
Den 3 december 1934 avled Josef Hamrin. Han hade kommit som medarbetare till Jönköpings-Posten 1893. Från 1910 var han chefredaktör och 
ansvarig utgivare för JP och dessutom vd för moderbolaget, Halls. År 1921 blev han också ordförande för detta bolag. 
Alltsedan Jönköpings-Postens tillkomst 1864 fanns en nära koppling mellan tidningen och den pietistiska väckelsen i bygden. Särskilt nära stod JP 
Jönköpings missionsförening, från 1920 Svenska alliansmissionen, men tidningen skrev också utförligt och positivt om Svenska missionsförbundet, 
Frälsningsarmén, baptisterna, metodisterna, pingströrelsen och andra. Verksamheten ute i orterna lyftes fram, man skrev från de olika missionsfälten i 
främmande världsdelar, och flera pastorer medverkade som skribenter.

Lika intensivt som Jönköpings-Posten kämpade för den kristna tron och för en religiös väckelse, lika intensivt stred man mot spriten och mot alkoholen 
över huvud taget. I 1922 års folkomröstningskampanj om totalförbud mot alkohol kämpade inget tidningsorgan mer energiskt för förbud än JP. Nej-linjen
segrade visserligen i Sverige, men i JP:s spridningsområde var majoriteten för förbud mycket stor.

Partipolitiskt var Jönköpings-Posten länge en särling. Flertalet tidningar med anknytning till väckelserörelse och nykterhetsrörelse var frisinnade och 
stödde Carl Gustaf Ekmans parti efter partisprängningen 1923. JP var i stället språkrör för ett regionalt parti, Jönköpings läns valmansförening som 
existerade från 1905 till 1934. 

Josef Hamrin var en energisk och framgångsrik tidningsmakare. Han nöjde sig inte med tidningen. År 1930 skapade han i Halls bolags nya hus vid 
Kapellgatan den alkoholfria restaurangen Mäster Gudmunds källare. Samma år tillkom Halls hotell, också alkoholfritt och med kristlig prägel.

Trots det omfattande arbetet med tidningen och Halls bolag räckte Josef Hamrins krafter till mycket mer. Han hade en ledande befattning i Jönköpings 
missionsförening/Svenska alliansmissionen. Han var aktiv i nykterhetsrörelsen, han var den drivande i Jönköpings läns valmansförening, och han 
ägnade stor kraft åt kommunalpolitiken. Bland annat var han ledamot av Jönköpings drätselkammare.

Josef Hamrin hade från en ringa början skapat sig en inflytelserik position i Jönköping och södra Vätterbygden. Han var dock inte den Hamrinare som 
var mest känd i Sverige. Det var den yngre brodern Felix, som i motsats till Josef gjorde en rikskarriär. Han kom in i riksdagen 1911, blev så 
småningom handelsminister och ännu senare finansminister. Vid C. G. Ekmans avgång 1932 blev Felix Hamrin för en dryg månad statsminister. 
Stundom hade det varit hårda motsättningar mellan de båda bröderna. Större delen av deras politiskt verksamma tid hade de representerat olika 
partier. Felix var representant för de frisinnade men blev också han folkpartist 1934. De var med i olika kristna samfund, Felix i Missionsförbundet, och 
de hade stått på var sin sida i början av seklet i en kamp om makten över Jönköpings-Posten. Men en förtrolighet mellan bröderna hade dock bevarats,
vilket framgår av brev från Felix till brodern när situationen som finansminister var som mest besvärlig 1932. År 1934 lämnade Felix Hamrin den mest 
aktiva politiken och blev landshövding i Jönköpings län, men han avled inte långt efter brodern, 1937. 

Missionshusen i Jönköping på följande sidor.






