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FÖRORD 

Förord 

Restaureringskonst har studieåret 2019/20 vald att studera demokratins byggna-
der. Anledningen är att Sverige 2018-2021 firar hundraårs jubileet av den legala 
demokratins införande. Årets centrala frågor har varit att studera på vilket sätt 
olika byggnadstyper är uttryck för den demokratiska idéen och den demokratiska 
utvecklingen. Kan vi utläsa särskilda karakteristika vid olika byggnadstypologier 
och hur har de i så fall utvecklats över tid? Hur hanterar man byggnaderna i det 
förändringstryck som finns, när ideella rörelser har svårt att rekrytera medlem-
mar, när samhällskraven skapar förändringsbehov och en del anläggningar byter 
ägare? Hur kan dessa miljöer förädlas med bibehållna kvaliteter på ett sätt så den 
demokratiska utvecklingen blir begripligt för kommande generationer?

Årets studieobjekt är valda med ambitionen att få en bred belysning av byggnader 
uppförda för att tjäna demokratin. Byggnaderna kan delas in i tre byggnadstypo-
logier som skall representera tre centrala funktioner i det demokratiska samhället; 
rådhuset eller stadshuset för den lokala legala demokratin, Folkets hus som repre-
sentant för folkrörelsen och biblioteket som uttryck för medborgarnas bildning. 
Objekten finns i Östergötland och ett i Södermanland och både i större tätorter 
och mindre städer. De är dessutom från olika årtionden med olika arkitektonisk 
dignitet. 

I denna publikation bjuder vi er med på en upptäcktsresa till Stadshuset i Nykö-
ping, stadsbiblioteket i Norrköping, Folkets hus i Linköping, biblioteket (tidigare 
stadshus) i Ljungsbro, stadshuset i Mjölby och Gamla Folkets hus i Motala. För-
hoppningsvis inspirerar det till ny och ökad förståelsen för dessa byggnaders 
särskilda kvaliteter och betydelse för såväl individ som samhälle. Förhoppningen 
är också att byggnaderna förklarar sig i ett nytt ljus som väcker en förnyad upp-
skattning och lust att locka fram de ibland dolda kvaliteterna till glädje för dagens 
och morgondagens användare.

Den globala viruspandemin, Covid 19, har påverkat vårens studier och skolan 
har varit stängd från 16 mars och all undervisning har sedan dess bedrivits på 
distans och via digitala medier. Det har varit utmanande, men har också ledd till 
nya insikter om att det går att bemästra en snabb omställning och samtidigt nå ett 
bra resultat. Däremot har avsaknaden av social interaktion påvisat kraften i att 
vi människor träffas i sociala gemenskaper där vi kan bekräfta varandra i dagliga 
samtal.  

Sveriges Riksdag har utgivit boken Demokratins framtid och i kapitlet, Demo-
kratins triangeldrama, kan man läsa att den liberala demokratin ytterst vilar på 
spänningsfältet mellan två motstående principer: ”Majoritetens rätt att få sin 
vilja igenom å den ena sidan och minoritetens rätt att skyddas mot majoritetsvil-
jan å den andra”. Demokratin har senare år varit under press från olika håll och i 
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kapitlet Den sköra demokratin, kan man läsa att den moderna demokratin har fyra 
huvudproblem att hantera: ”medborgarnas kompetens, mediernas förmåga att hål-
la medborgarna välinformerade, populismens krav på mer folkstyrelse samt kraven 
på begränsningar i folkstyrelsen och mer expertstyre”. 

Med detta i minnet får man via årets studier en förståelse för den ständiga process 
att balansera spänningsfältet och man får förståelse för vilka parametrar som är 
grundläggande för en stark demokrati. I arbetet har det varit slående hur väl staten 
och medborgarna samverkade för att balansera olika intressen och för att utbilda 
den medvetna medborgaren. Våra studier av demokratins byggnader visar på en 
kraftfylld utveckling i Sverige som tar sig uttryck i en kvalitativ och specifik arki-
tektur. När vi idag upplever ökat segregering, människor som känner sig ensamma 
och en demokrati som har fått kärvare kår, så finns det inspiration att hämta i den 
unga demokratiska statens utveckling och i den gemenskap, fokus på bildning och 
det samhällsengagemang som tiden utvisade.

När den svenska regeringen den 17 december 1918 tog ett principbeslut om att 
allmän och lika rösträtt skulle införas, blev det även starten på en grundläggande 
förändring av det svenska samhället. Först den 26 januari 1921 fattar riksdagen 
det andra och bekräftande grundlagsändrande beslut som gav kvinnor rösträtt 
och därmed blev den demokratiska staten ett faktum. Medborgarna organiserade 
sig i folkrörelser och fackföreningar. Staten, organisationer och enskilda individer 
engagerade sig i folkbildande insatser. 

Byggnadstyper som stadshuset, medborgarhuset, Folkets hus och bibliotek utveck-
lades för att möta behovet av platser för möten, utbildning och administration. 
Byggnaderna placerades i stadens centrala lägen nära andra viktiga samhälls-
funktioner. Icke sällan är utemiljön kring byggnaderna välstuderade med plats 
för möten. Byggnadstyperna karakteriserade sig vid att vara öppna och bjuda den 
enskilde medborgaren in i byggnaden genom generösa entréer. Hög arkitektonisk 
kvalité är byggnadernas signum och med välstuderad rumslig organisation och 
konstnärlig utsmyckning leds den nya besökaren rätt och skapar en trygg hemvist 
för den vana besökaren. 

Studieåret inleddes med dokumentation och uppmätning av ett mycket speciellt 
studieobjekt, som inte redovisas i denna publikation, men som är nog så viktig för 
studiet och för demokratins utveckling. Det gäller den kvinnliga medborgarskolan 
som hade sin hemvist i byggnaden Lilla Ulfåsa på godset Fogelsta, i Södermanland.

Elisabeth Tamm, Ada Nilsson, Honorine Hermelin, Elin Wägner och Kerstin Hes-
selgren, mer känd som Fogelsta gruppen, var driftiga kvinnor som engagerade sig 
för att kvinnor utbildades till aktiva och kunniga medborgare. Här spelade kvinnor 
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ur alla samhällsklasser, olika åldrar och från landets alla hörn ett pedagogiskt 
rollspel i den uppdiktade kommunen Komtemåtta. I knappt trettio år från 1925-54 
lockade skolan kvinnor för att diskutera, samtala, lyssna och utbilda sig. Elisabeth 
Tamm var den som initierade och ställde lokaler till förfogande. Byggnaden har 
sedan dess varit i privatägo och våren 2019 sattes byggnaden till försäljning.

Det startades ett Facebook upprop ”När kultur brinner. När kulturhistoria för-
svinner” vidare låter det: ”Just nu är en stor del av svensk historia, en symbolisk 
byggnad för rösträtt och demokratiskt deltagande på väg att bli ett privat hem 
istället för ett offentligt rum där alla kan inspireras av historien och jobba för att 
åter stärka demokratin och värdiga samtal här i Sverige. Att många inte ens känner 
igen namnet Fogelstad där kämpar som Moa Martinson och Elin Wägner blev de vi 
idag känner till är bara ett ytterligare bevis för att vi inte värnar vår egen demokra-
tiska tradition. Rädda Fogelsta! Köp en del för att föra vårt arv vidare”. Nödropet 
hörsammandes och det bildades snabbt en stiftelse, att köpa Fogelsta. Målsättning-
en är att Lilla Ulfåsa även i framtiden skall hysa feministiska och demokratiska 
samtal.

Årets studerande fick generöst mäta upp och dokumentera Lilla Ulfåsa. Under två 
dagar fick de inte bara uppleva denna historiska plats utan även samarbeta i bästa 
demokratiska anda. Detta besök la en god grund för årets studier.

Med denna publikation av årets studier förmedlas den kunskap, de insikter och 
reflexioner som har framkommit under året. Årets studie pekar på att det fortfa-
rande behövs platser att mötas på som inte styrs av kommersiella intressen. Den 
visar också att det finns en idévärld bakom de olika byggnadstypologierna och att 
de utvecklas över tid. Men kanske viktigast av allt - byggnaderna har potential att 
fortsatt spela en central roll i det demokratiska samhället.

Välkommen in och hitta inspiration

Lone-Pia Bach                    Cecilia Sagren              Tommy Carlsson

Professor  Lektor   Adjunkt
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Demokratins rum 

En fungerande demokrati behöver rum. Alltifrån parlament till tidningshus, från 
samlingslokaler till domstolsbyggnader. Platser att samlas på och rum för obero-
ende journalistik och ett fristående rättsväsende. Efter att allmän och lika rösträtt 
infördes i Sverige för hundra år sedan har många av dessa funktioner flyttat in i 
äldre byggnader, tänkta under ett annat statsskick. Men många av demokratins 
behov har även uppfyllts med helt nya hus. Dessa byggnader står idag som symbo-
ler för vårt demokratiska samhälle. 

I årets kurs i Restaureringskonst har några av de byggnader som byggts och utfor-
mats för att stå i demokratins tjänst studerats. Bebyggelsen spänner från folkrö-
relsernas tidiga 1900-tal, via det byggda som speglar folkhemsbyggets höjdpunkt, 
fram till 1970-talet. 

TANKAR OM DEMOKRATI 

Bärande principer i demokrati är att makten utgår från folket genom fria val. An-
dra viktiga rättigheter är att tycka och uttrycka sig fritt som omtalas som tryckfri-
het och yttrandefrihet. Alla människor skall därtill vara lika inför lagen. Sist men 
inte minst, skall människor fritt få mötas i grupp för att demonstrera offentligt mot 
det man inte tycker fungerar i samhället.

”Demokratins idé är att frigöra och nyttig-
göra individernas krafter och dra in dem i 
livgivande, värdeskapande gemensamhet.”

Kvinnor i politiken, Fogelstadgruppen ca 
1920 (1)
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Demokratins byggnader – ett studium 

I samhället som växte fram uppstod behov av olika typer av lokaler och mötesplat-
ser. Behov som utgick ifrån den demokratiska utvecklingen i samhället.  Vi har 
fokuserat på byggnader med tre funktioner och tittat på hur de kom till och hur de 
kan användas i framtiden. Det gäller folkets hus, kommunhusen och biblioteken. 
Ofta uppförda med höga arkitektoniska kvalitéer i plan, placering och detaljer. 
Dessa byggnader som påverkades av folkrörelserna, folkbildningen, politiken och 
medbestämmandet. Exempelvis var det i råd-, stad-, och kommunhus som den 
beslutande makten utövade demokrati. Folkets hus som mötesplatser för folkrörel-
ser utvecklades i industrisamhällen. Biblioteken har varit en grundpelare i folkbild-
ningen i landet.  

Gemensamt för dessa är att det finns i ett stort antal av dem, de är spridda över 
hela landet och är i flera fall påkostade byggnader med betydelsefullt arkitekto-
niskt värde. Byggnaderna är också utformade för att facilitera den demokratiska 
idén och har bl.a. välkomnande entréer, tydliga stråk som leder besökaren genom 
byggnaderna, välproportionerade rum, välfungerande och funktionsanpassad 
rumslig organisation och ger en upphöjd känsla genom välgenomtänkta och hög-
kvalitativa material.          

Till följd av kommunsammanslagningar och urbanisering har byggnaderna i 
många fall tappat sin ursprungliga funktion, har ett litet brukarunderlag och har 
utmaningar med drifts- och underhållskostnader. Objekten som behandlas i detta 
arbete ligger alla i Östergötland och Södermanland och tillkomstår sträcker sig 
från 1907 till 1972. (Se tidslinjen nedan som illustrerar utvecklingen av demokratin 
i Sverige under de senaste 150 åren).  

Under 1900-talet och fram till våra dagar har användningen av dessa byggnader 
förändrats. Bland annat säkerhetskrav har påverkat kommunhus och stadshus som 
inte är tillgängliga för medborgarna i samma utsträckning som tidigare. Den nära 
kopplingen mellan medborgare och beslutsfattare håller på att suddas ut. Yttran-
defriheten tas ofta för given i vårt demokratiska samhälle, men de senaste decen-
nierna har visat att den är under hot. Den offentliga debatten har delvis övergått till 
nätet och sociala medier men i den digitala sfären kan ett demokratiskt utspel inte 
garanteras. Det fysiska rummet kan heller aldrig ersättas av det digitala utan det 
behövs en samverkan mellan dessa. Det fysiska rummet behövs för riktiga möten 
människor emellan. Den fysiska byggnaden står också för en stabilitet och kontinu-
itet som kan bli allt viktigare i det allt snabbare och föränderliga samhälle vi lever i. 
Allt detta framhäver hur viktigt det är att vi har byggnader, rum och platser för att 
vårt demokratiska samhälle kan förankras och fortleva.   

”För en längtan efter en hållbar  
demokrati är ofta ett uttryck för en 
längtan efter något som är starkt 
stabilt     
när tillvaron rämnar.   
Stark     
och stabil    
så att den klarar påfrestningar.

Men om man vill bygga en hållbar 
demokrati    
på riktigt

måste man komma ihåg att   
demokratins styrka är dess skörhet, 
att den i grunde är ohållbar,   
sårbar och bräcklig   
en skör balansgång,   
ett högriskprojekt.

För demokratin bygger på en massa 
friheter     
tillerkända varje individ,

Frihet att sätta sig in i politiken och 
göra välinformerade val   
eller ligga på soffan.

Friheten att ta allt det ansvar som 
följer med dessa friheter   
eller låta bli.

Och det görs inte alltid. 

Och det mest naturliga om en frihet 
missbrukas är att inskränka denna 
frihet.     
och för att rädda demokratin  
 offrar vi tilliten.

Men för varje sådant litet offer  
försvagar vi demokratin.

Det är paradoxen.

Som är så oerhört jobbigt att stå ut 
med. 

Stina Oscarson 2019 (2)
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Stadshuset är en symbol för den repre-
sentativa demokratin. 

Namnet på denna byggnad har under 
åren skiftat. Från rådstuga eller rådhus 
- byggnaden för stadens råd. I denna 
byggnad kunde också stadens tingsrätt 
finnas. Trots att dessa byggnader har en 
förändrad funktion har de ofta kvar sitt 
rådhusepitet. I slutet av 1800-talet bör-
jade det istället byggas stadshus. Dessa 
var hem för fullmäktigeförsamling och 
förvaltning. Efter 1971 förlorade svens-
ka stadsbegreppet juridisk mening, då 
började denna byggnad istället kallas 
för kommunhus. Hela tiden är den dock 
en symbol för den representativa demo-
kratin i staden.  

Rådhus har uppförts i Sveriges städer 
sedan medeltiden i form av rådstugor. 
Här hade stadens styrelse sitt säte och 
de innehöll även rättssal och arrest. 
Traditionellt placerades rådhuset nära 
kyrkan, två byggnader av hög dignitet 
invid varandra vid stadens torg. Ofta 
var huset helt friliggande, vilket för-
stärkte den monumentala karaktären. 
Det försågs med torn eller tornhuv med 
klocka eller klockor. Tornet gavs oftast 
en mittplacering på taknocken eller en 
bit ner på takfallet mot entrésidan, rakt 
ovanför huvudentrén. Tornets klocka 
kallade till möte och gav också möjlig-
het till uppsikt över omgivningarna, 
något som var viktigt i tider av oro. 
Urtavlan var tidigt ett viktigt attribut.  

Rådhusen var byggnader med hög 
samhällelig status, verksamheten var 
av central betydelse för staden och 
dess borgare och husens placering och 
utformning var en synlig manifestation 
av detta. 

På 1800-talet blev stadshusen arenor 
för en borgerlig offentlighet. 1846 inför-
des näringsfrihet och det politiska livet 
blev starkt sammanflätat med det soci-
ala umgängeslivet, fler ville ha tillträde 
till beslutsfattandet än vad som hade 
inrymts genom det tidigare skråsyste-
met.  Stadshusen tog inspiration från 
medeltiden och blev monumentala

multibyggnader med flera funktioner 
utöver de förvaltande såsom handels- 
och nöjesfunktioner. Fast inredning, 
möbler och armaturer specialritades 
ofta av arkitekten. De borgerliga såg 
kommunernas ökande självstyre som 
en chans att avskaffa ståndsriksdagen.  

I början på 1900 börjar stadshusen 
renodla den administrativa funktionen 
och innehåller mer sällan hotell, festsal, 
restaurang och liknande.    

I och med 1919 års rösträttsreform 
kommer den kommunala verksamheten 
angå bredare befolkningslager, inte 
bara de borgerliga skikten. Nu har fler 
rösträtt och är valbara till fullmäktige 
vilket skapar behov av större och mer 
moderna lokaler för sammanträden och 
förvaltning.  

Under 1930-talet börjar rikspartierna 
utveckla lokala organisationer på kom-
munal nivå och de socialdemokratiska 
välfärdsidéerna vinner gehör. Ansvar 
som tidigare legat på den enskilde med-
borgaren skulle nu övertas av samhäl-
let, de kommunala uppgifterna blev fler 
och sociala reformer skulle genomföras. 
Förvaltning och administration krävde 
större och bättre utrymmen som skulle 
understödja de nya arbetssätten med 
fler anställda, så från 1935 låter många 
kommuner bygga moderna kommun-
hus med rum för både administration 
och politik.   

Efter andra världskriget utökas de kom-
munala åtagandena ytterligare med 
modernare åldringsvård, förebyggande 
hälsovård, skolreform och bostadsbyg-
gande.  

Senare under 50-talet kommer stor-
kommunreformen, och stadshusen bör-
jar återigen utformas som multibyggna-
der med plats för allmänna evenemang, 
fest- konsert-bibliotek och konsthallar.  

 1962 antas kommunblockreformen 
med ny kommunindelning, (den är helt 
genomförd 1974). Kommunhusen  (som 
de nu kommer att kallas istället för 
stadshusen med vissa undantag) 

utformas mer som neutrala och 
effektiva kontorsbyggnader med rum 
för ytterligare nya mindre hierarkiska 
arbetssätt och ny statushöjande teknik. 
Placeringen blir en annan än den tra-
ditionella intill det främsta torget. Det 
placeras i stället i mitten av kommunen 
och hamnar därför ofta i periferin av 
tätorten. 

STADSHUSENS DEMOKRATISKA     
FUNKTION IDAG

De stads- och kommunhus som plane-
ras idag har återigen börjat att placera 
sig i stadscentrum eller resenoder. Med 
en förhöjd säkerhet är byggnaderna 
inte längre tillgängliga på samma sätt. 
Beslutsfattandet har blivit osynligt för 
medborgaren. Därför har detta försökt 
lösas genom att återigen erbjuda of-
fentliga rum i de beslutande rummens 
sammanhang.  

Stadshusen är eller bör vara stadens 
demokratiska hjärta. En plats där de 
folkvalda arbetar för medborgarnas 
väl. Det är en byggnad med en innebo-
ende stolthet som bör lyfta och väl-
komna medborgaren in. Med dagens 
säkerhetskrav är detta svårt men inte 
omöjligt. Många av de stadshus vi har 
idag skulle ha rum för detta med hjälp 
av planering och framsynthet.

            

Stadshus
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MED RÖTTERNA I ARBETARRÖRELSEN  

Folkets husrörelsens uppkomst och 
utveckling är tätt sammanlänkad med 
arbetarrörelsens. Under 1880-talet 
ökade antalet fackföreningar från åtta 
till nästan 300 stycken. Behovet av 
sammankomster ökade och till en bör-
jan möttes man i parker och på öppna 
platser. Behovet av egna möteslokaler 
var stort. Folkets hus ursprungliga syfte 
var att erbjuda lokaler för arbetarrörel-
sens olika sammankomster som möten, 
studieverksamhet, kulturevenemang 
och andra aktiviteter. År 1893 invigdes 
landets första Folkets hus i Malmö som 
byggdes av arbetarna själva och redan 
tre år tidigare hade fackföreningsrörel-
sen i Kristianstad köpt en fastighet för 
ändamålet. Många av de tidiga Folkets 
hus låg i anslutning till industrisam-
hällen där arbetarrörelsen fått starkt 
fäste.  

Rörelsen spred sig snabbt över hela 
landet. I England och USA fanns före-
bilder och byggnadstilen inspirerades 
av rådande inhemska arkitekturideal. 
Med åren utvecklades en särpräglad 
byggnadstypologi för Folkets Hus. De 
två objekt som analyserats i detta arbe-
te, Motala Gamla Folkets Hus från 1907 
och Linköpings Gamla Folkets hus från 
1953, representerar två väsensskilda 
perioder i Folkets hus utveckling. 

FOLKETS HUS- EN SPEGLING AV DEMO-
KRATINS UTVECKLING  

Gamla Motala Folkets hus är ett välbe-
varat exempel på ett tidigt Folkets hus 
där arbetarna själva stod för planering, 
finansiering och byggnation. Linkö-
pings Gamla Folkets hus representerar 
däremot tiden då Folkets hus etablerat 
sig och intagit en tydlig plats i samhäl-
let. I Motala vittnar byggnadens storlek 
och utformning om arbetarrörelsens 
kraftansamling i en tid då det var för-
bjudet at organisera sig. I takt med att 
rörelsen växte sig starkare under folk-
hemsperioden präglades såväl rörelsen 
som byggnaderna av professionalise-
ring och institutionalisering. 

Genom 1942 års riksdagsbeslut om stöd 
till allmänna samlingslokaler erkände 
staten föreningslivets betydelse för 
demokratin. Genom kommunerna 
kunde arbetarrörelsen nu få bidrag 
för uppförande och underhåll av sina 
samlingslokaler. Det bidrog till stör-
re, mer påkostade och specialbyggda 
lokaler i centrala lägen som Folkets hus 
i Linköping.

Utvecklingen av Folkets hus i Sverige 
kan ses som en spegling av landets 
demokratiska utveckling. Genom att 
arbetarrörelsen tog plats i det offent-
liga rummet med egna byggnader och 
parker, stärktes arbetarnas position i 
samhället samtidigt som en arena för 
att driva de demokratiska frågorna 
uppstod.  Genom utbyte av politiska 
tankar och möjlighet att uttrycka åsik-
ter bland sina egna, gavs medlemmarna 
en språngbräda för deltagandet i den 
nationella politiska arenan. 

RIKLIGA SAMLINGSLOKALER VÄXER 
FRAM 

Ett Folkets hus skulle innehålla demo-
kratiska rum för samtal, möten och 
fester. De tidiga Folkets hus var ofta 
enkla byggnader som bestod av en stor 
samlingssal och några mindre rum 
som i Motala. Så småningom utveck-
lades byggnadstypen med fler salar. 
Den klassiska ABC-salsindelningen 
blev vanlig där A-salen var störst och 
användes för samling och fest medan 
de mindre fungerade som mötesrum. I 
Linköping är både A- och B-salen om-
sorgsfullt gestaltade större salar med 
specialritad inredning. I Stockholm 
rymde Folkets hus hela tio salar. Under 
Folkhemsperioden hade behoven och 
användningen vidgats och Folkets hus i 
Linköping kom därför att både omfatta 
arbetsplatser och bostäder, förutom 
generösa utrymmen för restaurang, 
bio, möten och fest. Under Folkets hus 
sista fas, då byggnaderna övergått i 
kommunal regi, blev användningen än 
mer skiftande. I Folkets hus kunde man 
mötas och det fanns plats för vitt skilda 

verksamheter som bokcirklar, kam-
markonserter, dansaftnar, middagar, 
folkbildning, föreningsmöten, biovis-
ningar, konserter och fackliga samman-
slutningar.   

FOLKETS HUS DÅ OCH NU  

Folkets hus byggdes och drevs till en 
början av arbetarna själva. Under 
folkhemsperioden bidrog staten med 
ekonomiskt stöd och en folkkultur med 
breda förgreningar växte fram inom 
rörelsen. Den sista fasen i Folkets hus 
utveckling brukar omnämnas som 
kommunperioden, då ägandet över-
togs av kommunerna samtidigt som 
verksamheten kom att drivas i varie-
rande former. Idag är folkrörelsernas 
ställning svagare och rollen att sprida 
information och kunskap har övertagits 
av andra organisationer, staten och 
medierna. Behovet av fysiska möten be-
står, men människor samlas allt oftare 
på platser som definieras av kommersi-
ella intressen.  

I de två Folkets hus som behandlas här 
finns fortfarande en rest av de ur-
sprungliga demokratiska funktionerna. 
I Linköping har besökare och brukare 
skiftat från arbetare till studenter, men 
en stor del av verksamheten baseras på 
ideellt arbete som organiseras av de oli-
ka studentnationerna. Att de ursprung-
liga bostäderna återställts och numera 
hyrs av studenter representerar också 
en viktig demokratisk funktion. Även 
i Motala finns en obruten tradition att 
använda byggnaden som samlingssal 
och plats för föreningsverksamhet, även 
om funktionen som politisk mötesplats 
till största del har upphört.

Folkets hus
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Många av våra svenska folkbibliotek 
har sitt ursprung i de samlingar och 
lånebibliotek som skapades av folkrö-
relserna kring förra sekelskiftet. Folk-
bildningens betydelse för landets väl-
stånd uppmärksammas redan i början 
av 1900-talet, och från 1910-talet gavs 
statsunderstöd till folkbiblioteken. Med 
demokratins och den allmänna röst-
rättens införande blir medborgarnas 
bildning och tillgång till information en 
central fråga, där biblioteken kommer 
att spela en viktig roll. I takt med att 
samhället förändrats har de numera ett 
uppdrag som sträcker sig utöver det att 
ge tillgång till litteratur och boklig kun-
skap.  Redan 1949, medan stora delar 
av Europa fortfarande ligger i ruiner, 
antar Unesco ett manifest som fastslår 
bibliotekens betydelse för en demokra-
tisk utveckling.

”The public library is a product of 
modern democracy and a practical 
demonstration of democracy’s faith 
in universal education as a life-long 
learning process.”  

(Svenska Unescorådets skriftserie, 
2006:1)

Unesco uttrycker i detta manifest sin 
tilltro till folkbiblioteket som en levande 
kraft för främjandet av utbildning, kul-
tur och information och som en viktig 
drivkraft i strävan efter fred och andlig 
utveckling. Under lång tid saknas 
lagstiftning i Sverige för biblioteken, 
först 1996 antas bibliotekslagen. Trots 
det kan Unesco i början av 1970-talet 
rapportera att Sverige har världens bäst 
utvecklade allmänna biblioteksväsen-
de. I dagens bibliotekslag beskrivs att 
bibliotekens grundläggande uppdrag är 
att förmedla kunskap: 

”Biblioteken i det allmänna biblioteks-
väsendet ska verka för det demokra-
tiska samhällets utveckling genom att 
bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. Biblioteken i det all-
männa biblioteksväsendet ska främja 
litteraturens ställning och intresset för

bildning, upplysning, utbildning och 
forskning samt kulturell verksamhet 
i övrigt. Biblioteksverksamhet ska 
finnas tillgänglig för alla.” 

(Bibliotekslagen, SFS 2013:801)

År 2019 tog Kungliga Biblioteket på 
uppdrag av regeringen fram ett förslag 
till nationell biblioteksstrategi. ”De-
mokratins skattkammare”. Den är inte 
beslutad ännu, men ett centralt avsnitt 
handlar om bibliotekens demokratiska 
funktion och att den blir allt viktiga-
re när demokratin hotas. Biblioteken 
beskrivs till och med som en femte 
statsmakt och en konstitutionell pelare. 

