskningsläge 

Till bakgrunden för mitt arbete har Paul Greenhalgh och Ephemeral Vistas visat vara sig en 

viktig källa. Greenhalgh beskriver världsutställningarna och då främst deras tidiga historia. 

Han tar upp vad som låg till grund för utställningarnas skapande, vad de innehöll och hur 

detta innehåll speglade ett mer vidlyftigt syfte vad gäller bildning, konsumtion etc. Anders 

Ekströms avhandling Den utställda världen har till lika stor del bidragit med bakgrunden till 

världsutställningarna med Stockholmsutställningen 1897 som utgångspunkt. Ekström tar även 

upp hur utställningarna utvecklades med tiden, vilket även Anders Houltz gör i avhandlingen 

Teknikens tempel som bland annat behandlar de stora utställningarnas utveckling under 1900-

talet. Robert W. Rydell har med All the World´s a Fair vidare bidragit med ett amerikanskt 

perspektiv på världsutställningarna. 

 

Göran Rosander har med sitt arbete i kungl. Gustav Adolf akademiens årsbok gett en bild av 

den svenska utställningstraditionen såsom den gestaltade sig under 1800-talet och det tidiga 

1900-talet. Rosander ställer även upp ett antal utställningar som han anser vara av särskild 

vikt för den svenska utställningshistorien, vilket även har hjälpt mig i mitt urval av nationella 

utställningar under 1900-talet att behandla närmare.   

 

Baltiska utställningen med Göran Christensson som redaktör har gett en bild av hur denna 

utställning 1914 med deltagande länder utanför Sverige gestaltade sig. Tidigare nämnda 

Houltz har vidare bidragit med en djupare förståelse för Göteborgsutställningen 1923 då 

denna utgör basen för hans avhandling. Eva Rudberg har i sin monografi över 

Stockholmsutställningen 1930 gett en inblick i denna utställnings syfte och utformning. 

Rudbergs verk belyser även en utveckling i den nationella utställningstraditionen med ett 
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tydligare fokus än tidigare på att lösa specifika problem. I det här fallet handlade det om idén 

att bygga bort bostadsbrist och torftiga miljöer med ett funktionalistiskt byggnadssätt, vilket 

även Per G. Råberg belyser i Funktionalistiskt genombrott.   

 

I mitt redogörande för minde landsortsutställningar under 1900-talets början har materialet 

främst bestått av kataloger och annat utställningsmaterial. En del material finns dock som är 

författat efter utställningarnas genomförande. Carl-Axel Carlsson gör i Örebro-kavalkad: 

minnen från seklets början ett kortare nedslag i Örebro läns utställning 1928 och Tranås 

Industri- och hantverksförening ger i en minnesskrift en bild av Tranåsutställningen 1930. En 

liknande, mer omfattande minnesskrift utgiven av Hallands Hantverksdistrikt behandlar 

Halmstadsutställningen och dess innehåll i redogörande och kommenterande form. Den tar 

även upp själva distriktets bildande och vad som legat till grund för detta.     
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2. Metod 

2.1 Material och tillvägagångssätt 

Min undersökning kommer att utgöras av en kvalitativ studie. Genom att analysera artiklar i 

dagstidningar hoppas jag få svar på vilka aktörer som var aktiva under 

Halmstadsutställningen, vad deras syfte med utställningen var och vad som ställdes ut. Jag 

kommer huvudsakligen att använda mig av Hallandsposten för att besvara dessa frågor, men 

även Hallands Nyheter och Aftonbladet. Därtill kommer jag att använda mig av material i 

Hallands Hantverksdistrikts minnesskrift och annat kringmaterial som utställningsbroschyrer. 

Vidare kommer jag att ta hjälp av Halmstads drätselkammares protokoll för att få en tydligare 

bild av beslutsfattandet kring utställningen.  

 

För att skapa en djupare förståelse för hur Halmstadsutställningen kunde genomföras och 

vilka syften utställningens olika aktörer agerade efter använder jag mig av ett 

platsmarknadsföringsperspektiv, vilket jag redogör för nedan.   

 

Vidare hoppas jag kunna sätta in Halmstadsutställningen i ett större utställningsperspektiv och 

en historisk kontext. I min bakgrund kommer jag därför att inrikta mig på hur dels de 

internationella, dels de nationella utställningarna gestaltade sig med fokus kring perioden 

1850-1930. Särskilt fokus kommer jag att lägga på syfte och innehåll i tidigare utställningar 

då min undersökning innehåller ett visst mått av jämförande studie på dessa punkter.   

 

2.2 Platsmarknadsföring som teoretisk utgångspunkt 

Josefina Syssner definierar i Världens bästa plats? platsmarknadsföring som: ”ett långsiktigt, 

strategiskt arbete som syftar till att förändra, förbättra eller förstärka bilden av en plats.”1 

Detta, menar hon, sker genom att de som har mandat att företräda en plats lyfter fram vissa 

aspekter av den. En kommun eller region är exempel på sådana mandatinnehavare och 

platsmarknadsföringen är i regel ett led i ett djupgående politiskt förändringsarbete. 

 

Syssner menar vidare att marknadsföring av platser riktar sig åt flera håll samtidigt. Utåt sett 

riktas den mot besökare, turister, potentiella inflyttare, handelspartners etc. Platsen förpackas 

                                                 
1 Syssner, Josefina, Världens bästa plats?, Lund 2012, s. 11 
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då som en produkt och ett varumärke som ska säljas till omvärlden. Inåt sett marknadsförs 

platsen istället till den egna befolkningen i syfte att öka dess känsla av samhörighet med 

staden, regionen, landet etc. I detta fall hanteras inte platsen som en produkt på samma sätt 

utan som en referensram för känslor av gemensam tillhörighet och identitet.2      

 

2.2.1 Platsmarknadsföringens förutsättningar och genomförande 

Teemu Moilanen och Seppo Rainisto tar upp hur platsmarknadsföring är beroende av aktörer 

och planering i How to brand nations, cities and destinations. De förklarar sambandet med en 

modell i vilken en planeringsgrupp är central för att koordinera andra aktörer och för att staka 

ut målbilden för den marknadsförda platsen. De lyfter även fram ett starkt ledarskap och en 

politisk enighet som viktiga incitament för platsmarkandsföringens framgång. 

Planeringsgruppen och de inblandade aktörerna är också beroende av en statlig ekonomisk 

garanti för det planerade marknadsföringsarbetet. Ekonomin kan dessutom säkras ytterliggare 

genom så kallade public-private partnerships.3 Dessa beskriver Andrew Smith som 

samarbeten mellan staten och privata intressen i Events and urban regeneration. De privata 

intressena kan vara mer eller mindre organiserade och antingen bestå av self-organised 

networks eller av företag. Grundläggande för denna typ av samarbeten är att staten agerar för 

att främja intressen inom den privata sektorn. Partnerskapet ifråga kan dock ha olika mål 

enligt Smith. Antingen kan det på ett grundläggande plan syfta till att arbeta fram en policy 

och målsättning för platsmarknadsföringen eller syftar det till att mer konkret genomföra ett 

projekt.4        

 

Vidare bör ett tydligt, mätbart mål med marknadsföringen finnas som de olika parterna anser 

viktigt nog att uppnå genom ekonomiska investeringar. Detta mål bör även handla om att 

förbättra platsens image eller varumärke. Marknadsföringen bör dock bygga på redan 

fastslagna värden för platsen som accentueras snarare än att helt nya värden lyfts fram. 

Moilanen och Rainisto menar även att platsens företag bör ha en central roll i den planerade 

marknadsföringen för att framhäva bilden av ett positivt företagsklimat på platsen.5 

 

                                                 
2 Syssner, s. 11, 14 f.  
3Moilanen, Teemu och Rainisto, Seppo, How to brand nations, cities and destinations – A planning book for 
place branding, Basingstoke 2009, s. 22 ff. 
4 Smith, Andrew, Events and urban regeneration – the strategic use of events to revitalise citites, Abingdon 
2012, s. 223 
5 Moilanen & Rainisto, s. 23 f.  
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Platsmarknadsföringen kan enligt Syssner ses som ledstjärnan för ett politiskt 

förändringsarbete som sätter tonen för hur en stad, region eller kommun är tänkt att utvecklas 

ifråga om detaljplanering, infrastruktursatsningar, budgetöverväganden etc. På detta sätt 

skapas en bild av platsen som såväl företrädare för näringslivet som folkvalda och tjänstemän 

inom den kommunala eller regionala organisationen har att ta ställning till. Ses platsen som 

värd att satsa på?6 

 

Syssner tar upp olika värden som platsmarknadsföring när den genomförs kan aktualisera. 

Hon menar att det går att skilja på värden i marknadsföringen som uttrycker öppenhet och 

värden som uttrycker konservatism. Beskrivs med andra ord platsen som att den är öppen för 

förändringar eller som att den bör bevaras som den är? Syssner menar även att det går att 

skilja på värden i marknadsföringen som antingen beroende av platsens unika förutsättningar 

eller mer allmänna till sin karaktär. Beskriver marknadsföringen huvudsakligen den lokala 

platsens situation eller uttrycker den mer universella värden med större geografisk spridning?7 

           

2.2.2 Varumärke som målsättning 

Att ge en plats ett varumärke har en särskiljande fördel enligt Moilanen och Rainisto. Med 

begreppet place branding lyfter de fram hur en plats kan utmärka sig i konkurrensen med 

andra platser genom att precisera unika värden i skapandet av ett varumärke.8 Varumärket blir 

enligt Smith en symbol för ekonomisk utveckling som hjälper till att måla upp platsen som en 

tydligt avgränsad produkt.9  

 

Varumärket förstärker enligt Syssner platsens gränser för att skapa en föreställning om att den 

skiljer sig åt i förhållande till andra. Platsens varumärke syftar på så sätt till att lyfta fram det 

unika med platsen samtidigt som gränserna mot omvärlden tydliggörs.10 Syssner lyfter också 

fram hur detta är viktigt ur konkurrenshänseende då en plats som avgränsat varumärke 

försöker locka till sig nya invånare, företagsetableringar och turister. Samtidigt menar hon att 

denna konkurrens sällan utspelar sig på en nationell eller internationell nivå, utan snarare på 

den regionala mellan grannstäder och grannkommuner.11  

                                                 
6 Syssner, s. 15 
7 Ibid., s. 96 f. 
8 Moilanen & Rainisto, s. 17 
9 Smith, s. 181 
10 Syssner, s. 66 
11 Ibid., s. 23 
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Susanna Heldt Cassel menar emellertid att det finns risker med en riktad platsmarknadsföring. 

Bilden av platsen är fokuserad för att den skall bli så entydig och slagkraftig som möjligt, 

men samtidigt ger en sådan typ av marknadsföring inte utrymme för platsens komplexa 

struktur enligt henne. Detta är framförallt synonymt med mindre landsorter menar hon, där i 

turismsammanhang i regel en vacker natur eller kulturella sevärdheter fokuseras medan andra 

kvaliteter bortses ifrån.12 

 

Syssner för ett liknande resonemang som Heldt Cassel och använder sig av begreppet rumslig 

förankring. Med detta syftar hon på hur en avgränsad miljö används för att representera en 

större geografisk yta. Vilken miljö som används bestäms då av syftet med marknadsföringen. 

Är syftet att locka till sig investerare kan exempelvis labbmiljöer och industrier fokuseras i 

bilder av platsen. Är syftet att presentera en plats som turistdestination kan bilder på en 

sandstrand eller kulturhistorisk lämning användas.13      

 

2.2.3 Samhörighet som målsättning 

Platsmarknadsföring handlar enligt Syssner inte enbart om att skapa en produkt och ett 

varumärke i syfte att locka till sig investerare, nya invånare och turister utanför platsen. 

Marknadsföringen syftar även till att skapa en identitet och platskänsla hos den befintliga 

befolkningen. Platskänslan ses enligt Syssner som en förutsättning för utveckling och tillväxt 

och som ett sätt att få människor mer benägna att stanna kvar på orten. Genom att arbeta med 

platsens varumärke kan således positiva värden lyftas fram för att öka dess invånares känsla 

av att de bor på en attraktiv plats som de känner samhörighet med.14 Syssner drar paralleller 

mellan denna form av marknadsföring och nationalism och menar att platsmarknadsföring, 

likt nationsskapande, handlar om att: ”mobilisera människor kring en plats och om att föra 

fram vissa idéer om vad platsen står för och hur den är kvalitativt annorlunda än andra 

platser.”15 

 

                                                 
12 Heldt Cassel, Susanna, ”Platsen som idé och turistprodukt – image som tillgång och begränsning för 
turismutveckling”, i Bohlin, Magnus & Elbe, Jörgen (red.), Utveckla turistdestinationer – Ett svenskt  perspektiv, 
Uppsala 2007, s. 149 ff. 
13 Syssner, s. 70 
14 Ibid., s. 78 ff. 
15 Ibid., s. 80 
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2.2.4 Turistdestinationen och dess kriterier 

Att marknadsföra en plats kan som jag tidigare nämnt ha som syfte att attrahera turister. Vad 

utgörs då en turistdestination av och vad krävs för dess existens? Magnus Bohlin och Jörgen 

Elbe definierar destination med: ”en plats eller ett område där turism utövas”16. För att en 

plats skall kunna sägas utgöra en destination behöver dock vissa kriterier uppfyllas menar de; 

närvaron av attraktioner, infrastruktur och stödjande tjänster. 

 

Attraktioner, menar Bohlin och Elbe, kan vara av olika art. Dels kan attraktioner vara 

kommersiella och utgöras av exempelvis nöjesparker eller skidanläggningar i ett företags eller 

en organisations regi, dels kan de utgöras av så kallade fria nyttigheter. Med fria nyttigheter 

syftar Bohlin och Elbe på avgiftsfria attraktioner såsom badstränder, parker, vandringsleder 

etc. som tack vare allemansrätten är tillgängliga för både annonsering och turism. Vidare 

lyfter Bohlin och Elbe fram att attraktioner kan vara av antingen permanent eller temporär 

karaktär. En permanent attraktion kan till exempel vara ett museum medan en temporär kan 

vara en musikfestival. 

 

Ur ett infrastrukturellt perspektiv kräver en destination grundläggande funktioner som vägar, 

vatten, energiförsörjning och avfallshantering. Av mer specifikt intresse för platsen som 

turistmål lyfter Bohlin och Elbe även fram transportmöjligheterna till och från destinationen. 

Till stödjande tjänster räknar Bohlin och Elbe sådant som krävs för att attraktionerna skall 

kunna konsumeras som till exempel hotell, restauranger, livsmedelsbutiker och andra affärer. 

Dessa tjänster kan emellertid utgöra attraktioner i sig själva i form av en vistelse på ett 

speciellt hotell, ett rikt restaurangutbud eller ett attraktivt affärsutbud. Bohlin och Elbe 

framhåller också vikten av marknadsföring och information kring vad en destination har att 

erbjuda i attraktions- och tjänsteväg för att denna skall kunna attrahera konsumenter.17   

 

2.2.5 Platsmarknadsföring genom evenemang 

Andrew Smith menar att ett av de främsta skälen för en stad att anordna ett större evenemang 

är att förbättra dess image. Målen för imageskapandet kan enligt honom vara awareness 

building; att göra fler människor medvetna om staden, cognitive image development; att 

kognitivt förbättra vad folk vet om staden och evaluative image enhancement; att förbättra 

                                                 
16 Bohlin & Elbe, s. 11  
17 Ibid., s. 13 ff. 



14 

vad folk tycker om staden. Smith menar att evenemang antingen kan användas på olika sätt 

för att skapa en stads image. Dels kan evenemang representera en stad i sin helhet genom ett 

holistiskt imageskapande, dels kan evenemang lyfta fram en stads enskilda kvaliteter och 

värden för att på så sätt skapa en image. Det sistnämnda förhållandet, där en del får presentera 

en helhet benämner Smith synecdoche och han menar att detta är vanligt vid stora evenemang. 

Under exempelvis en utställning kan på detta sätt vissa element lyftas fram för att ge en bild 

av staden i sin helhet. Det accentuerade har dessutom ofta ett starkt symbolvärde för platsen 

där evenemanget äger rum, i form av ett monument, en byggnad, ett landskap etc. Symbolen 

som lyfts fram kan enligt Smith också användas för att ge en ny bild av en stad som visar hur 

arrangörerna av ett evenemang vill att staden skall framställas.18 

 

Likt Smith menar Mia Larsson och Cecilia Fredriksson att evenemang kan förbättra en plats 

image och även öka dess dragningskraft som turistdestination. De poängterar emellertid att 

den av evenemanget presenterade imagen bör stämma överens med platsens för att en sådan 

effekt skall kunna uppnås fullt ut.19 På ett mer konkret plan kan ett evenemang medföra ett 

större finansiellt inflöde till platsen där det äger rum, inte minst tack vare en ökad 

turisttillströmning och ökade skatteintäkter från de personer som det sysselsätter. Evenemang 

kan även leda till förbättringar i infrastrukturen då en ort satsar på denna för att möta den 

ökade turisttillströmning som ett evenemang innebär.20 

 

2.2.6 Tillämpning 

I min undersökning kommer jag att använda mig av platsmarknadsföringsperspektivet på flera 

olika plan. På ett grundläggande plan hoppas jag med hjälp av detta kunna skapa en förståelse 

för hur förhållandet såg ut mellan de olika aktörerna som var inblandade i 

Halmstadsutställningens tillkommande och vilket syfte de såg i att anordna densamma. Jag 

förväntar mig även, mera ingående, kunna förklara hur förutsättningarna för utställningens 

hållande såg ut. På ett djupare plan hoppas jag kunna svara på hur utställningen användes för 

att marknadsföra Halmstad som stad och Halland som län, vad som då lyftes fram och varför. 

 

                                                 
18 Smith, s. 178 ff.  
19 Larsson, Mia & Fredriksson, Cecilia, ”Destinationsutveckling genom evenemang – satsningar på sportarenor 
och multikoncept”, i Bohlin & Elbe (red.), s. 183 f. 
20 Ibid., s. 180 



15 

3. Bakgrund  

 

3.1 1800-talets utställningstradition och dess bakgrund 

3.1.1 Världsutställningarna 

Under 1800-talets andra hälft växte en stark utställningstradition fram. De så kallade 

världsutställningarna samlade ett tidigare oöverträffat antal människor inom en begränsad yta 

och hörde till sin tids stora kulturyttringar enligt Paul Greenhalgh i Ephemeral Vistas. 

