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Minnen från
julskyltningen

S

kyltsöndag. En upplyst stad, fylld av en kollektiv
förväntan inför jul. Under arbetet med reportaget om grisarna i fönstret hos JM:s Chark har
mycket nostalgi
väckts i min omgivning. Vänner och arbetskamrater minns
plötsligt en massa
om denna magiska
dag. En av dem – nu- KRÖNIKA
mera en blonderad
Ulrika Ahlberg
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medelålders herre
ulrika.ahlberg@hallandsposten.se
med en liten skäggtuss på hakan – har pratat lyriskt om den tecknade
film som visades i leksaksaffären på Köpmansgatan
(en attraktion som känns helt förlegad i dag när varje
unge kan se film hemma dygnet runt).
Jag har också fått höra om levande tomtar, rörliga
mattor och, såklart, Siverts fiskhall. I källarplan i korsningen Brogatan/Köpmansgatan visades på 1950- och
60-talet fiskar i fönster och kyldiskar. En kollega beskriver Siverts så här: ”På en bädd av tång fanns diverse fiskar och skaldjur till beskådande, dvs stora
humrar, sjöstjärnor, havskatter och annat som man
inte precis såg hemma i köket. Jag vill minnas att man
faktiskt tyckte det var lite skrämkul att titta på döingarna”.

En annan kollega, precis som jag uppvuxen i Da-

larna, har lite speciella erfarenheter från skyltsöndagen. Hans far var dekoratör
De andra
på Domus i Borlänge och
ett år samlade pappan ihop
barnen flög
åt alla håll och snart ett gäng barn i bekant”Där fick vi
stod jag längst fram. skapskretsen.
sitta i flera timmar, med
hjälmar och silverglänsande rymddräkter. Bredvid stod en lokal variant av
Apollo. Temat var månlandningen och jag minns att
det var jätteroligt”.
Men pappan hade fått blodad tand, så när familjen
flyttade till Halmstad körde han en favorit i repris på
Domus här i stan. Även nu använde han sig av barn
arbetare, men den här gången ikläddes de tomtedräkter – utan skägg. ”Sedan satt vi där i fönstret, fullt
igenkännbara för var och en som strövade förbi. Hur
pinsamt som helst”, berättar kollegan som hade hunnit bli några år äldre.

Själv gjorde jag tidigt succé på skyltsöndagarna.

Min pappa brukar berätta hur jag som fyraåring tog
mig längst fram till Lek & hobbys fönster i Falun. Jag
gjorde en Klara Kluck-rugbytackling (= man svänger
armbågarna hårt växelvis i båda riktningarna, titta på
Robin Hood så lär ni er tekniken) samtidigt som jag
plöjde min väg framåt i klungan. De andra barnen flög
åt alla håll och snart stod jag längst fram, nästan inne
i den ljuvliga leksaksvärlden. Varde ljus, varde jul,
varde klappar. Snart.

En riktigt knockout. En av de anställda på JM:s hette Torsten Persson. 1948 var han med i juniormästarskapen i boxning, och han var
också landslagsman. Frågan är om man även i verkligheten hade prinskorv som rep?
Bild: PRIVAT

Spektakel många minns
Spektakulära scenerier med smågrisar i de bärande rollerna. Det
hade man i många år på skyltsöndagen hos JM:s Chark på Klammer
dammsgatan i Halmstad. 1945 var första året och traditionen pågick
sedan under nästan två decennier.
Förberedelserna skedde under stort hemlighetsmakeri – ingen
skulle veta vad som väntade sig när gardinen drogs bort på skylt
söndagens morgon. Del tre har gläntat på historiens draperi och
hittat grisar som boxas, cyklar och rockar fett. 4–9
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Tryckt på V-TAB:s tryckeri i Halmstad

Klimatförändringar
kan leda till massdöd
bland jordens arter 10

Glöm russin och mandel
– det finns roligare
tilltugg till glöggen 12–13

Fyra storstäder bjuder
på Europas bästa
shopping inför jul 22–23