BIBLIOTEKSARKITEKTUREN TYPOLOGI 

Biblioteksarkitekturens utveckling i 
Sverige är starkt förknippad med de-
mokratiutvecklingen under 1900-talet 
och in i våra dagar. Från medeltiden 
och handskrifternas slutna rum till 
tryckta böcker i offentliga tillgängliga 
rum. Biblioteket som ett tyst rum där 
man i tystnad och stillhet inhämtar nya 
världar genom skriften, men också en 
mötesplats för kultur och samtal.  

Utvecklingen i Sverige är starkt in-
fluerat av utvecklingen av offentliga 
bibliotek i USA. I Sverige har vi det 
första folkbiblioteket byggt för dess 
ändamål i Göteborg från 1897, Dickson-
ska folkbiblioteket. Femton år senare 
öppnar ett av våra studieobjekt sin bib-
lioteksverksamhet i Swartzka villan i 
Norrköping. Bägge dessa bibliotek kom 
till på privat initiativ. Det som starkt 
har påverkats bibliotekens utformning 
under 1900-talet är förändringen av i 
den invändiga disposition och open-ac-
cess systemet som innebär tillgång till 
böckerna fysiskt. Gränserna mellan 
läsesalar och magasin och utlånings-
avdelning suddas ut det blir vanligare 
med fackläsesalar och tidningsrum. 
Senare även rum för barn och musik. 
Den fortsatta demokratiseringen under 
efterkrigstiden innebär ett uppsving för 
folkbiblioteken. Folkbiblioteken får 

en viktig roll för folkbildningen vilket 
påverkar arkitekturen, inte bara i 
interiörerna. Arkitekturen påverkas i 
sin utformning att spegla verksamheten 
och blir mer öppen och välkomnande 
med stora glasytor och inbjudande 
ingångar. Biblioteken blir därmed 
mindre monumentala och mer folkli-
ga. Demokratin gör sitt avtryck även i 
arkitekturen. 

Våra studieobjekt är Ljungsbro bibli-
otek och Norrköpings stadsbibliotek. 
Ljungsbro bibliotek var till en början 
en del av kommunhuset i Ljungsbro. 
När den funktionen lades ned i och 
med att kommunen uppgick i en större 
kommun kom biblioteket ta över även 
den f.d. sessionssalen. Tack vare detta 
så används det ursprungliga offentliga 
kommunhuset även idag. Ljungsbro 
bibliotek har meröppet för de som har 
lånekort vilket innebär att du kan kom-
ma in även när det inte är bemannat. 
Norrköpings stadsbibliotek är byggt för 
ändamålet, även om den äldsta delen, 
Swartzka villan, från början var en pri-
vatbostad. Så den ursprungliga funk-
tionen var folkbibliotek. Norrköpings 
stadsbibliotek är i dag ett av Sveriges 
mest välbesökta bibliotek. Det är öppet 
och tillgängligt. 

Bibliotekens roll och särskilt folkbibli-
otekens roll som social mötesplats har 
stärkts. Nya bibliotek byggs alltjämt 
även om det mesta man hör är om 
anslagen som minskat de senaste åren. 
Folkbiblioteken har uppdrag att arbeta 
med integration, digitalisering och barn 
och unga. Biblioteken är en viktig del 
av framtidens demokrati. I Svensk bib-
lioteksförenings rapport om framtiden 
skriver de att biblioteken är viktig för 
en demokratisk och hållbar utveckling 
genom att erbjuda digitala tjänster och 
bidra till informationsförsörjning och 
kunskapssamhället. 

Bibliotek

”För oss är demokratin en fråga om människovärde. Och människovärde, det är de 
politiska friheterna, rätten att fritt få uttrycka sin mening, rätten att få kritisera och 
bilda opinion. Människovärde – det är rätten till hälsa och arbete, utbildning och social 
trygghet. Människovärde – det är rätten och den praktiska möjligheten att tillsammans 
med andra forma framtiden. Dessa rättigheter, demokratins rättigheter, kan inte få vara 
förbehållna ett visst skikt av samhället. De måste vara hela folkets egendom.”

Olof Palme vid socialdemokraternas partikongress 1975
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DEMOKRATIN IDAG 

Demokrati är inte konstant utan 
utvecklas ständigt. Det är tydligt då 
man blickar tillbaka på dess utveckling 
under 1900-talet. Dagens demokrati är 
något helt annat vad den var vid dess 
uppkomst. Utmaningarna och hotbil-
derna mot ideologin och det politiska 
greppet är också vitt skilda.  

Idag upplevs politiken av många som 
avlägsen från det vardagliga livet. På 
1950-talet hade Sverige 5 miljoner 
invånare och 150 000 förtroendevalda 
politiker (3%). Nu är antalet medborg-
are det dubbla, men endast 35 000 har 
politiska förtroendeuppdrag (c 0,03%). 
Samtidigt ser man en ökad jämställdhet 
mellan könen och ökade rättigheter för 
minoriteter men som motvikt ökar oron 
för en ökad invandring, epidemier och 
klimatet som kan försätta vår demokra-
ti i gungning.   

Trots att vi lever i en annan verklighet 
än för 100 år sedan är folkrörelser fort-
sättningsvis viktiga i vårt demokratiska 
samhälle. Nya folkrörelser utvecklas, 
maktbalansen skiftar och behovet av 
mötesplatser kommer att kvarstå. I vil-
ken form och på vilka platser är svårare 
att förutspå.

SAMLINGSPLATSER FÖR DEMOKRATI 

Demokratin har genom tiderna värnat 
kvaliteter såsom inkludering, möten 
och åsiktsutbyte, och olika typer av 
samlingsplatser har varit en av grund-
pelarna för dessa. Men under de senas-
te decennierna har allmänt tillgängliga 
samlingsplatser blivit färre när bland 
annat Folkets hus lagt ner och Medbor-
garkontor stängt. Föreningslokaler har 
minskat i antal när tidigare offentligt 
ägda stadsdelscentra privatiseras.  

Det finns och utvecklas i dagsläget of-
fentliga möteslokaler runt om i landet. 
Till dessa hör bland annat kulturhus 
och bibliotek. Dessa byggnader består 
av en blandning av funktioner som 
bibliotek, kommunhus, kommersiella 
lokaler, replokaler och hobbyrum sida 

vid sida. Vi kan också se en utveckling i 
verksamheterna där exempelvis biblio-
tekskonceptet utvidgats till något myck-
et mer än bokutlåning, användningen 
av utrymmena är gratis och har inte 
sällan generösa öppettider. Ambitionen 
med alla dessa nya mötesplatser är att 
de skall fungera som platser för alla i 
samhället.  

Verkligheten kan dock skilja sig från 
ambitionen. Dessa nya utrymmen är i 
princip öppna för alla men i de flesta 
fall nekas sammankomster med politisk 
konnotation. Detta är en direkt följd av 
att gränsdragningen för vem som skall 
få tillåtas sammankomster har blivit 
svår. Grupper som tydligt motarbetar 
vår demokrati förnekas givetvis men 
med denna ”no-politics” princip ute-
sluts även folkrörelser som är viktiga 
i vårt demokratiska samhälle med 
yttrande- och samlingsfrihet. Hur går 
det då för grundpelaren i demokratin 
och dess utveckling, om det inte finns 
mötesplatser för sammanträden och 
åsiktsutbyte? 

VÅRA DEMOKRATISKA BYGGNADER 
OCH DERAS FRAMTID 

Folkets hus, kommunhus och biblio-
tek, som i denna publikation benämns 
demokratiska byggnader, är alla ett 
uttryck för den demokratiska samhälls-
utvecklingen under förra seklet. De är 
en fysisk manifestation av berättelsen 
om demokratin som är viktig att bevara 
för kommande generationer. 

Det finns ett mycket stort antal av 
dessa byggnadstyper utspridda över 
landet som står inför väldigt praktiska 
utmaningar. Flera uppfyller inte mer 
deras ursprungliga funktion, det finns 
inte ett tillräckligt brukarunderlag och 
drift- och underhållskostnaderna blir 
svåra för fastighetsägarna att hantera. 
Samtidigt har flertalet av dessa bygg-
nader stora kulturhistoriska värden 
vars hantering kan ses som ett hinder i 
deras fortsatta utveckling.   

Samtidigt är det viktigt att vi värnar

om berättelsen om vårt demokratiska 
samhälle. I denna berättelse är Folkets 
hus, kommunhusen och biblioteken en 
fysisk manifestation av demokratins 
ambitioner. De representerar en viktig 
tidsepok som präglat vår historia. Deras 
existens påminner oss om demokratins 
tidevarv och det goda och de utmaning-
ar vårt samhälle gått igenom.  Realite-
ten är att det inte är möjligt att bevara 
alla byggnader i deras ursprungliga 
form, utan i flera fall behöver byggna-
derna transformeras för att uppfylla 
nutidens behov och användning. Det 
viktigaste är att byggnaderna i fort-
sättningen används även om det skulle 
betyda förlust av en del värden.  Att 
återanvända betyder inte att de skall bli 
historielösa. Kanske måste vi acceptera 
att transformering av byggnaderna är 
ett uttryck för att demokratin tar nya 
former i samhället?  Vår förhoppning 
är att detta arbete och denna skrift 
kan öka förståelsen för byggnaderna 
och leda till aktiva ställningstagande 
utifrån kloka avvägningar. 

Demokratins byggnader är en viktig del av berättelsen

“Vi betraktar inte det demokratiska 
samhället som individens fiende, utan 
som ett instrument för de enskilda 
människornas samverkan till värn för 
sin trygghet och till stöd för sin person-
liga utveckling. 

Vi har ständigt understrukit att det i 
det moderna samhället finns starka 
krafter som verkar i riktning mot sam-
verkan och solidaritet och som marke-
rar behovet av ömsesidig hänsyn och 
gemenskap. Det finns många uppgifter 
som är för stora för den enskilde att 
klara på egen hand, men som kan lösas 
om vi går samman. 

De enskilda bygger upp organisationer 
för att på samverkans grund hävda 
sina intressen, de behöver stöd av ett 
starkt och slagkraftigt samhälle för 
att värna sin trygghet och vidga sin 
frihet.” 

Tage Erlander i Valfrihetens samhälle, 
Tiden 1962
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Norrköpings stadsbibliotek

En del byggnader har förmågan att direkt skapa en öm-
sesidig respektfull relation till besökaren. Något som 
sker utan att vi hinner fundera på det. Vi känner det så 
fort vi kommer dit, inte på grund av att byggnaden är på 
något sätt krävande eller sträng utan för att den skapar 
en dialog, den säger: jag ser dig och du är välkommen. 

Biblioteket i Norrköping, ritat av arki-
tekterna Sten Samuelsson och Fritz Ja-
necke i slutet av 1960-talet, är en sådan 
byggnad. Det står på en tomt bredvid sin 
föregångare, Villa Swartz byggd 1901. 
Villa Swartz och dess 50-talstillbyggnad 
är sammanlänkade med biblioteket, bib-
lioteket är vävt med minnen och händel-
ser knutna till platsen och staden runt 
omkring. 

Biblioteket har varit i norrköpingsbor-
nas tjänst i snart femtio år. Under dessa 
femtio år har det levt sida vid sida med 
dem, och idag är det ett av Sveriges mest 
välbesökta bibliotek.  

Arkitekterna skapade rum som har 
fungerat väl för ändamålet, generösa 
rum som ger plats för både stora sam-
mankomster, intima samtal och kon-
centrerad ensamhet.  Ett landskap har 
skapats, i medverkan med besökare och 
anställda, en sorts abstrakt skog filtre-
rad genom arkitekternas gestaltning, 
med gläntor, förtätningar, vertikala och 
horisontella utblickar och inblickar. 

Under det senaste året har vi, studenter 
på kursen Restaureringskonst, närmat 
oss Norrköpings stadsbibliotek. Att lära 
känna och förstå byggnaden har visat 
sig vara en fascinerande resa. Vi har 
gjort det som en slags omvänd utform-
ningsprocess, ett upptråcklande av arki-
tekternas idéer och det liv som har förts 
inom dess väggar.  Rumsupplevelsen och 
förståelsen av byggnaden har därigenom 
blivit starkare och djupare. Vårt arbete 
och vår läsning betyder förhoppningsvis 
att vi kan tillföra ytterligare en historia 
om huset, en historia som baserar sig på 
ett undersökande av byggnaden korsat 
med intressanta möten med besökarna 
och de som arbetar på biblioteket. Alla 
har en historia att berätta. 

Vi läser biblioteket som ett slags mo-
dernt kulturlandskap: invändigt med en 
variation av öppenhet och slutenhet. ut-
vändigt med olika höjder, burspråk och 
takfall som svarar på omgivningen. Ett 
komplext landskap där intention, vardag 
och evenemang vävs samman i en robust 
och samtidigt skör byggnad, som kan 
och vill leva med sin tid.  

Hösttermin:
Britta Ader Berg
Camilla Schlyter Gezelius
Charlotta Andersson Lund
Viktor Göthe
Vårtermin:
Camilla Schlyter Gezelius
Carl Hägerström
Charlotta Andersson Lund
Lisa Johansson
Måns Björnskär
Vanja Knocke
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MED SKOGEN SOM INSPIRATION

Biblioteket i Norrköping öppnade från 
början i Villa Swartz. Stora biblioteks-
salen förlades i villans pampiga cen-
tralhall, där en svängd fristående trap-
pa - trappan påminner starkt om den i 
nya biblioteket - leder upp till ett öppet 
galleri. Hallens tak täcks av en målning 
som föreställer stammar och grenverk 
av resliga ekar som sträcker sig mot 
himlen. Målningen öppnar ett perspek-
tiv som öppnar sig mot himlen.

I det som idag är bibliotekets stora läse-
salar kastar träden längs Drottningga-
tan och Södra Promenaden skuggor av 
grenverk in genom fönstren, på övre vå-
ningen ser man ut genom trädkronorna. 
Det ligger nära till hands att tolka hela 
byggnaden som ett landskap: här finns 
inga stängda rum och korridorer, i stäl-
let befinner man sig i ett rum utan hårda 
gränser men med många olika platser. 
De båda atrierna som öppnar upp mel-
lan våningarna, de olika utblickarna, 
mot träden, mot innerträdgårdens grön-
ska, mot staden, skapar rum i rummet 
med subtilt olika karaktär som ger plats 
för olika stämningar och inbjuder till att 
vistas i, ensam eller tillsammans med 
andra. Här kan besökaren röra sig fritt 

och slå sig ner där det känns bra.

Det är ett hus av betong, men är det för 
sakens skull hårt eller avvisande? På 
kvällen lyser det som en lykta vid Drott-
ningtorget. Redan på håll ser man tyd-
ligt mönstret av träådring i väggarnas 
yta. Det har bildats genom att virket 
som sattes ihop till formar för betong-
en först sandblästrats så att ådring och 
kvistar trädde fram tydligt. I betongens 
yta har det fastnat små fjun av träspån. 
Utomhus har de tvättats bort av vädret, 
men inne sitter de kvar och ger väggarna 
en varm färgton. Ytan, som i trappornas 
gjutna betongräcken, känns oväntat len 
att ta på.  

Tillsammans med de runda dubbelpe-
larna – också de gjutna med formar av 
sandblästrat virke, trots att det hade va-
rit mycket enklare att använda släta rör 
av papp – bidrar avtrycken av träet till 
läsningen av byggnaden som ett land-
skap, i nära kontakt med träden. Följer 
man pelarna med blicken försvinner de 
upp ovanför nätverket av belysningsar-
maturer som trädstammar som försvin-
ner i lövverket. Ovanför lamporna är 
taket målat himmelsblått. 

EN SKÖR BYGGNAD AV BETONG

I Norrköpings stadsbibliotek har arki-
tekter, inredningsarkitekter och konst-
närer tillsammans skapat en byggnad 
med stora upplevelsevärden. Betongen 
ger intryck av att den har lätt att stå 
emot tidens tand. I själva verket kan till 
synes små förändringar påverka upple-
velsen mycket!

Längre fram visar vi hur belysning och 
bokhyllor har flyttats, så att biblioteket 
från att ha haft en variation inne på vå-
ningsplanen har blivit mer enahanda. 
Och hur de färgglada inslagen som bara 
fanns på några få medvetet valda ställ-
en har fått bre ut sig, med en bjärtare 
färgskala än den ursprungliga.

Allt det kan enkelt åtgärdas, så att den 
ursprungliga rikedomen återfås – och 
det behöver inte göras ”musealt”, tvärt-
om kan det flexibelt anpassas till hur 
biblioteket används idag och igen i 
framtiden. 

En annan fråga rör betongens yta. Med 
tiden har fasaderna smutsats, och för-
sök har gjorts att rengöra dem med 
blästring, alltså genom att hårt bespruta 
fasaden med sand och vatten. Till skill-
nad från när man blästrar virke, där 
höstveden står emot blästern bättre än 

1 2 3
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den mjuka vårveden, så suddar man ut 
spåren av formträets årsringar när man 
blästrar i den jämnhårda betongen. När 
förbindelsen med trädet suddas ut, blir 
det svårare att förstå hur byggnaden är 
tänkt. På sidan x finns förslag till andra 
sätt att vårda fasaderna.

De stora trädens fortbestånd längs 
Drottninggatan och Södra promenaden 
måste värnas, den inre trädgården vår-
das. Det är en del av arkitekturen. 

HELA HUSET SKA LEVA

Det är lätt att vara i Norrköpings stads-
bibliotek. Med sin glasade bottenvåning 
lockar det till besök, därinne finns kun-
skap och konst öppet och fritt tillgänglig 
utan avskiljande skrank eller hinder.

Idag är biblioteken så mycket mer än 
en platser där man kan låna böcker. De 
har ett viktigt uppdrag; att stödja och 
utveckla vår demokrati. Biblioteket i 
Norrköping är ett publikt vardagsrum, 
med kurser, debatter och utställningar. 
Det svenska uttalet nöts in i språkcafé-
er, skolbarn möter böckernas värld, och 
vänner träffas för ett parti schack.

För allt det här behövs det stora och små 
rum, en del ska vara avskilda från läse-
salarna så att man inte stör varandra. Vi 
menar att det finns plats för allt detta, 
utan att man behöver bygga några nya 
mellanväggar. 

En svaghet som vi ser i Samuelsson/Ja-
neckes bibliotek är att länken in till vil-
la Swartz är ganska svår att upptäcka, 
dessutom är den inte helt enkel att ta 
sig fram i med rullstol eller barnvagn. 
Idag känns villadelen av biblioteket tom 
och ödslig, särskilt om man jämför med 
bilder från tiden innan det nya bibliote-

ket byggdes. 50-talstillbyggnadens café 
borde öppnas igen! Och i undervåningen 
till cafét finns en övergiven teaterlokal 
som skulle kunna användas på många 
sätt! 

Hela biblioteket, inklusive de båda äld-
re delarna, kan bli en aktiv publik miljö 
igen. Med sin långa historia, som bör-
jade redan på 1910-talet när politiskt 
beslut togs att folkbiblioteken skulle få 
ekonomiskt stöd av staten, har berättel-
sen om Norrköpings bibliotek dessutom 
ett allmänt värde för bibliotekens svens-
ka historia. Samtidigt som det nya bibli-
oteket stod färdigt i början av 1970-talet 
kunde Unesco rapportera att Sverige 
som helhet hade världens mest utveck-
lade allmänt tillgängliga bibliotek. 

Norrköpings stadsbibliotek är ett av de 
finaste exemplen på humanistisk, ut-
trycksfull och personlig arkitektur från 
skiftet 1960/-70-tal i Sverige. Det för-
tjänar ett bredare erkännande, både av 
arkitekter och andra. Och det ska fort-
sätta leva! Med ökad kunskap om huset 
kan det utvecklas vidare med sin tid och 
fortsätta bjuda på upplevelser, både ge-
nom verksamheten och arkitekturen.

1: Takmålning i Marmorhallen i Villa Swartz
2: Formträet gör avtryck i fasaden
3,4: Biblioteket som tredimensionellt landskap
5: Ett populärt bibliotek: invigningen 1973
6: Tidskriftsrum i tillbyggnaden från 1957
7: Barnbiblioteket i Villa Swartz

5
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Plats i staden

8

Stadsbiblioteket

Drottninggatan

Villa Swartz Södra promenaden

Norrköpings konstmuseum

9
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Fasaduppbyggnad och planlösning

8: Kvarteret Blomman
9: Biblioteket i staden
10: Fasaduppbyggnad och volymkomponenter
11-12: Plan 1 och 2, nuläge

10

11 12
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Norrköpings stadsbibliotek är en skulp-
tur av platsgjuten betong med tydliga 
avtryck av trä. Man kan tro att en beton-
gyta aldrig förändras, men den påver-
kas som alla mineraliska material med 
tiden, smutsas och vittrar. Armeringen  
kan rosta och tränga upp sprickor som 
kan leda till stora synliga skador. Men 
betongen kan tas om hand så att den be-
håller alla sina kvaliteter.

GJUTNING 

Både exteriört och interiört har ex-
ponerad betong känsligt bearbetats i 
gjutningsprocessen. Mönstret som bild-
ats i betongen kommer av att en hårt 
sandblästrad träform använts på ett 
konstnärligt medvetet sätt. Gjutningen 
beskriver träformens struktur samt fo-
garnas och formstagens mönsterbildan-
de effekt. Interiört har träformen läm-
nat synliga spår av trärester i betongens 
yta vilket ger den en mjukhet och varm 
färgton. 

De runda dubbelpelarna inomhus är 
även de brädsformsgjutna. Exteriört har 
träresterna med tiden försvunnit vilket 
ger en helt grå kulör, betongens ”natur-
liga” kulör. 

Om att vårda betongen

TANKAR KRING ÅTGÄRDSPROCESS 

Fasaden är hårt smutsad med alg-
bildning, smutsangrepp samt kalk-
utfällningar. Det finns bortfallsskador 
samt skador orsakade av korrosion av 
armering, som krupit ut och sprängt be-
tongen. 

Ågärder ska utföras med största försik-
tighet med stor hänsyn till bevarande 
av fasadens karaktär. Det finns många  
möjligheter till åtgärder såsom hydro-
fobering, högtryckstvätt samt diverse 
lagningsmetoder vad gäller friläggning 
av armering samt sprickskador. 

ATT TÄNKA PÅ:

- att formbrädor och formstagen utföres 
lika de ursprungliga vid större restaure-
ringsarbeten

- att tester av lagningsbruket utföres för 
att säkerställa rätt kulör och struktur, 
observera att kulören ska stämma med 
den åldrande betongen på Stadsbiblio-
teket!

- att de verktyg som används är så lika 
de ursprungliga som möjligt

- att hantverkare och leverantörer av 

13: Geometriska mönster i betongen
14: Arbetslag vid gjutningen,1970-tal
15: Utvändig betongyta 
16: Invändig betongyta med synliga trärester

produkter är yrkesskickliga och intres-
serade av betongens karaktär, värde och 
subtila estetik.

Det viktigaste är att få till en bra process 
med prov, dialog och referenstagning 
innan beslut tas vad gäller åtgärd.

15
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17: Ursprungliga ytskikt: ren och målad betong 
(OBS! endast målad ovanför takarmaturerna), 
vävtapet, kolmårdsmarmor och målad träullit
18: Interiör från plan 2 innan färdigställandet. No-
tera hur belysningen markerar delar av rummet.
19: Ursprunglig färgpalett

Från detalj till helhet

Norrköpings stadsbibliotek är en kom-
plex helhet där alla delar – belysning, 
möbler, färg, innerväggar - tillsammans 
med de konstruktiva elementen – ytter-
vägg, pelare, balk och bjälklag - skapar 
en rik och nyanserad arkitektur. Inget 
saknar betydelse och allt hänger sam-
man.

Byggnader moderniseras och anpassar 
sig efter skiftande verksamhetskrav 
och behov. Somligt adderas och annat 
dras ifrån. I Norrköpings stadsbiblio-
tek har byggnadens inre förändrats ge-
nom åren. Några av innerväggarna har 
rivits, särskilt ut mot fasaderna, vilket 
får stora konsekvenser för upplevelsen: 
bibliotekssalarna har förenklats, de 
spänningar och intrikata rumsligheter 
som tidigare bildades av  prång och rum 
har försvunnit. Ändringar av det slaget 
bör göras med stor försiktighet. Modell-
bilderna nedan visar exempel på vad 
som hänt. Hur kan man återbörda delar 
av den struktur som har funnits för att 
återskapa en rikare arkitektur?

Rytmen mellan stora och små rum av-
speglar sig också i fasaden: alla ytor 
som hör till läsesalarna tecknar sig i 
fasad som helglasade ytor, medan min-
dre rum ut mot ytterväggarna  har fält 

av ömsom täta betongskivor och ömsom 
glasytor. Där det inre rummet kompri-
meras förtätas fasadens rytm. Vi menar 
att man gör byggnaden en otjänst om 
man ser det som att betongen är oför-
änderlig, medan allt annat kan ändras, 
utan så mycket eftertanke. Hur kan 
samspelet mellan plan och fasad åter bli 
en utgångspunkt för hur man delar av 
mindre rum i biblioteksplanen? 

Arkitektoniska värden har försjunkit i 
törnrosasömn i och med omplacering 
och utbyte av hyllor, omhängning av 
takarmaturer och rumsliga omstruktu-
reringar. Tidigare stod hyllorna i mindre 
grupper med diagonala förskjutning-
ar som skapade intimitet och oväntade 
siktlinjer. Hyllorna med fanér av ljust 
trä skapade en varm miljö, det fanns 
också rumsskapande skärmar i samma 
material. Arkitekturen skapade en upp-
levelse av att läsesalarna ömsom slöts 
och öppnade upp sig när man rörde sig 
genom den. Armaturerna, tuber lackade 
i en vackert mättad blå kulör, består av 
täta delar utan lampor och öppna delar 
med belysning i. Från början hade de 
raster som gjorde ljuset mildare, och de 
hängde på ett sådant vis att omväxlan-
de ljusare och mörkare belysningszoner 

uppstod. Idag råder en mer rätlinjig och 
generell möblering och armaturerna 
hänger varannan mörk och varannan 
ljus. Det ger en jämn allmänbelysning 
där belysningens rumsskapande möjlig-
heter inte används. Möbleringen skapa-
de tidigare variation och intimitet i det 
generösa allmängiltiga rummet och be-
lysningen kompletterade och förstärkte 
variationen. Inredningen bestod av någ-
ra få, väl valda möbeltyper. På golvet i 
läsesalarna låg en mjuk textilmatta som 
dämpade ljudet av fotsteg. Entréns atri-
um med sin vattenspegel hade som kon-
trast hårda blanka golv. 

Variation och karaktär skapades så att 
säga inifrån, av arkitekturen själv. Idag 
har man istället velat skapa variation 
genom att addera en brokighet och en 
mångfald av uttryck och material, och 
fler sorters möbler. Nya kulörer har till-
kommit både på väggar och inredning 
som gör rummet mer splittrat, samtidigt 
som belysningen har hängts om till en 
jämn ljusmatta på diagonalen.

Utifrån ritningsmaterial och bilder från 
bibliotekets uppförande har vi analyse-
rat och försökt rekonstruera hur möb-
leringen och belysningen kan ha sett ut 
från början:

19
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(1) Ursprungligen betonade armaturen  
väggarnas och pelarnas utsträckning 
och läge i rummet. Väggarna förankra-
des och lyftes fram i det stora generösa 
rummet. Belysningen gav även effekten 
att innerväggarna, som var målade i oli-
ka klara kulörer, fick en mer nyansrik 
och skiftande färgåtergivning.