Greenhalgh daterar världsutställningarna till perioden 1851-1939 och beskriver dem som ett 

fenomen främst knutet till Europa och USA.21 Han menar dock att en mer allmän 

utställningstradition började växa fram i England och Frankrike redan under 1700-talet. I 

England bildades sällskapet ”Society of Arts” 1754 för att genom mindre sammankomster 

diskutera och premiera framsteg inom vetenskap och konst. Senare bildades så kallade 

”Mechanics Institutes” som från 1837 tydligare och mer omfattande än tidigare presenterade 

modern teknik och konst vid särskilda utställningar.22  

 

I Frankrike anordnades den första officiella utställningen 1797 på Louvrens gårdsplan i syfte 

att gynna handeln och försäljningen av inhemska produkter. Även året därpå, 1798, hölls en 

utställning i området Champs de Mars i Paris med samma syfte men denna gång under mer 

påkostade former och med särskilt uppförda byggnader för ändamålet. Utställningen i 

Champs de Mars var heller ingen regelrätt produktuppvisning utan kantades av flera 

kringaktiviteter såsom baler och fyrverkeriuppvisningar, vilket gjorde utställningen bred och 

publikvänlig. Greenhalgh menar att det var här fröet såddes till de senare, mer allomfattande 

utställningarna i Frankrike, Expositions Universelles, och 1800-talets världsutställningar.23         

 

1800-talets världsutställningar var nära sammankopplade med den industriella revolutionen 

och uppfördes för att gynna handeln, marknadsföra ny teknik och utbilda medelklassen.24 

Anders Houltz beskriver vidare i Teknikens tempel hur världsutställningarna materialiserade 

                                                 
21 Greenhalgh, Paul, Ephemeral Vistas, Manchester 1988, s. 1 f. 
22 Ibid., s. 7f. 
23 Ibid., s. 3 ff. 
24 Ibid., s. 3 
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1800-talets tilltro och förhoppningar till teknikens möjligheter.25 De gav en bild av hur det 

nya, moderna samhället skulle byggas med ett helhetsperspektiv, eller som Ekström skriver: 

 

Montrarna och paviljongerna på det sena 1800-talets utställningsfält uppvisade ett 

innehåll av mycket stor spännvidd. Industriella arbetsprocesser, vetenskapliga 

experiment, blänkande maskiner, tekniska kuriositeter, massproducerade varor, konst 

och hantverk ägde där samma självklara hemortsrätt som reproduktioner av naturen, 

historien och det liv som främmande och exotiska (dvs. icke-europeiska) folkslag 

antogs leva.26    

 

Idén bakom världsutställningen som sådan kom från Frankrike enligt Greenhalgh där röster 

höjdes under 1830-talet för att ett värdland skulle gynnas av den ökade kunskap och 

konkurrens som en utställning med flera deltagande länder skulle innebära. Det dröjde dock 

fram till 1851 innan en sådan utställning blev verklighet, i England.27 1851 års ”Crystal 

Palace-utställning” eller The Great Exhibition of The Works of Industry of All Nations i Hyde 

Park, London anses vara den första världsutställningen. Utställningen hölls i en byggnad som 

var konstruerad specifikt för ändamålet med fasader av glas varför byggnaden kom att kallas 

just Crystal Palace eller Kristallpalatset. Drygt 6 miljoner människor besökte utställningen 

som härbärgerade cirka 14000 utställare. Hälften av utställarna var brittiska och hälften 

utländska. Utställningen var fokuserad kring industri och hade det uttalade syftet att lyfta fram 

vikten av fri handel, fred och demokrati.28 Genom att ställa Storbritanniens tillgångar inom 

dessa fält mot andra länders skulle ett slags fredlig tävlan och gemenskap, brotherly love, 

lyftas fram som även var synonym med utställningar efter 1851. Övergripande vid Crystal 

Palace-utställningen och andra världsutställningar var emellertid framlyftandet av värdlandets 

överlägsenhet inom de utställda områdena.29  

 

1862 uppfördes ytterligare en världsutställning i London och då även med en konstavdelning 

efter fransk modell. Denna kom att bli den sista världsutställningen i England. Istället tog 

Frankrike över som utställningsnation och anordnade mellan åren 1855-1900 fem 

                                                 
25 Houltz, Anders, Teknikens tempel – Modernitet och industriarv på Göteborgsutställningen 1923, Hedemora 
2003, s. 103 
26 Ekström, Anders, Den utställda världen – Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar, 
Stockholm 1994, s. 22 
27 Greenhalgh, s. 10 ff.  
28 Findling, John E. (red.), Historical Dictionary of World´s Fairs and Expositions, 1851-1988, New York 1990, 
s. 3 ff.  
29 Greenhalgh, s. 17 f. 
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internationella utställningar.30 Av dessa särskiljer sig 1855 och 1889 års Paris-utställningar. 

1855 års utställning var den första världsutställningen med en separat och omfattande 

konstavdelning, ett koncept som England alltså efterhärmade 1861.31 1889 års utställning 

präglades av Edisons senaste innovation, glödlampan. Dels skapade denna mycket intresse, 

dels kunde utställningsfältet för första gången hållas öppet kvällstid.32  

 

Robert W. Rydell beskriver den amerikanska utställningstraditionen i All the World´s a Fair. 

Kännetecknande för de amerikanska världsutställningarna är enligt honom framhävandet av 

värdlandet. Världsutställningen i Philadelphia 1876, som sammanföll med hundraårsfirandet 

av självständighetsförklaringen, hade exempelvis flera nationaliteter representerade men dessa 

hånades under utställningen enligt Rydell. Indianer och mörkhyade framställdes som lägre 

stående raser, outvecklade och utan möjlighet att nå upp till det västerländska, amerikanska 

samhällets civilisationsnivå. Deras kultur lyftes inte fram utan bildade snarare en dyster 

kontrast till det framåtskridande industrisamhället.33 Den nationella självkänslan byggdes 

även upp av utställningens fokus kring amerikanska natur- och industritillgångar.34 Den mest 

omfattande av de amerikanska världsutställningarna var den i Chicago 1893. Kännetecknade 

för denna utställning var dess populära nöjespark som drog stor publik, inte minst tack vare 

dess pariserhjul, ”the Ferris wheel”.35 

 

3.1.2 18- och tidiga 1900-talets nationella utställningstradition 

Den första utställningen i syfte att exponera varor anordnades enligt Göran Rosander i 

Stockholm 1823. Den var arrangerad av den så kallade lantbruksakademin och hade det 

uttalade syftet att pröva kvaliteten på de utställda varorna. Under 1830- och 40-talen 

uppfördes sedan med jämna mellanrum utställningar i Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs 

torg i Stockholm, arrangerade av den Svenska Industriföreningen, bildad 1832.36 

Varuutställningar ägde även rum utanför Stockholm, exempelvis i Kristinehamn 1834 och 

Karlstad 1836. Från och med 1847 blev det vanligt att sammanföra varu- och 

slöjdutställningar med de så kallade lantbruksmötena där produkter av och för lantbruket 

                                                 
30 Ekström, s. 36 ff. 
31 Houltz, s. 106 
32 Ekström, s. 47 
33 Rydell, Robert W., All the World´s a Fair, Chicago 1984, s. 28 f.  
34 Ibid., s. 20 
35 Ekström, s. 55 f.  
36 Rosander, Göran, ”Industriens vaktparad – Varuexpositioner i Sverige före första världskriget”, i Elmevik, 
Lennart (red.), Saga och sed – kungl. Gustav Adolf akademiens årsbok, Uppsala 1981, s. 112 f.   
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ställdes ut. Lantbruksmötenas utställningar växte i omfattning från och med 1860-talets mitt 

enligt Rosander.  

 

Till 1800-talets verkligt stora, svenska utställningar räknar Rosander främst 

industriutställningen i Stockholm 1866 och den allmänna konst- och industriutställningen i 

samma stad 1897 vilka var statligt arrangerade. Utställningen 1897 knöts samman med kung 

Oscar II:s tjugofemårsjubileum som regent. Bortsett från de nordiska länderna deltog även 

Ryssland. I hallar och paviljonger ställdes teman ut arrangerade av Stockholms stad, flottan, 

armén, svenska jägarförbundet med flera.37 Innehållet spände från industriprodukter och 

vardagsvaror till utställningar över skola, hälso- och sjukvård, fiske och trädgårdsskötsel. 

Störst intresse fick enligt Rosander emellertid den del av utställningen som bestod av en 

1500-talsrekonstruktion av huvudstaden kallad ”Gamla Stockholm”.  

 

Rosander beskriver vidare hur övriga större utställningar i svenska städer under slutet av 

1800-talet ofta var arrangerade av ortens fabriks- och hantverksförening och ibland i 

samarbete med ett så kallat hushållningssällskap. Utställningen i Göteborg 1891 arrangerades 

till exempel av Hantverks- och industriföreningen och i Malmö ordnades flera utställningar av 

stadens industriförening. Rosander tar även upp hur flera separatutställningar arrangerades 

under 1800-talets slut och under 1900-talets början av Svenska Slöjdföreningen och Svenska 

Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Syftet med dessa utställningar var dels att visa upp 

äldre föremål, dels att saluföra nya.38 Slöjdföreningarna hade även en tydlig roll som ett slags 

”smakdomare” enligt Rosander då de bedömde de utställda föremålens kvalitet och 

formgivning, ibland genom särskilda tävlingar och prisutdelningar. Kvaliteten på det utställda 

ansågs överhuvudtaget viktig under 18 och 1900-talens svenska utställningar enligt 

Rosander.39     

 

Rosander tar även upp hur utställningar i regel var förlagda till sommaren och hur större 

invigningar utfördes av prominenta personer, såsom en landshövding eller i vissa fall en 

minister eller medlem av kungafamiljen. Ofta framfördes också ett sångstycke skrivet 

speciellt för utställningen vid invigningen.40         

 

                                                 
37 Rosander, s. 117 ff. 
38 Ibid., s. 122 f. 
39 Ibid., s. 143 
40 Ibid., s. 145 
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3.2 Utställningarnas uppbyggnad och innehåll 

3.2.1 Masskonsumtion 

Utställningarna under 18- och 1900-talen dominerades enligt Greenhalgh av massproduktion, 

prefabricering, masskommunikation och urbanisering; fenomen nära sammanknutna med den 

industriella revolutionen. Greenhalgh lyfter fram hur den industriella revolutionen inte enbart 

innebar en ekonomisk och social omvälvning utan även en kulturell då samhällets producenter 

började omvärdera sina produktionsmetoder. Detta eftersom förutsättningarna för det 

producerade hade förändrats. Nya metoder och material hade tillkommit som skulle användas 

för att producera varor i en större mängd och högre hastighet. Utställningar blev ett sätt att 

marknadsföra dessa nya produkter, maskinellt såväl som manuellt producerade och även en 

plats för kritiker att granska det senaste inom den moderna tekniken.41 Tekniken bakom 

produkterna i form av maskiner och redskap ställdes också ut och lyftes fram.42 

 

Ekström menar vidare att 18- och 1900-talens utställningar upphöjde den massproducerade 

varan som en utopisk produkt med avgörande betydelse för människans välmående. De gav 

bilden av att människan kunde få ett bättre liv genom att konsumera, varför utställningarna 

också syftade till att utbilda människorna i det framväxande konsumtionssamhället.43 Ekström 

menar också att detta låg i borgarklassens intresse, det vill säga människorna bakom 

utställningarna och dess produkter i form av ingenjörer, vetenskapsmän, fabriksidkare 

finansmän med flera.44  

 

3.2.2 Bildning 

Ekström lyfter fram hur 1800-talets utställningar hade som mål att: ”bringa publiken i nivå 

med kulturutvecklingen”45 och att: ”skapa samtycke kring det industriella projektet och den 

världsbild som var dess fundament.”46 Särskilt viktigt ansågs det att förkovra arbetarna. Ur en 

ekonomisk synvinkel skulle de, som tidigare nämnts, utbildas till konsumenter. På ett mera 

grundläggande plan var också industrialiseringen och utvecklingen till konsumtionssamhället 

beroende av deras arbete, varför deras kunskap om nya produkter och produktionsmetoder 

                                                 
41 Greenhalgh, s. 142 f.  
42 Houltz, s. 105 
43 Ekström, s. 206 ff. 
44 Ibid., s. 216 ff.  
45 Ibid., s. 233 
46 Ibid. 
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ansågs nödvändig för det modernas utveckling. För att möjliggöra sämre bemedlades besök 

vid de stora utställningarna upprättades ofta stipendier och så kallade utställningsresor med 

lägre priser som under Stockholmsutställningen 1897.47 

 

Stockholmsutställningen 1897 liksom andra stora utställningar under 1800-talet hade vidare 

ambitionen att fostra dess besökare till en känsla av nationellt samtycke inför det industriella 

projektet. Den nationalistiska andan verkade enligt Ekström kompensatoriskt som ett slags 

koppling till mer fasta och traditionella värden i en tid av snabb utveckling. En utveckling 

som han menar tedde sig skrämmande för 1800-talets människor som upplevde att det 

traditionella, mer individuella i samhället höll på att slukas av masskulturen.48     

 

3.2.3 Bildning kontra nöje 

Vid sekelskiftet 18-1900 höjdes kritiska röster som menade att utställningarna hade förlorat 

sin roll som bildningsinstitutioner och istället utvecklats till platser för enkla nöjen enligt 

Ekström. Utställningströtthet blev ett begrepp i Europa vilket beskrev en publik som börjat 

tappa intresset för utställningarnas egentliga innehåll. Istället besökte de utställningarna för att 

roa sig. Kritiska röster höjdes som menade att utställningarna hade utvecklats i en alltför 

kommersiell bana där dess vidlyftiga, samhällsnyttiga syfte underblåstes av krassa 

ekonomiska intressen från köpmän och industriidkare.  

 

Från 1800-talets slut ökade trots allt inslaget av nöjesfält i utställningssammanhang, inte 

minst i Sverige där tivolit blev en självklar del av utställningsfältet. Vissa ställde sig också 

positiva till nöjesinslagen då de lockade människor till utställningarna som normalt sett inte 

hade besökt desamma, men som därigenom ändå fick ett visst mått av utbildning. Nöjena fick 

också en demokratiserande prägel då de samlade människor från olika samhällsklasser, 

exempelvis genom offentliga dansbanor som inte exkluderade sämre bemedlade.49     

 

3.2.4 Konst 

Greenhalgh menar att konst var ett nödvändigt inslag för internationella utställningarnas 

dignitet. Han beskriver konsten som ett viktigt motgift till industrin och vetenskapen då den 

                                                 
47 Ekström, s. 240 f.  
48 Ibid., s. 267, 288 f.  
49 Ibid., s. 256 ff. 
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påminde om mer grundläggande estetiska och mänskliga värden. Konsten skapade också ett 

hierarkiskt system som separerade kulturen från det populära och det dyra från det billiga. 

Däremot tilldrog inte konstavdelningarna under världsutställningarna något större publikt 

intresse. De medförde status snarare än nöje till utställningsområdena enligt Greenhalgh.50 

 

Ekström menar likt Greenhalgh att konstens uppgift var att påminna om sådana livsvärden 

som hotades av moderniseringens kraft. Samtidigt poängterar han att vissa kritiker vid 1800-

talets slut såg nya tendenser inom måleriet som avarter och symptom på urspårning i 

samhällslivet. 1897 år Stockholmsutställning som överlag uppmärksammades i positiva 

ordalag hade som exempel även sina kritiker. Dessa menade att den moderna konsten på 

utställningen var alltför subjektiv och visade prov på en bristfällig, icke-porträttlik teknik.51 

 

3.2.5 Utställningsarkitektur 

Greenhalgh menar att arkitekturen hade som mål att för utställningsbesökaren spegla vilken 

byggnadsstil som officiellt föredrogs. Då utställningsbyggnaderna i regel var av tillfällig 

karaktär hade också arkitekterna friare spelrum än i vanliga fall vilket skapade en mer 

särpräglad arkitektur.52 Arkitekturen bakom utställningarna utgjorde även ett viktigt verktyg 

för dess arrangörer enligt Houltz. En uppseendeväckande arkitektur kunde locka fler 

besökare. Han menar även att det var särskilt viktigt att ha ett slags arkitektoniskt 

huvudnummer, en byggnad som kunde utgöra en symbol för utställningen som exempelvis 

Eiffeltornet vid Parisutställningen 1889.53 Även inom utställningarna användes ett slags 

symbolistisk eller figurativ marknadsföring. Under Stockholmsutställningen fanns exempelvis 

flera montrar med en föreställande arkitektur, det vill säga en arkitektur som skvallrar om 

dess byggnads innehåll. Exempel på sådana montrar var Liljeholmens ljusformade monter och 

en punschmonter utformad som en punschflaska.54 

 

3.3 Utställningarnas utveckling under 1900-talet 

Vid 1900-talets början hade den utställningsiver som präglade 1800-talets andra hälft börjat 

klinga av. Anders Houltz förklarar detta med att första världskriget slog hål på tankarna om 
                                                 
50 Greenhalgh, s. 198 
51 Ekström, s. 144 f., 152 
52 Greenhalgh, s. 149 
53 Houltz, s. 109 f. 
54 Ekström, s. 135 f. 
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industrialismens alltigenom positiva effekter, då dess potential tedde sig lika stark för krig 

som fred. Dessutom hade intresset för industrins tekniker och produkter hos allmänheten 

avtagit, dels eftersom det inte längre handlade om nyheter, dels eftersom tekniken och 

produkterna nu hunnit ta plats i samhället, i varuhus och även i reklam och tidskrifter. Det 

blev med andra ord inte längre nödvändigt att besöka en utställning för att studera produkter 

och innovationer. 

 

Efter första världskriget, när stora delar av Europa låg i ruiner, kunde emellertid 

utställningarnas progressiva värden återigen användas för att visa hur framtidens samhälle 

skulle återuppbyggas. De första stora utställningarna i Europa efter kriget var 

jubileumsutställningen i Göteborg 1923 och The British Empire Exhibition i London 1924-

25.55 Dessa utställningar hade som främsta mål att skapa en framtidsoptimism efter kriget. I 

Sverige, liksom i England, handlade det nu om att tydligare än tidigare framhäva den egna 

nationens kvaliteter. Detta till skillnad från under 1800-talets utställningar där flera länder var 

representerade. I London framhävdes imperiet genom att visa upp Storbritanniens koloniala 

världsdominans och i Göteborg framhävdes staden ifråga genom en utställning som lyfte fram 

dess historia.      

 

Houltz beskriver vidare hur 1900-talets utställningstradition var mer tematiskt uppbyggd än 

1800-talets. Syftet med 1923 års Göteborgsutställning var till exempel inte så mycket att 

undervisa och uppvisa en bredd som att lyfta fram Göteborg som stad med ett tydligt fokus på 

dess historia.56 Rosander tar även upp hur utställningarna under 1900-talet, tack vare 

förbättrade kommunikationer, alltmer fick formen av turistevenemang. Den stora 

utställningen blev en folkfest enligt Rosander som lockade stadens invånares såväl som 

turister.57 

 

3.4 Nationella utställningar under 1900-talet 

Under nedanstående rubriker tar jag upp större utställningar i Sverige under början av 1900-

talet. Urvalet har jag baserat på de utställningar som Göran Rosander lyfter fram och anser 

vara av större vikt än andra.58  

                                                 
55 Houltz, s. 117 f. 
56 Ibid., s. 127 
57 Rosander, s. 129 
58 Ibid., s. 125 ff. 
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3.4.1 Baltiska utställningen 1914 

Den Baltiska utställningen uppfördes i ett Malmö som hade upplevt en stark 

befolkningstillväxt och industriutveckling under början av 1900-talet enligt Per-Jan Pehrsson. 

Utställningen skulle visa på Malmös dignitet som större stad och industri- och handelsort 

gentemot omvärlden.59 1905 när en utställning började diskuteras befann sig dock industrin i 

en nedåtgående trend och utställningen skulle därför innebära en chans till markandsföring. 

Utställningen var resultatet av Skånes hushållningssällskap som skulle anordna ett 

lantbruksmöte 1914 till minne av dess hundraårsjubileum, vilket Malmö industriförening 

uppmärksammade. Lantbruksmötet slogs därför ihop med en handels- och industriutställning 

för att ge utställningen större omfattning. För att ge utställningen större tyngd skulle den även 

innefatta andra länder än Sverige, närmare bestämt Danmark, Tyskland och Ryssland.  