Vid de stora glasfönstren var belysning-
en glesare placerad. Närmast fasaden var 
möbleringen friare och belysningen lät 
dagsljuset strömma ostört in i rummet. 
På så sätt undveks reflexer i glasytorna.

(2) Kring byggnadens vertikala kom-
munikationer – trappor och hissar - 
skapades lugna platser där belysningen 
koncentrerades till några fritt placerade 
sittgrupper och till informationsdiskar-
na. Det gav tillfälle att stanna upp och 
visuellt orientera sig i byggnaden innan 
man fortsatte ut mot de ljusare hyllkvar-
teren.

(3) Mellanrummen mellan hyllorna be-
lystes väl. Stråk med starkare belysning 
fanns på båda sidor om hyllorna. De 
belysta delarna gick in i varandra och 
skapade en tredimensionell väv i rum-
met. Rummet upplevdes som ett samspel 
mellan möblering och belysning där ar-
maturen förankrade möblerna i rummet 
och vice versa.

(4) I de slutna rummen ut mot byggna-
dens ytterväggar, satt lampor i var annan 
del av armaturerna (så som det är idag 
i hela biblioteksplanet). Det  gav en all-
mänbelysning lika över hela rummet,  
och möbler kunde flyttas runt fritt efter 
behov.

Arkitekternas skisser visar många vari-
anter på hur bokhyllor kunde placeras, 
men alltid så att det stora rummet på ett 
spännande sätt delades in olika zoner 
med olika karaktär, här spelar även kulö-
rer och material en stor roll. Det finns en 
stor flexibilitet inbyggd i systemet, men 
det har inte varit meningen att det ska 
vara lika överallt. 

Armatur, mörka ytor

Armatur, ljusa ytor

Pelare och väggar

Möbler

20-21: Ursprunglig disposition av mellanväggar, 
möbler och belysning, plan 2.
22: Utsnitt vid fasad, ursprunglig disposition
23. Nuvarande utseende.
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Armatur, mörka ytor

Armatur, ljusa ytor
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24: Trappan i entréatriet efter gjutning
25: Nuvarande placering av väggar (ursprunglig 
placering av hyllor)
26: Ursprunglig placering av väggar
27: Ursprunglig disposition av plan 2
28: Nuvarande rumsindelning, entréplan (hyllor 
och sandlåda enligt ursprunglig disposition). Nya 
väggar markerade i rött.
29: Ursprunglig rumsindelning, entréplan. Idag 
rivna väggar markerade i svart.
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Gestaltningsförslag 

NÄR TRE BLIR EN

Norrköpings stadsbibliotek är sam-
manbundet med Villa Swartz och dess 
caféutbyggnad från förra seklets mitt 
med en länk som vidgar sig till en fin li-
ten hörsal med stora fönster ut mot den 
inre trädgården.  Den är idag ganska 
svår att hitta.  Visserligen är länken ge-
neröst uppglasad och låter den bakom-
liggande parkens grönska synas ända 
in i entréhallen, men den känns  som 
två utspända armar som spjärnar emot 
och håller isär mer än den förenar. Län-
ken är idag enbart kommunikation och 
inte en del av en större rumskomposi-
tion.  

Möjligheten att fritt kunna röra sig mel-
lan stadsbiblioteket och Villa Swartz är 
av stort värde för att förstå tillblivelsen 
av Norrköpings bibliotek, en historia 
som sträcker sig tillbaka till 1910-talets 
första politiska beslut om stöd för folk-

biblioteken. Rörelsen från stadsbiblio-
teket till Villa Swartz bryts emellertid 
tvärt av en trappa och en hiss i rät vin-
kel till länken. Trappan tränger in i Villa 
Swartz genom att ett nytt hål tagits upp i 
väggen. Därtill uppfyller inte hissen da-
gens krav på tillgänglighet. 

Vi har upptäckt likheter mellan det 
nuvarande stadsbiblioteket och Vil-
la Swartz som vi inte tror är tillfälliga, 
utan avsiktliga från arkitekterna Samu-
elson och Janeckes sida: Från huvuden-
trén i stadsbiblioteket kommer besöka-
ren in i ett generöst atrium som tar upp 
hela byggnadens höjd och låter himlen 
sippra ner genom lanterniner i taket. 
Spiraltrappan i betong står som en fri 
skulptur i rummet. 

I Villa Swartz centralhall vindlar sig 
en fristående ornamenterad spiraltrap-
pa mellan två våningsplan. Den dubbla 
takhöjden avslutas med en målning fö-

reställande trädkronors bladverk. Utan 
att göra stora ombyggnader tror vi att 
det kan bli lättare att se gemenskapen 
i idé och gestalt mellan villan och ”nya” 
biblioteket.  

För att det ska bli enkelt att hitta till 
den äldre delen av biblioteket föreslår vi 
att en ny ramp byggs från det nuvaran-
de stadsbiblioteket, via länken och in i 
Villa Swartz. Rampen börjar en bit in i 
entréatriet och fortsätter ända in i vila 
Swartz.  Den får karaktären av ett till-
fogat element som tar plats och annon-
serar sig i rummet. I stadsbiblioteket 
upplevs rampen som en tydlig kompo-
nent som spelar med arkitekturen – ett 
fristående element i betong. Golvet i den 
befintliga hörsalen behöver höjas lite 
och blir till ett vilplan som skär rampen 
i längdriktningen. Detta grepp tar bort 
den tidigare känslan av korridor. Ram-
pen medlar mellan byggnadernas rum 
och ger en arkitektur som består av rum 

Entréatrium

30
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±0,00 +0,70 +1,12

i fil snarare än rumsliga isolerade öar 
mellan vilka en korridor löper.

Det är också viktigt att man kan nå den 
äldre delen utifrån på ett bra sätt, då 
kan den till exempel enkelt användas 
för kvällsevenemang. Den nuvarande 
entrén via 50-talets caféutbyggnad är 
svår att tillgängliggöra på ett rimligt 
sätt. Därför föreslår vi en ny ramp också 
utvändigt, innanför stenmuren som av-
gränsar Swartzka villans förmark mot 
Södra Promenaden.  En trappa i rät vin-
kel mot den nya entrén meddelar sig mot 
promenaden.

På det sättet ger vi villans historiska 
trädgårdsentré en ny roll: härifrån kom-
mer man rakt in i villans hjärta, och 
likheten mellan villans centralhall och 
bibliotekets stora entréatrium blir lätt-
are att upptäcka. 

30: Sektion med den nya rampen som förbinder 
alla delar av biblioteket
31: Befintligt utseende i länken mellan stadsbiblio-
teket och Villa Swartz
32: Förslaget: ny ramp, lanternin för dagsljus och 
ny öppning in till villan
.

Länk mellan biblioteket 
och Villa Swartz

Atrium

Grupprum / läsesal
Studierum

Café

Teaterlokal
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1901

1957

1969-71

1969-71, rivet

Förslag

Ny ramp

Befintlig lättvägg 
flyttad

33
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33: Planritning med den nya rampen som förbin-
der alla delar av biblioteket
34: Bibliotekets årsringar

Befintligt golv i hörsal höjs 
700mm

Ny öppning i 
befintlig vägg Nytt hissläge

Ny entré

Ny trappa

Ny ramp

Nytt räcke
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BIBLIOTEKET SOM DEMOKRATISKT INSTRUMENT

NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK

LJUNGSBRO KOMMUNHUS/BIBLIOTEK

DE OFFENTLIGA BIBILIOTEKENS FRAMVÄXT

1900-talets början

1996 20191833 1912

2013

2020

1800-talets slut 1928

1901

1901

1912 20191971

19731913

1980

2010-tal

1897

1976
2018

1935

Folkrörelserna driver bibliotek 
för medelmmarna.

Svenska bibliotekslagen stiftas. 
Skyldighet att ha folkbibliotek 

införs för kommuner.

Var femte kommun planerar för 
byggnad av bilibliotek, var fjärde 

för omfattande renovering.

Första skattefinansierade 
biblioteket, USA.

Beslut att statsunderstöd 
ska utgå till folkbibliotek.

Reviderad bibliotekslag 
ger det samlade biblio-
teksväsendet ett demo-
kratiuppdrag. 

Vart tredje folkbibliotek 
får sänkt budget.

Bibliotek byggs i Europas 
stora huvudstäder.

Stadsbiblioteket i 
Stockholm invigs.

Cloetta etableras i 
Ljungsbro.

Villa Swartz uppförs som privatbostad för 
affärs- och riksdagsmannen Carl Swartz.

Villa Swartz doneras 
till kommunen.

Biblioteken i Norrköping 
har 1,3 miljoner besökare. 
Stadsbiblioteket är Sveri-
ges andra mest besökta.

Norrköpings nya stadsbibliotek 
öppnar. Villa Swartz blir läsrum 
och kontor, och ett café inråttas i 
tillbyggaden.

Norrköpings stadsbibliotek 
invigs officiellt av stadsminister 
Tage Erlander.

Norrköpings stadsbibliotek 
och konsthall öppnar. 

Biblioteket i Ljungsbro 
utökas och tar över den 
tidigare sessionssalen.

Biblioteket i Ljungsbro inför 
meröppet: det är nu tillgängligt 
7-21 på vardagar.

Sveriges första nybyggda 
folkbibliotek, Dicksonska 

biblioteket i Göteborg upp-
förs med donationsmedel.

Kulturhuset i 
Stockholm invigs.

Helsingfors nya cen-
trumbibliotek invigs

Viborgs bibliotek invigs.

Peterborough Town library, New 
Hampshire. Världens första 
offentligt finansierade bibliotek.

Läsesalen i Bibliotèque Sainte-Gene-
viève, Paris 1851

Dicksonska bibliotekt, Göteborg 1897

Viborgs bibliotek, Alvar Aalto. Gränserna 
mellan läsesal, magasin och utlåningsavdel-
ning löses upp.

Kulturhuset Stockholm, arkitekt 
Peter Celsing.

Helsinfors centrumbibliotek, 
ALA arkitekter 2018 ”Ode är en 
av Helsingfors, eller de nordiska 
ländernas friaste byggnader där 
användarna kan göra mycket själva 
och ta initiativet till vad de gör. Det 
är helsingforsarnas och stadens 
besökares gemensamma, lärande 
och utvecklande verktyg.”

Stokholms stadsbibliotek, arktiekt Gunnar Asplund 
1928. ”Ett klassiskt inspirerat monument, i tjänst 
hos huvudstadens folkligt förankrade kulturliv”

”Frihet, välfärd, samhällelig och per-
sonlig utveckling är grundläggande 
mänskliga värden, som bara kan upp-
nås genom att medborgarna är välin-
formerade och ges möjligheten att 
utöva sina demokratiska rättigheter 
och spela en aktiv roll i samhällslivet.” 

1949

1946
1957

1960-64

1944

1971

1946

1949

1952

Unesco antar folk-
biblioteksmanifest.

Konstmuseet flyttar till 
egen byggnad.

Villa Swartz byggs till med 
tidskriftsrum och teaterlokal.

Norrköpings stad 
utreder en omfattande 
utökning av biblioteket.

Beslut utreda kommunhus i 
Ljungsbro. Programmet utveck-

las efterhand men bibliotek 
ingår tidigt i skisserna.

Ljungsbro uppgår i 
Linköpings kommun.

Cloetta donerar en tomt 
för kommunhuset .

Ljungsbro kommunhus tas i bruk. Biblioteket 
blir en förebild för folkbibliotek i mindre orter.

Ljungsbro blir centralort i 
Vreta klosters storkommun.
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BIBLIOTEKET SOM DEMOKRATISKT INSTRUMENT

NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK

LJUNGSBRO KOMMUNHUS/BIBLIOTEK

DE OFFENTLIGA BIBILIOTEKENS FRAMVÄXT

1900-talets början

1996 20191833 1912

2013

2020

1800-talets slut 1928

1901

1901

1912 20191971

19731913

1980

2010-tal

1897

1976
2018

1935

Folkrörelserna driver bibliotek 
för medelmmarna.

Svenska bibliotekslagen stiftas. 
Skyldighet att ha folkbibliotek 

införs för kommuner.

Var femte kommun planerar för 
byggnad av bilibliotek, var fjärde 

för omfattande renovering.

Första skattefinansierade 
biblioteket, USA.

Beslut att statsunderstöd 
ska utgå till folkbibliotek.

Reviderad bibliotekslag 
ger det samlade biblio-
teksväsendet ett demo-
kratiuppdrag. 

Vart tredje folkbibliotek 
får sänkt budget.

Bibliotek byggs i Europas 
stora huvudstäder.

Stadsbiblioteket i 
Stockholm invigs.

Cloetta etableras i 
Ljungsbro.

Villa Swartz uppförs som privatbostad för 
affärs- och riksdagsmannen Carl Swartz.

Villa Swartz doneras 
till kommunen.

Biblioteken i Norrköping 
har 1,3 miljoner besökare. 
Stadsbiblioteket är Sveri-
ges andra mest besökta.

Norrköpings nya stadsbibliotek 
öppnar. Villa Swartz blir läsrum 
och kontor, och ett café inråttas i 
tillbyggaden.

Norrköpings stadsbibliotek 
invigs officiellt av stadsminister 
Tage Erlander.

Norrköpings stadsbibliotek 
och konsthall öppnar. 

Biblioteket i Ljungsbro 
utökas och tar över den 
tidigare sessionssalen.

Biblioteket i Ljungsbro inför 
meröppet: det är nu tillgängligt 
7-21 på vardagar.

Sveriges första nybyggda 
folkbibliotek, Dicksonska 

biblioteket i Göteborg upp-
förs med donationsmedel.

Kulturhuset i 
Stockholm invigs.

Helsingfors nya cen-
trumbibliotek invigs

Viborgs bibliotek invigs.

Peterborough Town library, New 
Hampshire. Världens första 
offentligt finansierade bibliotek.

Läsesalen i Bibliotèque Sainte-Gene-
viève, Paris 1851

Dicksonska bibliotekt, Göteborg 1897

Viborgs bibliotek, Alvar Aalto. Gränserna 
mellan läsesal, magasin och utlåningsavdel-
ning löses upp.

Kulturhuset Stockholm, arkitekt 
Peter Celsing.

Helsinfors centrumbibliotek, 
ALA arkitekter 2018 ”Ode är en 
av Helsingfors, eller de nordiska 
ländernas friaste byggnader där 
användarna kan göra mycket själva 
och ta initiativet till vad de gör. Det 
är helsingforsarnas och stadens 
besökares gemensamma, lärande 
och utvecklande verktyg.”

Stokholms stadsbibliotek, arktiekt Gunnar Asplund 
1928. ”Ett klassiskt inspirerat monument, i tjänst 
hos huvudstadens folkligt förankrade kulturliv”

”Frihet, välfärd, samhällelig och per-
sonlig utveckling är grundläggande 
mänskliga värden, som bara kan upp-
nås genom att medborgarna är välin-
formerade och ges möjligheten att 
utöva sina demokratiska rättigheter 
och spela en aktiv roll i samhällslivet.” 

1949

1946
1957

1960-64

1944

1971

1946

1949

1952

Unesco antar folk-
biblioteksmanifest.

Konstmuseet flyttar till 
egen byggnad.

Villa Swartz byggs till med 
tidskriftsrum och teaterlokal.

Norrköpings stad 
utreder en omfattande 
utökning av biblioteket.

Beslut utreda kommunhus i 
Ljungsbro. Programmet utveck-

las efterhand men bibliotek 
ingår tidigt i skisserna.

Ljungsbro uppgår i 
Linköpings kommun.

Cloetta donerar en tomt 
för kommunhuset .

Ljungsbro kommunhus tas i bruk. Biblioteket 
blir en förebild för folkbibliotek i mindre orter.

Ljungsbro blir centralort i 
Vreta klosters storkommun.
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Ljungsbro kommunhus och bibliotek

Ljungsbro och dess utveckling är starkt förknippad 
med chokladföretaget Cloetta. Cloetta placerade sin 
första fabrik i Södra Malfors i Vreta Kloster mellan 
Göta  kanal och Motala ström. Platsen var gynnsam 
med kraftförsörjning från strömmen och transport-
möjlighet på kanalen. Tidigare på platsen fanns endast 
torpbebyggelse och Södra och Norra Malfors kvarnar. 
Namnet på orten ändras samtidigt till Ljungsbro och 
ett samhälle växte fram. Ett samhälle som sedan blev 
känt som ”chokladstaden”. Ljungsbro kan läsas som en 
bruksmiljö i folkhemstappning. 

Ljungsbro kommunhus kom till i 
efter krigstidens Sverige i samband 
med kommun reformen 1952. Vreta 
kloster kommun hade bildats och ett 
kommun hus skulle byggas i Ljungsbro. 
 Kommunhuset skulle innehålla lokaler 
för tjänstemän, sessionssal, bibliotek, 
socialkontor och vaktmästarbostad. 
 Cloetta upplät en tomt för ändamålet 
och lät även sin ”husarkitekt” Henry 
 Fraenkel stå till kommunens för fogande.  
När kommunen fördes samman med 
Linköping 1971 försvann behovet av 
sessions sal. Men byggnaden fortsattes 
att användas av kommunen. Biblioteket 
som vid det här laget var ett folkbibliotek 
tog så småningom hela andra våningen i 
anspråk. I våra studier har vi fokuserat 
på biblioteksverksamheten. 

Vid tiden för uppförandet pågick en 
social politisk reform som kom att för-
ändra hur man såg på det all männas 
byggnader och det kommunala  ansvaret. 
Huset är uppfört i en tid då det lokal-
politiska tillmättes ett stort värde, och 
sågs som ett direkt uttryck för det demo-
kratiska samhället. Kommun huset är 
ett mönsterexempel på den tidens  idéer 
kring utformning och gestaltning av 
kommunhus. Ljungsbro kommunhus 
och bibliotek är därmed en del av den 
demokratiska utvecklingen i Ljungsbro 
från industrisamhälle, via trädgårds-
stad till kommunalt centrum. Bibliote-
ket är idag en garant för ett demo kratiskt 
användande och omhändertagande av 
byggnaden som ett offentligt rum.

Hösttermin:
Daniela Grotenfelt
Lisa Johansson
Kelda Bryson Svartz
Vårtermin:
Camilla Schlyter Gezelius
Carl Hägerström
Charlotta Andersson Lund
Lisa Johansson
Måns Björnskär
Vanja Knocke
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FRÅN FABRIKSSTAD TILL DEMOKRATI

En bedömning av kommunhusets 
 värden kan inte göras utan att se bygg-
naden som en del av en större helhet. 
Dess betydelse hänger starkt ihop med 
Cloettas påverkan och utvecklingen 
av Ljungsbro under 1900-talet. Bygg-
naden förmedlar en bild av den tids-
period den är skapad i, denna tid var 
också en del av det svenska folkhemmet. 
Bygg naden kan ses som en symbol för 
denna utveckling och framtidstro. D en 
 representerar en viktig del av Ljungs-
bros  historia som exempel på ett väl 
genomfört  modernistiskt idealsam hälle 
byggt runt en industri. En ambition att 
skapa ett mönstersamhälle där allas 
behov skulle tillmötesgås och skapa 
de bästa förutsättningarna för ett häl-
sosamt och bra liv. Byggnaden vittnar 
om Ljungsbros blomstringsperiod, och 
den relativt korta tid som samhället ut-
gjorde administrativt centrum i Vreta 
 klosters storkommun mellan åren 1952 
och 1970.

MELLAN TVÅ VATTENDRAG 

Ljungsbro är en ort i utveckling. Genom 
sitt vackra läge mellan Göta kanal och 
Motala ström, endast 15 km från Linkö-
ping beskrivs Ljungsbro i kommunens 
fördjupade översiktsplan som en attrak-
tiv ort med närhet till naturen och med 
bra kommunikationer. Centralplan, där 
biblioteket ligger, ska enligt översikts-
planen stärkas som servicefunktion 
med kommunikationer och butiker. 
Kommunhuset anges som skyddsvärt. 
Byggnaden förvaltas av det kommunala 
fastighetsbolaget Leijonfastigheter, som 
förutom till biblioteket hyr ut det som 
kontorshotell. Det borgar för fortsatt 
användning. Bolaget värnar särskilt om 
biblioteket, en central funktion både för 
lokalsamhället och för den demokratis-
ka samhällsutvecklingen. 

SMÅSTAD I VÄRLDEN 

Ljungsbro kan vid första anblick tyck-
as vara en småstad bland andra på den 
östgötska landsbygden. Faktum är att 

 plan eringen av det framväxande sam-
hället vid tiden väckte stort intresse 
 nationellt, och att orten hade flera  starka 
inter nationella kopplingar.

Redan då det nya samhället planerades 
hade Cloettas ledning täta kontakter 
med den brittiska chokladproducenten 
Cadbury & Sons, som i anslutning till 
sin fabrik anlagt ett mönstersam hälle, 
Bourneville, enligt trädgårdsstads-
principen. I Ljungsbro tog man starkt 
intryck av idéerna och planerade i an-
slutning till fabriken en trädgårdsstad 
med ett omfattande socioekonomiskt 
program. Kontakten med förebilden 
upprätthölls under lång tid, både genom 
privata kontakter mellan ägarfamiljerna 
och genom studiebesök i Bourneville.

Under arbetets gång engagerades flera 
framstående yrkespersoner som inte 
sällan hade sina rötter utanför Sveriges 
gränser. Arkitekten Henry Fraenkel var 
dansk, liksom hortonomen Agnes Rose 
Hartvig Jelhof-Jensen som kom att 
 svara för utformningen av en stor del av 
den gröna miljön. 

Personalen i fabriken bestod också till 
stor del av långväga arbetskraft. Fram-
förallt utgjorde unga finska kvinnor en 
betydande del av de fabriksanställda.

Chokladproduktionen krävde därtill 
råvaror av det mer exotiska slaget, och 
kontakten med producenter på andra 
kontinenter var därför tät. Kakao bönan 
kom att inspirera till såväl exotiska 
kvartersnamn, thoebroma, arriba, accra 
och java, som till fasadutsmyckning-
ar. Reliefer föreställande scener från 
kakao produktionens hemvist och histo-
ria finns i anslutning till entréer i ovan 
nämnda kvarter, utförda av skulptören 
Anders Jönsson.

Chokladfabriken

Bostäder för arbetare

Bostäder för tjänstemän6
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BO RÄTT PÅ CLOETTA-SÄTT

Vid tiden kring andra världskrigets slut 
var bostadsfrågan, och då särskilt frå-
gan om arbetarklassens bostäder, ett 
högaktuellt ämne som engagerade såväl 
experter och politiker som en bredare 
allmänhet. Egnahemsbyggande, som 
varit den förhärskande principen vid 
den tidiga utbyggnaden av Ljungsbro, 
ansågs efter kriget för dyrt för den en-
skilda arbetaren och Cloetta kom därför 
att planera och uppföra bostäder i egen 
regi, allt under  parollen Alla ska trivas! 
Från fabriksledningens sida var man 
medveten om och ville bort från de ne-
gativa associationer som förknippades 
med samhällen som växte fram kring en 
industri. ”Den biton av förakt som föl-
jer ordet industrisamhälle måste bort! ” 
(SvD, 23 september 1945)

De bostadspolitiska experiment som 
Cloetta bedrev omfattade innovativa bo-
städer med högre standard än vad som 
var brukligt vid tiden, med hyror som 
i flera fall anpassades efter inkomst på 
ett individuellt plan. Stort fokus lades 
samtidigt på arbetarnas trivsel, fritid, 
hälsa och rekreation och utveckling ut-
anför arbetstid. Planeringen kom därför 

att omfatta allt ifrån toppmodern läkar-
mottagning och barnhem till parker, 
gröna miljöer, fritidsanläggningar och 
inredningskurser och odlingsprogram. 
Utformningen av den byggda miljön 
skiljde sig också i mångt och myck-
et från de standardiserade bostäder 
som växte fram på många håll i Sve-
rige vid tiden. I Ljungsbro utvecklade 
 Fraenkel egna typbostäder, bland annat 
bungalow modeller för villor, kollektiv-
hus för ensamhushållen och ett slags 
mellanting mellan radhus och hyres-
länga med  odlingsmöjlighet för arbetar-
familjerna. Gestaltningen av dessa hade 
i många avseenden mer gemensamt med 
danska, tyska och brittiska förebilder än 
med den samtida svenska arkitekturen.

Studiecirklar i bostadslära och inred-
ning ordnades som ett samarbete  mellan 
Cloetta och Svenska Slöjdföreningens 
bo-kommitté. Ledare för cirkeln var 
Lena Larson, en framstående och o kon-
ventionell inredningsarkitekt vid tiden, 
tillsammans med Henry  Fraenkel. Mål-
gruppen var både kvinnliga och manliga 
arbetare. Intresset blev mycket stort, 
och ledde 1944 till en utställning och ett 
seminarium som särskilt kom att handla 
om bostadsfrågan utifrån de  kvinnliga 

arbetarnas perspektiv. Utställningen Bo 
rätt på Cloetta-sätt besöktes av mer än 
2000 personer, och bevakades av såväl 
rikstäckande kvälls- och dagspress som 
branschtidningar. 

ETT SAMHÄLLE FÖR YRKESKVINNAN

I en friare tolkning kan Ljungsbro  sägas 
vara något så ovanligt som ett sam-
hälle som till stor del planerades utifrån 
 kvinnors och barns behov i en tid då 
denna grupps behov ofta förbisågs.

Här fanns parkytor och publika platser 
för samvaro och lek, här fanns rationellt 
utformade bostäder som skulle under-
lätta vardagssysslorna och ge plats för 
yrkesliv och fritid, och dessutom en 
ovanligt utvecklad barnomsorg.

Den ensamstående kvinnans bostad 
var också i fokus under boutställningen 
1944. Diskussioner fördes bland annat 
kring hur en bostadsmiljö kunde an-
passas utifrån kvinnors behov och triv-
sel, men också kring riktigheten i att 
låta unga kvinnor övervakas av en hus-
mor på sin fritid. 

I den fysiska miljön gjordes också  enkla 
men tydliga ansträngningar för att 

6: Stadsplan för Ljungsbro från 1947. De södra 
och östra delarna är planerade, men ännu inte fullt 
utbyggda.
7: Chokladfabriken och Motala ström,1938.
8: Läkarmottagningen ritad av Henry Fraenkel. 
Mottagningens huvudentré försågs med ramper 
och en parkeringsyta avsedd för barnvagnar.

7 8
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underlätta vardagslivet. ”Parkerings-
platser” och ramper för barnvagnar 
ordnades både vid läkarmottagningen 
och daghemmet. De nya bostadshusen, 
såväl för arbetare som för tjänstemän, 
planerades med stor förståelse för vik-
ten av ett rationellt hushållsarbete, 
med moderna tvättstugor och effektiva 
arbetskök. Daghemmet rönte stor upp-
märksamhet på ett nationellt plan. I 
Dagens Nyheter beskrivs invigningen 
1949: ”(…) Cloetta i Ljungsbro på lördag-
en firade invigningen av sitt nybyggda, 
toppklassiga daghem med kanske den 
livligaste och säkert pampigaste diskus-
sion som någonsin hållits i Ljungsbro 
kommunalhus.” 

Experter inom ämnet bjöds in till dis-
kussion; barnpsykologer, barnträd-
gårdslärarinnor,  socialdepartementets 
byrå chef, socialstyrelsens general di rek-
tör, Yrkeskvinnors samarbetsförbund 
och LO var bara några av deltagarna. 
Sammanlagt hade 32 olika organisa-
tioner och företag sänt talesmän för 
att  delta i debatten ”daghemmet och 
samhället” i Ljungsbro kommunhus. 
De  frågor som togs upp måste också 
ha framstått som radikala vid tiden – 
 argument lades fram för kvinnors rätt 
till yrkesliv, och den allmänrådande 
idén om alla kvinnors intresse för barn-
skötsel och moderskap framför karriär 
ifrågasattes: ”om modern vantrivs med 
att gå hemma då, om hon inte passar för 
husligt arbete – är det i så fall bäst för 
barnet?” 

Det bör understrykas att företagsägda 
och paternalistiskt styrda mönstersam-
hällen, då såväl som nu, i många fall kri-
tiserats hårt. Kritiken har bland annat 
riktats mot försöken att ”fostra” sina in-
vånare genom att tvinga på arbetare och 
arbetarklass medelklassens ideal, och 
för att i viss mån inskränka den person-
liga friheten och självbestämmandet.

9 10

11

12 13

14
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1) Parken vid fabriken var en gång en 
uppskattad plats för rekreation både till 
vardags och fest. Det är en av flera plat-
ser i staden som skapades för kvinnor 
och barns vardag. Här fanns en populär 
plaskdamm med en skuggande pergola. 
Vi föreslår att restaurera dessa.

2) Parken sträckte sig från Norra 
Cloetta vägen till fabrikens huvudentré. 
Den och många andra gröna miljöer 
i staden utformades av en av Sveriges 
 första kvinnliga landskapsarkitekter, 
Helfrid Löfquist. De är värda att värna.

3) I parken öster om vägen växte frukt-
träd som bidrog till att fabriken delvis 
var självförsörjande på marmelad. Här 
fanns även en handelsträdgård. Några 
av äppelträden finns ännu kvar. 

Spåren i staden

Här skulle kunna bli en produktiv park-
miljö för alla med fruktträdet i centrum.

4) Axeln som förbinder den gamla dis-
ponentsbostaden med fabriken. Träd-
allén bör fredas och underhållas väl. 

5) Här låg Ljungsbros första centrum 
med bank och telegraf, postkontor och 
fritidsgård för arbetarna vid fabriken. 

Vi föreslår att utforma platsen så att 
farten saktas ner, genom att exempel-
vis låta en ny gatubeläggning knyta 
 samman byggnaderna. 

6, 7, 8, 9, 10) Tandläkarmottagning, 
läkar mottagning, biograf, förskola och 
skola var alla viktiga samhällsfunktio-
ner. De är en viktig del av berättelsen 
om hur Ljungsbro växte som självstän-
dig ort.

11) Centrum i efterkrigstidens Ljungs-
bro och under stadens tid som kommun-
centrum

12  ) Evagården, byggdes som bostäder 
för ogift kvinnlig fabrikspersonal

13) Accragården, bostäder för gift 
fabriks personal

14) Villakvarter för tjänstemännen 

12, 13, 14) Bostadskvarteren berättar 
om Cloettas ambitioner att erbjuda 
goda bostäder. Flerbostadshusen är om-
sorgsfullt ut formade. Utemiljöerna med 
odlings lotter till familjebostäderna är 
fina  exempel på trädgårdsstadens kva-
litéer. De bör bevaras med särskild om-
sorg.   Undvik förtätning med respekt för 
byggd struktur samt utblickar och kopp-
lingar till omgivande gator och platser.

9: Lekande barn i Cloettaparkens plaskdamm. I 
fonden anas chokladfabriken.
10: Flygfoto över Ljungsbro centrum, 1950-tal. 
Kommunhuset låg ursprungligen fritt, och förbands 
genom ett luftigt promenadstråk med den bakom-
liggande Evaparken.
11: Accragården, arkitekt Henry Fraenkel. Fasad-
gestaltningen skvallrar om europeiska förebilder.
12: Vinkande unga kvinnor på Evagårdens 
balkong. 

13: Tjänstemannabostad där företaget planterat 
rabatter och fruktträd.
14: Illustration från reklambroschyr från 1945. 
Chokladproduktionen krävde råvaror från hela 
världen. I Ljungsbro stoltserade man gärna med 
de internationella kontakterna, även om bildens 
illustrationen av olika folkslag idag upplevs som 
mycket förlegad. 
15: Betydelsebärande element i staden.

15
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Förändringar i stadsrummet

Stadsrummen i anslutning till kommun-
huset/biblioteket ska ses som ett 
samman hang, där arkitektur, land-
skapsplanering, kulturhistoria och nutid 
vävs samman. Vi utgår från iakttagelser 
av värden i  Fraenkels vision och stads-
plan. 

Vårt förslag grundar sig på en rad åt-
gärder som tillsammans skapar mer 
samman hållna stadsrum. 

Det rätlinjiga parksammanhanget (1) 
mellan kyrkan och kommunhuset/
biblio teket förstärks. Grönytans rek-
tangulära planform framför kyrkan 
återskapas  samtidigt som parken fram-
för kommunhuset/biblioteket restaure-
ras. Däremellan föreslås ett gångstråk 
som tydliggör sambandet mellan grön-
ytan och parken. 

Vårdcentralens placering och nu varan-
de parkeringsytor har trängt sig på 
kommun  huset/biblioteket som tidigare 
stod i ensamt majestät. Vi vill ”fri lägga” 
denna byggnad och ge den återupp-
rättelse som visuellt ankare i staden. 

I vårt förslag återskapar/omtolkar vi 
stadsrummen runt kommunhuset/
biblio teket  (2), vi anlägger en ny torgyta 
(3), och vi anlägger också en ny parkyta 
(4). Vårdcentralens parkering föreslås 
flyttas (5). Den nya parkytan (4) utgör 
fond i Allhelgonagatans axel. Genom 
dessa stadsrum löper alltjämt Norra 
Cloettavägen.

(1) I Fraenkels stadsplan fanns en tyd-
lig koppling mellan kyrkans formella 
gräsplan till parkanläggningen utan-
för kommun huset/biblioteket till Eva-
park ens rekreationsytor. Stadsrummen 
förbands visuellt genom utblickar och 
träd alléer till ett enda helt obrutet stråk. 
Idag har detta gått förlorat. 

Vårdcentralen är olyckligt placerad och 
bryter sammanhangen. Parkeringar blir 

till barriärer. Vi föreslår en rad åtgärder 
som förtydligar den ursprungliga stads-
planen. Framför kyrkan anläggs en liten 
torgyta som speglar kommunhusets/
bibliotekets park i form och skala. Gräs-
ytan framför kyrkan förlängs i stråkets 
riktning och återerövrar den nuvarande 
parkeringen. Parken framför kommun-
huset/biblioteket restaureras och blir 
åter ett visuellt landmärke i stadens 
centrum.

(2) Mitt emot kommunhuset/biblio teket 
mot norr låg tidigare en dagligvaru-
handel. Ytan framför utgjordes av en 
mindre torgyta med en ”örtagård” som 
förband platsen med kommunhusets 
grönytor. Vi föreslår att ytan återigen 
nyttjas för centrumändamål och han-
del. Trafikkiosken återställs i ursprung-
ligt skick. 

(3) Nuvarande centralplan utgörs 
idag till stora delar av parkeringsyta. 
 Butikerna i bostadshusets bottenplan 
nås från trottoaren som löper längs 
byggnaden. Parkeringen styr rörelse-
mönstret över platsen. Vi föreslår att 
parkeringen flyttas och att markbelägg-
ningen ses över. Ytan kan istället nyttjas 
som torgyta med möjlighet för uteserve-
ringar.

(4) Ursprungligen mynnade stråket 
från kyrkan till Evaparken i en gene-
rös yta framför bostadslängan bakom 
nu varande vårdcentralen. Idag finns 
inte den tydliga visuella koppling till 
bostads husen i Evaparken kvar, delvis 
på grund av  vårdcentralens placering. 
Vi föreslår att vändzonen framför vård-
centralen utformas som en  park vilket 
ger stråket en  attraktiv fond. Denna 
park kan fungera som lunch- och fika-
plats för vårdcentralens personal och 
besökare. 

(5) Vi föreslår att vårdcentralens entré 
flyttas till  Adamtorpsvägen. 16

1
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16: Axonometri, förslag på förändringar i stads-
rummet i centrala Ljungsbro.
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Förändringar i byggnaden Berättelsen fortsätter

YTTRE ÅTGÄRDER

Vi föreslår att en ny ramp förläggs i den 
murade rabatten vid huvudentrén. Den 
nya rampen ersätter den nuvarande som 
byggdes till på 2000-talet. Båda rabatt-
murarna föreslås kläs med tegel av 
 liknande typ och utseende som fasaden 
på kommunhuset/biblioteket. Detta för 
att skapa en mer sammanhållen fasad-
arkitektur.

INRE ÅTGÄRDER

Våra undersökningar och analys av 
kommun huset/biblioteket har lett oss 
fram till vikten av att återskapa den 
ursprungliga färgsättningen i trapp-
huset. Trapphuset beskriver på ett fint 
sätt byggnadens  funktioner i huset 
samman vävt med de arkitektoniska 
referenserna till det omgivande natur-
landskapet. 

På det översta planet där biblioteket 
har sina lokaler, föreslår vi att den ur-
sprungliga pardörren i ek, som förvaras 
på vinden, återanvänds. Det signalerar 
hur den före detta sessions salen an-
vänts. Runt trappan på det övre planet 
föreslår vi att ett nytt enkelt formgivet 
räcke av glas och mässing sätts upp för 
att dela av biblioteket från övriga  lokaler. 

Vi tror att det kommer att vara till nytta 
att hela det översta plan et kan använ-
das som bibliotek. Den övre trapphallen 
behöver få tillbaks en fri  utblick ut mot 
omgivningarna, så att kommunhusets/ 
bibliotekets koppling till staden upp-
fattas tydligare. Därför föreslår vi att 
informations- och lånedisken får en ny 
plats, inne i före detta sessionssalen. I 
sessionssalen före slår vi endast att ta 
bort de glasfibervävar på skivorna som 
ramas in av träramar. De målas därefter 
om i ursprunglig färg och kulör. Av vikt 
är att alla de  interiöra inredningsdetal-
jer som beskriver  rummets före detta 
användande som kommunfullmäktiges 
sessions sal behålls. 

I rummet som idag används som barn-
bibliotek föreslår vi ett återskapande 
av den ursprungliga biblioteksinred-
ningen, men med fortsatt funktion som 
barnbibliotek. Det var ett viktigt rum 
som bildade en prototyp för hur en min-
dre kommuns folk bibliotek kunde utfor-
mas. Kubbgolvet, som berättar om att 
biblioteket skulle vara tillgängligt även 
i grova skor och vardagskläder, är slitet 
men går att bevara för att på sikt åter-
skapas.

Ljungsbro kommunhus är en byggnad 
som det tar lite tid att förstå, alla kva-

liteter är inte uppenbara vid första an-
blick. En mångbottnad arkitektur där 
många lager finns kvar, värda att lyfta 
fram. 

Ljungsbro och kommunhuset/bibliote-
ket har en unik historia, skapad i relation 
med industri, arkitekt och strömningar i 
tiden. Allt detta syns om vi väljer att se, 
det syns i varje detalj, i varje material, 
i själva strukturen av byggnaden - om 
vi känner byggnadens historia och dess 
plats i stadens tillblivelse. 

Berättelsen om Ljungsbro fortsätter, 
byggnaden kan spela en viktig roll som 
en länk mellan dåtid och framtid. När 
Ljungsbro utvecklas är det viktigt att 
kommunhuset förblir en mötesplats och 
en resurs för alla. Biblioteket är en så-
dan mötesplats där kunskap och kultur 
förmedlas i demokratins anda. 

17: Förslag, längdsektion. I förslaget har de olika 
våningsplanens hierarkiska färgställning rekon-
struerats. 
18: Förslag, planritning över biblioteket, plan 2. En 
ny möblering som anspelar på den ursprungliga 
föreslås för bibliotekets lokaler. 

19: Ursprungliga kulörer som bibehålls och åter-
bördas. Från vänster: Sessionssalen, det centrala 
trapphuset, källarplan.
20: Fasadens asymmetriskt placerade urverk 
utgör ett karaktärsskapande inslag i exteriören. 
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Folkets hus, Motala  

I över 100 år har Motala Gamla Folkets hus fungerat 
som en plats för sammankomster av olika slag. Denna 
arbetarnas högborg har genom åren haft en myllrande 
verksamhet som finns kvar än idag.  

”Ett hus ska vi bygga, vårt eget hus. 
Ett tempel mitt i byn. En stuga så stor, 
en sal så ljus. Som ljusnande sommar-
skyn. Kom gräva vi grund, kom resa vi 
vägg och lägga tak uppå. Hjälp till alla 

grabbar med grånande skägg, stora 
karlar och kvinnor små.” 

En visa om vårt hus, ur diktsamling av 
Karl-Erik Forsslund

Vid infarten till Motalas tätbebyggelse 
ligger en speciell byggnad med ut-
smyckat utseende. På fasaden med en 
ovanligt rik snickeridekor i jugendstil 
står skrivet Folkets Hus 1907 under det 
stora och tunga plåttaket. Innanför en-
tréportarna öppnas en vestibul med ett 
dovt överljus från det generösa fönstret 
ovan entrén. Två branta trappor leder 
till ovanvåningen och läktaren. Inn-
anför vestibulen finns den pampiga 
A-salen, husets hjärta, där utbildning-
ar, basarer och fester ägt rum och där 
man förr agiterade för lika vilkor. Den 
rymliga och välbevarade salen med sina 
detaljer som läktarbarriärens galler-
verk, scenen och den imponerande 
juskronan i jugendstil för tankarna till 
en tid som flytt, då rätten till en röst 
och möjlighet att påverka ännu inte var 

en självklarhet. Berättelsen om vägen 
mot demokratin finns kvar i form av en 
byggnad som förenat, kämpat och skyd-
dat, men som idag blivit frånkopplad 
sitt sammanhang. 

Motala Gamla Folkets hus speglar 
samhällets demokratisering och idén 
om demokratiska möten, rätten till kun-
skap och bildning, en säker tillflyktsort 
för förföljda tankar, som en av arbetar-
rörelsens förgrundsfigurer uttryckte i 
sitt tal några decennier tidigare. 

För att kunna förmedla husets historia 
vidare för stadens invånare, besökare 
och kommande generationer behöver 
det gamla Folkets hus återigen bli be-
gripligt i en vidare kontext.

Hösttermin:
Åsa Esseen Wiking  
Hanna Hörnsten   
Stefano Mangili 

Vårtermin:
Britta Ader Berg
Åsa Esseen Wiking
Ingrid Frykholm
Daniela Grotenfelt
Saara Gröhn 
Julia Hertzman
Stefano Mangili 

Motala Gamla Folkets hus uppförd i tidstypisk 
jugendstil och med inspiration från västerns 
saloonbyggnader och lok som ingenjören bakom 
arkitekturen, Lars Kolmodin, var väl bekant med.  
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Motala Gamla Folkets hus historia är 
tätt sammanvävd med Motalas historia 
och utveckling. Göta kanalbolagets ord-
förande Baltzar von Platen initierade 
anläggandet av Motala verkstad 1822. 
Verkstaden placerades i direkt anslut-
ning till kanalen, på platsen som idag 
går under namnet Verkstadsön.

Baltzar von Platen var även den som 
ritade stadsplanen för Motala i en form 
som liknar en solfjäder. Verkstaden 
försåg till en början kanalbygget med 
verktyg och byggdelar till slussarna 
och med tiden utökades verksamheten. 
När kanalen var färdigbyggd 1832 sålde 
kanalbolaget verkstaden och med åren 
växte det nya företaget, Motala Werk-
stads Bolag, för att bli Sveriges största. 
De över tusen anställda saknade dock 
en plats att mötas på.

RÄTT TILL FRIA ÅSIKTER, BILDNING 
OCH FRITID

Verkstadens arbetare hade 1865 bildat 
en första arbetarföreningen som enligt 
stadgarna skulle främja nöje och bild-
ning utan att behandla politiska eller 
sociala frågor. Föreningens hus förlades 
på Verkstadsön under direkt överinse-
ende av verkstadsledningen.

Under 1800-talets sista decennier 
förändrades tonläget mellan arbetarna 
och ledningen. I Motala, liksom i hela 
landet, bildades en rad olika folkrö-
relser. Arbetarnas möten kunde inte 
längre hållas i bolagets anläggning på 
Verkstadsön. Istället träffades med-
lemmarna hemma hos varandra eller 
utomhus. I takt med att arbetarrörelsen 
växte blev behovet av en egen lokal mer 
påtagligt. I samband med bildandet av 
fackföreningen hade en fond inrättats 
i vilken medlemmarna kunde köpa 
andelar. Den första investeringen blev 
en tomt för Folkets park. Genom att 
arrangera fester och basarer fick fören-
ingen alltmer intäkter, och tillsammans 
lyckades medlemmarna samla tillräck-
ligt kapital för att köpa ytterligare en 

fastighet. Nu var det äntligen möjligt 
för arbetarna att bygga ett eget hus. 

FOLKETS PALATS, ETT TEMPEL MITT I 
BYN 

Folkets Hus byggdes på en tomt som 
ägdes av Statens Järnvägar. Det statliga 
bolaget hade vägrat sälja till fackför-
eningen men genom en bulvan, en 
svenskamerikansk emigrant, köptes 
tomten för ett tusen kronor. Köpet 
sammanföll med den landsomfattande 
verkstadslockouten som inträffade i 
augusti 1905. Istället för att gå sysslo-
lösa påbörjade arbetarna byggandet av 
Folkets hus. Arbetarna gick i skift, högg 
grundstenar och grävde med svag-
dricka som enda ersättning. När lock-
outen hävdes i november samma år fick 
majoriteten av arbetarna återvända till 
sina arbeten. Året därpå hade bygget 
beviljats ett byggkreditiv från Härnö-
sands Enskilda bank vilket gjorde att 
arbetet kunde slutföras. De träarbetare 
som fortfarande var avstängda från 
arbete vid verkstaden kunde nu få en 
blygsam ersättning för att fullborda det 
ambitiösa projektet. 

I april 1906 firades taklagsfesten och 
samma höst kunde vaktmästaren 
Tage Johansson flytta in i sin bostad i 
byggnaden. Byggnaden var ännu inte 
helt färdigställd. Det stod omålat och 
scenen hade inget tak, men i början av 
februari 1907 kunde Folkets hus invigas 
med en stort kalas och systrarna Malm-
ström på scen. 

Folkets Hus ritades av ingenjören Lars 
Kolmodin. Han hade besökt Ameri-
ka och tog inspiration från västerns 
saloonbyggnader och av de lok som han 
till vardags ritade på Motala verkstad. 
Byggnaden karaktäriseras i övrigt av 
utpräglad jugend som var det rådande 
stilidealet i början av 1900-talet. Bygg-
naden uppfördes enligt den typiska 
salsindelningen för Folkes husbyggna-
der och innehöll ursprungligen tre salar 
med benämningarna A, B och C. 

I vaggan av den svenska verkstadsindustrin  

1: Arbetare vid Motala verkstad
2: Motala verkstad cirka 1920
3: Ingenjören Lars Kolmodin
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1810 Byggandet av Göta kanal påbörjas
1822 AB Motala verkstad grundas. 
 Mudderverk från England
1840-tal    Sveriges första fackförening, 
 Typograferna, bildas
1890 Sveriges första Folkets hus står klart i 
 Kristianstad
1896 Metallarbetarförbundets 37:e avdelning   
   bildas i Motala
1899 Folkets hus förvaltningskommitté  
 bildas i Motala
1903 Folkets Husföreningen köper området  
 Småland för att anlägga Folkets park
1905 Landsomfattande lockout
 Folkets husfonden köper England 1  
 och ingenjör Lars Kolmodin tar fram  
 ritningar för ett eget Folkets hus 
1905-07    Folkets hus i Motala uppförs
 Biografverksamhet med projektor mitt i   
 A-salen 
1910 Folkets hus har filmvisning i egen   
 regi
1916 Folkets hus målas exteriört för första 
  gången, gult med dekorationer och 
 omfattningar i vitt
1920-30    Den nuvarande färgsättningen tillkom,  

1971 Dispyt i namnfrågan för nya Folkets  
 hus. Borgarna föreslår Kulturhuset  
 Flaggan medan arbetarsidan vill hålla 
 fast vid Folkets hus.
1973 Kommunen hjälper till med finansiering  
 av nya Folkets hus
1974 Idén om att bevara Gamla Folkets hus 
 som byggnadsminne väcks. Första  
 kvinnan, Majken Bergqvist väljs in i  
 föreningens styrelse
1979  Nya Folkets hus invigs
1980 Återinvigning av Gamla Folkets hus  
 efter omfattande renovering, i stort  
 bekostad av kommunen
 Specialtillverkade stolar av B.Rydell
1988 Arbetarnas byggnadsförening byter  
 namn till Föreningen Folkets hus i  
 Motala
2006 Plåtaket läggs delvis om
2007 Gamla Folkets hus förklaras bygnads-
 minne
2015 Köket får nya vitvaror, köksinredningen  
 målas om.

 gult med dekorationer i rött
1942 Bygglov ges för bl a fönsterbyte i     
 kontoret på övervåningen
 Arbetarnas Byggnadsförening upa  
 bildas och köper Kärsbyhuset i syfte  
 att bygga om det till nytt Folkets hus
 (överlåts till kommunen 1977)
1945 ”Den stora metallstrejken” påverkar  
 hela samhället Motala
 Ritning som visar biografens maskin- 
 rums tillkomst i foajén
1950 Grunden läggs för Folkrörelsearkivet
 (återstoden av arkivet finns nu i nya  
 Folkets hus)
1950-tal     Elen förnyas
 Diskussioner om hur de olika förening 
 arna; Arbetarnas byggnadsförening,  
 Folkets hus och Folkets park ska få  
 bättre ekonomi och hur man ska få till  
 stånd ett nytt Folkets hus. Sammaslag- 
 ningar diskuteras.
1955 Ägarbyte. Föreningen Folkets hus  
 säljer Folkets hus till Arbetarnas bygg 
 nadsförening
1963 Biografen i Folkets hus lägger ner
1966 Folkets hus får nytt plåttak

1
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1: Folkets hus 
2: Fasad mot sydost 
3: Sektion 
4: Plan 
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Välbevarad pionjär 

ombyggda eller igensatta, men har 
bibehållits och är synliga i fasad. 

Byggnaden är uppförd med en pelar-
konstruktion av trä som är klädd med 
fasspontpanel. Bärande konstruktioner 
tecknas i fasaden i form av listverk och 
pelare i en kontrasterande kulör.  

Byggnaden är till stor del intakt med en 
autenticitet som förstärker dess värde 
som ett dokument över en gången tids 
stilideal och hantverkskunnande. Den 
berättar om byggnadsteknik, material, 
metoder och funktion. Jämfört med 
andra tidiga Folkets husbyggnaderna 
i Sverige, som till stor del bestod av 
enkla nyttobyggnader, är Gamla Fol-
kets hus i Motala ett sällsynt exempel 
på byggnadstypen med sin generösa, 
unika och fantasifulla utformning. 

ÖVER 100 ÅR I FOLKETS TJÄNST 

Gamla Folkets Hus i Motala har en 
obruten tradition som samlingssal och 
rum för föreningsverksamhet. Den 
ursprungliga användningen som po-
litisk mötesplats är fortfarande läsbar 
i rumsindelning, fast inredning och 
konstnärlig utsmyckning. 

Pionjärerna inom Folkets husrörelsen 
byggde och drev sina egna hus. För-
söken att organisera sig och ge den 
fackliga rörelsen tak över huvudet 
motarbetades dock av verkstadsled-
ningen i Motala. Folkets hus förmedlar 
en socialhistorisk berättelse genom 
sin tillkomst, utformning och stor-
lek. Det kan ses som ett uttryck för 
arbetarrörelsens växande ställning i 
samhället kring sekelskiftet 1900. Sett 
i en nationell kontext är byggnaden ett 
av landets första Folkets hus och därför 
ett tidigt exempel på den demokratiska 
utveckling som skulle prägla svensk 
politik under 1900-talet. Att huset i 
klasskampens anda uppfördes avsides, 
utanför Verkstadsön, vittnar om hur 
de samhälleliga förhållandena såg ut i 
Motala Verkstad. Byggnadens placering 
i anslutning till egnahemsområdet 
Liverpool, och andra viktiga platser för 
arbetarrörrelsen, ger möjlighet till bre-
dare förståelse för hur rörelsen kommit 
att prägla Motala under 1900-talet. 

ETT HUS SKA VI BYGGA, VÅRT EGET 
HUS 

Gamla Folkets Hus i Motala har en 
säregen och välbevarad jugendgestalt-

ning, med kopplingar till den lokala 
verkstadsestetiken. Byggnaden är 
ett gott exempel på de tidiga Folkets 
husbyggnaderna och byggnadens kon-
struktion och detaljutförande vittnar 
om verkstadsarbetarnas stora hant-
verksskicklighet. 

Huvudfasaden, en nordlig kortsida 
som vetter mot Östermalmsgatan, är 
utformad med en lekfull avslutning mot 
taket i solfjädersform. Fasaderna med 
träpanel är idag målade i en ljus sand-
färg och de dekorativa snickerierna, ut-
formade i den tidstypiska jugendstilen, 
är starkt rödmålade. Långsidan mot 
sydväst utgörs av en öppen veranda 
med ovanförliggande balkong uppbu-
ren av pelare som för tankarna till den 
amerikanska södern. Mot söder och 
nordost är fasaderna slutna, med färre 
utsmyckningar.

Taket är ett gråmålat brutet och valmat 
sadeltak täckt med galvad plåt. De övre 
takfallen, som inte syns från marken, 
har skivtäckning medan den nedre, 
synliga delen av taket har en påkostad 
fjälltäckning med tvärställda plattor i 
mindre format. Flera av husets sym-
metriskt placerade dörröppningar är 

1: Värdebärande byggnadsdelar
2: Gamla Folkets hus placering i förhållande till 
Verkstadsön och arbetarsamhällets bebyggelse
3: Sektion av A-salen

2
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1907 2020

FOLKETS HUS, MOTALA  

1907 2020

MOTALA SOLFJÄDERSSTADEN

1: Motala Folkets hus uppfördes i utkanten av 
samhället Motala verkstäder, som vi den här tiden 
var en från Motala stad separat köping. Idag 
ligger Gamla Folkets hus i utkanten av Motala 
tätbebyggelse. 
2: Flödesanalys
3: Volymstudie med den för Folkets hus typiska A-, 
B-, C-salsindelningen.
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Motala Gamla Folkets hus har alltid 
pendlat mellan exkludering och inklu-
dering i förhållande till sin omgivning, 
såväl bildligt som bokstavligt.

1865 bildades den första arbetarför-
eningen vid Motala verkstad, då som 
en ickepolitisk och gentemot verk-
stadsledningen en ickekonfrontativ 
organisation. Enligt stadgarna skulle 
man överhuvudtaget inte behandla 
politiska eller sociala frågor, utan 
endast planera och organisera nöje 
och bildning. Arbetareföreningens hus 
förlades på Verkstadsön en bit söder om 
det huvudsakliga verkstadsområdet och 
bokstavligen under direkt överinseende 
av verkstadsledningen. 

Under 1800-talets sista decennier för-
ändrades tonläget och över hela landet 
bildades en rad olika folkrörelser; som 
kooperativa förbund och nykterhets-, 
frikyrko-, och arbetarrörelserna. Mota-
la var inget undantag och arbetarna fick 
under stort hemlighetsmakeri via en 
bulvan, och med egna medel i form av 
insatser, införskaffa mark utanför Verk-
stadsön och där bygga sitt hus. Bygg-
naden uppfördes i utpräglad jugendstil 
som vittnar  om de starka internatio-
nella kontakter som är utmärkande för 
den tidiga arbetarrörelsen. Rummen 
är organiserade enligt den tydliga 
A-B-C-salstypologins som utvecklats 
inom Folkets husrörelsen.