De inbjudna länderna ställde sig till en början skeptiska till ett deltagande. Få såg vid denna 

tidpunkt några förtjänster med större utställningar.60  

 

Baltiska utställningen blev emellertid av och invigdes av kronprins Gustaf Adolf då Gustaf V 

fått förhinder den 15 maj 1914.61 Utställningsområdet kom att bestå av två huvuddelar, en 

industriavdelning och en konstavdelning samt ett nöjesfält. Industriavdelningen berörde 

förutom industriprodukter, maskiner och redskap även sådant som utbildning, hantverk, sport- 

och turism. Konstutställningen blev den dittills största i Norden och hade ett särskilt krav på 

att den enbart skulle innehålla verk av levande, aktuella konstnärer.62 Christensson menar att 

den ryska konstavdelningen ägnades störst utrymme i pressen under tiden för utställningen. 

Vissa av dåtidens kritiker ställde sig frågande till den ryska modernismen och menade att 

stilen var alltför orolig. Andra uppskattade den för dess modernitet och djärvhet.63 

 

Konsthantverket hade en särskild plats på utställningen och var även särskilt betydelsefullt 

enligt Anne-Marie Ericsson. Hon menar att utställningsformen lämpade sig väl för just 

hantverket då detta med fördel visades upp på grund av sin visuella mångfald. På ett mer 

grundläggande plan symboliserade även hemslöjden, som ofta hade en stark 

landskapsanknytning ett nationalromantiskt synsätt. Ericsson menar dessutom att eftersom 

Sverige 1914 fortfarande var ett outvecklat industriland, höll produkterna på den inhemska 
                                                 
59 Pehrson, Per-Jan, ”Den vita sommarstaden”, i Christensson, Göran (red.), Baltiska utställningen, Lund 1989, s. 
18, 21 
60 Christensson, s. 67 
61 Ibid., s. 87 
62 Ibid., s. 72 f. 
63 Ibid., 103 f., 108 



24 

marknaden i regel låg kvalitet. Hemslöjden erbjöd däremot hög teknisk kvalitet med slitstarka 

produkter och var vid den här tidpunkten därför populär. Ericsson lyfter även fram en 

utbildningsaspekt och menar att många hantverkare lärde sig av sina kollegor, svenska såväl 

som utländska, under utställningen.64         

 

3.4.2 Göteborgsutställningen 1923 

Baltiska utställningen 1914 fick ett abrupt slut då första världskriget bröt ut samma år. 

Göteborgsutställningen 1923 var, som tidigare nämnts, den första utställningen efter kriget 

och den dittills största i Norden.65 Utställningen invigdes av Gustaf V den 8 maj 1923 som 

anlände till Göteborg tillsammans med kronprins Gustaf Adolf, prins Eugen och prinsessorna 

Ingeborg, Märta och Astrid. Premiärdagen inleddes med invigandet av Gustav II Adolf-statyn 

på Gustaf Adolfs torg. Därefter färdades kungligheterna genom Göteborg på ett slags rundtur 

och slutligen förklarade Gustaf V utställningen öppnad med ett invigningstal.66   

 

Utställningen hölls till minne av stadens 300-årsjubileum och en grundtanke var att 

utställningen skulle ha en kulturhistorisk inriktning.67 Utställningens huvudområde utgjordes 

därför av en historisk minnesutställning innefattandes en industrihistorisk avdelning och det 

då nybyggda konstmuseet. På andra sidan huvudområdet låg den moderna exportutställningen 

där svensk och västsvensk exportindustri visades upp. Längre bort fanns nöjesfältet 

Liseberg.68  

 

Houltz menar att de kulturhistoriska avdelningarna skiljde Göteborgsutställningen från sina 

motsvarigheter nationellt såväl som internationellt. Utställningens museala verksamhet 

fokuserad till det så kallade minnesfältet utgjorde huvuddelen av utställningen och hade en 

omfattning som saknade motsvarighet tidigare i utställningshistorien.69 Minnesfältet var 

utformat kronologiskt med montrar vars innehåll speglade Göteborgs historiska utveckling 

med arkeologiska fynd från 1500-talet till industriredskap från 1800-talet. Houltz beskriver 

hur minnesfältet var ett sätt att knyta an Göteborgs utveckling som handels- och industristad 

                                                 
64 Ericsson, Anne-Marie, ”Konstindustri och konsthantverk”, i Christensson (red.), s. 139 f., 142 f. 
65 Houltz, s. 16 
66 Ibid., s. 94 ff. 
67 Ibid., s. 56 f. 
68 Houltz, s. 68  
69 Ibid., s. 137 f. 
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till dess historia för att på så sätt ge samma utveckling en större legitimitet.70 Exportfältet kan 

enligt Houltz ses som en förlängning av den kronologi som minnesfältet lyfte fram.  

 

Exportutställningen var fokuserad kring modern svensk industri och göteborgska exportvaror. 

Dess varande var dock omdebatterat enligt Houltz då många menade att industriexpositioner 

hade förlorat den betydelse de hade på 1800-talet. Huvudskälet till att exportutställningen 

ändå uppfördes var att arrangörerna såg en ekonomisk vinning i att låta utställarna hyra det 

utrymme de behövde.71     

 

3.4.3 Stockholmsutställningen 1930 

Stockholmsutställningen invigdes likt Göteborgsutställningen av Gustaf V den 16 maj 1930.72 

Utställningen ifråga skilde sig markant ifrån tidigare motsvarigheter i Sverige då denna hade 

ett tydligare och smalare tema enligt Eva Rudberg. Utställningen som uppfördes på initiativ 

av Svenska Slöjdföreningen, nuvarande Svensk Form, visade uteslutande svenska produkter 

inom konstindustri, konsthantverk och hemslöjd. Bostaden, dess utformning och innehåll i 

form av möbler och lösa föremål stod emellertid i centrum.73 Att bostaden fokuserades har 

enligt Rudberg sin förklaring i att Sverige 1930 befann sig i en bostadskris med en generellt 

sett låg bostadsstandard kombinerat med en hög arbetslöshet och höga hyror.74  

 

Stockholmsutställningen presenterade funktionalismen som arkitektoniskt stilideal och som 

det verktyg med vilket bostadskrisen skulle lösas. Med en arkitektur som var fri på 

ornamentik och fokuserad på ett geometriskt avskalat formspråk där ljus och luft prioriterades 

skulle trångboddheten och dess sanitära olägenhet byggas bort. På samma sätt skulle 

funktionalismen bygga bort klassamhället genom att bortse ifrån tidigare stilideal och istället 

fokusera på en modern och enkel arkitektur tillgänglig för alla.75     

 

Per G. Råberg tar i Funktionalistiskt genombrott upp den demokratiska aspekten av 

Stockholmsutställningen och menar att utställningen 1930 skilde sig ifrån sina förlagor då den 

                                                 
70 Houltz, s. 140 ff. 
71 Ibid., s. 202 ff. 
72 Rudberg, Eva, Stockholmsutställningen 1930 – Modernismens genombrott i svensk arkitektur, Stockholm, 
1999, s. 95 
73 Ibid., s. 19, 36 
74 Ibid., s. 15 
75 Ibid., s. 29 ff. 
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inte på samma sätt riktade sig till de högre samhällsskikten utan var avsedd för den breda 

massan. Ett funktionalistiskt helhetsperspektiv präglade utställningen där fokus låg på hur 

bostaden och dess bruksföremål kunde förbättras och samtidigt tillverkas billigare för gemene 

man.76 

 

Det funktionalistiska helhetsperspektivet fick emellertid kritik vid tiden för utställningen. 

Enligt Råberg menade många att utställningen var alltför likriktad och saknade objektivitet. 

Funktionalismen sågs med andra ord som ett slags överskuggande tema. Andra menade att det 

nya formspråket var slätstruket, människofientligt och alltför nära besläktat med 

maskinarkitekturen. Funktionalismen sågs därför som ett hot mot gränsen mellan arbetslivet 

och hemmets sfär.77 

 

Utställningens huvudinnehåll utgjordes av bostadsavdelningen med hus och lägenheter i 

naturlig storlek, konsthantverk och hemslöjd.78 Det fanns även ett nöjesfält med 

åkattraktioner, dansbana och restaurang. Utställningsledningen ställde sig dock tveksamma 

till nöjesfältet och menade att detta konkurrerade med utställningens övriga 

festarrangemang.79     

 

3.5 Landsortsutställningar 1928-30 

I detta avsnitt gör jag en kortare redogörelse för utställningar på mindre orter under perioden 

1928-30 för att ge ett perspektiv på utställningar samtida med Halmstadsutställningen. 

 

3.5.1 Örebro läns utställning 1928 

Örebro läns utställning förklarades öppnad den 21 juni 1928 av Gustaf V.80 Utställningen 

hade sitt ursprung i att länets hushållningssällskap firade 125 år och ville uppmärksamma 

detta genom en jubileumsutställning. Detta sammanföll med tidigare planer på en 

lantbruksutställning. En kommitté upprättades i syfte att arrangera utställningen. Denna såg 

även behovet av en industri- och hantverksutställning och sammanförde därför en sådan med 

                                                 
76 Råberg, Per G., Funktionalistiskt genombrott, Stockholm 1972, s. 146 ff.  
77 Ibid., s. 174 f. 
78 Rudberg, s. 106 ff. 
79 Ibid., s. 176 
80 Carlsson, Carl-Axel, Örebro-kavalkad: minnen från seklets början, Örebro 1952, s. 130 
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de tidigare planerna.81 Ordförande för kommittén var Örebro läns landshövding Henning 

Elmquist.82 Utställningen omfattade utöver industri, hantverk och jordbruk olika 

specialutställningar, däribland en mindre konstutställning med kyrklig konst och en 

bostadsutställning. Statens järnvägar, post- och telegrafstyrelsen samt vattenfallsverket hade 

även dem specialutställningar. Syftet med utställningen var enligt utställningskatalogen att ge 

en representation av vad Örebro län kunde åstadkomma inom industri, hantverk, lantbruk och 

hemslöjd och att ge en bild av den historiska utvecklingen inom dessa områden.83  

 

Bland specialutställningarna på Örebroutställningen utmärker sig bostadsutställningen och 

kyrkokonstutställningen i katalogmaterialet. Bostadsutställningen framställs i materialet som 

fokuserad till byggnadsteknik och planlösning. Den beskrivs även bygga på förlagor i 

Stockholm. Någon arkitekturstil nämns aldrig men av materialet framgår att den arkitektur 

som visades upp hade syfte att visa på hur man effektivast kunde utnyttja små 

boendeutrymmen. Kyrkokonstutställningen hade som främsta avsikt att värna om kyrkans 

äldre föremål genom att visa hur dessa kunde bevaras genom olika konserveringstekniker.84 

Avslutningsvis fanns ett nöjesfält på utställningsområdet samt en restaurang.85             

 

3.5.2 Västeråsutställningen 1929 

Västerås hantverks- och industriutställning anordnades i samband med Västerås 

hantverksförenings 50-årsjubileum mellan den 15 juni och den 31 juli 1929. Utställningen 

arrangerades av en utställningsstyrelse som hantverksföreningen uppställde med 

landshövdingen Walter Murray som ordförande och stadsarkitekt Erik Hahr som ansvarig för 

utställningens byggnader. I den officiella programkatalogen för utställningen framgår att dess 

syfte främst var att göra reklam för industrins varor och det massproducerade.86 Syftet var 

också att ge en bild av Västerås med omnejd och: ”vad landskapet f. n. kan åstadkomma på 

skilda områden.”87 Utställningen omfattade förutom industriprodukter och hantverk även så 

kallade specialutställningar innefattandes konst, hemslöjd, fornminnen, trädgård och skola. 

                                                 
81 Katalog – Örebro läns utställning 21 juni-29 juli (katalog), Örebro 1928, s. 31 
82 Ibid., s. 35 
83 Katalog – Örebro läns utställning 21 juni-29 juli, s. 32 
84 Ibid, s. 103 f. 
85 Ibid, s. 75 &77 
86 Hantverks- och industriutställningen i Västerås 1929 - Officiell katalog (katalog), Västerås 1929, s. 17 f.   
87 Ibid., s. 17 
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Statliga verk såsom post-, telegraf och vattenfallsstyrelsen närvarade också. Dessutom fanns 

ett nöjesfält på plats, arrangerat av Gröna Lund i Stockholm.88 

   

3.5.3 Västerbottens läns utställning i Umeå 1929 

Umeåutställningen 1929, 20 juni till 28 juli arrangerades av Umeå fabriks- och 

hantverksförening i samarbete med Västerbottens läns hushållningssällskap, 

hembygdsförening och hemslöjdsförening. En utställningskommitté bildades för ändamålet 

med landshövdingen för Västerbottens län, Nils G. Ringstrand, som ordförande. Ekonomin 

säkrades genom anslag från Västerbottens kommun och privata bidrag. Syftet med 

utställningen var att anordna en hantverks-, industri- och lantbruksutställning som lyfte fram 

vad Västerbotten hade att erbjuda inom dessa områden. Syftet var också att visa länets 

historiska utveckling inom samma områden och att förbättra gemene mans yrkesskicklighet 

och allmänna ”livföring”. Utställningen sades också vara en ”generalmönstring” inför 

Stockholmsutställningen 1930 där Västerbottens län skulle representeras.89 Hemslöjden lyfts 

särskilt fram i katalogen för utställningen och ägnas särskild uppmärksamhet då konstformen 

ifråga beskrivs som utdöende och med risk att bli bortglömd.90 Utställningen innehöll även ett 

nöjesfält med attraktioner och dansbanor samt en restaurang.91    

  

3.5.4 Tranåsutställningen 1930 

En utställning med konst- och hantverksalster började diskuteras inom Tranås Industri- och 

hantverksförening redan 1906. Första världskriget och bristen på ekonomisk uppbackning 

gjorde dock att planerna skrinlades. Slutligen beslöts dock att utställningen skulle anordnas 

sommaren 1930 mellan den 14 juni och den 15 juli. Föreningen verkställde en 

utställningsstyrelse med Jönköpings landshövding Carl Malmroth som ordförande. 

Landshövdingen invigde även utställningen. Ekonomin säkrades genom bidrag från Tranås 

köpmän och genom ett lån på 30 000 kronor. Utställningen omfattade industri, konst, 

hantverk och slöjd och hade även ett nöjesfält, en musikpaviljong och en restaurang. Syftet 

med utställningen framkommer inte i materialet men däremot dess utfall då utställningen 

                                                 
88 Hantverks- och industriutställningen i Västerås 1929 - Officiell katalog, s. 17 f.   
89 Katalog över Västerbottens läns utställning i Umeå 20 juni-28 juli 1929 (katalog), Umeå 1929, s. 5 ff. 
90 Ibid., s. 123 
91 Ibid., s. 143 
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beskrivs som: ”synnerligen lyckad; detta även för utställarna, som finge mottaga avsevärda 

beställningar”.92    

 

3.6 Halmstadsutställningen 1929 

3.6.1 Hallands Hantverksdistrikt 

Halmstadsutställningen 1929 var till stor del resultatet av beslut fattade av Hallands 

Hantverksdistrikt, varför en närmare redogörelse för detta torde vara på sin plats. Hallands 

Hantverksdistrikt bildades 1899 genom en sammanslagning av Hallands läns 

hantverksföreningar i Halmstad, Laholm, Falkenberg och Varberg.93 I distriktets Minnesskrift 

från 1929 beskrivs hur bildandet var en följd och ett slags motåtgärd till det moderna 

maskinsamhällets framfart: 

 

”Då för 30 år sedan Hallands Hantverksdistrikt bildades, skedde detta under trycket av tidens 

märkliga och på många sätt revolutionerande rörelser… Maskintekniken hotade att förvandla 

hantverkarens verkstad till ett minne från svunna tider och industrialismen trängde med sin 

massproduktion hantverket in på livet.”94 

 

Mot bakgrund av detta hot bildades hantverksdistriktet för att tillvarata medlemmarnas 

intressen av en bestående hantverkstradition. Dels bildades hantverksdistriktet för att: ”främja 

och betrygga hantverkets och småindustriens bestånd och utveckling”95, dels för att: 

”befrämja yrkesskicklighetens höjande”96. Yrkesskickligheten skulle höjas genom inrättande 

av lärlings- och yrkesskolor, utdelande av priser och stipendier, understöd till äldre 

hantverkare och anordnande av utställningar.97 I minneskriften beskrivs också hur distriktet 

bildades för att lyfta fram hantverkets kvalitet som ansågs överlägsen masstillverkade 

produkters standard.98 

 

                                                 
92 Tranås Industri- och hantverksförening 1905-1945 – Minnesskrift utgiven av föreningen, Tranås 1945, s. 22 ff. 
93 Hallands Hantverksdistrikt – Minnesskrift 1899-1929, Halmstad 1929, s. 8 
94 Ibid., s. 9 
95 Ibid., s. 13 
96 Ibid. 
97 Ibid., s. 13 f.  
98 Ibid., s. 9 f.  
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3.6.2 Bakgrund och utformning 

Halmstadsutställningen 1929 föregicks av utställningar anordnade av Hallands 

Hantverksdistrikt 1900, 1903 och 1912. Diskussioner kring 1929 års utställning inleddes av 

Halmstads Hantverks- och Industriförening 1927. Inledningsvis debatterades frågan om 

utställningen skulle förläggas till Halmstad eller Falkenberg. En kommitté utsågs som 

beslutade sig för Halmstad som utställningsplats och vid årsmötet den 25 mars 1928 

bestämdes slutgiltigt att en utställning skulle anordnas sommaren 1929. Utställningen skulle 

dessutom markera hantverksdistriktets trettioårsjubileum.99 

 

Halmstadsutställningen öppnades den 20 juni 1929 och invigdes av kung Gustaf V efter ett 

kort inledande tal av landshövding Axel Mörner. Vid tillfället framfördes även den för 

ändamålet komponerade ”Hallandssången”. Innan Gustaf V reste ifrån Halmstad besökte han 

även Tylösand.100 Utställningen stängdes den 5 augusti.101   

 

Utställningen var fokuserad till Höga Allmänna Läroverket i Halmstad, dess byggnader och 

området kring läroverket. Utöver läroverkets byggnader uppfördes särskilda 

utställningsbyggnader i form av maskin- och industrihallar, en automobilhall, byggnader för 

separata utställningar och en utställningsrestaurang.102 I läroverkets gymnastiksal fanns en 

sjöfartsutställning och ett akvarium innehållandes fisk och kräldjur. Ett nöjesfält uppfördes 

också på området mellan läroverksbyggnaderna och idrottsanläggningen Örjans Vall. De 

temporära byggnaderna förenades med läroverksbyggnaderna genom en omkringgärdande 

fasad och en stor blomstergård under överinseende av utställningens arkitekt, Uno S. 

Forthmeiier.103 Den ursprungliga planen för utställningsområdet ändrades enligt 

Hallandsposten ett flertal gånger. Från början hade Forthmeiier planerat för två tornliknande 

byggnader alternativt en hög minaret på området, men tvingades på grund av ekonomiska 

begränsningar avstå från dessa.104   

 

Halmstadsutställningen var främst fokuserad till hantverk och industri. Hantverkets montrar 

inrymdes huvudsakligen i läroverkets huvudbyggnad och industrin i de särskilt uppförda 

                                                 
99 Hallands Hantverksdistrikt – Minnesskrift 1899-1929, s. 15 
100 Ibid., s. 21 f. 
101 Hallandsposten, Artikel: ”Utställningen avslutades i går högtidligt.”, 6 augusti 1929, s. 1 
102 Halmstadsutställningen 1929 för hantverk, industri, konst och slöjd 20 juni – 5 augusti (reklamblad), 
Halmstad 1929 
103 Hallands Hantverksdistrikt – Minnesskrift 1899-1929, s. 17, 20 
104 Hallandsposten, Artikel: ”Kort orientering”, 20 juni 1929, s. 14 
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byggnaderna för ändamålet. I minnesskriften lyfts hemslöjds- och konstutställningarna fram 

som de mest provinsiellt betonade med sin tydliga anknytning till Halland. I läroverkets annex 

ställdes exempel på länets hemslöjd ut på bottenvåningen. En trappa upp fanns 

konstavdelningen med dels en interiör av en medeltida hallandskyrka, dels en avdelning med 

så kallad herrgårdskonst innehållandes föremål och konstverk från halländska herresäten. 

Ytterligare en trappa upp, i vindsvåningen, fanns den moderna halländska konsten.105 

 

 

                                                 
105 Hallands Hantverksdistrikt – Minnesskrift 1899-1929, s. 17 ff. 
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4. Resultat 

 

4.1 Aktörer 

Halmstadsutställningen uppfördes på initiativ av Hallands Hantverksdistrikt varför detta 

tillsammans med den lokala underavdelningen i Halmstad bör ses som den huvudsakliga 

aktören bakom utställningens tillblivande. Material i drätselkammarens protokoll ger även vid 

handen att Halmstad stad hade en central roll för utställningens genomförande genom sitt 

agerande som ekonomisk garant och som säkerställare av andra förutsättningar106. Dessa 

förutsättningar återkommer jag till tillsammans med de utställande aktörerna i form av företag 

och organisationer som gav utställningen sitt huvudsakliga innehåll. Inom hantverksdistriktet 

lyfts särskilt dess verkställande utskotts ordförande Johan Hallberg fram. Denne var enligt 

minnesskriften ett viktigt nav i säkerställandet av utställningens ekonomi och organisation. 

Landshövdingen, greve Axel Mörner, var hedersordförande tillsammans med övriga 

ordföranden: justitieministern Georg Bissmark, jordbruksministern J. B. Johansson och en 

godsägare omnämnd som R. Hermelin. Dessutom tillsattes olika utskott för: utställning, 

trafik, industri, hemslöjd, konst, fest och program, dekoration, reklam, restaurang och nöje. 

Därtill fanns även representanter från länets olika hantverksföreningar.107 

 

Hallandsposten lyfter i en artikel fram Axel Mörner som en viktig aktör. Artikelförfattaren 

menar att en hedersordförande i många fall är någon som: ”ingenting gör men bara tar 

äran”108 men att Mörner däremot har nedlagt ett omfattande arbete kring utställningen. Johan 

Hallberg lyfts i samma artikel fram som initiativtagaren till utställningen och som 

”hantverkarnas hövding”. Majoren Åke Wiman omnämns vidare för sin roll som ansvarig för 

utställningens konstavdelning och hamnkaptenen Erik Husberg för förvaltandet av dess 

sjöfartsutställning.109 

 

                                                 
106 Halmstads Kommunarkiv (HKA), Drätselkammaren och dess avdelningar, protokoll, A I: 51, 1928 
107 Hallands Hantverksdistrikt – Minnesskrift 1899-1929, s. 16 f. 
108 Hallandsposten, Artikel: ”Halmstadsutställningen inviges – De män som burit dagens tunga och hetta”, 20 
juni 1929, s. 1 
109 Ibid. 



33 

4.2 Förutsättningar 

Drätselkammarens protokoll från 1928 lyfter fram hur Halmstadsutställningen var ett privat 

företag i behov av samhällets resurser: 

 

Ehuru initiativet till utställningens hållande utgått från en enskild korporation, och 

man därför måste förutsätta, att utställningens ekonomi till väsentlig del uppbäres av 

de enskilda organisationer och samhällskretsar, i vilkas intresse densamma närmast 

anordnas, är det dock givet, att ett ekonomiskt företag av den omfattning, varom här 

är fråga, icke gärna kan finansieras enbart på enskild väg, utan fordrar stöd från 

samhällets sida.110   

 

I citatet ovan konstateras inledningsvis att utställningen hålls på initiativ av en enskild 

organisation, det vill säga hantverksdistriktet. Det fastslås även att flera enskilda aktörer är 

delaktiga i utställningen och har ett intresse i att utställningen genomförs. Exempel på sådana 

aktörer torde vara de utställande företagen och organisationerna. Det konstateras också att 

utställningens ekonomi inte enbart kan uppbäras av de enskilda aktörerna utan kräver stöd 

från ”samhället”, Halmstad. 

 

Protokollet tar även upp, mer detaljerat, hur detta stöd skulle utformas. Till att börja med 

skulle staden garantera att under förutsättning att: ”samma belopp tecknas av enskilda 

personer eller korporationer, å stadens vägnar teckna en garanti av 45,000 för 

utställningen”.111 Staden erbjöd alltså en säkerhet för enskilda investerare som innebar att 

deras pengar upp till en gräns av totalt 45 000 kronor skulle betalas tillbaka om utställningen 

inte bar vinst. Dessutom skulle drätselkammaren bevilja utställningsbestyrelsen ett lån 

omfattande 25 000 kronor. Enligt protokollet skulle dock denna summa inte behöva betalas 

tillbaka om utställningen gick med förlust.112  

 

Vidare skulle enligt protokollet drätselkammaren: ”bemyndiga elektricitetsverksstyrelsen att 

på billigaste möjligaste sätt framdraga erforderliga ledningar för belysningar och andra 

ändamål till och å utställningsområdet.”113 Dessutom skulle lägre taxor tillämpas för 

utställningens el- och vattenförbrukning.114   

                                                 
110 HKA, A I: 51, 1928 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
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Platsen för utställningen säkerställdes genom att drätselkammaren biföll ett förslag från 

hantverksdistriktet om att uppföra utställningen kring området vid Halmstads läroverk och 

delvis även inom dess byggnader. Förslaget inkom till drätselkammarens fastighetsavdelning i 

brevform, signerat Johan Hallberg. Drätselkammaren ställde sig gillande till förslaget: ”under 

villkor, att området efter användandet återställdes i ordnat skick genom anordnarnas 

försorg.”115 Eventuella skador på byggnaderna skulle även åtgärdas utan kostnader för 

staden.116 

 

Förhållningssättet utifrån vilket förutsättningarna för utställningen skapas skulle kunna sägas 

vara uttryck för ett public-private partnership. Drätselkammaren konstaterar att utställningen 

anordnas på initiativ av enskilda aktörer. Dessa utgörs dels av hantverksdistriktet som kan ses 

som ett organiserat nätverk, dels av olika företag och organisationer som skapar utställningens 

innehåll. Staten, i det här fallet Halmstad stad, agerar för att främja de enskilda aktörernas 

intressen av att anordna utställningen genom att bidra med en ekonomisk garanti, en plats och 

stödjande funktioner i form av el och vatten. Staden ser ett behov av stöd hos de enskilda 

aktörerna och agerar därför för att utställningen skall kunna genomföras. Staden, precis som 

de olika aktörerna, hade däremot mera utstuderade syften med utställningen vilka jag 

återkommer till under egna rubriker. 

 

Samarbetet mellan staden och de privata aktörerna kan vidare sägas utgöras av ett slags krav- 

och motkravsförhållande. Staden går med på att dels garantera aktörernas insatser upp till ett 

givet belopp, dels finansiera utställningen med ett lån. Utställningen förväntas däremot från 

stadens sida bli ett resultat av enskilda insatser, dels genom dess arrangerande, dels genom 

aktörernas ekonomiska insatser. Motkravsförhållandet gör sig också gällande i stadens 

upplåtande av en plats för utställningen. Läroverket och dess omgivningar ställs till 

förfogande under förutsättning att eventuella skador på byggnaderna inte drabbar stadens 

ekonomi utan i så fall de enskilda.        

 

                                                 
115 HKA, A I: 51, 1928 
116 Ibid. 
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4.3 Syfte 

4.3.1 Turism 

Drätselkammarens protokoll från 1928 ger en bild av varför det anses vara av vikt att 

Halmstad genom utställningen skulle representeras på ett attraktivt sätt, estetiskt såväl som 

innehållsmässigt: 

 

Från stadens synpunkt sett framstår det även såsom en angelägenhet av stor vikt, att 

tillräckliga ekonomiska resurser ställas till utställningens förfogande, så att den 

kommer att motsvara de rimliga krav och förväntningar, besökande från skilda håll 

kunna hava på en representativ och välordnad utställning i en stad som Halmstad, 

och så att utställningen kan genomföras på ett sätt, som även estetiskt och i andra 

avseenden är vår stad värdigt. Om utställningen anordnas på ett dylikt sätt och 

omständigheterna i övrigt äro gynnsamma, tror sig drätselkammaren kunna på goda 

grunder antaga, att utställningen skall giva ett sådant ekonomiskt resultat, att stadens 

garanti icke skall behöva tagas i bruk.117  

 

Av drätselkammarens uttalande att döma fanns det en förväntan att utställningen skulle 

medföra en ökad turisttillströmning till Halmstad. Den ekonomiska ansträngningen anses 

därför befogad för att möta turisternas förväntningar på staden. Om så sker antas också att det 

ekonomiska resultatet skall bli så pass fördelaktigt att garantibeloppet omfattande 45 000 inte 

skall behöva tas i anspråk. Utställningen förväntas alltså bli en ekonomisk vinst för staden 

genom den ökade turism den förväntas medföra. Turismen och dess bidragande till ekonomin 

kan teoretiskt sägas utgöra ett av stadens mål med utställningen och ett syfte med relationen 

till de enskilda aktörerna. 

 

Citatet rymmer vidare en medvetenhet om att utställningen kommer att rikta omvärldens 

blickar mot Halmstad. Utställningen bör därför finansieras för att vara ”representativ” och 

”värdig” staden. Detta vittnar om en medvetenhet kring den utåtriktade bilden av staden, dess 

varumärke. Staden satsar med andra ord pengar på utställningen för att säkerställa att den 

representerar Halmstad på bästa möjliga sätt.  

 

                                                 
117 HKA, A I: 51, 1928 
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Citatet rymmer en önskan om att tillgodose turisternas krav och förväntningar. Kraven på en 

”välordnad” utställning torde kunna översättas med kraven på service och tjänster, det vill 

säga turistdestinationens kriterier. 

 

4.3.2 Halmstad och turistdestinationens kriterier 

”Resandeströmmen till Halmstad gör sig redan påmind” står att läsa som rubrik i 

Hallandsposten den 15 juni 1929, fem dagar före utställningen. Turisterna hade vid denna 

tidpunkt börjat anlända till staden och var i behov av inkvartering. Vid Hallandspostens 

intervju med direktörerna för några av stadens hotell framkom att de förutom sina ordinarie 

rum hade utökat verksamheten med rum i tillfälliga lokaler för att möta den ökade 

turisttillströmningen. Genom den lokala inkvarteringsbyrån fanns även möjlighet till logi i 

skolsalar och ca. 500 rum utspridda i staden. I artikeln från den 15 juni framhålls även vikten 

av en god hotellstandard för att ge de besökande en så positiv bild av Halmstad som 

möjligt.118 

 

En insändare knappt en vecka efter utställningens öppnande ger en annan bild av 

inkvarteringssituationen. Insändarskribenten ställer sig frågande till hur de ansvariga har löst 

tillgången på rum och menar att de rum som har funnits har varit för dyra, varför vissa 

besökare: ”fått ligga både i brygghus och vedbodar”119 i brist på prisvärd logi. Skribenten 

undrar även varför inte stadens skolor har ställts till förfogande som sovsalar, vilket tyder på 

att skolorna inte utnyttjades som den ursprungliga tanken verkar ha varit.120     

 

Infrastrukturens påfrestningar frammanade likt inkvarteringsverksamheten vissa insatser. 

Extra busslinjer sattes således in och tågförbindelserna förbättrades till och från staden med 

extra avgångar.121 Lokaltrafikens biljettpriser sänktes också särskilt för utställningen under 

söndagar med så kallade ”söndagsbiljetter” under den tid utställningen pågick.122 

Infrastrukturen sågs av Hallands Nyheter som en viktig faktor till att utställningen blivit en 

framgång enligt en kortare notis: 

 

                                                 
118 Hallandsposten, Artikel: ”Resandeströmmen till Halmstad gör sig redan påmind”, 15 juni 1929, s. 6 
119 Hallandsposten, Insändare: Utan titel, 26 juni 1929, s. 6 
120 Ibid. 
121 Hallandsposten, Artikel: ”Programmet för invigningen nu i detalj klart”, 19 juni 1929, s. 1 
122 Hallandsposten, Annons: ”Sänkta biljettavgifter”, 19 juni 1929, s. 2 
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”Att så blivit är framför allt kommunikationernas förtjänst. Så som järnvägarna anordnat 

trafiken går det lätt att resa och så bekvämt att publiken strömmar till.”123 

 

Infrastrukturen vållade emellertid vissa problem och då främst av platskaraktär. En insändare 

till Hallandsposten under signaturen ”Halmstadbo” beklagar sig över parkeringssituationen 

och menar att besökare utifrån väljer att parkera på andra platser än den för ändamålet 

upplåtna ”utställningsparkeringen”. Insändarskribenten riktar också kritik mot att 

ordningsmakten inte ingriper mot olovliga parkeringar på gatorna närmast 

utställningsområdet.124 

 

Jag har inte funnit uttryckliga bevis I Hallandsposten för att lägre biljettpriser tillämpades för 

sämre bemedlade. Däremot gavs enligt en annons mängdrabatt vid köp av fler än 25 

säsongskort till utställningen.125 Det finns också indikationer på att mängdköp gjordes för att 

biljetter skulle kunna säljas till lägre priser för större grupper. Hallandsposten tar upp en 

privatperson som har köpt biljetter i syfte att sedan sälja vidare dem till sammanslutningar 

som Nykterhetsfolket och olika fabriker. Privatpersonens syfte med detta var främst att locka 

nya besökare till utställningen, då denne endast tog ut en liten avans enligt Hallandsposten.126 

Utställningen besöktes även av skolor enligt en kortare notis i samma tidning.127 

 

Vissa av turistdestinationens krav verkar ha uppfyllts utanför utställningen, om än inte 

exemplariskt, med tillgången på logi som stödjande tjänst och infrastrukturella förändringar. 

Även inom utställningen finns exempel på stödjande tjänster i den restaurang- och 

utskänkningsverksamhet som fanns på området.128 Utställningen i sig utgör själva attraktionen 

och är temporär såväl som kommersiell till sin karaktär enligt Bohlin och Elbes definition. 

Temporär eftersom utställningen var förutbestämd att plockas ned vid ett givet slutdatum och 

kommersiell eftersom den var ett verk av en organisation, hantverksdistriktet, och enskilda 

aktörer.   

 

                                                 
123 Hallands Nyheter, Notis: ”Halmstadsutställningens ekonomi säkrad.”, 25 juni 1929, s. 2 
124 Hallandsposten, Insändare: ”Parkeringsfrågan vid utställningen vållar bekymmer”, 22 juni 1929, s. 12 
125 Hallandsposten, Annons: ”Halmstadsutställningen 1929 – För säsongskort gälla följande priser”, 22 juni 
1929, s. 2 
126 Hallandsposten, Svar till insändare: ”Från allmänheten”, 27 juni 1929, s. 6 
127 Hallandsposten, ”Söckendagarna se ut att bli publikdagar”, 26 juni 1929, s. 6 
128 Hallandsposten, Artikel: ”Icke snapsen men vad som är ändå bättre blir att få”, 20 juni 1929, s. 9 
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En destination kan enligt Bohlin och Elbes definition vidare skapas av tillgången på fria 

nyttigheter, vilket i Halmstadsutställningens fall aktualiseras då utställningen fokuserar 

Halmstad som semesterort. 

 

4.3.3 Halmstad som semesterort 

”Planera Eder sommarresa till den vackra utställningsstaden vid Västkusten”129 står det tryckt 

i ett reklamblad från utställningen 1929. Bladet verkar närmast vara fokuserat till att lyfta 

fram Halmstad som semesterort då dess innehåll främst utgörs av en beskrivning av stadens 

fördelar utan att djupare förkovra läsaren i utställningens innehåll. Halmstad omnämns i 

bladet som: ”en av vårt lands vackraste städer”130 och som en populär sommarstad med sina 

långa sandstränder. Bladets ena sida utgörs vidare av bilder på Halmstads sevärdheter såsom 

Östra stranden, Norre Port, Halmstads slott och Milles fontän på Stora torg.131 Bilderna kan 

enligt Heldt Cassels definition ses som ett sätt att rumsligt förankra den marknadsförda bilden 

av Halmstad. Sevärdheter lyfts fram för att visa på stadens kvaliteter som turistdestination och 

därigenom locka turister till staden. 

 

Ett liknande upplägg har den mera omfattande utställningsbroschyren. Denna lyfter 

inledningsvis fram Halmstads popularitet som semesterort och utställningen som ytterligare 

ett skäl till att besöka den redan intressanta staden. Stadens historia tas också upp med särskilt 

fokus kring olika landmärken, tillika sevärdheter, som slottet och Norre Port. Friluftsmuseet 

”Hallandsgården” med sina äldre halländska byggnader lyfts även fram som ett ”halländskt 

Skansen”.132 Särskilt fokus läggs dock vid stadens badstränder och det konstateras att:  

 

”Det är sommaren vid stränderna som skänker Halmstad dess verkliga charm och tjusning. 

Halmstad är gudabenådat, då det gäller att njuta den korta nordiska sommaren i form av 

uppfriskande, stärkande havsbad. Knappast någon annan plats i Sverige torde kunna uppvisa 

härligare badstränder än Halmstad.”133  

 

                                                 
129 Halmstadsutställningen 1929 för hantverk, industri, konst och slöjd 20 juni – 5 augusti 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
132 Halmstad – utställning (broschyr), Halmstad 1929, s. 3 f., 10, 12 f.  
133 Ibid., s. 13 
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Utställningen i sig ägnas emellertid liten uppmärksamhet, närmare bestämt två sidor av 

broschyrens tjugosex, och spaltas upp i korta, redogörande avsnitt av utställningens 

innehåll.134 

 

Utställningsreklamens fokuserande kring Halmstads egenskaper som turiststad kan ses som 

delar i ett varumärkesbyggande. Halmstads unika kvaliteter lyfts fram, som semesterort i 

allmänhet med tillgången till sevärdheter och som badort i synnerhet med dess unika stränder. 

Det ursprungliga subjektet för reklamen, utställningen, ter sig däremot vara av sekundärt 

intresse i materialet. Enligt citatet ovan presenteras vidare badstränderna som det unikum som 

skiljer Halmstad åt från andra städer och som gör staden särskilt intressant som resmål. Även 

detta är ett led i ett varumärkesbyggande som syftar till att lyfta fram det som är unikt med 

staden ifråga och därigenom skilja den från andra.  

 

Utställningens undanskymda roll i materialet kan förklaras med Smiths begrepp synechdoche. 