Exkludering, inkludering

GAMLA FOLKETS HUS MOTALA MOTALA VERKSTAD

Motala Verkstad och Motala stad var 
vid denna tid två egna och separata 
samhällen. Inte förrän 1948 slogs de 
ihop och bildade en gemensam Motala 
kommun.

Idag ligger Motala Gamla Folkets 
hus nordöst om stadskärnan utmed 
Östermalmsgatan. En bred och ganska 
trafikerad gata förbinder Solfjäderssta-
den, Motala centrum, med väg 34 som 
är vägen österut mot Borensberg. 

Byggnaden har över tid förlorat fot-
fästet i stadsrummet där den ligger i 
otydligt definierat hörn till gångvägen, 
som tidigare var Londongatan och leder 
till Järnvägsgatan och bostadsområ-
det Liverpool. Det som en gång var en 
park som nåddes via tre pardörrar från 
A-salen är nu en asfalterat baksida till 
en angränsande byggnad.

Eftersatt underhåll under senare åren 
bidrar till att man som ytligt betraktan-
de förbipasserande lätt missar vilken 
pärla och tillgång denna byggnad är.

1979 byggdes ett nytt Folkets hus inne 
på Stora torget i Motala centrum och 
det blev svårare för Gamla Folkets hus 
att finna sin nya roll och ta plats sam-
tidigt som hela arbetarörelsen antagit 
ny position. Många frågor man tidigare 
kämpat för togs nu för givna och var 
inkorporerade i samhällsförvaltningen.

Folkets Hus och Parker sålde Motala 
Folkets Park och Gamla Folkets Hus till 
kommunen år 2014. Kommunen har en 
plan för att utveckla Folkets Park men 
plan saknas för hur den ska ta sig an 
Gamla Folkets hus.

Byggnaden är unik i sin historiska 
kontext och utformning, har ett skydd 
i gällande detaljplan, är sedan 2007 ett 
byggnadsminne enligt Kulturmiljöla-
gen, samt utgör ett fysiskt uttryck för 
riksintresset för kulturmiljövården. 
Olyckligtvis verkar det starka skyddet 
upplevas begränsande, som ett hinder 
för utvecklingen, istället för att ses som 
en kvalitet och potential.
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Kulturvandring

Genom en tydlig och lättillgänglig be-
rättelse har visionen i detta skolarbete 
varit en möjlighet till deltagande och 
synliggörande av platsens rika kultur-
arv. Motalas Verkstäders historia och 
bebyggelsen kopplad till den har i hög-
sta grad präglat samhället, och deras 
berättelse är värt att förmedlas vidare 
till dagens och kommande Motalabor 
och besökare. 

Berättelsen ska gestaltas i form av en 
kulturvandring genom Motalas gamla 
verkstadsområde, där Gamla Folkets 
hus åter blir den självklara mötespunkt 
som den en gång var. Syftet med en 
regisserad vandring är att förstärka 
och synliggöra de befintliga värdena 
och visa potentialen som finns i den na-
tionellt sett unika miljön i och runtom 
Verkstadsön.

Gamla Folkets hus ska i kulturvand-
ringen fungera som port till Verkstads-
ön från väst. Stråket mot den riksin-
tressanta bebyggelsen förstärks genom 
en ny park nordost om Gamla Folkets 
hus. Promenaden fortsätter under Järn-
vägsbron, längs den centrala Järnvägs-
gatan och bostadsområdet Liverpool. 
Här finns en avstickare till den gamla 
Konsumbutiken som idag hyser ett gal-
leri. Som avslutning på gatan föreslår 
vi en ny gångbro till Verkstadsön över 
Göta kanal. Här möts besökarna av den 
mäktiga Lokverkstaden i anslutning 
till en ny gästhamn. Kulturvandringen 
avslutas vid Verkstadsöns museum.
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Folktåget 

En paviljongsbyggand med stödfuktio-
ner föreslås addears vid sidan av Gamla 
Folkets. 

Gamla Folkets hus bärande stomme 
avtecknar sig som pilastrar i väggarna 
och fristående pelare inne i A-salen. 
Här bär pelarna upp en balkong och 
möter taket med ett stiliserat bladverk 
av trä. Stommen, som är stolt redovisad 
i byggnaden, har utgjort inspiration 
till den gestaltning som vårt tillägg har 
fått.

Gestaltningsidén är att stommens pe-
lare vandrar ut på gårdsplanen fram-
för byggnaden. På sin vandring över 
gården bildar de ett yttre rum, en sal. 
Pelarna fortsätter in i en ny paviljong. 
Den sträcker sig längs hela Folkets hus, 
likt ett tåg som stannat vid sin station.

I paviljongens yttre tecknar sig pelarna 
i likhet med pilastrarna i Folkets hus 
interiör. Här skapar de en rytmisk fasa-
dindelning. Väggfälten mellan pelarna 
lånar sin gestaltning från Folkets hus 
invändiga väggar. Fasadens rutmöns-
ter med pelare och fält ger byggnaden 
både ornamentik och relief. Paviljong-
en, Tåget, med sin långsträckta siluett 
både lånar från, och kontrasterar mot, 
sin stationsbyggnad Folkets hus. Med 
små likheter och stora kontraster görs 
kvaliteterna i Gamla Folkets hus mer 
synliga.

Tåget inhyser stödfunktioner till hu-
vudbyggnaden så som kök, förråd och 
sophantering. A-salen och den nya plat-
sen framför byggnaden bildar ett nytt 
rumssamband och stärker kontakten 
mellan ute och inne. I den väderskydda-
de och solbelysta utemiljön skapas ett 
avskärmat uterum med möjligheter för 
exempelvis kafé och konsertaktiviteter.
Tåget tillsammans med sin station ska 
fungera i symbios för att stärka platsen 
och koppla bebyggelsen till Motala 
Verkstads ursprungliga verksamhet.

1: Situationsplan Gamla Folkets hus och den nya 
paviljongen, Tåget
2: Pelarstudie av de existerande pelarraderna och 
de i förslaget tillkommande raderna
3: Studie över kopplingar av de publika utrymme-
na i Folkets hus och den nya paviljongen
4: Detalj av byggnadens bärande pelarkonstruk-
tion
5: Planritning av den nya paviljongen 
6: Sektion av Folkets hus och den nya paviljongen
7: Fasad av paviljong mot nordost
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1: Volymstudier av den nya paviljongen 
2: Perspektiv över den nya platsbildningen mellan 
Folkets hus (t.h.) och paviljong (t.v.)

2
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Typritning 1915,  Folkets hus 
i Vansbro är den enda kända 
byggnad som uppförts efter 
dessa ritningar.

Folkets hus Västerås, 1919 Folkets hus Norrahammar, 1926Underkänd byggnadsnämndsritning till vad 
som kunde blivit landets första Folket hus, 
Landskrona 1889

Folkets hus Motala, 1905

Pionjärfas  

“Hus och parker skapade av och för människor som ännu 
saknade fullt medborgarskap i det officiella samhället” 

Pionjärtidens byggnader byggdes och drevs av arbetarna 
själva och verksamheten utformades i klasskampens anda. 
Arbetarnas försök att organisera sig och ge den fackliga 
rörelsen ett tak över huvud motarbetades och det var 
svårt att kunna hyra lokaler.  
 
Pionjärfasens byggnader var enkla nyttobyggnader ofta 
uppförda på en undanskymd tomt. Viktigaste kravet för 
byggnaden var en sal för samlingar och fester. 

PIONJÄRFAS

Hus och parker skapade av och för 
människor som ännu saknade fullt 
medborgarskap i det officiella samhäl-
let.  
- ur boken Möten och människor i 
Folkets hus och Folkets park

Pionjärtidens hus byggdes och drevs 
av arbetarna själva och verksamheten 
utformades i klasskampens anda. 
Arbetarnas försök att organisera sig 
och ge den fackliga rörelsen ett tak över 
huvudet motarbetades och det var svårt 
att kunna hyra lokaler.

Pionjärfasens byggnader var enkla 
nyttobyggnader ofta uppförda på en 
undanskymd tomt. Byggnadstypologin 
var inte färdigutvecklad och förebild 

FOLKHEMSPERIOD

Kulturcentrum för alla samhällsgrup-
per, oavsett ideell riktning eller politisk 
färg.  
- Föreningen Folkets hus i Linköping, 
1953 

Folkhemsperiodens folkets hus präglas 
av professionalisering och institutio-
nalisering av folkrörelserna. Perioden 
inleddes med biografers segertåg under 
1930-talet, vilket ställde krav på bygg-
naderna i form av anpassning av den 
stora salen till biografverksamhet med 
ett sluttande golv. Under folkhemspe-
rioden var Folkets hus och parker den 
största distributören av film i landet 
med ca 600 biografer.

Genom 1942 års beslut om stöd till 

för byggnaderna hämtades från andra 
samlingsbyggnader. Det viktigaste kra-
vet var en sal för samlingar och fester 
som ibland kompletterades med en eller 
två mindre salar för möten och utbild-
ning. Övriga viktiga funktioner var 
bibliotek, kök och vaktmästarbostad.

YTTRANDE. OCH 
TRYCKFRIHET 
INFÖRS. 
FRIHET ATT 
SKRIVA, TRYCKA 
OCH SPRIDA 
TIDNINGAR 
OCH POLITISKA 
TIDSKRIFTER.

1766 1842

1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930

1860/-73 1866 1872 1881 1896 1896 1901 1909 1919 1919 1933 1937 1938 1938

LAGSTADGAD 
FOLKSKOLA. 
I PRAKTIKEN 
GICK HÖLFTEN 
AV ALLA BARN I 
SKOLA.
1919 
SAMORDNAS 
SMÅSKOLA OCH 
FOLKSKOLA.

DISSIDEN-
TERLAGARNA 
GAV SVENSKA 
MEDBORGARE 
MÖJLIGHET ATT 
LÄMNA SVENSKA 
KYRKAN

TVÅKAMMAR-
RIKSDAG IN-
FÖRS. MANLIGA 
MEDBORGARE 
ÖVER 21 ÅR MED 
EN ÅRSINKOMST 
PÅ 800 ELLER 
FÖRMÖGEN-
HET PÅ 1000 
RIKSDALER FÅR 
RÖSTA = 6% AV 
BEFOLKNINGEN

GIFTA KVINNOR 
FÅR RÄTT ATT 
BESTÄMMA 
ÖVER SIN EGEN 
EKONOMI

PROGRAM FÖR 
SKAPANDET AV 
FACKFÖREN-
INGAR RÖR ATT 
ARBETA FÖR 
ATT FÖRBÄTTRA 
ARBETS- OCH 
LIVSVILLKOR

JÄRN- OCH 
METALLARBE-
TARNAS AVDEL-
NING BILDAS I 
MOTALA

SVERIGES 
FÖRSTA BIO-
GRAFVISNING PÅ 
INDUSTRI- OCH 
SLÖJDVECKAN I 
MALMÖ.

LINKÖPING 
FOLKETS 
HUSFÖRENING 
BILDAS

ALLMÄN 
RÖSTRÄTT FÖR 
MÄN ÖVER 24 
ÅR. KVINNOR 
BLIR VALBARA 
TILL STADS- OCH 
KOMMUNFULL-
MÄKTIGE

ÅTTA TIMMARS 
ARBETSDAG 
INFÖRS

ALLMÄN OCH 
LIKA RÖSTRÄTT 
INFÖRS FÖR 
KVINNOR
1921 
FÖRSTA VALET 
DÄR KVINNOR 
FÅR RÖSTA 
1922 
FEM FÖRSTA 
KVINNORNA I 
RIKSDAGEN

FOLKETS 
HUSFÖRENING-
ARNAS CENTRA-
LORGANISATION 
BILDAS 
1937 
OMBILDNING 
TILL FOLKETS 
HUSFÖRENING-
ARNAS RIKS-
ORGANISATION
2000
 FOLKETS HUS 

RÖSTRÄTT FÖR 
PERSONER 
UTAN FAST 
FOLKBOKFÖ-
RINGSADRESS 
SAMT FÄNGEL-
SEINTERNER

TVÅ VECKORS 
SEMESTER 
INFÖRS

SALTSJÖBADS-
AVTALET

Underkänd bygg-
nadsnämndsritning 
till vad som kunde 
blivit landets första 
Folket hus, Lands-
krona 1889

Typritning 1915, 
Folkets hus i Vans-
bro är den enda 
kända byggnad 
som uppförts efter 
dessa ritningar.

Folkets hus Norra-
hammar, 1926

Folkets hus Bomhus, 
1933 

Folkets hus Vikmans-
hyttan, 1943

Folkets hus 
Västerås, 1919  

Folkets hus Motala, 
1905 

1 2 3 4

6 7 8 9 11 12

UPPLYSNINGSTID

DET LÅNGA 1800-TALET (1789-1914)

EN FEMTEDEL AV BEFOLKNINGEN UTVANDRAR FÖRSTA VÄRLDSKRIGET 1914-1918 ANDRA VÄRLDSKRIGET 1939-1945

PIONJÄR- OCH ARBETARRÖRELSETID

Folkets hus Bomhus, 1933 Folkets hus Lindköping, 1957 Folkets hus Stockholm, 1960Folkets hus Vikmanhyttan, 1943

Folkhemsperiod  

“Kulturcentrum för alla samhällsgrupper, oavsett ideel riktning eller 
politisk färg” 

Folkhemsperiodens folkets hus präglas av professionalisering 
och institutionalisering av folkrörelserna. Perioden inleddes med 
biografers segertåg under 1930-talet, vilket ställde krav på bygg-
naderna I form av anpassning av den stora salen till biografverk-
samhet med ett sluttande golv. Under folkhemsperioden var 
folkets hus och parker den största distributören av film I landet 
med ca 600 biografer.  

Genom 1942 års beslut om stöd till allmänna samlingslokaler 
erkände staten föreningslivets betydelse för demokratin. Ekon-
omiskt stöd erbjöds för uppförande och underhåll av sam-
lingslokaler. Kommunerna engagerade sig i folkets husbyggen 
genom delfinansiering, eller i alla fall symboliskt genom stöd vid 
markköp, stadsplanering och bygglov, vilket resulterade I relativt 
exklusiva och specialbyggnda lokaler. 
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ANDRA VÄRLDSKRIGET 1939-1945

Folkets hus Bomhus, 1933 Folkets hus Lindköping, 1957 Folkets hus Stockholm, 1960Folkets hus Vikmanhyttan, 1943

Folkhemsperiod  

“Kulturcentrum för alla samhällsgrupper, oavsett ideel riktning eller 
politisk färg” 

Folkhemsperiodens folkets hus präglas av professionalisering 
och institutionalisering av folkrörelserna. Perioden inleddes med 
biografers segertåg under 1930-talet, vilket ställde krav på bygg-
naderna I form av anpassning av den stora salen till biografverk-
samhet med ett sluttande golv. Under folkhemsperioden var 
folkets hus och parker den största distributören av film I landet 
med ca 600 biografer.  

Genom 1942 års beslut om stöd till allmänna samlingslokaler 
erkände staten föreningslivets betydelse för demokratin. Ekon-
omiskt stöd erbjöds för uppförande och underhåll av sam-
lingslokaler. Kommunerna engagerade sig i folkets husbyggen 
genom delfinansiering, eller i alla fall symboliskt genom stöd vid 
markköp, stadsplanering och bygglov, vilket resulterade I relativt 
exklusiva och specialbyggnda lokaler. 

Folkets hus Malmberget, 1973Folkets hus Södertälje, 1970 Folkets hus Hallstavik, 1973

Kommunperiod  

“Ett Folkets hus är mötesplatsen för vitt skilda verksamheter. Här 
skall samtidigt ges möjligheter för stilla bokstudier, vildavästernbio, 
kammarkonserter och dansaftnar, i andra ögonblick middagsätande, 
folkbildning med kurspaket eller sammanträden i föreningar och 
fackliga sammanslutningar”

Kommunperioden präglas av strukturomvandlingen i samhäl-
let då föreningslivet ändrade karaktär och samhället övertog 
alltmer av ägandet och funkionerna, och verksamheten kom att 
drivas i varierande former. Fortrande byggdes nya folkets hus, 
många av dem på de nya förorterna. 

1975 antog centralorganisationen för Folkets hus och parker ett 
program för 100 nya folkets hus vilket uppnåddes inom tio år. 

Under det sena 1900-talet uppförda folkets hus kom att omfatta 
stora hotell-, restaurang- och hotellanäggningar med en tydlig 
kommerciell prägel. 

Folkets hus Rinkeby, 1985

KOMMUNPERIOD

Ett Folkets hus är mötesplatsen för vitt 
skilda verksamheter. Här skall samti-
digt ges möjligheter för stilla bokstu-
dier, vildavästernbio, kammarkonser-
ter och dansaftnar, i andra ögonblick 
middagsätande, folkbildning med kurs-
paket eller sammanträden i föreningar 
och fackliga sammanslutningar.  
- Ove Hidemark om Hallstaviks Folkets 
hus i Arkitektur, 1973 

Kommunperioden präglas av struktur-
omvandlingen i samhället då förenings-
livet ändrade karaktär och samhället 
övertog alltmer av ägandet och funk-
tionerna varför verksamheten kom att 
drivas i varierande former. Fortfarande 
byggdes nya Folkets hus, många av dem 

allmänna samlingslokaler erkände 
staten föreningslivets betydelse för de-
mokratin. Ekonomiskt stöd erbjöds för 
uppförande och underhåll av samlings-
lokaler. Kommunerna engagerade sig i 
Folkets husbyggen genom delfinansie-
ring, eller i alla fall symboliskt genom 
stöd vid markköp, stadsplanering och 
bygglov, vilket resulterade i exklusiva 
och specialbyggda lokaler. 

Folkhemsperiodens byggnader hade ett 
tydligt program som speglar arbetarrö-
relsens professionalisering och bygg-
nadstypologins utveckling som hela 
folkets kulturcentrum. Salshierarkin 
var fullt utvecklad med en stor A-sal 
och flera mindre salar för teater, musik 
och sammankomster.

på de nya förorterna. 1975 antog cen-
tralorganisationen för Folkets hus och 
parker ett program för 100 nya Folkets 
hus vilket uppnåddes inom tio år.

Under det sena 1900-talet uppförda fol-
kets hus kom att omfatta stora hotell-, 
restaurang- och hotellanläggningar 
med en tydlig kommersiell prägel.

Stor del av byggnadernas yta upptogs 
av gemensamma publika ytor och 
stor vikt lades vid central placering i 
samhället, tillgänglighet och flexibilitet 
i användningen. Byggnaderna kunde 
innehålla en separat biograf och en stor 
sal för kulturevenemang och konferen-
ser, samt ett antal mindre lokaler för 
verksamheter och uthyrning. 

1940 1950 1960 1970 1980 1990

1942 1944 1945 1950 -70 1952 1952 1962 1963 1971 1971 1971 1975 1975 1979 1985 1995

STATEN BEVIL-
JAR STÖD TILL 
SAMLINGSLO-
KALER (FÖRSTA 
MOTIONEN 
LADES 1912) OF-
FENTLIGA MEDEL 
= KOMMUNAL AN-
GELÄGENHET

HOMOSEXUALI-
TET AVKRIMINA-
LISERAS 
1979
UPPHÖR 
ATT RÄKNAS 
SOM PSYKISK 
SJUKDOM

TRE VECKORS 
SEMESTER FÖR 
SÄRSKILT UTSAT-
TA GRUPPER 
SAMT FAMILJER 
MED BARN 
UNDER 18 ÅR
1951 
INKLUDERAR 
ALLA

40 TIMMARS 
ARBETSVECKA 
INFÖRS

KOMMUNRE-
FORM, STOR-
KOMMUNER 
INFÖRS SOM 
KONSEKVENS 
AV DEN STORA 
FOLKOMFLYTT-
NINGEN FRÅN 
LANDSBYGD TILL 
STÄDER

RELIGIONS-
FRIHETSLAG 
GER SVENSKA 
MEDBORGARE 
RÄTT ATT FRITT 
GÅ UR SVENSKA 
KYRKAN

FYRA VECKORS 
SEMESTER 
INFÖRS
1978
FEM VECKORS 
SEMESTER 
INFÖRS

RIKSDAGEN 
BESLUTAR OM 
NY OBLIGATO-
RISK NIOÅRIG 
GRUNDSKOLA 
SOM ERSÄTTER 
PARALLELL-
SYSTEMET MED 
FÖLOSKOLA OCH 
LÄROVERK
FULLT GENOM-
FÖRT

LÖRDAGSARBE-
TE UPPHÖR

SAMBESKATT-
NING UPPHÖR

ENKAMMAR-
RIKSDAG

RÖSTRÄTTSÅL-
DERN SÄNKS 
TILL 18 ÅR

FÖRSKOLE-
LAGEN

BARNAGA 
FÖRBJUDS

30% AV 
RIKSDAGENS 
LEDAMÖTER ÄR 
KVINNOR

SVERIGE GÅR 
MED I EU

Folkets hus Linkö-
ping, 1957

Folkets hus Stock-
holm, 1960

Folkets hus Söder-
tälje, 1970

Folkets hus Malmber-
get, 1973

Folkets hus Hallsta-
vik, 1973

Folkets hus Rinkeby, 
1973
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FOLKHEMSPERIOD KOMMUNPERIOD NEW PUBLIC MANAGEMENT
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Hösttermin:
Carl Hägerström
Ebba Engelbrektson 
Saara Gröhn 

Vårtermin:
Britta Ader Berg
Daniela Grotenfeldt
Ingrid Frykholm
Julia Hertzman
Saara Gröhn 
Stefano Mangili 
Åsa Esseen Wiking

Folkets hus, Linköping  

Vid gränsen till Linköpings täta och rätvinkliga stads-
kärna står Gamla Folkets hus omgivet av en ålderdom-
lig helhetsmiljö med medeltida prägel. Byggnaden och 
den öppna platsen utanför präglas av studentliv men 
få av dagens brukare inser vilken pärla byggnaden är 
och förstår hur den användes från början.

”Ett Folkets hus som har stora förut-
sättningar att bli ett kulturcentrum 
för alla samhällsgrupper oavsett ideell 

inriktning eller politisk färg”  
Ur Föreningen Folkets hus minnes-
skrift, 1953

REPRESENTANT FÖR FOLKETS HUSRÖRELSENS GULDÅLDER 

Linköpings Gamla Folkets hus är 
beläget snett mittemot Domkyrkan 
längs Ågatan, i en korsning vid stadens 
centrala krog- och affärsstråk. Det var 
här som staden övergick i landsbygd i 
början av 1900-talet. Arbetarnas strä-
van efter ett eget hus resulterade i ett 
allkonstverk skapat av tidens främsta 
arkitekter som kom att sätta standar-
den för andra kommande Folkets hus. 
Byggnaden är en given representant 
för Folkets hus guldålder då arbetar-
rörelsen i Sverige delade ansvaret för 
folkbildning, kulturutbud och bostads-
försörjning med kommun och stat. 
Från att endast vända sig till arbetare 
erbjöds nu ett kulturcentrum för alla. 
Än idag vittnar byggnaden om en tid då 
samhället samarbetade över klassgrän-
serna och då folkrörelserna präglades 
av stolthet och kraft. Gamla Folkets 
hus i Linköping berättar om styrkan i 
att organisera sig och synliggör femtio-

talets framtidstro. Trots förändringar 
kan omsorgen om människors behov 
av gemenskap, i såväl det politiska eller 
vardagliga som det festliga, avläsas 
i byggnaden än idag. Här finns fort-
farande omsorgsfullt utformade och 
påkostade detaljer och många välbeva-
rade salar i varierande storlekar som 
kan användas på olika sätt. Förutom de 
ändamålsenliga lokalerna finns stora 
värden i anläggningens placering och 
samband med stadsrummet. Särskilt 
stor potential finns i relationen mellan 
gångstråk och rumsbildningar såväl 
invändigt som exteriört. Dessa kvali-
teter bidrar till att Gamla Folkets hus i 
Linköping är värdefullt att utveckla och 
bevara för framtida generationer. Med 
varsamma och genomtänkta åtgärder 
kan byggnaden, och entrétorget framför 
den, återigen bli en plats för möten mel-
lan människor med olika bakgrund.

1: Folkets hus i Linköping år 1972
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Linköpings Folkets hus på Ågatan 57 
i kvarteret Absalon invigdes 1953 av 
dåvarande statsminister Tage Erlander. 
Folkets husföreningens halvsekellånga 
kamp för ett eget hus hade äntligen gett 
resultat, ett allkonstverk av arkitekter-
na Sven Markelius, Bengt Lindroos och 
Thea Leonhard.

KÄNSLIGT LÄGE 

Fastigheten som Linköpings Folkets 
husförening i början av 1900-talet lyck-
ades köpa präglas av en lång tradition 
där kyrkliga, politiska, kulturella och 
kommersiella intressen interagerat. 
Läget i en kulturhistoriskt betydelsefull 
miljö ställde speciella krav tillsammans 
med fastighetens halvrombiska form 
och stora nivåskillnader.

Uppgiften löstes genialiskt genom 
uppdelning av byggnaden i flera sam-
manhängande byggnadskroppar som 
hänsynsfullt anpassades till stadsbil-
den. De tidstypiska Folkets husfunktio-
nerna innefattade en stor biograf- och 
teatersalong, fyra mindre salar, en 
restaurang, två kontorshus och en bo-
stadsdel. Att bostäder uppfördes var en 
förutsättning för att stadsplanen skulle 
godkännas. 

En anläggning för många behov  

KORTVARIG GULDÅLDER 

I 30 år fungerade Folkets hus som Lin-
köpings självklara fack-, bildnings- och 
kulturcentrum. På dagarna var byggna-
den arbetsplats för de heltidsverksam-
ma fackföreningarna och på kvällarna 
utgjorde den hela stadens nöjespalats. 
Stora som små fackföreningar delade på 
lokalerna och verksamheten omfattade 
allt ifrån informationsträffar, föredrag 
och studiecirklar till bio, dans, teater 
och utställningar. Under 1970-talet blev 
platsbristen dock påtaglig och resulte-
rade i en flytt till ett nytt Folkets hus 
som invigdes 1987.

FALL OCH ÅTERUPPSTÅNDELSE 

Under den följande 10-årsperioden 
blev byggnaden till stor del ombyggd 
till kontor och flera av de ursprungli-
ga kvaliteterna gick förlorade genom 
ovarsamma ombyggnader. De mest 
markanta förändringarna har skett i 
huvudbyggnaden, det stora kontors-
huset samt i entréerna där de luftiga 
garderoberna och foajéerna har byggts 
igen. Byggnaden återställdes delvis år 
1998 när den blev Nationernas hus. 
2009 tog den nuvarande hyresgästen 
Kårhuset Kollektivet över. Sedan dess 
fungerar Folkets hus som en självklar 
mötesplats för Linköpings studenter.