Detta då utställningen används som ett skäl till att presentera staden, men inte som en helhet 

utan med fokus på turistvänliga delar av den såsom dess sevärdheter och stränder. 

Utställningen i sig säljs alltså inte direkt in i reklammaterialet utan presenteras snarare som en 

del av sommarstaden Halmstad 1929.  

 

Fokuserandet kring Halmstad som semesterort kan även ses som exempel på en riktad 

platsmarknadsföring. Sevärdheter och stränder lyfts genomgående fram i materialet, medan 

andra delar av stadens karaktär tillmäts litet intresse. I broschyren omnämns visserligen 

stadens historia, dess hamn och den närliggande jutefabriken i Oskarström135 men dessa delar 

ges litet utrymme i förhållande till de avsnitt som lyfter fram Halmstad som turistort.   

 

Tylösand presenteras i reklambroschyren under ett eget avsnitt som en badort under stark 

tillväxt och med flera av turistdestinationens incitament i form av hotell, restauranger och täta 

bussförbindelser med Halmstad.136 Förhållandet mellan Tylösand och Halmstad görs också 

tydligt i materialet: 

 

                                                 
134 Halmstad – utställning, s. 15 f. 
135 Ibid., s. 3 f., 12, 17 
136 Ibid., s. 18, 22 
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”Tylösand och Halmstad äro ett, reser man till Halmstad, så reser man till Tylösand och 

tvärtom”137  

 

Citatet ger bilden av att dess författare vill att Tylösand skall ses som nära sammanknutet med 

Halmstad och som ett sätt att återigen rikta marknadsföringen av Halmstad till ett fokuserande 

av dess kvaliteter som badort. 

 

Tylösand omnämns vidare i tidningsmaterialet ofta i samband med Halmstadsutställningen. 

Inför utställningens öppnande beskriver exempelvis Hallandsposten hur Tylösand prisas av en 

journalist från Handelstidningen.138 Denne menar att Tylösand utgör det främsta skälet för 

resenärer att besöka Halmstad: 

 

”Halmstad hälsar er välkommen med sin lax, sin Milles-fontän, sin Norreport och sitt vackra 

gamla slott. Och sin utställning. Men först och sist – med Tylösand!”139 

 

Ovanstående uttalande tyder vidare på ett slags bekräftande av Tylösand som det landmärke 

som tydligare än andra kännetecknar Halmstad som stad, vilket ligger i linje med hur 

utställningsstaden Halmstad presenteras i reklammaterialet. En koppling görs på detta sätt 

som i enlighet med Larsson och Fredrikssons resonemang förbättrar Halmstads image då den 

marknadsförda bilden av staden överensstämmer med den av journalisten upplevda. 

 

Tylösand fick även ett kungligt erkännande. I Hallandsposten beskrivs hur Gustaf V besökte 

badorten ifråga efter det att han invigt utställningen och hur han där ”uttalade sin beundran för 

anläggningarna och för badortens storslagna natur.”140 

 

Halmstad som badort och Tylösand omnämns också i den vardagliga rapporteringen från 

utställningen som till exempel den 15 juli 1929: 

 

”Söndagen blev en för staden och utställningen lycklig dag och torde nog beteckna den största 

succéssen hittills både för utställningen och våra badorter… På Tylösand hade man en formlig 

                                                 
137 Halmstad – utställning, s. 23 
138 Hallandsposten, Artikel: ”Tylösand lovordas av Göteborgspressen”, 19 juni 1929, s. 6 
139 ibid. 
140 Hallandsposten, Artikel: ”Strålande sol och kungaglans vid utställningens öppnande”, 21 juni 1929, s. 6 
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stormflod av resenärer och bilister. Från Halmstad måste en polis rycka ut för att ordna 

bilköen. Tusentals personer voro därute och badade…”141 

 

Tylösand verkar alltså av materialet att döma stå i nära förbindelse med utställningen inte bara 

marknadsföringsmässigt utan även i Hallandspostens rapportering, vilket tyder på en allmän 

syn kring utställningen som just en del i turistsommaren 1929 och som ett skäl för turister att 

besöka Halmstad.  

 

4.3.4 Marknadsföring av regionen 

Förhoppningarna var stora inför utställningen och dagen före dess öppnande omtalades den 

som: ”epokbildande i stadens och provinsens liv”142. Under invigningen framhölls också 

utställningens värde för regionen och för framtiden, vilket återspeglas i Mörners tal: 

 

”Den fest vi idag fira, vill icke så mycket föra tanken tillbaka som fastmera ge en bild av 

nutiden. Halland, som länge varit ansett som ett magert, avsidesliggande och därigenom 

kanske i viss mån efterblivet landskap, vill genom denna utställning visa vad det är och vad 

det kan.”143 

 

Citatet ger bilden av att det fanns en förhoppning om att Halmstadsutställningen skulle ge 

Halland en tydligare och starkare profil. Landshövdingens tal vittnar om att man ville bryta 

med dåtidens föreställningar om Halland som ett perifert landskap med svag 

utvecklingskurva. Utställningen skulle, som landshövdingen menar, bli ett slags uppvisning i 

vad Halland hade för tillgångar och kunskaper. 

 

Vidare menar Mörner att utställningen kan ses som en ”framtidens fest” och en ”löftets fest” 

om länets positiva utveckling då han hoppas att utställningen: ”må kunna inleda en tid av 

ökad framgång och blomstring för halländskt näringsliv”144. Mörners sätt att beskriva 

utställningen skulle även kunna ses som uttryck för ett slags målbild för Halland, det vill säga 

hur Mörner som Halmstads främste representant ville att staden och länet skulle utvecklas och 

ses utifrån. Viljan att genom utställningen förbättra den uppvisade bilden av Halland kan med 

                                                 
141 Hallandsposten, Artikel: ”Fyrverkeriet på söndagen blev en dundersuccès”, 15 juli 1929, s. 1  
142 Hallandsposten, Artikel: ”Programmet för invigningen nu i detalj klart”, 19 juni 1929, s. 1 
143 Hallandsposten, Artikel: ”Strålande sol och kungaglans vid utställningens öppnande”, 21 juni 1929 s. 6 
144 Ibid.  
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hjälp av Smith även ses som ett sätt att förändra dess kognitiva image, det vill säga att 

förbättra människors kunskaper om länet. 

 

Mörners tal kan vidare ses som uttryck för en vilja att förändra Halland som varumärke. Detta 

görs tydligt i Halmstadsutställningens innehåll som var knutet till Halland och som syftade till 

att lyfta fram unika halländska kvaliteter inom olika områden. Flera industrier verksamma i 

Halland närvarade vid utställningen och demonstrerades sina produkter, däribland Halmstads 

elektricitetsverk, M. Lundgrens gjuteri, Matador rakblad och maskinfabriken Rex.145 Vid 

utställningens fiskeri- och sjöfartsdel visades modeller och tavlor av äldre Halmstadfartyg, 

samtidigt som det då aktuella pärl- och laxfisket och dess redskap ställdes ut.146  

 

Utställningens konstavdelning hade vidare en stark anknytning till Halland. I en artikel i 

Hallandsposten beskrivs hur läroverkets annex var inrymt av halländsk hemslöjd, kyrklig 

konst med en interiör av Övraby147 gamla kyrka, konstverk och möbler från halländska slott 

och herrgårdar, konst från Varbergsskolan och modern halländsk konst.148 Artikelförfattaren 

understryker konstens anknytning till Halland på detta sätt: 

 

”Från golv till tak rent provinsiella utställningsföremål som äro ägnade att kanske mer än 

något annat ge prov på den lynnesart och den kultur, som finnes här på västkusten mellan 

strandrågen och smålandsljungen, maskiner och redskap”149 

 

Citatet avgränsar konstavdelningen dels geografiskt till Hallands län, dels som ett fenomen i 

kontrast till utställningens industriella attribut med dess maskiner och redskap. Det visar även 

konstens roll som uttryck för ett slags landskapsbestämd mentalitet.       

 

Den provinsiella anknytningen genomsyrade även restaurangens meny. I en intervju med 

utställningsrestaurangens källarmästare framhåller denne att: ”givetvis ägna vi stor 

uppmärksamhet åt lax- och laxrätter, då vi har att göra med halmstadbor och deras 

omreklamerade men försvunna lax.”150 

 

                                                 
145 Hallandsposten, Artikel: ”En rundvandring genom hallar, hus och paviljonger”, 20 juni 1929, s. 10 
146 Hallandsposten, Artikel: ”Fisk och sjöfart utställer i Halmstad”, 19 april 1929, s. 1 
147 F.d. församling i Halmstads kommun 
148 Hallandsposten, Artikel: ”Den moderna konsten på Halmstadsutställningen”, 20 juni 1929, s. 6 
149 Ibid. 
150 Hallandsposten, Artikel: ”Icke snapsen men vad som är ändå bättre blir att få”, 20 juni 1929, s. 9 
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Sett ur ett platsmarknadsföringsperspektiv kan utställningens provinsiella prägel ses som ett 

sätt att utkristallisera Halland som produkt genom att visa på länets unika kvaliteter i allt från 

industriprodukter till kultur och mat. Utställningen lyfter med andra ord fram Halland som en 

koordinerad och tydligt avgränsad produkt. Denna avgränsning blir inte minst tydlig i citatet 

ovan om utställningens konst som tydligt definieras som halländsk till dess innehåll och 

lokalisering. Unika och samtidigt traditionella halländska kvaliteter accentuerades alltså av 

utställningen samtidigt som Halland som varumärke utvecklades.  

 

I Hallandspostens rapportering om utställningens utfall rapporterades vidare om dess 

förtjänster för regionen: 

 

”Det hela har varit en glänsande fest till arbetets ära och en ståtlig uppvisning av halländsk 

kultur. Samtidigt som Hallands Hantverksdistrikt firat sitt trettioårsminne har den bibragt det 

övriga landet och grannländerna kännedom om Halland.”151 

 

Citatet belyser dels utställningens syfte att framhålla den halländska kulturen genom en 

uppvisning av länets arbete och hantverk, dels syftet att visa upp denna kultur utåt. 

Marknadsföringsaspekten görs här tydlig, då citatet pekar på målet att öka andra läns och 

även länders ”kännedom” om Hallands och dess kultur. För att använda Smiths begrepp 

handlar det i detta fall om awareness building, ett medvetandegörande av Halland genom 

Halmstadsutställningen som evenemang.  

 

Marknadsföringen av det regionala aktualiseras även av möjligheten för utställarna att bli 

kungliga hovleverantörer som Hallandsposten beskriver i en artikel om kronprinsparets besök 

den 18 juli 1929. I artikeln framhävs hur den dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf och 

kronprinsessan Louise intresserade sig för de olika utställarna och deras produkter. 

Kronprinsessan uppmärksammade bland annat en fiskmonter, förklarade att hon kände till 

”Halmstadlaxen”, och köpte även ett par så kallade ”Hallandsvantar”. En näring och ett 

hantverk med anknytning till regionen lyftes på detta sätt fram.152 

  

                                                 
151 Hallandsposten, Artikel: ”Utställningen avslutades i går högtidligt”, 6 augusti 1929, s. 1 
152 Hallandsposten, Artikel: ”Kronprinsen med gemål ”morede” sig kungligt på utställningsbesöket”, 19 juli 
1929, s. 1, 4 
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4.3.5 Hantverket och dess värnande  

I Hallands Hantverksdistrikts minnesskrift framhålls hantverkets betydelse för utställningen: 

 

”Utställningen tillkom för att hugfästa minnet av distriktets trettioårsjubileum och för att hos 

den stora allmänheten inpränta hantverkets betydelse.”153 

 

Utställningen verkar alltså förutom firandet av hantverksdistriktets trettioårsjubileum främst 

ha det övergripande syftet av att tillvarata och befästa hantverkets domäner. Att hantverket 

betonas kan förklaras med att distriktet hade som mål att tillvarata sina medlemmars, 

hantverkarnas, intressen. I en artikel i Hallandsposten betonas även i vilken situation distriktet 

bildades: 

 

”Då distriktet bildades var det i en känsla av nödvärn men nu har distriktet vuxit sig starkt och 

allmänheten har börjat köpa vackra saker istället för de triviala fabriksgjorda varorna”154 

 

Citatet ger distriktet en roll som motvikt till dess samtids industriella varuproduktion. Det 

rymmer också en distinktion mellan ”vackra” hantverksföremål och ”triviala” fabriksgjorda 

”varor”. I hantverksdistriktets minnesskrift framhålls också att: ”hantverket vara industrien 

överlägset på grund av sin större anpassningsförmåga och sin friare förmåga att låta det 

individuella komma till uttryck.”155 Det individuella fokuseras återigen vilket i motsats ger 

bilden av en mera stelbent industriell produktion. Författarna av minnesskriften verkar dock 

skönja en utveckling för industrin då de skriver att: ”industrien är i färd med att omlägga sin 

produktion icke blott för att tillfredställa hungern efter varor utan även att göra dessa 

smakfulla och estetiska.”156 De menar även att: ”gränserna mellan industri och hantverk hålla 

på att suddas ut.”157 

 

Utställningens roll som värnare av hantverket framhålls vidare i landshövding Axel Mörners 

tal på dagen för utställningens öppnande, den 20 juni 1929. Mörner påpekar att utställningen 

inte i första hand är en ”minnesfest” över Hallands historia utan snarare sprungen ur behovet 

av att bevara och utbilda ett hantverksväsen hotat av en växande industri. Mörner menar att 
                                                 
153 Hallands Hantverksdistrikt – Minnesskrift 1899-1929, s. 15 
154 Hallandsposten, Artikel: ”Hallandshantverkarna på krigsstigen emot  H. O. S:s huvudstyrelse”, 6 juli 1929, s. 
9  
155 Hallands Hantverksdistrikt – Minnesskrift 1899-1929, s. 17 f. 
156 Ibid., s. 18 
157 Ibid. 
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hantverkarnas insikt om: ”det nya tillståndets faror och svagheter” 158 har gjort 

hantverksföreningarna till viktiga incitament för att bevara deras yrkesskicklighet och gynna 

deras intressen.159 Mörner uttrycker vidare sina förhoppningar med utställningen på detta sätt:   

 

”Genom denna utställning vilja vi giva kunskap, lärdom, impulser och idéer samt främja både 

produktion och köpenskap. Vårt hopp är att denna utställning skall bliva ej blott till 

ögonfägnad utan den skall vara ett studiefält som skall allvarligt betraktas och begrundas till 

bestående gagn för Halland, dess näringar och dess invånare.”160 

 

Ovanstående citat ger bilden av att utställningens utbildningsaspekt är central. Samtidigt 

glömmer inte Mörner det kommersiella budskapet då utställningen även är avsedd att öka 

näringslivets produktion och handel.  

 

Sett ur ett platsmarknadsföringsperspektiv skulle Mörners tal kunna ses som riktat åt olika 

håll samtidigt. Halland som geografiskt avgränsat område är utgångspunkten för utställningen 

som riktar ett inslag av utbildning inåt, till länets hantverkare som Mörner nämner tidigare 

och till dess övriga invånare. Hantverkarna väntas dra nytta av utställningen som utbildning 

för att öka sin konkurrenskraftighet gentemot industrin. De övriga invånarna verkar däremot 

mer övergripande väntas ta del av utställningen som studiefält för att utbildas till konsumenter 

av dess olika produkter. För att Hallands ”produktion och köpenskap” skall kunna öka i 

omfattning krävs emellertid förutom inhemsk konsumtion även utomstående intressenter och 

köpkraft, vilket också ligger i utställningens natur av ett slags skyltfönster mot omvärlden. 

Mörners förhoppningar kan alltså även sägas riktas utåt, mot omkringliggande län.    

 

En artikel i Hallandsposten ger sken av att utbildningssyftet är av mer sekundär betydelse för 

utställningen än vad Mörner framhåller. Hantverksdistriktets ordförande Johan Hallberg 

nämner inga utbildningsmässiga fördelar utan betonar istället att en lyckad utställning kan 

medföra: ”förbättrad ekonomi, bättre organisation, ökad kommers och en svåruppskattbar 

reklamverkan utåt.”161 Uttalandet ger bilden av att utställningens ekonomiska fördelar sätts 

före ett eventuellt bildningssyfte, vilket går emot hantverksdistriktets stadgar om att gynna 

                                                 
158 Hallandsposten, Artikel: ”Strålande sol och kungaglans vid utställningens invigning”, 21 juni 1929, s. 6 
159 Ibid. 
160 Ibid.  
161 Hallandsposten, Artikel: ”Hallandshantverkarna på krigsstigen emot  H. O. S:s huvudstyrelse”, 6 juli 1929, s. 
9 
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hantverksskicklighetens utveckling genom utställningar. Utställningens reklamvärde nämns 

vidare som en möjlig utkomst, vilket visar på en medvetenhet kring utställningens roll som 

marknadsförare.  

 

4.4 Innehåll 

Halmstadsutställningens olika utställare kan delas upp i statliga verk och staden samt privata 

aktörer främst bestående av industriföretag och organisationer. Utställningens konstavdelning 

och dess nöjesfält ryms även inom utställningen och har inte en uttalad arrangör annan än 

utställningens huvudarrangörer, Halmstad stad och Hallands Hantverksdistrikt. De olika 

utställarna demonstrerar produkter eller framför information på olika sätt och med olika 

syften, vilket jag avser att redogöra för under nedanstående rubriker.  

 

4.4.1 Statliga verk och staden 

Hallands Hantverksdistrikts minnesskrift lyfter särskilt fram Statens järnvägars paviljong som 

den mest välbesökta på Halmstadsutställningen.162 Denna innehöll enligt Hallandsposten 

förutom modeller av tidens moderna tåg, information kring förbindelser till och från 

Halmstad. Mellersta och södra Hallands turistförening delade även plats med SJ och 

demonstrerade olika resmål och sevärdheter inom Halland med foton. En karta fanns också 

som visade hur långt ifrån Halmstad det gick att färdas med tåg på en dag åren 1900, 1925 

och 1929 163 och illustrerade på detta sätt tågtrafikens utveckling.  

 

Ett liknande upplägg hade Halmstads elektricitetsverks utställning som främst visade upp 

olika elektriska apparater och belysning. Deras monter inrymde enligt Hallandposten tre olika 

kök med olika nivåer av elektrifiering för att visa på fördelarna med ett modernt kök med 

elektriska husgeråd kontra ett äldre kök utan elektriska apparater.164 Hallandspostens skribent 

beskriver vidare hur: ”väggarna i montern äro fulla med konstnärligt utförda sentenser över 

elektricitetens fördelar”.165 Montern ger bilden av att den hade som syfte att utbilda besökaren 

i den nya tidens teknik och produkter, vilket även artikeln ”Allt elektriskt, ljuder parollen” i 

Hallandsposten styrker. Skribenten menar där att: 

                                                 
162 Hallands Hantverksdistrikt – Minnesskrift 1899-1929, s. 20 
163 Hallandsposten, Artikel: ”En trevlig utställning av Statens järnvägar”, 20 juni 1929, s. 15 
164 Hallandsposten, Artikel: ”En rundvandring genom hallar, hus och paviljonger”, 20 juni 1929, s. 10 
165 Ibid. 
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”Utställningen, som till måtto har ”Allt elektriskt” avser att främst propagera för en 

genomförd hushållselektrifiering samt en god och ändamålsenlig belysning.”166 

 

I artikeln framhålls även att elektricitetsverket vill lära allmänheten hur man lämpligast 

belyser olika utrymmen som källare, garderober och skyltskåp genom sin utställning.167 Syftet 

verkar överhuvudtaget vara att utbilda människor i en framväxande elektrifiering av hushållen 

genom att visa hur elektriciteten hade möjlighet att förändra deras vardag i alltifrån 

matlagning till belysning. Syftet verkar emellertid vara ensidigt då montern inte ser ut att ha 

tagit upp exempelvis risker med elektricitet, vilket skapar ett propagerande angreppssätt 

snarare än bildande som också citatet antyder.   

 

Ett liknande innehåll som elektricitetsverkets monter hade skogsvårdens, vilken 

Hallandsposten kallar utställningens mest ”givande” och ”lärorika”. Innehållet verkar enligt 

artikelns författare främst vara fokuserat till grafiska tabeller över skogsvårdens verksamhet i 

länet. Förmanande bilder visas också upp som exempelvis: ”… den drastiska illustrationen av 

bonden som drömmer mardrömmar därför att han försummat plantera sina kalmarker”.168 

Utbildningssyftet görs alltså även här gällande och den sistnämnda illustrationen ger även en 

moraliserande bild, där besökaren uppmanas till ett visst beteende. Detsamma gäller för 

Halmstads sparbank vars utställning propagerade för sparsamhet, även i detta fall genom olika 

illustrationer.169     

 

Halmstad stad hade en egen monter innehållandes bland annat bilder och modeller av stadens 

befästningsmurar under 1600-talet och illustrationer av hur Halmstads hamn såg ut under 

Första världskriget.170 Ett historiskt tema går att skönja som även blir tydligt i en annan av 

utställningens montrar, interiören av Övraby kyrka. Denna monter innehöll en för 

utställningen uppförd interiör av kyrkan ifråga och även flera föremål från olika halländska 

kyrkor från perioden 1300 till 1700.171 Hallandsposten beskriver kyrkointeriören som en 

kontrast till den övriga utställningen: 

 

                                                 
166 Hallandsposten, Artikel: ”Allt elektriskt, ljuder parollen!”, 9 juli 1929, s. 7 
167 Ibid.  
168 Hallandsposten, Artikel: ”Skogsvården har en fin-fin utställning – Mycket att lära för hallänningarna”, 20 juni 
1929, s. 12 
169 Hallandsposten, Artikel: ”En rundvandring genom hallar, hus och paviljonger”, 20 juni 1929, s. 10 
170 Ibid.  
171 Hallandsposten, Artikel: ”Midsommarens attraktioner på Halmstadsutställningen”, 22 juni 1929, s. 8 f. 
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”När man gått ute på utställningen och hört de spelande grammofonerna och de högröstade 

högtalarna och känner sig trött av allt det sjudande rastlösa nutidslivet kan man om man vill 

försvinna in i en lugn tempelvrå inne i konstavdelningens bottenvåning, där Övraby gamla 

kyrka, som legat öde och i ruiner flera hundra år, presenterar sin interiör.”172   

 

Citatet ställer upp kyrkointeriören som en historisk motsats till den ”rastlösa” nutiden och 

som ett tillfälle till paus ifrån den övriga utställningen. Det gamla bildar på detta sätt en 

kontrast eller ett komplement till det nya. 

 

4.4.2 Privata aktörer och organisationer 

Hallandsposten ger bilden av att de olika industriföretagen exponerade sina produkter på lite 

olika sätt på utställningen. Vissa industrier som till exempel M. Lundgrens gjuteri inriktade 

sig på en regelrätt produktuppvisning där företagets produktion av alltifrån spisar till pumpar 

visades upp. Andra hade mer interaktiva utställningar som exempelvis Matador rakblad, där 

besökaren kunde prova företagets produkter genom att låta sig rakas i en särskilt uppförd 

rakstuga.173 Det moderna med Matadors fabrik lyfts även fram i Hallandsposten. Tidningen 

menar att fabrikens monter visar att deras maskinella utrustning är helt ”up to the minute” och 

att fabriken snart kan räkna sig som ”storindustri”.174 En annan rakbladstillverkare som ställde 

ut var Halmstadföretaget AB Rakbladsindustri som även använde sig av en figurativ 

marknadsföring då deras monter markerades med ett rakblad i jättelikt format.175 

 

I vissa industrimontrar visades ett produktionsförlopp upp. Kvarnbyggerifirman Andersson & 

Hanssons monter visade exempelvis de olika etapper som krävs för att skapa mjöl av säd 

genom användandet av deras olika maskiner.176 Företagets monter rymde på detta sätt en 

bildningsaspekt i uppvisandet av tillverkningsprocessen såväl som marknadsföring av 

företagets produkter genom användandet av deras maskiner.  

 

Utställningens industrihall disponerades enligt Hallandsposten till en tredjedel av bilar och 

bilfirmor.177 Artikeln tar upp för sin samtid moderna tekniska lösningar inom bilindustrin som 

                                                 
172 Hallandsposten, Artikel: ”Midsommarens attraktioner på Halmstadsutställningen”, 22 juni 1929, s. 8 
173 Hallandsposten, Artikel: ”En rundvandring genom hallar, hus och paviljonger”, 20 juni 1929, s. 10 f.  
174 Hallandsposten, Artikel: ”Matadorfabriken på utställningen”, 1 juli 1929, s. 9 
175 Hallandsposten, Artikel: ”En originell monter på Halmstadsutställningen”, 3 juli 1929, s. 5 
176 Hallandsposten, Artikel: ”Kvarnbyggerifirman Andersson & Hansson, Halmstad”, 6 juli, s. 6 
177 Hallandsposten, Artikel: ”Bilexposition o. annat nytt”, 22 juni 1929, s. 11 
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splitterfritt glas och nya motortyper, vilka även demonstreras under utställningen. 

Bilutställningen ses även som ett uttryck för modernitet av Hallandspostens skribent:  

 

”När man träder in i hallen och tager bilarna i närmare skärskådande så kan man knappast 

undgå att häpna över hur långt man har hunnit bara under de senaste åren.”178  

 

Det moderna lyfts även fram i andra delar av utställningen som exempelvis Halmstadföretaget 

Kull och Hallbergs plywoodmonter. Hallandsposten beskriver i en artikel hur 

byggnadsbranschen ständigt förnyas och effektiviseras och hur det därför skapas krav på 

nyare och billigare byggnadsmetoder. Plywood presenteras utifrån denna lägesbeskrivning 

som ett nytt och kostnadseffektivt material. Montern anses även av skribenten ha en självklar 

plats på utställningen, inte minst eftersom dess restaurang inretts med materialet ifråga. 

Artikeln beskriver inte monterns innehåll närmare, annat än att dess ansvariga delar ut 

broschyrer där tillverkningen av materialet beskrivs.179 Plywoodutställningen kan därför även 

sägas ha en bildande aspekt då den aktualiserar ett nytt material och dess producering.      

Modernitet framhålls även i Hallandspostens redogörande för Halmstads musikhandel. 

Musikhandelns grammofonutställning lyfts fram och det moderna i nya typer av högtalare 

som låter som ”ett helt regementes orkester” och jukeboxar beskrivs.180 

 

Halmstads djurskyddsförening hade en monter i utställningens industrihall som främst 

innehöll olika redskap för omhändertagande eller avlivande av djur på lämpligaste möjliga 

sätt. Apparater inom slakteriverksamhet demonstrerades även i syfte att visa hur de korrekt 

skulle användas. Bilder fanns även som visade exempel på djurplågeri.181 Innehållet kan på 

detta sätt sägas spegla ett utbildningssyfte i omhändertagandet av djur och användandet av 

redskap som samtidigt ställs mot kontrasten av djurplågeri som ett slags antites till en 

föredömlig djurvård. Djurskötsel aktualiseras även av utställningens fjäderfäutställning som 

främst informerade om lämplig hönsskötsel. Landshövding Mörner uttryckte särskilt intresse 

för denna del av utställningen och menade att hönsuppfödning, rätt utförd, kunde utgöra en 

viktig inkomstkälla i en tid av svårigheter för jordbruket.182 Här betonas med andra ord 

ekonomiska aspekter av djurskötsel snarare än humanitära. 

                                                 
178 Hallandsposten, Artikel: ”Bilexposition o. annat nytt”, 22 juni 1929, s. 11  
179 Hallandsposten, Artikel: ”Hur man tillverkar byggnadsmaterialet plywood”, 17 juli 1929, s. 5 
180 Hallandsposten: Artikel: ”Halmstads musikhandel på utställningen”, 10 juli 1929, s. 6 
181 Hallandsposten, Artikel: ”Djurskyddsutställningen”, 20 juli 1929, s. 10 
182 Hallandsposten, Artikel: ”Hönsutställningen öppnad igår av landshövdingen”, 13 juli 1929, s. 1  
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Som jag tidigare nämnt var de utställande företagen på utställningen till övervägande del 

halländska och Halmstadbaserade. Hallandsposten tar bland annat upp Halmstadföretagen M. 

Lundgrens gjuteri, Matador rakblad, maskinfabriken Waco, Nyhems mekaniska verkstad, 

maskinfabriken Rex och mekanik- och textilföretaget Malcus Holmqvist. Även företag 

utanför Halmstad tas upp såsom Skeppshults gjuteri, Skandinaviska eternit AB, Limhamns 

stegindustri och bleckvarufabriken i Malmö men dessa omnämns enbart och redogörs inte för 

närmare.  

 

I Falkenbergsbaserade Hallands Nyheter183 märks ett tydligt fokus på företag från just 

Falkenberg i rapporteringen från utställningen. AB Falkenbergs Snickeri- och Möbelfabrik är 

ett av dessa företag och berättas i en artikel ha utfört flera inredningar till Halmstadbaserade 

företag med ”höga anspråk”. AB Dan Lundgrens Läderfabrik är en annan av utställarna som 

främst ställde ut läder avsett att användas till möbler.184 AB Falkenbergs Elektriska Valskvarn 

närvarade också och ställde ut en kvarn avsedd för mjölproducering.185  

 

4.4.3 Hantverk och hemslöjd 

Hantverket ägnas inte något större utrymme i Hallandspostens rapportering från utställningen. 

Det framgår dock att hantverket delar plats med den så kallade småindustrin i läroverkets 

huvudbyggnad och Hallandsposten lyfter där fram montrar huserade av stadens bryggerier, 

möbelutställare, tapetsörer, företag i koppar- bleckslagarbranschen, klädesbranschen och 

fiskhandlare.186  

 

På utställningsområdet fanns även hantverkare utanför Halland. En småländsk glashytta 

nämns särskilt i Hallandsposten på grund av dess särskilda syfte: 

 

”Hyttan på utställningen fyller nu den dubbla uppgiften att demonstrera glasblåsningen i den 

form som nu är i utdöende efter industriens överhandtagande samt att lämna de arbetslösa 

glasblåsarna en ekonomisk hjälp – det sistnämnda under förutsättning att anläggningen går 

med vinst.”187    

                                                 
183 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se, sökord: Hallands Nyheter, 2013-12-30 (utskrift hos författaren) 
184 Hallands Nyheter, Artikel: ”Falkenbergsfirmor på utställningen”, 22 juni 1929, s. 3 
185 Hallands Nyheter, Artikel: ”Kvarnrörelsen på Halmstadsutställningen”, 29 juni 1929, s. 3  
186 Hallandsposten, Artikel: ”En rundvandring genom hallar, hus och paviljonger”, 20 juni 1929, s. 11 
187 Hallandsposten, Artikel: ”Den småländska glashyttan”, 20 juni 1929, s. 12 



51 

Ovan konstateras att den industriella produktionen har gjort det traditionella glasblåsandet 

mer eller mindre överflödigt. Hyttans uppgift blir därför att demonstrera den äldre 

hantverkstraditionen innan den försvinner. Syftet kan alltså sägas vara av bevarande eller 

skyddande karaktär, men samtidigt betonas det ekonomiska intresset av att sysselsätta de 

glasblåsare som tidigare har blivit arbetslösa. 

 

Möbelutställningen ger till skillnad från glashyttan bilden av ett hantverk som högre ansett 

och mer aktivt. I en kortare artikel om möbelfirman Malmborgs monter framhävs hur deras 

möbler ger: ”… en förklarande bild till den höga ställning som möbelsnickeriet i våra dagar 

har”.188 Det aktuella i möbeltillverkningen förstärks också i Hallandspostens rapportering från 

maskinfabriken Wacos monter som ställde ut några av sina nyheter i form av maskinredskap, 

med vilka möbelbyggandet kunde förenklas.189 Montern ger bilden av en utveckling inom 

möbelhantverket och även ett förhållande i vilket industrin närmade sig hantverket. 

 

Vidare fanns en skolutställning på området som kan sägas ligga i linje med 

hantverksdistriktets säkerställande av hantverksyrkets fortlevnad och utveckling. Det var 

främst Halmstads folk-, fortsättnings- och yrkesskolor som ställde ut och visade enligt 

Hallandsposten vad ”blivande hantverkare” skulle kunna komma att arbeta med i alltifrån 

vävnad och konservering till maskinritning.190   

 

Hemslöjden ägnas likt hantverket litet utrymme i Hallandspostens rapportering från 

utställningen. Det som nämns är emellertid att det inom hemslöjdens utställningsområde stod 

uppförd en gammal halländsk stuga där allmänheten kunde få en inblick i hur olika 

slöjdföremål skapades. I ett av stugans rum visade en hemslöjderska binderi och i ett annat 

visade Laholms krukmakare drejeri.191 Dessa delar aktualiserade med andra ord ett 

bildningsinslag. Hallandsposten för vidare ett mer allmänt resonemang om hemslöjdens roll i 

dess samtid. Det framhålls att hemslöjden kan verka onödig i en tid då industrins maskiner 

alltmer börjat ta över handarbetets tillverkning, effektivare och till en lägre kostnad. 

                                                 
188 Hallandsposten, Artikel: ”En möbelmonter på utställningen”, 3 augusti 1929, s. 14 
189 Hallandsposten, Artikel: ”Nyttiga och praktiska möbelmaskiner”, 3 augusti 1929, s. 5 
190 Hallandsposten, Artikel: ”Skolutställningen ger ett gott intryck av skolornas slöjd”, 20 juni 1929, s. 13 
191 Hallandsposten, Artikel: ”Gammal hallandsstuga med bindande gumma på hemslöjdsutställningen”, 20 juni 
1929, s. 12 
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Författaren menar dock att hemslöjden i Halland har klarat sig bättre än på andra håll i landet 

på grund av sin estetik och kvalitet192: 

 

”Hemslöjden kan icke längre tävla i prisbillighet men å andra sidan har den försteget att 

alstren kunna göras på ett mera individuellt sätt. Och smaken är som bekant mångahanda. 

Hemslöjden har blivit skulle man kunna säga en slags lyxindustri liksom hantverket. Goda 

varor och fina varor, varor med smak som vädja till en förståelsefull publik.”193 

 

Citatet målar upp hemslöjden i kontrast mot industrin och billigare produkter och beskriver 

fördelarna med handgjorda varor som mindre stereotypa och mer smakfulla. Hemslöjden 

beskrivs även som en ”lyxindustri” som riktar sig till en insatt konsument som värderar det 

individuellt formgivna och kvalitativa. Begreppet ”lyxindustri” ger även hemslöjden en 

exklusivitet som tyder på dess litenhet i förhållande till den maskinella industrin. 

Exklusiviteten riktar sig också i citatet till en ”förståelsefull” publik som antas värdera 

hemslöjdens unika kvaliteter och kanske underförstått dess högre priser.  

 

Författaren beskriver vidare hur Hallands hemslöjdsförenings uppgift, som höll i den så 

kallade ”Hemslöjdens dag” under utställningen, var att ”hålla liv” i hemslöjden och 

upprätthålla priserna på utövarnas alster. Att priserna skulle hållas uppe motiveras av 

författaren med att hemslöjdens utövare i regel var lågavlönade och sysselsatte sig med 

hemslöjd som en binäring.194 Detta bekräftas även av en artikel i Aftonbladet som lyfter fram 

hemslöjdsutställningens ekonomiska men även bevarande roll: 

 

”…den inom länet verkande Halländska hemslöjdsföreningen… har tagit till sin uppgift att 

från glömskan rädda den gamla halländska hemslöjden, att odla intresset för de gamla 

hemslöjdsarbetena och bereda möjlighet för dessa alsters försäljning.”195 

 

Skribenten ovan är mer drastisk i sitt uttalande och menar att det handlar om att ”rädda” 

hemslöjden genom att skapa ett större intresse för den. Ett upprätthållande av priserna nämns 

emellertid inte, utan mer grundläggande, att hemslöjdens alster skulle försöka säljas.    

 

                                                 
192 Hallandsposten, Artikel: ”Hemslöjdens dag”, 13 juli 1929, s. 1 
193 Ibid. 
194 Hallandsposten, Artikel: ”Hemslöjdens dag”, 13 juli 1929, s. 1 
195 Aftonbladet, Artikel: ”Halmstadsutställningen: handel, industri, kultur och konst”, 21 juni 1929, s. 11 
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4.4.4 Konst 

Hemslöjden var enligt Hallands Hantverksdistrikts minnesskrift inhyst i läroverkets annex 

bottenvåning som en del av Halmstadsutställningens konstavdelning. En trappa upp fanns vad 

som i minnesskriften beskrivs som den historiska delen av konstavdelningen. Denna utgjordes 

av tidigare nämnda interiör av Övraby kyrka och äldre konst och föremål från halländska 

herrgårdar och herresäten. Så kallade minnesutställningar fanns också av dels skulptören John 

Börjesson, dels den halländske ”allmogeskildraren” August Bondesson. Den moderna delen 

av konstavdelningen stod uppförd i annexets vindsvåning196. Från denna del listas flest 

konstnärer med flest verk i ett häfte från 1929 där konstutställningen och dess olika delar 

beskrivs; 19 konstnärer med 224 verk mot övriga avdelningars totalt 4 konstnärer med 

sammanlagt 38 verk.197 Trots att flera konstnärer finns med i förteckningen kretsar emellertid 

Hallandspostens rapportering kring vad tidningen kallar ”Halmstadsskolan”198, senare känd 

som Halmstadgruppen199, med Erik Olson, Axel Olson, Esaias Thorén, Waldemar Lorentzon, 

Sven Johnson200 och Stellan Mörner201.  

 

Den moderna konsten beskrivs i minnesskriften som omdiskuterad, men samtidigt som en 

viktig del av utställningen202: 

 

”De unga Halmstadskonstnärernas konstart är ett varsel om den ändrade livsförsel och 

uppfattning, som den allt besegrande industrien kommer att medföra för människorna, vilkas 

bojor den löser. I varje fall har konstavdelningen ur allmän synpunkt givit en svåruppskattbar 

tyngd åt utställningen.”203 

       

Citatet ger den moderna konsten rollen som ett slags symbol för en ny, industrialiserad 

tidsålder. Den ”besegrande” industrin beskrivs som en positiv och modern motvikt till en i 

kontrast dystrare samtid. Citatet framhåller även konstavdelningens sätt att ge tyngd åt 

utställningen, vilket överensstämmer med utställningshistoriens sätt att se på konst som en 

dignitetsskapare. Till skillnad från under 1800-talet då konstavdelningar betraktades som 

                                                 
196 Hallands Hantverksdistrikt – Minnesskrift 1899-1929, s. 18 f. 
197 Konstutställningen – Halmstad 1929 (häfte), Halmstad 1929, s. 2-18 
198 Hallandsposten, Artikel: ”Den moderna konsten på Halmstadsutställningen”, 20 juni 1929, s. 6 
199 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se, sökord: Halmstadgruppen, 2014-01-14 (utskrift hos författaren) 
200 Hallandsposten, Artikel: ”Den moderna konsten på Halmstadsutställningen”, 20 juni 1929, s. 6 
201 Hallandsposten, Artikel: ”Halmstadsmodernisterna väcka uppmärksamhet”, 15 juli 1929, s. 5 
202 Hallands Hantverksdistrikt – Minnesskrift 1899-1929, s. 19 f. 
203 Ibid.  
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motsatser till mer industriellt betonade utställningsdelar, ses emellertid den moderna konsten 

här som en framhävdare av industrin.  