A: Folkets hus
B: Centralstation
C: Stora teatern
D: Länsmuseum
E: Konsert & kongress
F: Stadsbiblioteket
G: Domkyrkan
H: Linköpings slott
 I: Stadshuset

1: Folkets hus 1953
2: Uteservering 1980
3: B-sal uppdukad för 
festligheter 
4: A-sal med ridå, kopia på 
original ridå med mönstret 
Pythagoras

3 4
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Kulturstråk
Affärsstråk

Möte

Bostäder

Kontor

Torg

1: Ursprungliga funktioner 
2: Typologi A-, B-, C-, D- och E-salar
3: Rörelsestråk
4: Rombmotiv i planlösning
5: Indraget torg
6: Folkets hus volymer

A B

C
D

E
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olika Folkets hus finns bevarade: Det 
första som flyttades till friluftsmuseet 
Gamla Linköping, Kårhuset Kollektivet, 
och slutligen Linköping Konsert- och 
kongress. Det sistnämnda fungerade 
som Folkets hus endast en kort tid, 
på grund av stridigheter och brist på 
pengar. 

FÄRG OCH FINESS

Upplevelsen av byggnadens arkitekto-
niska kvaliteter är relativt väl bevarad, 
även om några av de ursprungliga 
värdena har gått förlorade. Byggnads-
kropparnas uppdelning i volymer och 
den återkommande karakteristiska 
rombiska formen vittnar om skicklig 
anpassning till fastighetetens begräns-
ningar och den omgivande stadsmiljön. 

Karaktäristiskt för byggnaden är den 
livfulla planlösningen med öppna 
rumssamband i flera nivåer som ger 
överblick och ett ljust luftigt intryck. 
De gedigna materialen i form av kalks-
ten, ek, tegel och koppar tål slitage och 
har åldrats med värdighet. Den omsorg 
och det hantverkskunnande som 
fortfarande syns här utgör omistliga 
kvaliteter som är svåra att åstadkomma 
idag. I den Stora foajén ger den välvda 
figurativa muralmålningen rummet 
en särpräglad karaktär och en förnim-
melse av både historia och mänsklig 
närvaro. 

Folkets hus är uppdelat i flera bygg-
nadsvolymer vilket bidrar till att 
bryta ned skalan i den till ytan stora 
anläggningen, och anpassa den till 
omgivningen. Huvudbyggnaden har en 
framträdande position i stadsbilden vil-
ket framhävs av bostadsdelens indrag 
och lägre skala. Indraget skapar även 
en skyddad och solbelyst torgbildning 
vid Ågatan.

Huvudentrén ligger i en öppen portik 
med markbeläggning av röd kalksten. 
Den röda stenen fortsätter in i byggna-
den med ett inre gångstråk som bidrar 
till att upplösa gränsen mellan ute och 
inne och mellan det som upplevs som 
offentligt eller privat.

Volym- och fasaduppbyggnaden speglar 
de inre funktionerna. Skiftande funk-
tion och dignitet framhävs med olika 
material som tegel, mosaik, puts, trä 
och betong. Byggnadens stomkonstruk-
tion av platsgjuten armerad betong kan 
avläsas i fasaden som bärande pelare 
och balkar med brädavgjutningar. 

Det var ingen slump att Folkets hus fick 
en modern gestaltning. Arbetarrörelsen 
stod på höjden av sin kraft och önskan 
att manifestera framtidstro och ett ny-
vunnet inflytande tog sig flera uttryck. 
Förutom den synliga konstruktionen 
och avancerad teknik, som den höj- och 
sänkbara väggen mellan B- och C-salen, 
präglades inredningen av formgivning 
i framkant. Den höj- och sänkbara 

Återhållsamhet, kraft och värdighet

väggen fungerar än idag och bidrar 
nu som då till en flexibel användning. 
Omsorgen om besökarna syns i form 
av hållbara och slitstarka material som 
delvis är intakta. I A- och B-salen häng-
er specialritade textilier. B-salens ridå 
är i original medan A-salens scen om-
gärdas av ett återskapat Pythagorastyg. 
Rombmönstret är idag välkänt men få 
känner till kopplingen till Folkets hus i 
Linköping. 

FACKFÖRENINGARNAS KRAFTTAG 

Utifrån ett samhällshistoriskt perspek-
tiv kan byggnaden vid Ågatan betraktas 
som ett tidsdokument och en informa-
tionskälla som berättar om hur samhäl-
let utvecklats. Folkets hus i Linköping 
representerar höjdpunkten på arbetar-
rörelsens inflytande i det socialdemo-
kratiska samhället under en period då 
man tilläts bygga stora anläggningar i 
centrala lägen i landets städer. 

Perioden efter andra världskriget 
präglas av professionalisering och 
institutionalisering av Folkets husverk-
samheten. Byggnaderna kom att bli en 
plats där det dagliga föreningsarbetet 
pågick och styrelsemötena för de olika 
organisationerna hölls. Under efter-
krigstiden var Folkets hus också en 
självklar mötespunkt, en plats för de 
breda folklagrens fritidsnöjen och en 
viktig aktör i förenandet av fin- och 
folkkultur. Denna utveckling går att 
följa i Linköping, där tre generationers 
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7: Rombmönstret Pythagoras av Markelius
8: Mosaik
9: Mässing
10: Ursprunglig ridå med mönstret Set Square
11: Håltegel
12: Röd kalksten

1: Detalj dörrknopp
2: Detalj fönsterparti
3: Detalj handledare
4: Del av väggmålning i Stora foajén
5:Fasadtegel
6: Betongpelare

1

2

3
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1: Torget
2: Stora foajén
3: Minnesrummet
4: Stråket
5: Rundgång
6: Nya kopplingar invändigt
7: Nya kopplingar utvändigt

1

2

3
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Linköpings gamla Folkets hus är inne på 
sin tredje livscykel. Byggnaden har efter 
den ursprungliga Folkets hustiden byggts 
om ett flertal gånger och fungerat bland 
annat som restaurangskola och under en 
period fungerat enbart som kontor. Att 
anläggningen har överlevt förändringar-
na, utan att någon gång stå oanvänd, är 
i sig en framgångssaga. Med den nuva-
rande hyresgästen finns det idag vissa 
likheter med den ursprungliga använd-
ningen. Skillnaden är att byggnaden nu 
upplevs som ett gemensamt forum av en 
mindre grupp i samhället. Studenterna 
trivs och använder lokalerna medan Lin-
köpingsborna och andra besökare saknar 
anledning att leta sig in i byggnaden. 
Det som saknas är en större variation 
av aktiviteter där människor med olika 
bakgrund och agendor kan mötas. 

BYGGNADEN I STADEN

I bottenvåningen på respektive kontors-
hus finns två olika restauranger som 
vardera har en inhägnad uteservering. 
Övriga delar av bottenvåningen upptas av 
kårhusets verksamhet. Det södervända 
torget mot Ågatan brukas av studenterna, 
vilket innebär att den yttre miljön upplevs 
som privatiserad. Sammantaget utgör 
de yttre såväl som inre miljöerna en väl 
fungerande och uppskattad anläggning 
för studenterna, samtidigt som kopp-
lingen till allmänheten och angränsande 
stadsrum är svag.

VÅRDA OCH BEVARA

De små förändringar som kontinuerligt 
gjorts utan en sammanhållen underhålls-
plan har delvis fördärvat rum och detal-
jer. Istället för att förankras i ursprungli-
ga kvaliteter tycks ändringar ha skett som 
ett hastigt svar på uppkomna behov. Den 
gradvisa förvanskningen utgör ett hot 
mot byggnadens kulturvärden. Ett annat 
betydande problem är de ombyggnads-
åtgärder som brutit det naturliga flödet 
genom anläggningen och försvagat upp-
levelsen av ett invändigt stadsrum. Med 
ett sammanhållet grepp, som utgår från 

Åter till folket

byggnadens ursprungliga idéer, kan ett 
ramverk bildas för framtida utveckling av 
fastigheten. Det krävs en långsiktig plan, 
som värnar den befintliga verksamheten 
och samtidigt gör byggnaden attraktiv för 
fler aktörer, för att Folkets hus ska kunna 
utvecklas hållbart och fungera över tid.

FLER ANVÄNDARE 

Visionen i detta studentarbete är att Fol-
kets hus återigen blir en del av en inklude-
rande stadsmiljö där allmänheten aktivt 
använder både byggnaden och torgytan.

Förslagets bärande idé är att återupprätta 
Folkets hus särpräglade platsbildningar 
och inre gångstråk genom att förstärka ett 
antal målpunkter i och utanför byggna-
den. Som i en väl fungerande stadsmiljö 
behöver stråket ha en naturlig koppling 
till anslutande verksamheter och funktio-
ner. Samtidigt ska samband, såväl inne-
hållsliga som visuella, upprättas mellan 
de interiöra rum som kan liknas vid ett 
torg i en stad. På så sätt stärks både flödet 
och attraktiviteten i miljön som helhet.

LYFTA FRAM OCH ÅTERSKAPA

Gestaltningsförslaget tar avstamp i det 
som är värt att bevara, lyfta fram och 
återskapa. De stadsrum och invändiga ge-
nerösa ytor som enkelt kan återskapas är 
en resurs. Likaså vore det slöseri att inte 
ta tillvara de påkostade och genomtänkta 
detaljer och material som hållit över tid, 
liksom de unika uttrycken för folkrörel-
sens stolthet och konstnärliga ambitioner. 

Återskapandet av mötesplatser och 
möjligheten att etablera en mer varierad 
användning syftar ytterst till att ge plats 
för demokratiska uttryck och möten 
mellan olika människor. De rum som 
förslaget fokuserar på har potential att 
få en samhällsbärande funktion genom 
att erbjuda möjlighet till spontana och 
oregisserade sammankomster och samtal. 
Förhoppningsvis skapas nya mötesplatser 
där människor kan träffas och forma sig 
kring det som man idag brinner för och 
gemensamt upplever som viktigt. 

7
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Stora A-salen

Stora foajén

Minnes-
rum

Torget

Entréhall
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C-sal
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E-sal
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Stora foajén

Kök

Restaurang

Entréhall

Förslag till förändringar

TORGET

Återställning till ursprungligt utförande

Ramverk med infravärme  
tas bort 

Bar demonteras 

Staket tas bort

Torget

Vattenspegel

Bar

Ramverk

Staket

MINNESRUMMET
Matplatser flyttas

Gradäng rivs

Koppling Minnesrum -  
Stora foajé återställs

Plattformshiss flyttas

Hiss

Gradäng

Foajé

Minnesrum

Matplatser

STORA FOAJÉN

Hörn kapas för platsbildning 

Ny koppling restaurang  
- Stora foajé 

Ny öppen teaterbar

Infrarödvärme
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Torget i staden 

Torgets ursprungliga karaktär som en 
offentlig plats och inbjudande förrum 
har gått förlorat. Idag används ute-
rummet till största delen av kårverk-
samheten och är inhägnat med staket. 
Möbleringen på torget gör det svårt för 
en besökare att orientera sig och hitta 
till byggnadens entréer.

Omgestaltningen syftar till att åter-
skapa upplevelsen i enlighet med den 
ursprungliga idén om torget som ett 
offentligt rum. Genom att återge torget 
sin ursprungliga stilrena karaktär, 
förändra möbleringen, och avlägsna 
gränserna mellan de olika uteserve-
ringarna kan platsen återigen bli en del 
av staden.  

Under sommarmånaderna används 
torget och nyttjas gemensamt av de oli-
ka restaurangsaktörerna för att bli en 
inbjudande uteservering där studenter, 
Linköpingsbor och turister kan mötas. 

Torgets funktion som välkomnande för-
plats, utformad för att hjälpa besökare 
att hitta in i byggnaden och leda dem 
vidare längs gångstråket, ska återstäl-
las. Den nya gestaltningen utformas 
med tydlig hierarki för att underlätta 
orienteringen och ge plats för nya 
flöden.

1: Illustration torget
2: Fasad mot Ågatan2
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+ 18,50

+20,75

+ 19,20

Stora Foajén – Åter till Folkets Bio 

A-salen är traditionellt sett hjärtat i 
ett Folkets hus. Den är ofta påkostad i 
fråga om material, möbler och genom-
tänkta detaljer. I Linköping är A-salen i 
allra högsta grad husets mittpunkt med 
bevarad karaktär. Den stilrena akustik-
lösningen, originalarmaturer och det 
ursprungliga sluttande golvet som följer 
tomtens naturliga lutning är intakta. På 
slutet av 1990-talet återskapades även 
ridån med Markelius numera ikoniska 
Pythagorastyg.

Stora samlingssalar blir mer användba-
ra med en generös foajé. I Linköpings 
Folkets hus finns ett behov att lyfta 
och förädla Stora foajéns ursprungliga 
funktion då den idag ger ett öde och 
avskuret intryck med bristfällig kontakt 
med den övriga byggnaden. Genom att 
återaktivera det inre gångstråket ska 
foajén på nytt fungera som anläggning-
ens stora interiöra torg och vara den 
centrala målpunkten för besökare.

Foajén blir mer attraktiv att vistas 
i genom att den vidgas och ett sam-
band etableras till den intilliggande 
restaurangen. Därmed möjliggörs 

samnyttjande av foajén, A-salen och 
restaurangen, vilket skapar möjligheter 
för utökad och ändrad användning. Här 
kan restauranggäster, studenter och 
besökare, som tar del av ett evenemang 
i A-salen, mötas.

I foajéns västra del finns ett sentida alu-
miniumparti som föreslås återställas 
till ett utförande likt det ursprungli-
ga. Plats för möblering skapas genom 
att det befintliga vindfånget rivs och 
ersätts av en pardörr istället för dagens 
dubbla dörrpar. Den iögonfallande 
muralmålningen av konstnären Nils 
Wedel, kalkstensgolvet, ursprungliga 
dörrpartier och detaljer i ek förstärks 
genom sammanhållen möblering och 
belysning. Åtgärderna bidrar till att 
synliggöra materialens kvalitet och 
samlande verkan i den idag något 
splittrade helheten. 

Bar

A-sal

B-sal

1

2

1: Illustration Stora foajén
2: Sektion genom Stora foajén och Minnesrum
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Återskapat räcke

Öppet mot foajé
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Bar
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Bar

+ 18,50

+ 19,20

+ 20,75

Hiss

Minnesrum

B-sal

C-sal

Stora foajén

Rum för bemärkta män

Minnesrummet föreslås få en stärkt re-
lation till gångstråket och Stora foajén 
så som det ursprungligen var tänkt. 
Funktionen som foajé till B-salen åter-
skapas. Istället för läsplats och matsal 
med mikrovågsugnar för studentkå-
ren, föreslås den bli en flexibel yta för 
mingel och sammankomster. Här blir 
det möjligt att möblera på olika sätt och 
skapa en mer intim stämning än i den 
Stora foajén. Vid behov kan Minnes-
rummet användas ihop med Stora 
foajén genom att kopplingen mellan 
dessa rum återupptas. 

Glaspartiet och dörren demonteras och 
ett enkelt pinnräcke av smide återska-
pas som utfallsskydd. Den domineran-
de plattformshissen rivs och ersätts 
av en ny hiss kopplad till det inre 
gångstråket. Ny hiss placeras på mot-
stående sida av trappan i ett utrymme 
som idag utgörs av förråd. Den befint-
liga gradängen rivs och räcket samt 
den väggfasta bänken återskapas. En 
bar som kan demonteras kompletterar 
inredningen.

Minnesrummet återfår sin roll som ett 
litet terrasserat torg, eller en bakficka 
till stora foajén, med möjlighet till ut-
blick och kontakt, samt ökad möjlighet 
till användning av olika aktörer.

Bar
+19,20

+18,50

B-sal

1: Illustration minnesrummet
2: Sektion A-A
3: Plan Minnesrum
4: Sektion B-B

3

4

A A

B

B
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Nyköpings stadshus

Hur kommer det sig att en av Sveriges mest 
internationella byggnader står i Nyköping? Stadshuset 
i Nyköping är ett exempel på modernismens arkitektur 
där detalj och genomförande är fullbordat till 
den grad att det saknar motstycke i övriga landet. 
Tillsammans med rådhuset, kyrkan och Stora torget 
ingår stadshuset i en kontext som uttrycker både 
den demokratiska och arkitektoniska utvecklingen 
i Sverige. Ett allkonstverk med syfte att både vörda 
och skapa mötesplatser för demokratin. Nya krav 
på säkerhet gör att byggnaden tampas med samma 
problematik som det demokratiska samhället står 
inför i stort, öppenhet omvandlas till slutenhet. 

Hösttermin:
Ingrid Frykholm
Julia Hertzman
Vanja Knocke
Erik Järinge

Vårtermin:
Julia Anshelm
Kelda Bryson Swartz
Ebba Engelbrektsson
Viktor Göthe
Jasmina Jovanovic Holm
Erik Järinge

Tack vare att Nyköpings stadshus 
sedan invigningen 1969 bibehållit 
både sin funktion som stadshus och 
sin interiöra och exteriöra gestalt står 
det som en stark symbolbyggnad både 
arkitektoniskt och samhällshistoriskt. 
Värdet som demokratibyggnad stöds av 
byggnadens offentliga rum: entréhallen 
och gårdsrummet mellan rådhuset och 
stadshuset, piazzettan, där allmänhet-
en kan mötas och uppleva byggnaden.  

Ursprungligen var vägen från entréhal-
len upp till sessionssalen fri och bjöd 
på en vandring där besökaren ledd av 
det infallande ljuset från taklanterniner 
sökte sig upp längs marmortrappor, 

omgiven av trädetaljer och skulpturalt 
formad betong. Denna värdiga vand-
ring är idag avbruten av säkerhetsgrän-
ser som tillsammans med receptionens 
framflyttade läge bromsar besökarens 
färd in i stadshuset. Den stora omsorg 
som byggnaden har förvaltats med 
genom åren gör ändå att samtliga 
av byggnadens värden är möjliga att 
återkalla. Genom en aktivering av den 
sociala potential som finns i både en-
tréhallens och piazzettans publika rum 
skapas möjligheten att göra stadshuset 
till en mötesplats där alla har möjlighe-
ten att uppleva stadshusets alla värden. 
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POPULÄR ARKITEKTTÄVLING OM NYTT 
STADSHUS

År 1958 var framtidstron stark i Nykö-
ping, med en livlig industri och ökande 
befolkning. Den offentliga sektorn 
hade expanderat kraftigt sedan flera 
år tillbaka och man hade sedan länge 
planerat för ett nytt stadshus vid Stora 
Torget.  

Det var äntligen dags för en nordisk ar-
kitekttävling och intresset för tävlingen 
blev stort. 146 förslag lämnades in från 
erkända arkitekter runt om i Skandi-
navien. Om gestaltningen i de inläm-
nade förslagen skriver prisnämnden 
“Flertalet har således valt att utforma 
en byggnad med definitivt modernt 
formspråk. Däremot har många försökt 
ernå en slags samordning med rådhuset 
genom att upprepa dess fasadrytm och 
proportioner. Detta tillvägagångssätt 
kan förefalla naturligt, men resultaten 
härav har inte varit allt för övertygan-
de”. 

De som på bästa sätt lyckades kombi-
nera det moderna formspråket med 
att inordna sig i den omgivande miljön 
var de danska arkitekterna Jean-Jac-
ques Baruël och Paul Niepoort med 

1: Stadshuset från Stora torget
2: Stadshuset och piazzettan
3: Skulpturala betongpelare i entréhallen
4: Trappan till plan 2 och kontorskorridorer
5: Ljusinfallen betonar processionsvägen
6: Sammanträdessal och taklanternin på plan 2
7: Sessionssalen

Allkonstverket i staden

432
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sitt förslag “Capitolium”. Prisnämn-
den motiverar det vinnande förslaget 
med att det “på ett överlägset sätt löst 
problemet att utforma byggnaden så att 
den både väl inpassar sig i den käns-
liga miljön och samtidigt hävdar sitt 
värde som stadshus”. Förutom stadens 
beslutande funktioner och kontorsloka-
ler efterfrågar man även mottagning för 
socialvårdsbyrån med egen entré samt 
butiker i markplan mot Slottsgatan.  

GENOMFÖRANDE

Det ursprungliga förslaget innehöll från 
början möjligheter till utbyggnad, ett 
uppenbart spår från dessa tankar är 
centraltrappans plötsliga avslut in i en 
vägg på källarplanet. När Baruël och 
Niepoort startade projekteringen 1962 
var nämligen den första utmaningen 
parkeringsfrågan. Arkitekterna skissa-
de fram ett förslag med ett stadshusan-
nex på andra sidan Västra Kvarngatan 
med 3 våningar parkeringsdäck i su-
terräng och 3 våningar kontor ovanpå. 
Avsikten att genomföra detta i en andra 
etapp fanns med hela vägen till färdig 
byggnad vilket ger centraltrappan sin 
märkliga avslutning.  

Arkitekterna hade ett helhetsansvar 
och var inblandade i utformandet av 
allt från konstruktionens rumsskapan-
de kvaliteter till belysningsarmaturer 
vilket resulterade i det sammanhållna 
allkonstverk som står vid stora torget 
idag. Denna noggrannhet fick också 
ekonomiska konsekvenser. Av kom-
munfullmäktiges handlingar framgår 
att kostnadsprognosen för stadshu-
set varierar kraftigt över tiden. Från 

förslag till invigning kom budgeten för 
Stadshuset att öka drastiskt, den ur-
sprungliga kostnaden på ca 8 miljoner 
kronor (1960) hade vid invigningen 
1969 landat på ca 22 miljoner kronor. 

VARFÖR EN SÅDAN STORSATSNING? 

Nyköpings stadshus är en byggnad 
som visar på mycket höga ambitio-
ner hos byggherren, dvs kommunen, 
under lång tid. Att först anordna en 
öppen nordisk arkitekttävling som blev 
den dittills största vad gäller antalet 
inlämnade förslag och sedan, trots 
kraftigt stigande kostnadsprognoser, 
under nio år hålla lågan brinnande så 
att det som kom att utföras gjordes med 
en oförminskad ambitionsnivå kräver 
betydligt mer än en envis arkitekt eller 
en stark stadsarkitekt. Det förutsätter 
en lokal kultur som ger utrymme för 
sådana satsningar.   

Förhoppningen har i detta arbete varit 
att genom att studera Nyköping som 
stad, dess historia och dess ekonomiska 
och politiska ställning förstå något av 
vad som ligger bakom denna satsning. 
Kanske kan en delförklaring ligga i 
stadens långa historia av att verka i en 
internationell kontext och dess tidiga 
roll i rikspolitiken – gav det stadens 
styresmän och invånare en självbild 
långt viktigare än den vanliga svenska 
landsortsstadens?    

Frågan kvarstår på vilka grunder de 
ständiga kostnadsökningarna och 
tidsförskjutningarna i projektet kunde 
accepteras, och finansieras. Mottagand-
et av det färdiga resultatet visar i vart 
fall att gemene man hade många frågor 

att ställa kring byggnadens exklusiva 
prägel. Kanske var förankringen av 
projektet god hos allmänheten strax 
efter tävlingen, men det var den inte 
när byggnaden så småningom invigdes. 
Än idag ses stadshuset som ett ”främ-
mande” inslag i staden, och som alltför 
exklusivt. Det i sig ställer frågor om 
demokratins funktion, och förankring-
en av beslut i en fråga som krävde stora 
investeringar. 

ARKITEKTURENS IDÉMÄSSIGA 
KONTEXT 

Redan under utformningen av tävlings-
programmet lades ett tydligt fokus på 
att hitta ett förslag som innebar hög 
verkshöjd i såväl gestaltningsarbetet 
som i hantverkskunnandet och utfö-
randet.  Den studieresa till Danmark 
som tävlingskommittén genomförde 
resulterade i ett starkt intresse för 
dansk design. I en rapport från stads-
hustävlingskommitténs studieresa 
1954 uttalar Torbjörn Haglund sig om 
Aalborghallen ”…vilket(högt) resultat 
som kan uppnås genom en arkitekts 
eleganta och driftiga konstruktion rea-
liserad genom danska hantverkares och 
arbetares höga standard.”   

Att det sedan blev just Paul Niepoort 
och Jean-Jaqcues Baruëls förslag som 
vann tävlingen var inte någon tillfällig 
lyckoträff då deras arkitektursyn redan 
på förhand stämde väl överens med 
tidsandan och vad juryn sökte.  

Ett försök att placera Nyköpings 
stadshus i en idémässig arkitektonisk 
kontext baserar sig bland annat på ju-
ryns omdömen om den samlade palet
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ten av förslag och på läsning av texter, 
både samtida och nyskrivna.   

Det tidiga 1900-talets modernism 
sökte olika uttryck. CIAM-kongressen 
år 1928 slog fast ett antal riktlinjer för 
den modernistiska arkitekturen. Efter 
en tid av experimenterande skulle det 
mest expressiva rensas bort ur form-
språket. Det nya moderna samhället 
skulle formas utifrån sakliga begrepp 
som funktionalitet, standardisering och 
industrialisering.  

I Danmark finns parallellt med denna 
ambition en stark hantverkstradition. 
Den kan betraktas som ett slags funk-
tionalism där anpassningar till klimat 
och lokala material präglat utveckling-
en genom tiderna. På femtiotalet spreds 
en ny våg av modernism, sprungen från 
USA, kallad “International Style”. Den 
präglas av globalism och framtidstro 
med en syn på teknologi som bärare 
av framsteg. I Norden ledde avsakna-
den av politiska ideal till att stilen blev 
kritiserad under sextiotalet.    

I juryns omdömen om de över 140 olika 
tävlingsbidragen beskrivs att många av 
förslagen redovisar en svårtolkad mo-

Nordjyllands konstmuseum i Aalborg. 
Även i denna byggnad blir släktskapet 
med Nyköpings stadshus omedelbar 
genom materialvalen och formspråket. 

Att byggnaden på ett så tydligt sätt ger 
uttryck för en betydelsefull strömning 
i nordisk modernism gör att Nyköpings 
stadshus besitter ett högt arkitektur-
historiskt värde som ett bland fåtalet 
exempel i Sverige. 

DEMOKRATISKA UTTRYCK   

Under efterkrigstiden ökar den offent-
liga sektorn och större ansvar läggs på 
kommunerna. Stadshusen blir en plats 
för omfattande förvaltning och admi-
nistration. Idén att skapa gemensamma 
demokratiska rum var stark och där 
kom entréhallen och centralhallen att 
spela en viktig roll för medborgerlig 
aktivitet. Stadshusen skulle placeras 
centralt vid stadens huvudtorg intill 
övriga maktbyggnader för att signalera 
sin viktiga funktion och status. 

Nyköpings stadshus har flera attribut 
som återfinns även hos andra stads-
hus från samma tid och vittnar om en 
punkt i utvecklingen av demokratibygg-
nader. Dessa är bidragande till de stora 

dernism med opersonliga gestaltnings-
grepp. “Ett mycket stort antal förslag”, 
skriver prisnämnden, “präglas av en 
prefabricerad anonymitet”. Endast ett 
fåtal förslagsställare har ett friare och 
mer organiskt förhållningssätt till plat-
sen och uppgiften.    

I den kulturhistoriska utredningen in-
för byggnadsminnesförklaringen, 2012 
beskrivs att flera samtida arkitekter, 
bland dem Aalto och Utzon, represen-
terade en mer expressiv och romantisk 
hållning. Här fanns en ambition att 
överbrygga klyftan mellan natur och 
kultur, mellan modernitet och ur-
sprunglighet.   