 

Samtidigt rymde utställningen även vad en skribent i Hallands nyheter benämner som ”äldre 

konst” med naturalistiska motiv av den så kallade ”Varbergsskolan” med konstnärerna 

Richard Berg, Karl Nordström och Nils Kreuger.204 Skribenten menar att:  

 

”Deras bilder med natur och ren skönhet utgöra egentligen protester mot samhällskulturens, 

ja, industrialismens erövring av konsten…”205 

 

Ovanstående uttalanden ger sken av en kontrasternas konstutställning där det äldre och 

traditionella brottades med det moderna. Hallands Nyheter menar vidare att den moderna 

konsten ses som alltför individualistisk av dess kritiker. Samtidigt understryker tidningen att 

konstutställningen i sin helhet ger bilden av ett samspel mellan dess ”ytterpoler” i alltifrån den 

äldre hemslöjden till den moderna konsten och menar att deras gemensamma nämnare kan 

härledas till konstnärens individuella konstuppfattning, oavsett tid.206  

 

Hallands Nyheter belyser den kritik som riktades mot den moderna konsten genom att ställa 

upp två motpoler i frågan; kung Gustaf V och utställningskommissarien tillika 

maskiningenjören E. Östlund. Gustav V beskrivs vara skeptisk till den moderna konsten och 

dess betydelse vid sitt besök på Halmstadsutställningen.207 Vid en rundvandring med Östlund 

ställer Gustav V sig negativ till Östlunds framhållande av ett verk som vackert: 

 

”’Är den vacker? Det tycker inte jag’, sade konungen. ’Men det tycker jag!’ konstaterade 

ingenjör Östlund. Då klappade konungen honom på axeln och sade någonting som att det var 

ju bra för ingenjören – att ingenjören tyckte det var vackert.”208   

 

Östlund beskrivs vidare i Hallandsposten som ”Halmstadskoloniens pappa”209 och förklarar i 

tidigare anförda artikel orsaken till den moderna konstens uttryck: 

 

                                                 
204 Hallands Nyheter, Artikel: ”Ny konst – och gammal”, 25 juli 1929, s. 4 
205 Ibid. 
206 Ibid. 
207 Ibid. 
208 Ibid. 
209 Hallandsposten, Artikel: ”Den moderna konsten på Halmstadsutställningen”, 20 juni 1929, s. 6 
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”Man kan fråga sig varför icke våra dagars moderna kubister följa de gamla mästarna som 

Tizzian och Rembrandt. Men förklaringen ligger naturligt däri att vi leva i en kultur som är 

fullkomligt väsenskild från den kultur vari dessa levde. Vår mekaniska uniformerade tid 

kräver andra uttrycksmedel än gånga generationers odling.”210 

 

Östlund ser med andra ord en formmässig förändring som en nödvändighet för att beskriva 

den nya tiden. Han lyfter även i samma artikel fram den funktionalistiska riktningen inom 

modern konst och menar att det inte kommer finns utrymme för ”natural” konst i framtidens 

hem där endast det mest ”behövliga” och ”praktiska” vad gäller möblemang och dekoration 

kommer att finnas.211  

 

Inte bara Gustav V var skeptisk till den moderna konsten på utställningen. Den dåvarande 

kronprinsessan Louise uttryckte sig på följande sätt: 

 

”Men inte tror jag, sade kronprinsessan, om den moderna konsten, att den är slutmålet, utan 

den är nog bara en övergångsform.”212 

 

Kritiken stannar i Hallandsposten och Hallands Nyheter vid uttalanden från kungligheter. Vid 

en intervju med Halmstadskonstnärerna själva menar de dock att de har mötts av kritik på ett 

bredare plan under utställningen: 

 

”Det är visserligen sant, säga de, att vi mötts av mycken oförståelse. Vi har hört att det är 

dumt och fånigt och uridiotiskt och icke värt ett ruttet lingon och mera i den stilen. Men hur 

det än [sic!] så finnes det några som uppskatta vad vi gjort och vi tro oss också finna, att de, 

som besökt utställningen mer än en gång alltmer förlikt sig med moderniciteterna [sic!].”213 

 

Citatet ger sken av en bredare oförståelse kring modernisterna och deras konst på 

utställningen. Samtidigt menar de sig kunna skönja en utveckling där människor i allt högre 

grad accepterar den moderna konsten. I samma artikel uttrycker de även glädje över att ha 

                                                 
210 Hallandsposten, Artikel: ”Den moderna konsten på Halmstadsutställningen”, 20 juni 1929, s. 13 
211 Ibid. 
212 Hallandsposten, Artikel: ”Kronprinsen med gemål ”morede” sig kungligt på utställningsbesöket”, 19 juli 
1929, s. 4  
213 Hallandsposten, Artikel: ”Konstnärerna äro mycket nöjda med utställningen”, 3 augusti 1929, s. 1 
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inbjudits till en större konstutställning i Lund.214 I en annan artikel beskrivs hur representanter 

för denna sistnämnda utställning besökte Halmstadsutställningen och menade att 

Halmstadskonstnärerna var en unik och högintressant konstnärsgrupp. Därför ökade de även 

antalet alster som skulle komma att ställas ut av Sven Johnson, Waldemar Lorentzon, Stellan 

Mörner Erik och Axel Olson, Esaias Thorén samt Arvid Carlson från Falkenberg.215      

 

4.4.5 Nöje 

Hallandsposten beskriver i en artikel Halmstadsutställningens nöjesfält och menar att detta är 

av stor vikt för utställningens ekonomi. Det förklaras vidare hur nöjesfältet är uppfört av 

direktören för Köpenhamns Tivoli och innehåller skjutbanor, karuseller, radiobilar, en berg- 

och dalbana etc.216 Artikeln nämner också något om nöjesfältets besökare:      

 

”Den stora ungdomliga publiken lockas mindre till utställningen av dess karaktär som 

utställning, men så mycket mer dragningskraft utvecklar nöjesfältet. Även den äldre och mer 

kulturintresserade delen av utställningspubliken brukar inte försumma att med familj låta 

nöjesattraktionerna roa.”217 

 

Nöjesfältet verkar med andra ord, åtminstone för yngre, ha varit ett större skäl till att besöka 

utställningen än dess montrar och andra delar. För den äldre publiken, och som citatet påpekar 

mer kulturintresserade, utgör nöjesfältet inte huvudattraktionen men väl en källa till nöje och 

kanske paus ifrån den övriga utställningen. Ordvalet ”kulturintresserade” kan också sägas ha 

en värderande aspekt som skiljer den intresserade utställningsbesökaren från den 

nöjessökande. En artikel från utställningens öppnande har vidare rubriken ”Nöjesfältet 

öppnas, folkets stund är kommen”218 vilket understryker nöjesfältets folkliga aspekt och 

stärker bilden av att det fanns mer eller mindre intresserade utställningsbesökare. Detta är 

även något som ligger i linje med utställningshistorien då nöjesattraktioner sågs som ett sätt 

att locka personer mer intresserade av nöje än utställningarnas faktiska innehåll.    

 

                                                 
214 Hallandsposten, Artikel: ”Konstnärerna äro mycket nöjda med utställningen”, 3 augusti 1929, s. 6 
215 Hallandsposten, Artikel: ”Halmstadsmodernisterna väcka uppmärksamhet”, 15 juli 1929, s. 5 
216 Hallandsposten, Artikel: ”Nöjesfältsattraktioner i mängd på utställningen”, 20 juni 1929, s. 7 
217 Ibid. 
218 Hallandsposten, Artikel: Strålande sol och kungaglans vid utställningens öppnande, 21 juni 1929, s. 6 
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Hallandspostens rapportering stärker bilden av att många besökte utställningen för att besöka 

nöjesfältet, inte minst återbesökande Halmstadbor: 

 

”För halmstadsborna är det skäligen överflödigt att göra reklam ty de gå ju till utställningen 

varje kväll då nöjesfältet öppna och tusen och åter tusen trängas runt de olika nöjena från 

radiobilar till toboga och berg- och dalbana.”219 

 

Återvändande besökare till utställningen verkar alltså främst ha varit fokuserade till dess 

nöjesattraktioner. En möjlig orsak till detta torde vara att de redan tidigare besökt 

utställningens mer informativa delar och att de vid återbesök var mer intresserade av 

lättsamma nöjen. Innehållet på nöjesfältet verkar delvis också ha varierats från kväll till kväll, 

vilket torde skapa ett större intresse för återbesök. Hallandsposten rapporterar bland annat om 

en akrobatikföreställning och en hundutställning som lockade stor publik.220  

 

Andra delar av utställningen som kan ha lockat återvändande besökare var nöjesfältets 

dansbana221 och restaurangens orkesterframträdanden.222 En nöjesattraktion av mer tillfällig 

karaktär var utställningens fyrverkeri som omtalas i Hallandsposten som: Det största 

fyrverkeri som någonsin givits i Halmstad och södra Sverige”223 och som en ”sensation av 

rang”224. Sensationsvärdet framhålls ytterligare i Hallandsposten som menar att fyrverkeriet 

under Halmstadsutställningen saknar motsvarighet i södra Sverige. Det beskrivs även som en 

succé med 4000 besökande och en stor publik utanför utställningsområdet.225  

 

I gränslandet mellan information och nöje hamnar Halmstadsutställningens akvarium och 

sjöfartsutställning. Hallandsposten anser akvariet höra till utställningens mest populära 

attraktioner. Särskilt fokus låg vid tropiska djur och akvariet inrymde bland annat krokodiler 

och sköldpaddor. Tropiska fiskar visades också upp från ”de varmare vattnens parker”.226 

Sjöfartsutställningen beskrivs också som en publikdragare och har nöjesbetonade såväl som 

mer informativa inslag. Till de nöjesbetonade hör främste ett flertal modeller av dels 

halländska fartyg och dels kända, utländska som exempelvis Columbus fartyg Santa Maria. 
                                                 
219 Hallandsposten, Artikel: ”Nöjesattraktion huvudnummer på utställningen”, 19 juli 1929, s. 1  
220 Ibid.   
221 Ibid., s. 7 
222 Hallandsposten, Artikel: ”Icke snapsen men vad som är ändå bättre blir att få”, 20 juni 1929, s. 9 
223 Hallandsposten, Artikel: ”Jättefyrverkeri på utställningen blir söndagens attraktion”, 12 juli 1929, s. 1 
224 Ibid. 
225 Hallandsposten, Artikel: ”Fyrverkeriet på söndagen blev en dundersuccés”, 15 juli 1929, s. 1  
226 Hallandsposten, Artikel: ”Krokodiler och ödlor och allehanda dyr på utställningen”, 20 juni 1929, s. 7 
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Till mer informativa inslag hör demonstrationer av olika fiskesätt med hjälp av miniatyrer och 

redskap. 

 

4.5 Utställningens utfall 

4.5.1 Publik och ekonomi 

Halmstadsutställningen beskrivs tidigt som en framgång i Hallandsposten. Den 25 juni, fem 

dagar efter utställningens öppnande, meddelar tidningen att 75 procent av inträdesavgifterna 

inkommit till staten.227 Detta skrivs även i Hallands nyheter som menar att detta är 

anmärkningsvärt då vädret dittills varit dåligt under utställningstiden.228 Aftonbladet sällar sig 

till skaran och rapporterar om höga publiksiffror i Halmstad såväl som Skänninge, Västerås 

och andra aktuella utställningsstäder sommaren 1929 trots det dåliga vädret229: 

 

En rundfråga, som Aftonbladet gjort på fredagsförmiddagen till några av våra 

utställningsstäder, har givit till resultat det beskedet överlag, att publiksiffrorna ligga 

över vad man i allmänhet beräknat. ”Utställningsledan”, som man hört så mycket  

talas om, tycks alltså ha varit tillfinnandes bara bland utställarna och inte hos den 

stora allmänheten, en iakttagelse, som kanske kan ge utställarna något att tänka på 

till härnäst.230 

 

Ovanstående ger sken av att utställningarna dragit mer folk än vad som tidigare trotts. 

”Utställningsledan” tas även upp och används som begrepp för att beskriva tidens sätt att se 

på utställningar. Denna verkar dock enligt citatet överdriven då utställningarna haft många 

besökare trots det dåliga vädret. Det antyds även att det kanske snarare är utställarna som har 

tröttnat på utställningarna och inte besökarna. Halmstadsutställningen nämns vidare i artikeln 

som framgångsrik, dels för besökarantalet 15 000 under midsommardagarna, dels för sitt 

intressanta program samt möten och kongresser inom utställningen av bland andra 

Godtemplarungdomen.231 

 

Halmstadsutställningen fortsatte att vara framgångsrik även efter midsommardagarna med 

toppar i besökarantalet vid särskilda evenemang som exempelvis fyrverkeriuppvisningen den 

                                                 
227 Hallandsposten, Artikel: ”Sjuttiofem procent av inträdesavgifterna i staten influtna”, 25 juni 1929, s. 1  
228 Hallands Nyheter, Notis: ”Halmstadsutställningens ekonomi säkrad.”, 25 juni 1929, s. 2  
229 Aftonbladet, Artikel: ”Utställningsledan är icke märkbar hos allmänheten”, 28 juni 1929, s. 3 
230 Ibid. 
231 Ibid. 
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14 juli 1929. Helgen den 14-15 juli fick även hjälp av bra väder enligt Hallandsposten och 

besökarantalet uppgick under dessa två dagar till 40 000.232 Vidare verkar de höga 

besökarantalen främst vara fokuserade till söndagar och kvällar enligt en artikel i 

Hallandsposten. Utställarna omnämns i samma artikel vara nöja med utställningen, men 

samtidigt menar de att publiken inte kan sätta sig in i de olika varorna när tillströmningen är 

som störst. Om skillnaden i besökarantal mellan dag- och kvällstid nämns exempelvis att 

utställningen besöktes av 900 personer före klockan 18:00 och ca. 4000 personer efter samma 

klockslag.233 Den höga publiksiffran på kvällen kan förklaras med att nöjesfältet öppnade 

först då234, vilket också ger en bild av dess dragningskraft. Det totala antalet besökare under 

Halmstadsutställningen uppgick enligt Hallandsposten till mellan 4- och 500 000 personer, 

vilket den 5 augusti dittills var rekord för någon svensk utställning under 1929 enligt samma 

tidning.235     

 

Ekonomiskt tillkännagavs den 5 augusti 1929 att garanterna skulle få tillbaka det de satsat på 

utställningen.236 Den 15 augusti samma år hävdade Hallandsposten att utställningen skulle ge 

ett överskott på 30 till 50 000 sedan utställningen byggnader sålts.237 Hur detta överskott 

skulle fördelas diskuterades senare i en artikel den 21 augusti 1929 där det framkom att 

Hallands Hantverksdistrikt ägde den juridiska rätten till pengarna men att de skulle komma de 

till gagn som lagt ned ett betydande arbete för utställningen.238 

 

4.5.2 Utställarnas omdömen 

I en artikel i Hallandsposten har tidningen frågat de olika utställande köpmännen på 

utställningen om vad de anser om dess resultat. Dessa är nöja med utställningen och ”prisar 

anordningarna och det stora intresse, som visats från allmänheten”.239 De är enligt artikeln 

även nöja med det höga publikantalet, men nämner återigen att främst vardagsbesökarna 

verkar ha tagit del av innehållet och att det främst är av dem: ”man så småningom väntar lön 

för de utgifter, man påtagit sig.”240 Större industrier har enligt artikeln dock inte kunnat mäta 

                                                 
232 Hallandsposten, Artikel: ”Fyrverkeriet på söndagen blev en dundersuccés”, 15 juli 1929, s. 1 
233 Hallandsposten, Artikel: ”Utställarna äro nöjda med utställningen”, 18 juli 1929, s. 1 
234 Hallandsposten, Annons: ”Halmstadsutställningen – Program”, 28 juni 1929, s. 2 
235 Hallandsposten, Artikel: ”Utställningen avslutades igår högtidligt”, 6 augusti 1929, s. 1 
236 Hallandsposten, Artikel: ”Vilket facit får utställningen?”, 5 augusti 1929, s. 5 
237 Hallandsposten, Artikel: ”Halmstadsutställningens slutfacit”, 15 augusti 1929, s. 1 
238 Hallandsposten, Artikel: ”Utställningens efterspel”, 21 augusti 1929, s. 1 
239 Hallandsposten, Artikel: ”Vad är resultatet av sommarens utställningar?”, 27 juli 1929, s. 3  
240 Ibid.   
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sin eventuella framgång under utställningen då de i regel inte säljer några produkter. 

Hantverkare och småindustrier menas dock ha haft en hög försäljning: 

 

”Trots de ganska höga priser, som deras varor betingat, ha de sålt och sålt mycket. Något som 

torde höra samman med den köpstarka publik, som under sommaren ligger vid badorterna i 

södra Halland och nu hemsöker Halmstad i pauserna mellan baden”241 

 

För hantverkare och mindre industrier verkar alltså utställningen ha varit en framgång, vilket 

också förklaras med att de besökande varit ”köpstarka”. Utställningen kopplas också samman 

med Hallands badorter och beskrivs som en sevärdhet och paus från badlivet som primärt mål 

för turistandet. Detta ger även sken av att turisterna främst besökte Halland och Halmstad som 

resmål och att utställningen var en dragare och attraktion bland andra. 

 

I samma artikel kommenteras vidare den allmänna utställningssituationen i Sverige och 

Nordiska Kompaniets chef Sachs menar att: ”landsortsutställningar sakna varje spår av värde 

för utställarna och kosta bara pengar i onödan”242 Han menar även att endast internationella 

utställningar är av värde för utställarna. Disponenten Elg ifrån Svenska bokhandelscentralen 

är inte lika skeptisk till mindre utställningar men menar att de är beroende av särskilda 

attraktioner för att locka besökare som exempelvis besök av olika organisationer.243 

 

En kort notis i Hallandsposten pekar vidare på att vissa köpmän utanför Halmstad ställde sig 

kritiska till utställningen: 

 

”Det är icke alla som äro glada i utställningen. Från samhällena närmast Halmstad klaga 

köpenskapens män att allt vad befolkningen tjänar och som skulle använts till avbetalning på 

skulder i stället användes till resor och utställningsbesök.”244 

 

Köpmännen riktade alltså kritik mot att de pengar som omsattes i utställningen egentligen 

borde har kommit dem till dels. 