En av arkitekterna bakom det vinnande 
förslaget, Jean-Jacques Baruël, hade 
tidigare arbetat med Alvar Aalto. En 
jämförelse med Aaltos verk visar att 
Nyköpings stadshus har starkt släkt-
skap med traditioner och typologier 
som Aalto utvecklade för offentliga 
byggnader. De form- och materialmäs-
siga likheterna med t ex kulturcentret 
i Wolfsburg och Jyväskylä universitet 
är slående.  Parallellt med stadshuset 
skissar och projekterar Jean-Jacques 
Baruël tillsammans med Alvar Aalto 
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1: Central placering
2: Symbolfunktion manifesterad i fasad
3: Publikt rum
4: Historisk koppling
5: Friliggande
6: Detaljering
7: Relation till maktfunktioner i staden

8: Markerad entré
9: Processionsväg
10: Upphöjd
11: Åhörarplats
12: Plats/torg
13: Internationell modernism
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som är närmast arkaiserande:    

Capitolium, tävlingsförslagets motto 
- den romerska världens symboliska 
centrum. Senatspalatset på Capitolium 
är idag residens för Roms kommun, 
Comune di Roma.    

Piazzettan avsågs enligt arkitekternas 
beskrivning ha en central funktion som 
medborgerlig samlingsplats - formellt 
en klassisk amfiteater.    

Huvudtrappan för upp mot ljuset och 
ett högre medvetandetillstånd - ett 
arkitektoniskt medel som använts i 
klassicerande arkitektur under myck-
et lång tid. I samband med Asplunds 
stadsbibliotek har sagts att den griper 
tillbaka på de egyptiska templens pro-
cessionsvägar. Denna vandring bidrar 
till en stark känsla av högtidlighet och 
vördnad som ger byggnaden ett när-
mast spirituellt värde. 

Tillsammans bidrar Stadshusets tids-
typiska attribut till att byggnaden får 
ett starkt symbolvärde för Nyköpings 
utveckling, men även ett pedagogiskt 
värde för samtida och framtida genera-
tioner ur ett social- och samhällshisto-
riskt perspektiv. 

Föregående uppslag:
1: Nordjyllands konstmuseum
2: Jyväskylä universitet
3: Nyköpings stadshus
4: Sektion genom stadshuset och Stora torget 
med processionsvägen markerad
5: Situationsplan
Detta uppslag:
1: Diagram, stadshustypologi
2: Plan, funktionsfördelning

Tjänstemän

Politiker

ganisation. Vägen från torget upp till 
fullmäktigesalen kan liknas vid en pro-
cessionsväg där besökaren leds upp för 
trappan från torget, genom entréhallen, 
via den breda marmortrappan och 
vidare upp till den magnifika sessions-
salen.  Processionsvägen från torget 
till sessionssalen utgör en stor det av 
byggnadens arkitektoniska-, arkitek-
turhistoriska- och samhällshistoriska 
kvalitéer. Den obrutna vägen har dock 
försvagats i och med det säkerhetsparti 
som satts upp vid centraltrappan. 

Byggnaden har en tydlig uppdelning 
mellan förvaltning(tjänstemän) och 
politik. Beslutsfattarna, dvs politiker-
nas, tjänsterum ligger synliga i direkt 
anslutning till den övre centralhallen.  
Utrymmen för förvaltningarna ligger 
mer avskilt och har en delvis enklare 
materialpalett, en tydlig hierarkisk 
indelning i både organisation och ma-
terialitet som utgör ett starkt samhälls-
historiskt värde. 

Tidstypiskt är också att byggnaden 
är utformad som ett allkonstverk där 
arkitekterna fått konstnärlig frihet att 
rita allt från fasader och markbelägg-
ning till golvsocklar, dörrhandtag och 
möbler.  Utöver detta finns flera drag 

värden som finns i stadshuset, genom 
att byggnaden kopplas samman med en 
större historisk kontext och utveckling 
av demokratin i Sverige.  

I Nyköping syns rumsligheternas 
funktion tydligt i såväl exteriör som 
interiör genom symboliska uttryck, 
rumssamband och materialitet. Rela-
tionen till omkringliggande byggnader 
är tidstypisk med sin placering intill 
det stora torget, rådhuset, länsresiden-
set och kyrkan. Stadshusets entré utgör 
en stark symbol mot Stortorget och 
sessionssalen markeras tydligt i fasad 
för att man från torget skall kunna se 
var stadens beslutsfattande organ finns 
även om fönsterpartiernas höga place-
ring inte möjliggör direkt insyn.    

Platsbildningen, av arkitekterna kallad 
piazzettan, bakom rådhuset har en 
stark koppling till stadshusets publika 
entréhall genom den uppglasade sockel-
våningen. Det publika rummet fortsatte 
ursprungligen obrutet i två plan, från 
entrén till sessionssalen. En tydlig tan-
ke kring hur man som medborgare skall 
röra sig genom byggnadens centrala 
och mest representativa rum gestaltas 
i byggnadens struktur och rumsor-

ENTRÈPLAN PLAN 2
2
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Historik

EN HANDELSPLATS FRÅN 500-TALET   

Nyköping ligger längs den sörmländ-
ska östersjökusten och är placerat 
i havsmynningen av tre vattendrag 
- Nyköpingsån, Svärtaån och Kilaån. 
Detta fördelaktiga läge har med all 
säkerhet bidragit till att Nyköping tidigt 
etablerades som en internationell han-
delsplats. Arkeologiska fynd pekar på 
att området var en handelsplats redan 
under Vendeltid (500-840 e Kr) och 
från 1100-talet utökades handelskon-
takterna ända till Svarta havet. Platsen 
var alltså etablerad som stad långt 
innan den fick en administrativ roll för 
landet som helhet vilket den i hög grad 
fick i och med etableringen av kungasä-
tet Nyköpingshus på 1200-talet. Under 
hög- och senmedeltid var Nyköping 
administrativt centrum och spelade en 
betydelsefull rikspolitisk roll, med flera 
riksmöten och krigshändelser. Med 
regeringsformen 1634 blev Nyköping 
centrum för Södermanlands län och 
Nyköpingshus länsresidens och staden 
har behållit en stark administrativ posi-
tion ända fram till idag genom sin roll 
som länscentrum.   

Staden industrialiserades tidigt och ex-

panderade fram till 1970-talet stadigt. 
Nyköping är en av de svenska städer där 
arbetarnas antal redan i 1800-talets 
början kom att överskrida borgarnas. 
De industrier som fanns i Nyköping var 
allt från skeppsvarv under 1700-talet, 
bomullsspinneri och glödlampstill-
verkning på 1800-talet till bilindustri 
på 1900-talet. En av de största indu-
strierna i staden var varuhuset NK:s 
verkstäder som grundades 1905. Här 
tillverkades möbler och inredningar, 
främst till varuhuset i Stockholm men 
de kom även att leverera möbler, inred-
ning och snickerier till stadshusbygget 
på 1960-talet.

ALLA VÄGAR BAR TILL STORA TORGET 

Stortorget etablerades som handelsplats 
under 1200-talet, strategiskt beläget 
nära hamnen och korsad av en viktig 
öst-västlig väg in mot landet.   

Initialt var stadens rådhus inte beläget 
vid Stortorget utan vid ett mindre torg, 
söder om dagens rådhus. Först 1723, 
när det på 1600-talet planerade rät-
linjiga gatusystemet genomförts efter 
flera omfattande stadsbränder, flyttade 
rådhusfunktionen till Stortorget. 1804 
flyttades även länsresidens och län-

sadministration från Nyköpingshus till 
nybyggda lokaler vid Stortorget.    

Fram till 1970-talets början gick den 
gamla riksväg 1 rakt över Stora torget. 
1965 passerade 1900 fordon per dag 
över Stortorget. Stadshuset riktade sig 
alltså inte enbart mot torget i sig, utan 
var tänkt att utgöra en synlig accent 
för den som färdades genom landet 
och staden. För att avlasta stadskärnan 
föreslogs, under 1970-talet, ett system 
av ringvägar som delvis inkluderade 
sidogator inom 1600-talets rutnätsstad. 
Idag är hela Storgatan väster om Nykö-
pingsån omgjord till gågata.

NYKÖPING VID TIDEN FÖR STADSHU-
SETS PLANERING  

Centrala Nyköpings rutnätsplan var vid 
tidpunkten för tävlingen om ett nytt 
stadshus oförändrad, och Stortorget 
korsades av den då fortfarande livligt 
trafikerade Storgatan. Staden hade 
expanderat åt nordväst sedan järnvägs-
stationen anlagts där på 1910-talet, 
enligt en stadsplan gjord av arkitekten 
Ragnar Östberg. Hushöjden var genom-
gående låg i innerstaden och dessutom 
reglerad till maximalt 3 våningar.   

1: Flygvy över Stora torget, 1930
2: Situationsplan, Nyköping a) Stora torget b) 
Länsstyrelsen c) Sankt Nicolai kyrka d) Rådhuset 
e) Stadshuset
3: Rådhuset
4: Länsstyrelsen
5: Sankt Nicolai Kyrka

1
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På tomten fanns förutom Rådhuset en 
blandad, småskalig trä- och stenhusbe-
byggelse. Bakom rådhuset låg en anslu-
tande flygel samt det lilla rådhustorget, 
idag kallat smörtorget eftersom där före 
stadshusets tid bedrevs livlig smör-
handel. Ut mot torget, där Stadshuset 
idag har sin entré, låg en långsträckt 
empirbyggnad med stora skyltfönster 
mot torget. I byggnaden som kallad-
es ”Ambrosiahuset” låg butiker och 
restaurang. Bortsett från rådhuset 
revs all bebyggelse på tomten inklusive 
rådhusflygeln. Kvarteret är rikt på läm-
ningar sedan medeltiden som fortsatt 
är bevarade i jorden under kvarteret.  

Nyköping var under stadshusplanering-
en, från slutet på 1940-talet, en stad i 
expansion, med växande befolkning 

och livaktig industri. Nya förorter 
planerades och prognoserna för stadens 
ekonomiska framtid var goda. I en 
prognos över stadens befolkningsök-
ning går att se att industrisysselsätt-
ningen tenderat minska redan 1960, 
och 1970 minskade befolkningen för 
första gången. Idag har Nyköpings 
tätort ca 33 000 invånare. 

Stadshuset är i stora delar bevarad i 
sitt ursprungsskick, en kontinuitet som 
bidrar till att stärka byggnadens värde 
inte minst ur ett arkitektur- och sam-
hällshistoriskt perspektiv. Detta mycket 
tack vare arkitekternas egen övervak-
ning av de ändringar som föreslagits 
och gjorts. I arkiven på Sörmlands 
museum finns en kopia av ett mail från 
Paul Niepoorts advokat där han hotar 

med stämning om ändringar i byggna-
den görs utan Niepoorts samtycke.  Ett 
fåtal tillägg har gjorts, bland annat har 
entréhallen av säkerhetsskäl avgränsats 
mot byggnaden i övrigt med glaspar-
tier, receptionens placering har flyttats 
från entréhallens sydöstra del till den 
nordvästra delen i ett läge närmre en-
trén. Den nya receptionen har utökats 
och ett back-office har tillkommit. 
Exteriört har man bytt sessionssalens 
marmorfasad i norr och väster.  

Frågan om att göra Stadshuset till 
byggnadsminne väcktes av Jean-Jac-
ques Baruël 1996 och i maj 2012 tog 
Länsstyrelsen beslut om att byggnads-
minnesförklara Nyköpings stadshus.
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1: Detaljer, handledare
2: Planer, golvmaterial

Allkonstverket i detalj

Nyköpings stadshus är på ett överty-
gande sätt ett helhetsgrepp. I likhet 
med det för tiden rådande sättet att 
utforma stadshus på har arkitekterna 
fått ansvar att formge hela byggnaden 
ner i minsta detalj. Huset bär på en 
tydlig materialpalett och genomarbeta-
de detaljer såväl exteriört som interiört. 
Att detta konsekventa och samman-
hållna konstnärliga uttryck dessutom 
är så välbevarat ger byggnaden ett 
synnerligen högt arkitektoniskt, arki-
tekturhistoriskt- och estetiskt värde. De 
ursprungliga, arkitektoniska intentio-
nerna är tydligt avläsbara vilket även 
bidrar till byggnadens höga symbol- 
och identitetsvärde.   

Exteriört manifesteras husets represen-
tativa delar tydligt, med sessionssalen 
högt och tydligt mot torget och arbets-
rummens underordnade lågdelar, po-
litiker mot Slottsgatan och tjänstemän 
främst mot Västra Kvarngatan längst 
ifrån Stora torget. Denna hierarkiska 
indelning blir även synlig i fasadmate-
rialen. Sessionssal, sammanträdesrum 
och kontorsrum mot Smörtorget är 
beklädda med italiensk vit carrarra-
marmor. Övriga kontorsrumsfasader 
består till större delen av slammat tegel. 
Fönsterpartier är utförda i teak, partier 
till entréhallen, fönsterbleck, och plåtar 
är i koppar. De kraftiga handledarna 
vid den utvändiga trappan och rampen 
är utförda i koppar och är väl tilltagna i 
dimensionerna. Innan entrén passerar 
man förbi ett antal vitmålade betongpe-
lare som bär upp sessionssalen, även de 
har utsmyckningar i koppar.  

I entréhallen blir allkonstverket 
tydligt, carraramarmorn följer med 
in via golvbeläggningen, de vitmå-
lade betongpelarna står utplacerade 
som skulpturer i hallens östra del och 
dagsljuset faller in genom öppningar 
i bjälklaget. Ljuset leder en vidare in i 
byggnaden, mot centraltrappan. Man 
följer det flöde som är tänkt som själva 
processionsvägen.  När man går upp 
för centraltrappan blir känslan av att 

vandra upp mot ljuset stark. Trappan är 
bred och tung, stegen och golvsocklarna 
är i marmor. Hantverkskvaliteten blir 
påtaglig i handledarnas mjuka former. 
Marmorgolvet följer med en upp till den 
övre foajén och man förstår att detta 
är ett rum med minst lika hög digni-
tet som entréhallen. Här börjar man 
kunna urskilja en hierarki i materialen 
mellan foajén och kontorsdelarna. Det 
är i delarna som ursprungligen avsetts 
vara publika som den största detalj- och 
materialomsorgen återfinns.

Kontoren är halvplansförskjutna och 
ligger ett par trappsteg upp, annars är 
rummet öppet. Det är ett fint sätt att 
avgränsa rummet och samtidigt behålla 
kontakten mellan de två delarna. I 
golvmaterial sker en övergång från den 
högtidliga marmorn i foajén till brun 
klinker i korridoren och linoleum inne 
i kontoren. Från högtidligt till alldag-
ligt, från hårt och kallt till varmt och 
mjukt. Man kan även se en hierarkisk 
indelning i golvmaterialen i korrido-
rerna mellan tjänstemän och politiker, 
politikerdelarna har klinker medan 
tjänstemannadelarna har linoleum på 
korridorsgolven. I kontorsdelarna gör 
sig även trämaterialet synligt i form av 
partier i ek mellan korridor och kontor.  

I sessionssalen uppenbarar sig ett 
närmast sakralt rum med en mäktig 
höjdmässig volym och stora fönster-
partier i teak, högt placerade så att den 
visuella kontakten med omgivningen 
begränsar sig till himlen och rådhusets 
torn. Väggarna är i vitmålad betong och 
de betongkonsoler som bär taket för-
grena sig på ett skulpturalt sätt. I salens 
södra del ligger åhörarläktaren upphöjd 
i förhållande till ledamöterna med en 
separat ingång. Golvet i sessionssalen 
består av ekparkett, ett något varmare 
och mjukare material än foajéns mar-
mor. Om man dessutom tittar lokalt 
under ledamöternas skrivbord så är 
golvbeläggningen där en textil matta. 

1
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Det finns alltså en tanke om att inge 
en mer trygg och bekväm känsla för 
ledamöterna när de väl sitter vid sina 
egna bord.   

Husets inredning, dörrar, tak och 
partier har i stor utsträckning ritats av 
arkitekterna själva. Jean-Jacques Ba-
ruël och Paul Niepoort formgav en serie 
möbler och armaturer för stadshuset 
som till stor del finns bevarade i huset. 
Man kan tydligt koppla möblerna till 
den danska formgivningstrend som var 
rådande vid tiden, med träslag som ek 
och teak och fåtöljer, stolar och sittbän-
kar klädda i svart skinn.  Att möblerna 
tillverkades lokalt bidrog troligtvis 
till större kontroll över utförandet och 
slutproduktens höga kvalitet. 

Det finns även en stark formmässig 
sammanhållning i husets detaljer, dels i 
de rejäla dimensionerna på handledare 
och socklar men kanske framförallt i 
den rektangulära form med cirkulära 
sidor som återkommer i husets alla 
olika beståndsdelar, lanterniner, hand-
ledare, sittbänkarna, fönsterbänksfläk-
tar, armaturer, betongpelare osv. Detta 
gör att huset som helhet upplevs som 
oerhört konsekvent och ger en djupa-
re berättelse om både arkitektur och 
samhälle.
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Stadshuset har potential att vara en 
fysisk samlingsplats för demokratis-
ka möten i en vidare mening än idag. 
Sessionssalens formella karaktär kan 
kompletteras av den vilande potential 
som finns i både entréhallen och piaz-
zettan. Dessutom kan byggnaden som 
demokratisymbol stärkas genom att all-
mänheten skapar nya band och minnen 
genom att komma huset närmre.   

Processionsvägen som delvis begränsas 
av en säkerhetsgräns är en viktig del 
i berättelsen om byggnadens funk-
tion och även om säkerhetsgränsens 
funktion är nödvändig kan sättet den 
hindrar besökarens upplevelse av pro-
cessionsvägen minimeras. 

Detaljeringen är mycket genomarbetad 
och konsekvent och berättar både om 
det stilideal den sprungit ur och den 
omsorg och värdighet som stadshuset 
förlänats. Att byggnaden är intakt som 
allkonstverk är tydligt och utgör ett 
viktigt kulturhistoriskt värde.  

I förvaltandet av stadhusbyggnaden är 
det viktigt att bibehålla dess konstnär-
liga fullständighet. Värdet i byggnadens 
material ligger i dess fullkomlighet och 
inte i dess ursprunglighet. Därför är 
kontinuerliga reparationer av vikt och 
små förändringar och tillägg som av-
viker från byggnadens materialitet och 
formspråk ska undvikas helt.

VISION 

• Byggnaden har fortfarande sin funk-
tion som stadshus.  

• Stadshuset lockar och inbjuder med-
borgarna till aktivitet. De offentliga 
delarna är bevarade och används.  

• Stadshusets centralhall och piazzettan 
är rum för demokratiska möten, samtal 
och evenemang - både vardagliga och 
högtidliga.  

• Byggnaden är och förvaltas som ett 
allkonstverk.  

• Tillägg och förändringar i plats, bygg-
nader och verksamheter är väl avväg-
da, varsamma och motiverade utifrån 
platsens och byggnadernas värde.  

• Förändringar som ej tagit hänsyn till 
identifierade värden, bör på sikt åter-
ställas med hänsyn till dessa.  

• Yttre och inre rumssekvenser som 
bildar processionsväg till sessionssalen 
är förstärkta.

PROBLEMFORMULERING 

• Hur kan upplevelsen av processions-
vägen stärkas samtidigt som säkerhets-
gränsen bibehålls?  

• Hur kan piazzettan göras till en aktiv, 
befolkad, använd, tillgänglig plats som 
läses ihop med stadshuset i sin helhet?  

Allkonstverket i 
framtiden

1
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ÅTERSKAPA RÖRELSEN  

Ursprungligen fanns tanken om en 
rörelse diagonalt genom entréhallen 
till receptionen som låg i hallens bortre 
ände och sedan ta stegen vidare på 
processionsvägen uppför marmortrap-
porna. Idag är denna rörelse bruten på 
grund av säkerhetsgränsen samt att 
receptionen flyttats närmare entrén och 
till motsatt sida av rummet. Det nya 
läget har sina praktiska och nödvändiga 
orsaker i tillskapandet av ett back-office 
och att en flyktväg till säkert utrymme 
görs möjlig. 

För den observante besökaren skvallrar 
entréhallens taklanterniner om att lju-
set tidigare ledde mot ett mål längre in i 
rummet. Att återskapa denna målpunkt 
skulle både återge byggnaden en del av 
sin ursprungliga berättelse och knyta 
samman den med piazzettan. 

För att åstadkomma detta har vi, i vår 
studieuppgift, placerat två tillägg i 
form av kraftiga, cirkulära skivor av vit 
marmor i entréhallen och på Smörtor-
get. I entréhallen placeras skivan i läget 
för den ursprungliga receptionsdisken 
med syftet att stärka processionsvägen 
genom att bli en ny målpunkt. Båda 
tilläggen har en utformning som ska 
kunna bidra till ett mångfunktionellt 
användande. Tilläggen ska exempelvis 
kunna fungera som sittyta, utställ-
ningspodium eller scen för framträdan-
den och tal.   

Säkerhetsgränsen skadar det pe-
dagogiska, samhällshistoriska och 
arkitektoniska värdet i byggnaden då 
processionsvägen inte kan upplevas i 
sin helhet från entréhallen. Att flytta 
säkerhetsgränsen inåt i byggnaden 
skulle dock innebära ännu större 
förvanskningar av dess värden då fler 
avgränsningar i mer svårlösta lägen 
skulle bli nödvändiga. Dock vore en 
omgestaltning som är mer varsam gent-
emot huset önskvärd. 

1: Vy från entrén
2: Situationsplan, a) Stora torget b) receptionen 
c) ursprungligt receptionsläge d) säkerhetsgrän-
sen e) Smörtorget
3: Sektion genom stadshuset, piazzettan och 
Smörtorget
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TILLÄGG I ETT ALLKONSTVERK 

Marmorblocken som utgör skivorna 
har en så homogen yta som möjligt och 
utförs med en tunn vit fog för att ge ett 
monolitiskt intryck. De ger upplevel-
sen av ett i rummet inplacerat objekt 
som balanserar mellan skulptur och 
bruksföremål. Förslaget samverkar 
med den skulpturala volymuppbyggnad 
som är signifikativ för byggnaden såväl 
exteriört som interiört. 

Att utföra skivorna i en kontrasterande 
kulör skulle bryta av den enhetlighet 
och lugn som finns i entréhallens ljusa 
material. Det skulle också skapa en 
oönskad samhörighet med den lösa 
inredningen i svart skinn. Distansen 
mellan golv/mark och marmorskivan 

klargör att det är en självständig del 
som har lagts till i byggnadens helhet.  

Byggnaden har ett sammanhållet 
konstnärligt uttryck, i såväl materialval 
exteriört som interiört, konstruktion, 
inredning och detaljer. Byggnadens 
koncept i både gestaltning och logistik 
är tydligt avläsbar. Föreslagen ge-
staltning inordnar sig i entréhallens 
stillsamma och värdiga karaktär - att 
bryta tvärt emot detta koncept skulle 
innebära att viktiga arkitektoniska 
kvalitéer går förlorade. 

Detaljerna i Nyköpings stadshus är 
robusta och utformade med rejäla 
profiler, den elegans som uppfattas i 
detaljerna läses framförallt i materialet 
och det rena formspråket. Det finns 

en direkthet i detaljernas samman-
sättning, det är tydligt att huset består 
av olika sammansatta element. Detta 
robusta och rena uttryck efterföljs i 
utformningen av tilläggen. Cirkeln 
inordnar sig i byggnadens delvis orga-
niska formspråk men uppträder som en 
egen gestalt. Ren och riktningslös. På 
piazzettan skriver den in sig i granit-
gradängens kurvatur och färdigställer 
gårdsrummets idé genom att läktaren 
får en fokuspunkt – en scen.  

1
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1: Vy från entréhallen mot piazzettan och Smör-
torget
2: Vy mot piazzettan och Smörtorget från öst

genom att sänka ner restaurangens 
uteservering ges även den ursprungliga 
diagonala rörelsen över Smörtorget ny 
tydlighet. 

De ursprungliga intentionerna att 
entréhall, piazzettan och Smörtorget 
skulle utgöra rum för medborgerlig 
samling är idag underutnyttjat och 
genom förslagets förhållandevis enkla 
ingrepp kan dessa intentioner få nytt liv 
och på så sätt stärka grundtankarna i 
byggnadens utformning. 

Ett belysningsprogram för stadshusets 
entré skulle öka orienterbarheten och 
välkomna besökare till huvudentrén. 
Det är viktigt att detta genomförs med 
befintlig byggnad som utgångspunkt 

och att därför åstadkomma en jämn be-
lysning i hela det utvändiga entrérum-
met under sessionssalen. Genom detta 
stärks kopplingen till ytterligare ett 
viktigt offentligt rum, Stora torget. 

Tillägg som utförs i stadshuset bör 
förhålla sig på ett tydligt sätt till den 
ursprungliga byggnaden i sitt form-
språk och materialval, men också vara 
läsbara som tillägg. De ska varken vara 
kontrastskapande eller historiska imi-
tationer, utan utföras för att uppnå ett 
gemensamt utbyte med den befintliga 
byggnaden. Ett tillägg som på samma 
gång särskiljer och inordnar sig i bygg-
nadens karaktär. 

UTE OCH INNE 

Från entréhallen finns en visuell 
koppling från marmorskivan inne till 
marmorskivan ute och ett samband 
framträder som knyter samman de 
publika rummen till en helhet. Vi tror 
att den visuella och psykologiska drag-
ningskraften mellan de två objekten är 
tillräckligt stark för att väcka nyfiken-
het och att fler öppningar i glaspartier-
na är nödvändiga. Det ursprungliga 
dörrpartiet används som passage in och 
ut mellan entréhallen och piazzettan. 

Byggnadens miljöskapande värde med 
sin L-form som ramar in Smörtorget 
och piazzettan som vänder sig mot 
det gamla rådhuset tillvaratas och 

2
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 RESTAURERINGSKONST DEMOKRATINS BYGGNADER

RÅDSTUGAN

Rådhus har uppförts i Sveriges städer 
sedan medeltiden i form av rådstugor. 
Här hade stadens styrelse sitt säte och 
de innehöll även rättssal och arrest. 
Traditionellt placerades rådhuset nära 
kyrkan, två byggnader av hög digni-
tet invid varandra vid stadens torg. 
Ofta var huset helt friliggande, vilket 
för-stärkte den monumentala karaktä-
ren. Det försågs med torn eller tornhuv 
med klocka eller klockor. Tornet gavs 
oftast en mittplacering på taknocken 
eller en bit ner på takfallet mot entrési-
dan, rakt ovanför huvudentrén.

RÅDHUSET

Rådhusen var byggnader med hög 
samhällelig status och deras place-ring 
och utformning markerade detta, 
verksamheten var av central betydelse 
för staden och dess borgare och husens 
placering och utformning var en synlig 
manifestation av detta.            

ARENA FÖR BORGERLIG    

OFFENTLIGHET

1846 infördes näringsfrihet och det 
politiska livet blev starkt samman ätat 
med det sociala umgängeslivet,  er ville 
ha tillträde till beslutsfattandet än vad 
som hade inrymts genom det tidigare 
skråsystemet. Rådhusen tog inspiration 
från medeltiden och blev monumentala 
multibyggnader med  era funktioner 
utöver de förvaltande såsom handels- 
och nöjesfunktioner.                

DEN BREDA DEMOKRATINS BYGGNAD

I och med 1919 års rösträttsreform 
kommer den kommunala verksamheten 
mer angå bredare befolkningslager, inte 
bara de borgerliga skikten. Nu har  er 
rösträtt och är valbara till fullmäktige 
vilket skapar behov av större och mer 
moderna lokaler för sammanträden och 
förvaltning.                 