 

                                                 
241 Hallandsposten, Artikel: ”Vad är resultatet av sommarens utställningar?”, 27 juli 1929, s. 3 
242 Ibid. 
243 Ibid. 
244 Hallandsposten, Notis: Utan titel, 6 juli 1929, s. 14 
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4.5.3 Byggnader och inventarier efter utställningen  

När utställningen började lida mot sitt slut började frågan om vad som skulle hända med dess 

olika byggnader diskuteras. Huvudrestaurangen föreslogs exempelvis flyttas och bli tennishall 

inom idrottsanläggningen Örjans valls område. Materialet från olika byggnader föreslogs 

även köpas in för att användas till överbyggandet av de då öppna läktarna på Örjans vall.245 

 

I en artikel publicerad den 15 augusti 1929 beskrivs det hur flera av utställningens byggnader 

auktionerades ut. Enligt artikeln närvarade ett par hundra personer vid auktionen men 

merparten av dessa utgjordes av åskådare snarare än köpare enligt Hallandsposten. 

Hantverksdistriktets ordförande Johan Hallberg framställs som den mest aktive av köparna då 

han lade de vinnande buden på flera av byggnaderna såsom maskinhallen, industrihallen och 

huvudrestaurangen. I artikeln nämns även att en representant för Karlskronautställningen 

närvarade och gjorde en del inköp.246  Enligt en senare artikel, den 21 augusti 1929, framhöll 

Johan Hallberg att Halmstads hantverksförening skulle ges möjlighet att överta hans köp av 

någon av de olika byggnaderna för att på så sätt kunna skapa en permanent utställningslokal, 

vilken föreningen tyckte sig sakna i Halmstad.247   

 

Fiskar och kräldjur från sjöfartsutställningens akvarium såldes enligt en artikel till 

privatpersoner. Alltifrån sköldpaddor till ålar såldes, men inte akvariets krokodil och karpar 

som var lånade.248 Andra föremål från sjöfartsutställningen som galjonsfigurer och fotografier 

av äldre fartyg bevarades eller såldes till Halmstad stad och var avsedda att utgöra basen för 

det då planerade museet och dess sjöfartsavdelning.249        

                                                 
245 Hallandsposten, Artikel: ”Huvudrestaurangen blir tennishall på Örjans Vall?”, 25 juli 1929,  s. 1 
246 Hallandsposten, Artikel: ”Utställningen egendom gick bort för 32,000”, 15 augusti 1929, s. 1 
247 Hallandsposten, Artikel: ”Utställningens efterspel”, 21 augusti 1929, s. 1  
248 Hallandsposten, Artikel: ”Flyttdagsstämning på utställningen”, 7 augusti 1929, s. 1 
249 Hallandsposten, Artikel: ”Hjälp till att grundlägga ett sjöfartsmuseum”, 8 augusti 1929, s. 1 
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5. Sammanfattande diskussion 

 

De aktörer som på olika sätt var involverade i Halmstadsutställningen kan delas upp i dem 

som skapade förutsättningarna för utställningen och dem som fyllde den med dess innehåll. 

Hallands Hantverksdistrikt tog initiativet till utställningen, men var beroende av Halmstad 

stad för att kunna genomföra den. Det krävdes ekonomiskt stöd och en plats för utställningen 

såväl som kringfunktioner i form av elektricitet och vatten, en fungerande infrastruktur etc. 

Detta bidrog staden med då de såg en nytta i att utställningen kom till stånd. Staden ingick ett 

samarbete med hantverksdistriktet såväl som enskilda, utställande aktörer baserat på 

förhoppningar om att utställningen skulle marknadsföra Halmstad som ort och resmål och 

därigenom bidra med ett större ekonomiskt inflöde till platsen. 

 

Halmstad och hantverksdistriktet skapade förutsättningarna för utställningen och därigenom 

även en plattform för de utställande företagen och organisationerna. Dessa hade det egna 

syftet av att marknadsföra sina produkter eller sprida information, samtidigt som de gav 

utställningen sitt huvudsakliga innehåll. Utställarnas roll kan därför sägas vara tudelad då de 

agerade efter egna intressen på en scen som Halmstad och hantverksdistriktet tillhandahöll, 

samtidigt som staden och distriktet i lika mån var beroende av deras närvaro för att 

utställningen skulle få någon form av substans. 

 

Syftet för Halmstad stad med att anordna utställningen ter sig främst utgöras av att 

marknadsföra staden och länet. I marknadsföringen av Halmstad är det främst dess egenskap 

av turistdestination som fokuseras. I materialet uttrycks det en vilja från stadens sida av att 

den genom utställningen representeras på bästa möjliga sätt för att vara attraktiv för turister. 

Därför anses det också vara av vikt att staden bidrar ekonomiskt till utställningen. De ökade 

intäkter som turismen väntas medföra blir här skäl till varför staden är villig att samarbeta 

med de övriga aktörerna. Stödet utformas inte enbart rent ekonomiskt utan även på så sätt att 

turistdestinationens kriterier uppfylls i form av en förbättrad infrastruktur till och från staden 

med extrainsatta tåg etc. samt stödjande tjänster som restaurangverksamhet inom 

utställningsområdet.  
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I drätselkammaren uttrycks vidare en medvetenhet om att den ökade tillströmningen av 

resenärer till Halmstad kommer att innebära en större medvetenhet kring den upplevda bilden 

av staden. Detta blir ytterligare ett skäl till varför utställningen anses värd att stödja. På ett sätt 

kan denna vilja till stöd tolkas rent krasst som tron att en välskött stad ger fler turister, som i 

sin tur ger ökade intäkter. Mer vidlyftigt skulle dock medvetenheten om den utåtriktade bilden 

av staden kunna sättas in i ett mer långsiktigt varumärkesbyggande för Halmstad som stad. 

Med andra ord kan drätselkammaren ha sett utställningen som ett sätt att skapa eller kanske 

snarare förändra bilden av Halmstad, vilket jag återkommer till. 

 

I fokuserandet av Halmstad som turistort får utställningen i sig en sekundär betydelse. Detta 

blir inte minst tydligt i reklammaterialet som fokuserar Halmstads kvaliteter som 

turistdestination i allmänhet och dess närhet till stränder och bad i synnerhet. Utställningen 

omnämns däremot i blygsam utsträckning i samma material, vilket tyder på en riktad 

platsmarknadsföring. Bilden som presenteras av utställningsstaden Halmstad är tydligt, 

rumsligt förankrad i dess turistvänliga delar och det blir därigenom tydligt hur tanken är att 

staden skall framställas. Eftersom tanken från stadens styrande uppenbarligen är att framställa 

staden som en turistdestination är detta heller inte konstigt. Ett unisont budskap blir enligt 

platsmarknadsföringens regler tydligare och effektivare än ett flertydigt. Samtidigt ställer jag 

mig frågande till varför utställningen ändå tillmäts så pass litet intresse i materialet. Ansågs 

den inte tillräckligt intressant för att på egen hand locka turister till staden? Samtidigt kan 

utställningen sägas ha dragit nytta av dess belägenhet i Halmstad som stad. Den ökade 

turismen till sommarstaden på västkusten gjorde även underlaget av möjliga besökare större, 

vilket i sin tur kan sägas ha gynnat utställningen. 

 

Halmstads badstränder uppmålas i materialet som en särskiljande faktor i jämförelse med 

andra städer. Genom att stränderna lyfts fram som ett unikum på västkusten fungerar de 

samtidigt som ett slags avgränsare av Halmstad som varumärke då fokuserandet av dem 

skapar bilden av att liknande stränder inte finns någon annanstans. Stränderna blir den 

konkurrensfaktor för Halmstad som anses mest betydelsefull för stadens möjligheter att locka 

turister, varför dessa och då främst Tylösand koncentreras i materialet. Den breda 

uppslutningen kring Tylösand i alltifrån Hallandspostens rapportering till kungens särskilda 

besök där, förstärker ytterligare bilden av Tylösand som en del av utställningssommaren 

1929. 
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Turismmarknadsföringen är tydligt knuten till Halmstad och Tylösand. Den mera 

övergripande platsmarknadsföringen omfattar däremot Halland som län och landskap. Syftet 

med utställningen görs tydligt i landshövdingen Axel Mörners tal som dels menar att den ska 

förändra den kognitiva bilden utåt av Halland, dels ha formen av en uppvisning eller ett slags 

inventering av länets tillgångar inom olika områden. Utställningen syftade alltså till att bryta 

med tidigare, negativa föreställningar om Halland som underutvecklat och perifert för att 

istället bygga upp länet ifråga som nytt varumärke. Sättet att göra detta på var att med 

utställningen som verktyg skapa ett innehåll som var tydligt landskapsbestämt i alltifrån mat, 

hemslöjd, konst och hantverk till industri. Lax serverades på utställningsrestaurangen som en 

halländsk rätt, hemslöjden och konsten inringades av sin tillhörighet till Halland och de 

utställande företagen var till övervägande del halländska. Utställningen avgränsade på detta 

sätt tydligt Halland som län och varumärke och skapade ett slags landskapsbestämd själ som 

möjligen även stärkte de hallänningarnas känsla av tillhörighet.  

 

Det framgår också att syftet med utställningen var att göra omvärlden mer medveten om 

Halland eller som jag uttrycker det i undertiteln till denna studie; att sätta Halland på kartan. 

Avsikten med detta medvetandegörande torde återigen vara att öka Hallands 

konkurrenskraftighet gentemot andra län för att attrahera nya konsumenter till att köpa eller 

handla med halländska produkter. Denna form av marknadsföring verkar även ha förstärkts av 

kronprinsparet som genom sitt besök och sin roll som dignitetsskapare lyfte fram typiskt 

halländska produkter. 

 

Att hantverket betonas under Halmstadsutställningen är naturligt då Hallands 

hantverksdistrikt var upphovsmakare till utställningen. De hade ett intresse av utställningen 

genomfördes för att dels markera sitt trettioårsjubileum, dels lyfta fram hantverkets betydelse 

i en alltmer industrialiserad tidsålder. Distriktet såg rent av hantverket som hotat av den 

framväxande industrin och agerade därför för att skydda det och dess medlemmars yrken som 

hantverkare.  

 

Vilken roll utställningen hade för hantverkets främjande är emellertid tvetydigt. Mörner 

framhöll under sitt invigningstal ett bildningssyfte och menade att utställningen var ett sätt att 

utbilda hantverkarna för att kunna stå emot den hårdnande konkurrensen från industrin. Detta 

är i sig anmärkningsvärt då bildningssyftet i utställningshistorien främst har verkat för att 

skola in människor i maskinsamhället och dess nya produktionsformer. Hantverksdistriktets 
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ordförande Johan Hallberg ser snarare utställningen som ett rent ekonomiskt företag där syftet 

är att marknadsföra hantverket för att i möjligaste mån gynna handeln kring det. 

 

Halmstadsutställningen lyfte fram nyheter inom varuproduktionen i de mer industriellt 

betonade montrarna. Hantverket stod i kontrast till detta, dels i sin roll som ett slags 

historiebärare, dels som ett uttryck för kvalitet. Hantverket målas upp som en yrkesform som 

är utdöende och befarad att falla i glömska. Utställningen blir här ett sätt att blåsa nytt liv i 

detta genom att skapa ett intresse kring det, som exempelvis i den småländska glashyttan, där 

glasblåsande demonstrerades. Glashyttan sysselsatte dessutom arbetslösa yrkesutövare, vilket 

ligger i linje med syftet att genom hantverksdelen av utställningen premiera hantverkarnas 

intressen av beständighet inom hantverksyrket. Eftersom hantverket inte kan konkurrera med 

den industriella produktionens låga priser, framhålls vidare kvaliteten som den huvudsakliga 

särskiljande faktorn. Detta ligger också i linje med den svenska utställningshistorien, där 

varornas kvalitet ofta stod i fokus och premisserna utifrån vilka Hallands hantverksdistrikt 

bildades.  

 

I hemslöjden betonas också kvaliteten samt det halländska som särskilt kännetecknande. Det 

var halländsk hem- och bindslöjd som ställdes ut, vilket också kan ses som del i 

varumärkesbyggandet av länet som helhet. Även bildningsinslaget aktualiseras av 

hemslöjdsutställningen då den innebar att flera av hemslöjdsformerna demonstrerades för 

allmänheten.  

 

Hantverket generellt sett antas vidare ha dragit nytta av utställningens läge i sommarstaden 

Halmstad som attraherade en publik benämnd som köpstark. Kanske är detta också en 

bidragande orsak till varför utställningen i sin helhet ansågs som lyckad. En köpstark publik 

kan dels ha inneburit flera betalande besökare, dels en större försäljning av varor vilket låg i 

arrangörernas och de medverkandes intressen. 

 

Medan hantverket och hemslöjden i hög utsträckning lyfte fram historia och tradition 

fokuserades det moderna av företagen på utställningen. Det var nya produkter och material 

som visades upp, men även nya redskap och produktionsformer vilket ligger stämmer överens 

med hur det moderna historiskt sett har lyfts fram av utställningar. Ett bildningssyfte 

framkommer också i demonstrationen av hur olika produkter tillverkades. Även detta går att 

härleda historiskt. Frågan är emellertid om företagen demonstrerade produktionsförloppen i 
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syfte att bilda allmänheten eller om detta används som ett svepskäl för att sälja in produkterna 

ifråga? I sin egenskap av vinstdrivande företag torde det ekonomiska syftet vara 

överhängande. 

 

Montrar med statlig anknytning verkar ha ett mer genomgripande bildningssyfte, där syftet 

inte är att sälja in produkter där och då utan mer långsiktigt verka för en utveckling hos 

konsumenterna. Elverket försöker med sin monter skola in besökarna i fördelarna med den 

elektriska utvecklingen och en modern, elektrifierad vardag. SJ lyfter fram det moderna och 

progressiviteten i resandets utveckling på ett mer allmänt plan. Andra statliga montrar, som 

exempelvis skogsvårdens, är mer förmanande och moraliserande i sin marknadsföring och 

visar på riskerna med att inte plantera i tid. 

 

Bredden i det utställda överensstämmer med den historiska bakgrunden till 

Halmstadsutställningen då dess innehåll sträckte sig från alltifrån slakterimaskiner och bilar, 

till konst och hantverk. Den senare Stockholmsutställningen 1930, var tydligare knuten till 

sakfrågor då den drev frågan om bostadens utformning och bristen på bostäder. Detta 

speglades i dess innehåll som var tydligare avgränsat till dessa frågor än utställningen i 

Halmstad som var mer övergripande till sitt innehåll. På detta sätt hade 

Halmstadsutställningen mer gemensamt med 1800-talets utställningstradition än den 

utveckling som Stockholmsutställningen inledde 1930.   

        

Innehållsmässigt finns det också stora likheter med de mindre landsortsutställningarna vid 

tiden för Halmstadsutställningens hållande 1929, då dessa främst var fokuserade kring 

industri, hantverk och konst samt hade inslag av nöjen. Sett till mindre landsortsutställningar 

verkar Halmstadsutställningen överhuvudtaget vara stöpt i samma form som sina samtida 

motsvarigheter i exempelvis Örebro och Tranås. Utställningen i Halmstad invigdes precis som 

den i Örebro av den dåvarande kungen, Gustaf V, och hade som i Tranås ortens landshövding 

som hedersordförande. Vidare arrangerades Halmstadsutställningen som del i ett 

jubileumsfirande; i Halmstad för att fira länets hantverksdistrikts trettioårsjubileum, i Västerås 

för att fira att fira dess hantverksförening och i Örebros för att fira dess jubilerande 

hushållningssällskap. 

 

Halmstadsutställningen beskriver på flera sätt en stad och region som håller på att 

moderniseras. Trots dess roll som traditionsbärare, närmade sig hantverket industrin vid 
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denna tidpunkt precis som hantverksdistriktet konstaterar i sin minnesskrift. Utställningen 

lyfter dels fram hantverket som ett mer kvalitativt komplement till industrin och omvänt 

industrin som en hjälp för hantverket, exempelvis inom möbeltillverkningen. Konsten 

framstår emellertid som det främsta exemplet på vilken roll utställningen spelade i sin samtid. 

 

Konstutställningens uppdelning, rent fysiskt, sammanfattar väl utställningens konstitution i 

stort. De lägre våningsplanen i läroverkets annex där konsten var inhyst utgjorde basen med 

dess traditionsbundna hemslöjd och äldre konst. Den moderna konsten som främsta symbol 

för det moderna fanns längst upp i annexets vindsvåning. All konst hade däremot ett 

halländskt ursprung som gemensam nämnare. Precis som utställningen i stort skulle alltså 

konsten spegla tradition och modernitet under Halland som gemensamt varumärke. 

 

Halmstadgruppens konst framstår som den främsta symbolen för det moderna under 

utställningen. Den har både rollen som dignitets- och sensationsskapare då den dels bidrar 

med en kulturell tyngd, dels skapar debatt. Detta har den även gemensamt med 

utställningshistorien där konst ofta sågs som en statusmarkör. I utställningshistorien 

betraktades konst som en motvikt till industrin och modern konst som svårförståelig. I 

Halmstadsutställningens fall verkar utvecklingen delvis ha kommit ikapp då exmpelvis 

hantverksdistriktet och Östlund betraktar Halmstadgruppens konst som ett naturligt uttryck 

för det moderna maskinsamhället. Andra, inklusive Gustaf V, ser den moderna konsten som 

en avart och tillfällighet.  

 

Den moderna konsten under Halmstadsutställningen står vidare för en brytpunkt, i vilken en 

funktionalistisk omvärdering höll på att ske som gav konsten en ny roll. Den nya konsten sågs 

som ett lämpligare uttryck än den traditionella för det industrisamhälle i vilket den skapades 

och som bättre harmonierande med den framväxande funktionalistiska formgivningen av 

hemmet. Dessa idéer blommade ut på allvar i Stockholm året därpå, men fanns alltså redan i 

en mindre stad som Halmstad.   

 

Historiskt sett har nöje använts som ett komplement eller kanske snarare kontrast till det 

informativa under större, såväl som mindre utställningar. Detta gäller även för 

Halmstadsutställningen. I dennas fall verkar även det historiska fyllt en sådan funktion.  

Under Göteborgsutställningen 1923 användes det historiska för att förankra staden och för att 

stärka dess image utåt sett. I Halmstads fall verkar historiska inslag ha fyllt delvis samma 
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syfte, men även haft formen av ett slags lugn kontrast till det hektiska utställningsfältet, inte 

minst i interiören av Övraby kyrka. 

 

Själva nöjesfältet på Halmstadsutställningen beskrivs som folkets plats, vilket står i paritet 

med utställningshistorien som beskriver nöjesinrättningar som demokratiserande då de 

lockade människor från alla samhällsklasser. Samtidigt betraktades ofta nöjen med visst 

förakt då dessa flyttade fokus från utställningarnas huvudsakliga innehåll. I 

Halmstadsutställningens fall beskrivs däremot hur nöjesfältet lockade såväl kulturellt och, 

underförstått, icke-kulturellt bevandrade vilket tyder på en utveckling där nöjen inte 

betraktades lika illa som tidigare. 

 

Halmstadsutställningen blev publikmässigt och ekonomiskt en framgång för de inblandade 

aktörerna. Den utställningsleda som utställningshistorien aktualiserar verkar inte heller ha 

gjort sig gällande. En förklaring till detta kan vara att utställningen drog nytta av Halmstads 

roll som turistort och att flera av de turister som besökte staden även besökte utställningen 

sommaren 1929. En annan förklaring kan vara att befolkningen i en liten stad som Halmstad 

inte hade lika höga förväntningar på en utställning som människor i en större stad hade haft. 

Halmstadsutställningen bör i särklass ha varit den största händelse som staden upplevde 1929. 
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