FÖRVALTNINGSBYGGNADEN

1962 antas kommunblockreformen 
med ny kommunindelning, (den är helt 
ge-nomförd 1974). Kommunhusen (som 
de nu kommer att kallas istället för 
stads-husen med vissa undantag) ut-
formas mer som neutrala och effektiva 
kontorsbyggnader med rum för ytterli-
gare nya mindre hierarkiska arbetssätt 
och ny statushöjande teknik. Placering-
en blir en annan än den traditionella 
intill det främsta torget. Det placeras i 
stället i mitten av kommunen och ham-
nar mer perifert i ortsbildningen.             

FÖRVALTNINGSBYGGNADEN

De stads- och kommunhus som plane-
ras idag har återigen börjat att placera 
sig i centrum eller i resenoder. 

Med en förhöjd säkerhet är byggnader-
na inte längre lika fysiskt tillgängliga 
för allmänheten. Beslutsfattandet har 
blivit osynligt för medborgaren. Därför 
har detta försökt lösas genom att återi-
gen erbjuda offentliga rum i de beslu-
tande rummens sammanhang.                 
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RÅDSTUGAN

Rådhus har uppförts i Sveriges städer 
sedan medeltiden i form av rådstugor. 
Här hade stadens styrelse sitt säte och 
de innehöll även rättssal och arrest. 
Traditionellt placerades rådhuset nära 
kyrkan, två byggnader av hög digni-
tet invid varandra vid stadens torg. 
Ofta var huset helt friliggande, vilket 
för-stärkte den monumentala karaktä-
ren. Det försågs med torn eller tornhuv 
med klocka eller klockor. Tornet gavs 
oftast en mittplacering på taknocken 
eller en bit ner på takfallet mot entrési-
dan, rakt ovanför huvudentrén.

RÅDHUSET

Rådhusen var byggnader med hög 
samhällelig status och deras place-ring 
och utformning markerade detta, 
verksamheten var av central betydelse 
för staden och dess borgare och husens 
placering och utformning var en synlig 
manifestation av detta.            

ARENA FÖR BORGERLIG    

OFFENTLIGHET

1846 infördes näringsfrihet och det 
politiska livet blev starkt samman ätat 
med det sociala umgängeslivet,  er ville 
ha tillträde till beslutsfattandet än vad 
som hade inrymts genom det tidigare 
skråsystemet. Rådhusen tog inspiration 
från medeltiden och blev monumentala 
multibyggnader med  era funktioner 
utöver de förvaltande såsom handels- 
och nöjesfunktioner.                

DEN BREDA DEMOKRATINS BYGGNAD

I och med 1919 års rösträttsreform 
kommer den kommunala verksamheten 
mer angå bredare befolkningslager, inte 
bara de borgerliga skikten. Nu har  er 
rösträtt och är valbara till fullmäktige 
vilket skapar behov av större och mer 
moderna lokaler för sammanträden och 
förvaltning.                 

FÖRVALTNINGSBYGGNADEN

1962 antas kommunblockreformen 
med ny kommunindelning, (den är helt 
ge-nomförd 1974). Kommunhusen (som 
de nu kommer att kallas istället för 
stads-husen med vissa undantag) ut-
formas mer som neutrala och effektiva 
kontorsbyggnader med rum för ytterli-
gare nya mindre hierarkiska arbetssätt 
och ny statushöjande teknik. Placering-
en blir en annan än den traditionella 
intill det främsta torget. Det placeras i 
stället i mitten av kommunen och ham-
nar mer perifert i ortsbildningen.             

FÖRVALTNINGSBYGGNADEN

De stads- och kommunhus som plane-
ras idag har återigen börjat att placera 
sig i centrum eller i resenoder. 

Med en förhöjd säkerhet är byggnader-
na inte längre lika fysiskt tillgängliga 
för allmänheten. Beslutsfattandet har 
blivit osynligt för medborgaren. Därför 
har detta försökt lösas genom att återi-
gen erbjuda offentliga rum i de beslu-
tande rummens sammanhang.                 
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“Staden (…) är icke endast en mekanisk sammanfattning av bostäder, affärsbygg-
nader och fabriker, offentliga byggnader, parker, hamnar, broar, kommunika-
tionsleder och andra element. För att förstå den komplicerade kulturprodukt 
som en stad utgör, måste man betrakta den som en levande, växande organism, 
vars tillkomst och tillväxt båda äro beroende av vissa naturliga förutsättningar. 
Varje försök att på teoretisk väg konstruera och anlägga en storstad misslyckas. 
Man kan likna staden vid en planta, rotad i sin jordmån; den kan vårdas efter 
sin natur, ledas och kanske beskäras; men man kan icke, utan skada för helheten, 
våldföra sig på någon av dess delar.”  

Cyrillus Johansson, Byggnaden och Staden, (1936).

Mjölby gamla stadshus 

1: Mjölby gamla stadshus, huvudentrén

Vid Stora torget i Mjölby sticker det 
gamla stadshuset ut - trots den låga 
skalan och det gula teglet som sam-
manhållande materialpalett. Tornet 
och trappan gör den lilla solitären till 
både landmärke och en lite säregen, 
men vänlig gestalt. Det har en stram 
återhållsamhet med lekfulla infall, som 
en lillgammal typ som gärna slår sig 
i slang med omgivning och besökare.
Huset och dess omgivning var en stor 
satsning för staden och har tack vare 
material- och detaljkvaliteter åldrats 
väl. 

Mjölbys gamla stadshus och centrum-
bebyggelse utgör en helgjuten och väl 
gestaltad arkitektur som än idag upp-
skattas av många.  Arkitekten bakom 
både stadsplan och stadshus, Cyrillus 
Johansson, är en förgrundsgestalt inom 
den svenska arkitekturhistorien. Hans 
tankar om staden såsom beskrivna 
i hans egen bok, med exempel i cita-
tet ovan, finns genomförda i Mjölby. 
Stadshuset byggdes på rekordtid mellan 
1939 – 40 medan centrumbebyggelsen 
med butikslokaler, bostäder och biograf 
ritades av arkitekt Gunnar Påhlman 
och stod klar 1945.

Det gamla stadshuset har idag en något 
undanskymd roll i staden Mjölby trots 
sin tydliga gestalt invid Stora torget och 

stadsparken. Efter bara tre decennier, i 
samband med kommunreformen 1971, 
uppkom behovet av ett större kommun-
hus. Ett nytt stadshus, ritat av arki-
tekt Sten Hummel Gumaelius, och ny 
centrumbebyggelse uppfördes på den 
västra sidan av Svartån, och stadens 
tyngdpunkt försköts. Stora torget upp-
levs idag ha fått en mer perifer roll trots 
dess rumsliga och än idag funktionella 
kvaliteter. 

Det strategiska läget i staden motiverar 
en aktivering i sig självt men det gamla 
stadshuset berättar också om Mjölbys 
historia, näringsliv och demokratiska 
utveckling och rymmer därför en sär-
skilt stor potential i att stärka stadens 
identitet. Husets stora värden behöver 
förstås och tas tillvara och dess berät-
telse och roll i stadens framväxt lyftas 
fram. 

Genom att skapa ett pedagogiskt och 
publikt program för huset och omgiv-
ningen, så kan byggnaden även i framti-
den spela en betydelsefull roll i Mjölby.

Det är en ikonisk byggnad, en verkligt 
instagramvänlig silhuett, som rymmer 
mycket mer än yta, den rymmer konti-
nuitet, ideal och identitet - och kan om 
den kultiveras rätt bli än mer menings-
full för många.
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NYTT STADSHUS FÖR EN NY STAD  

Stadshuset och centrumbebyggelsen är 
en oerhört stor satsning vid just denna 
tid, i mellankrigstiden då det planläggs 
och under kriget då det genomförs. 
Det uppförs efter noga överväganden 
och med stor omsorg, vackra material, 
detaljer och med konstnärliga utsmyck-
ningar som står sig än idag. Tiden 
krävde ansvarsfulla investeringar och 
budgeten för byggandet av stadshuset 
underskreds till och med. “Anslaget till 
byggnadsarbetet har uppgått till 255 
000 kr men kostnaderna ha stannat 
vid omkring 245 000 kr.” skrev Svens-
ka Dagbladet den 6 juli 1940 i samband 
med invigningen. 

Stadshuset och det omgivande stads-
rummet gestaltades i ett samlat grepp 
av arkitekten Cyrillus Johansson. Bygg-
naden utmärks av hans uppfattning om 
stadshustypologins behov av placering, 
synlighet och inslag av traditionella 
medeltida symboler som ett klocktorn. 

Centrumbebyggelsen utmärks av hans 
idéer om stadsplanering där siktlinjer, 
perspektiv och materialitet medvetet 
används för att stödja kopplingen mel-
lan stadsrum, offentliga byggnader och 

rekreativa park- och vattenrum.

Även om traditionen är stark så är Mjöl-
bys gamla stadshus ett tidigt exempel 
på ett arkitektoniskt grepp där stads-
fullmäktigesalen tydligt manifesteras 
i fasad och har plats för åhörare. Ett 
grepp som skulle komma att bli allt mer 
vanligt i senare stadshusbyggen i Sveri-

ge.  I byggnaden inrymdes politikernas 
och tjänstemännens rum, men även 
pastorsexpedition, polislokaler och 
arrest fanns i byggnaden från början. 

SYMBOLBYGGNAD OCH MÖTESPLATS  

Ett stadshus var en viktig satsning när 
en ort utvecklades till stad. Byggnaden 
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1: Flygfoto (1946)
2: Mjölby socken, Storskifte. Karta 
(1770)
3. Perspektiv, Cyrillus Johansson 
(1941)

och dess viktiga offentliga funktion är 
lätt avläsbar och har på så sätt en tydlig 
pedagogisk verkan. Den demokratiska 
tanken manifesteras i arkitekturen 
genom en processionsväg som leder 
besökaren till det viktigaste rummet – 
fullmäktigesalen med åhörarplatser. 

Stadshuset och centrumbebyggelsen 
bär genom arkitekturen berättelsen om 
en offentlig förvaltning i en stad under 
utveckling och har således ett starkt 
symbolvärde och samhällshistoriskt 
värde. I den byggnadsanknutna offent-
liga konsten, bl.a. med lokalt inspirerad 
och tillverkad konstnärlig utsmyckning 
från Mjölbys stolta tradition av intar-
siahantverk, finns höga estetiska och 
kulturella värden.

Mjölbys gamla stadshus och cen-
trumbebyggelse tillmäts idag ett stort 
arkitektoniskt och arkitekturhistoriskt 
värde. Byggnaden och platsen har  med 
dess gestaltning en egen förmåga att 
berätta sin historia. Samtidigt är de 
representativa för Mjölbys och Sveri-
ges historia, samhällsutveckling och 
demokrati under slutet av 1930-talet. 
Utformningen av platsen har ett högt 
arkitekturhistoriskt värde som än idag 

är tydligt läsbara. 

Den gamla stadshusbyggnaden har 
potential att återfå sin roll som en 
viktig symbolbyggnad, samt torget och 
parken som attraktiva och trivsamma 
mötesplatser.

REFORM OCH BYRÅKRATISERING

Huset initieras och byggs efter röst-
rättsreformen 1919 då allmän och 
lika rösträtt infördes för kvinnor och 
män. Den demokratiska utvecklingen 
i Sverige gjorde stora framsteg - vilket 
också innebar omfattande förändringar 
på kommunal nivå. I och med röst-
rättsreformen kom den kommunala 
verksamheten att angå ett bredare 
befolkningslager, inte bara de borgerli-
ga skikten. Nu börjar ett demokratiskt 
politiskt liv att utvecklas i kommuner-
na, och partierna på riksnivå sätter 
under 1930-talet igång med att utveckla 
lokala organisationer. 

Eftersom rösträttsreformen innebar 
att fler fick rösträtt och fler var valbara 
till fullmäktige förändrades även de 
enskilda fullmäktigeförsamlingarna i 
storlek och det uppstår behov av större 
och mer moderna lokaler för samman-

träden. Den socialpolitiska expansionen 
innebär samtidigt att samhället tar över 
ansvar från enskilda för att förverkliga 
välfärdsidéer. Kommunernas ökade 
åtaganden innebär att förvaltning och 
administration expanderar vilket i sin 
tur kräver fler anställda som behöver 
goda och representativa arbetslokaler. 
Från och med 1935 och framåt byggs 
därför många nya stadshus i Sverige 
som kan rymma både politik och för-
valtning.  

TRANSFORMATION

Byggnaden var i bruk som stadshus 
fram till att det nya stadshuset, på 
andra sidan Svartån, invigdes 1970. 
Därefter har den använts av olika 
kontorsverksamheter, både kommu-
nala och privata och används idag till 
största delen av Östgötatrafikens sam-
bandscentral.
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STADSHUSTYPOLOGI - SPECIFIKA ATTRIBUT

1: Central placering
2: Åhörarplats
3: Relation till maktfunktioner i staden
4: Markerad entré
5: Symbolfunktion manifesterad i fasad
6: Lokal förankring
7: Detaljering

  8: Processionsväg
  9: Multifunktion
10: Upphöjd
11: Plats/torg
12: Historisk koppling
13: Friliggande
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1984 gjordes en byggnadshistorisk 
inventering där det gamla stadshuset 
klassificerades med klass 1A, vilket står 
för ett stort kultur- och miljömässigt 
värde. Den omkringliggande bebyg-
gelsen kring torget gavs klass M för 
miljömässigt värde. 

Stadshusets exteriör och centrumbe-
byggelsen kring Stora Torget har även 
ett visst lagskydd genom detaljplane-
bestämmelser. De ändringar som skett 
interiört, åtminstone i Stadshuset men 
kanske även i butiks-, restaurang- och 
biograflokaler, visar på att det finns ett 
starkt behov av att upprätta en vård-
plan för både interiörer och exteriörer 
som bygger på nu identifierade värden.

KVARNBYN 

Mjölbys anor går tillbaka till 1100-talet 
och kvarndriften kring Svartån. Kyrkan 
mitt i byn invigs 1775 och Kyrktorget, 
ett mindre stensatt torg, låg intill. I 
slutet på 1800-talet kommer järnvägen 
och orten utvecklas till en knutpunkt 
samtidigt som den industrialiseras. 
Mjölby får stadsrättigheter 1920 och går 
därmed från att ha varit ett stadssam-
hälle till att bli stad. Kommunalhuset, 
som sedan 1893 var inhyst i Söder-
gårdens mangårdsbyggnad, upphöjs 
samtidigt till stadshus.

Parallellt intill järnvägen, på platsen för 
den kommande centrumbebyggelsen, 
fanns på denna tid en ojämn gräsbe-
klädd yta kallad kovallen som bland 
annat användes till kreatursmarknad. 

I kvarnbyn centrerade allt kring 
Svartån som gav kraft till kvarnarna 
och mat på bordet. Ån var även källa till 
andra näringar, bl a bedrevs pärlfiske 
fram till 1930-talet. I staden fick ån en 
mer rekreativ funktion i och med mötet 
med stadsparken.  

NY STADSPLAN OCH TÄVLINGEN OM 
ETT NYTT STADSHUS 

Efterhand som Mjölby växte uppstod 
behov och önskan om att ha ett stads-
hus som var byggt för funktionen. 

I januari 1937 beslöt kommunfullmäk-
tige att erbjuda Kungl. Tekniska Hög-
skolans elever, under professor Gunnar 
Asplunds ledning, att ta fram idéskisser 
på ett nytt stadshus. Förslagen, till 
största del i funktionalistisk stil, visade 
sig bli dyra att förverkliga. Programmet 
krymptes, bland annat ströks brandsta-
tion och en större hörsal bort. 

Studenternas skisser utgjorde diskus-
sionsunderlag men den viktiga upp-
giften krävde en kvalificerad arkitekt.  
Stadsarkitekten i Tranås, Johannes 
Dahl, fick i uppdrag att utarbeta ett för-
slag, vilket man efter granskning dock 
ytterligare ansåg sig tvungen att banta. 
Lokalpolitikerna i Mjölbys byggnads-
kommitté kände till stadshusprojektet 
i Ludvika, som Cyrillus Johansson i sin 
roll som stadsarkitekt hade ritat, och 
imponerades av det. 

Det beslöts att utlysa en tävling där de 
båda arkitekterna Johannes Dahl och 
Cyrillus Johansson bjöds in att lämna 
förslag för både ny stadsplan och nytt 
stadshus. 

Cyrillus Johanssons förslag utgick 

delvis från kyrkan, delvis från Svartån. 
Mittemot kyrkan placerades ett af-
färshus i tre våningar som passades in 
på torget parallellt med kyrkan, och 
på så vis fick torget en asymmetrisk 
form. Stadshusets huvudentré riktar 
sig lite okonventionellt mot parken och 
Svartån istället för mot torget och kyr-
kan. Han placerade arbetsrummen 

1: Stora torget, vy från kyrktornet 
(1961)
2: Mjölby gamla stadshus, huvudentré, 
fasad mot väster och Svartån (2007)



RESTAURERINGSKONST DEMOKRATINS BYGGNADER

med utsikt över det rekreativa park- och 
vattenrummet. 

För att avgöra tävlingen togs hjälp av 
Norrköpings stadsarkitekt Kurt von 
Schmalensee. Han hävdade att Dahls 
förslag saknade nödvändig monumen-
talitet, men att Cyrillus Johanssons 
förslag var mycket väl studerat ur 
plansynpunkt. Dock hade han syn-
punkter på den monumentala trappan 
och klocktornet, vilka han tyckte var 
obalanserade på byggnadskroppen, 
synpunkter som dock inte föranledde 
några förändringar av den slutgiltiga 
utformningen.

Cyrillus Johansson arbetade gärna 
med tegel som byggnadsmaterial i sina 
projekt, det var rationellt, robust och 
effektivt och han utvecklade tegelbygg-
nadskonsten med mönstermurning och 

att även inrymma konstnärliga ut-
smyckningar. Han var mycket modern i 
sin humanism vilket ses i hans omsorg 
om goda arbetslokaler och förståelse för 
den komplexa och levande staden. 

Förslaget till stadsplan är typisk för 
Cyrillus Johansson i det sätt han 
medvetet arbetade med perspektiv, 
siktlinjer och inramningar, materialitet 
och de små detaljernas betydelse för 
helheten. Genom att medvetet förhålla 
sig till Svartån har Cyrillus Johansson 
kommit att framhäva och förtydliga åns 
betydelse för Mjölby.

Den nya stadsplanen fastställdes i 
juni 1939 och bara några dagar senare 
började stadshuset att byggas för att stå 
klart och invigas ett år senare, den 5 
juni 1940.

LEVANDE, VÄXANDE ORGANISM

Cyrillus Johansson hade en idé om tor-
get som ett rum i staden med markbe-
läggningen som dess golv och fasaderna 
som dess väggar. Än idag finns en stark 
arkitektonisk upplevelse av centrum-
bebyggelsen och de offentliga platserna 
kring Stora torget som med sin skala, 
sina enhetliga material och harmoniska 
proportioner inrymmer en blandning 

1: Fasaddetalj skylt i centrumbebyggelsen
2: Magasinsgatan
3. Stora Torget, med gamla stadshuset till  
höger i bild
4. Biografen
5. Fasaddetalj affärslokal i centrumbebyg-
gelsen
6. Nedan: Sektion öst-väst, i det gamla 
stadshusets centralaxel
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av funktioner, lokaler och livsrum för 
människor. Den slutgiltiga utformning-
en av de omkringliggande affärs- och 
bostadshusen (inklusive biografen) kom 
att ritas av den tillförordnade stads-
arkitekten i Mjölby - Gunnar Påhlman 
och är i sin helhet välbevarat.

Torgets funktion och roll som samlings- 
och marknadsplats har också en histo-
risk koppling till platsens användning. 

De miljöskapande värdena i torg och 
park har en social potential. Med rela-
tivt små medel är det möjligt att hitta 
tillbaka till den ursprungliga intentio-
nen, omformulerad på ett nutida sätt, 
vilket skulle tillföra stora värden.

Torget används för parkering men även 
till viss del för torghandel. I byggnader-
nas bottenvåningar finns butikslokaler, 
bank och biograf kvar men riskerar 

en butiksdöd eftersom de ligger vid 
sidan av det nya centrumet och delvis 
utanför en naturlig rörelseriktning 
genom staden och mot tågstationen. 
Markbeläggningen i direkt anslutning 
till stadshuset var från början mönster-
lagd, likt en fiskbensparkett eller matta 
som byggnaden stod på. Smågatstenen 
är ursprunglig. 

I ursprungligt förslag hade stadsparken 
en utbredning med tydliga avgräns
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ningar och med en centralaxel från 
stadshuset till Svartån. Idag fortsätter 
stadsparken på båda sidorna av ån i ett 
längre stråk mot det nya stadshuset och 
centrumet och parken är avgränsad mot 
torget genom en lång häck. Torget och 
stadsparken är idag underutnyttjade, 
men har potential för sociala samman-
komster och rekreation.

PROCESSIONSVÄGEN 

Processionsvägen leder från en-
tréplatsen, uppför trappan, in och 
upp igenom huset - där inredningen 
får en allt högtidligare utformning ju 
närmre stadsfullmäktigesalen man 
kommer - och avslutas på en balkong 
med utsikt över torget och kyrkan. Den 
interiöra byggnadsanknutna offentliga 

konsten är placerad just utmed denna 
procession med muralmålningen i 
trapphuset, intarsiadörrarna i förrum-
met och kvarnhjulssymbolen av brons 
som dekor i trappans räcke. Översta 
våningsplanet är högre än de övriga 
våningar och fönsterna är något större 
men med samma proportioner som i 
övriga våningsplan. I stadsfullmäktige-
salen är rumshöjden ännu högre, den 
bryter igenom vindsbjälklaget och har 
en dekorativ undertaksutformning och 
en magnifik takkrona. Här har tidigare 
också funnits en porträttsamling med 
Mjölbys styrande politiker. 

Processionsvägen har ett arkitektoniskt 
värde men är också viktig för att förstå 
stadsrummet och funktionen stads-
hus. Den “dominerande fritrappan” tar 

plats i stadsrummet, ställer sig direkt 
på trottoaren och bjuder in till bygg-
naden. Trappan förstärker byggnadens 
monumentalitet och har en tydlig 
riktning och slutmål. Samtidigt som det 
kräver ett medvetet val av besökaren 
att gå upp för trappan symboliserar 
den tillgängligheten till maktens rum. 
Dess svängda nederdel är festlig och 
representativ, inbjudande och värdig 
en offentlig byggnad som angår alla i 
staden. Entrén markeras med en skulp-
tural tegelomfattning.

SOLITÄREN

I beskrivningen till tävlingsförslaget 
formulerar Cyrillus Johansson sina 
övervägningar kring gestaltningen 

1. Processionsvägen, plandiagram
2. Processionsvägen, sektion
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1:Fiskbensmönstad markbeläggning 
kring stadshuset. (Foto dat. 1961).

bland annat med att “...det har synts 
naturligt att ... utforma detsamma 
[stadshuset] som en sluten central 
byggnadskropp, fristående och synlig 
från alla håll. Därvid har anknytning 
i viss mån gjorts till gamla traditioner 
för svenska rådhus.” Cyrillus Johansson 
kritiserades av sina samtida kollegor för 
vad som ansågs vara ett otidensenligt 
formspråk och fick till tider försvara 
sin ställning som arkitekt. I tidskrif-
ten Byggnadsvärlden skriver Cyrillus 
Johansson 1939 att: “Naturligtvis är 
jag ej så romantisk, att jag yrkar på en 
återgång till gamla former. Moderna 
fordringar på ljus och luft måste till-
fredsställas, men detta kan ske, utan att 
man förbiser de psykologiska faktorer, 
som skapa trevnadsvärdena i en stad. 
Låt oss sträva efter enkelhet och reda i 
byggnadsformerna och för enhetlighet 
och sammanhang i bebyggelsen!”  

Cyrillus Johansson knyter tydligt an till 
en idé om stadshuset som byggnadsty-
pologi, där stadshuset efter medeltida 
förebilder placerar sig näst kyrkan med 
den kyrkliga makten och den profana 
makten sida vid sida. Den traditio-
nella stadshussymboliken i form av 

torn, klockspel och urtavla var viktiga 
gestaltningsprinciper för honom. Som 
städernas forna rådhus inrymmer 
även Mjölby stadshus från början flera 
funktioner – kommunfullmäktige, po-
lishus, pastorsexpedition – vilka tydligt 
avspeglar sig i fasaden. 

Byggnaden följer klassicistiska princi-
per om hierarki och balans till vilket 
adderas ett modernistiskt formspråk av 
asymmetriskt placerade, friare formele-
ment i form av torgentré, skärmtak, 
bågformad dörr på söderfasaden och 
balkonger.  Konstruktionen är fullmu-
rar i gult tegel på en granitsockel vilka 
bär upp ett sadeltak med en subtilt ut-
svängd takfot, ett för Cyrillus Johans-
son återkommande stilgrepp. Kring den 
monumentala fritrappan av blocksteg i 
natursten ordnar sig byggnadens föns-
ter symmetriskt i tre fullhöga våningar. 
Fönsterna är helt kvadratiska med två 
fönsterlufter vardera med mittspröjs. 
De har omfattningar av trä som ger en 
tydlig karaktär - och som också är ett 
typiskt formelement för arkitekten.

För att ytterligare förstärka bilden av 
stadshuset pryds fasaden med olika 
symboltunga element. Det är stads-

vapnet i tegelrelief, klocktornet med 
sitt klockspel, den tydligt markerade 
huvudentrén med mönstermurad te-
gelomfattning. 

Stadsfullmäktigesalen accentueras ut-
vändigt på byggnadens norra gavel som 
vetter mot torget och kyrkan med en 
långsmal balkong med tunna pinnräck-
en i rödmålat smide. På samma fasad 
syns stadsvapnet skulpterat i teglet, i 
övrigt finns inga skyltar på byggnaden.
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ANALYS STADSHUSETS URSPRUNGLIGA FLERFUNKTIONALITET

PolisstationPolisstation

Polisstation, i fasad avtecknade element som är Polisstation, i fasad avtecknade element som är 
viktiga för förståelsen av byggnadens funktionerviktiga för förståelsen av byggnadens funktioner

PastorsexpeditionPastorsexpedition

Pastorsexpedition, i fasad avtecknade element Pastorsexpedition, i fasad avtecknade element 
som är viktiga för förståelsen av byggnadens som är viktiga för förståelsen av byggnadens 
funktionerfunktioner

StadshusStadshus

Stadshus, i fasad avtecknade element som är Stadshus, i fasad avtecknade element som är 
viktiga för förståelsen av byggnadens funktionerviktiga för förståelsen av byggnadens funktioner

PubliktPublikt

FÖRKLARINGAR

FLERFUNKTIONALITET OCH FÖRÄND-
RING 

Till skillnad från stadshusets exteriör, 
som i stort inte har förändrats sedan 
uppförandet, har byggnaden interiört 
genomgått flera förändringar som på 
sikt bör återställas för att byggnaden 
ska komma till sin fulla rätt. Föränd-
ringar har främst gjorts i samband med 
att verksamheterna har ändrats och då 
efter de nya behov och byggkrav som 
har funnits.  

Många av de ursprungliga större rum-
men har delats upp i mindre. Invändiga 
glaspartier har rivits och ersatts av nya 
glaspartier som inte är lika höga, vilket 
drastiskt försämrar ljusföringen i de 
viktiga rummen kring centraltrapp-
huset. Detta har i sin tur betydelse för 
upplevelsen av den ursprungliga mer 
högtidliga “processionsvägen” och den 
byggnadsanknutna offentliga konsten.

I mitten av 1980-talet togs ett större 
grepp om byggnaden som innebar 
tillgänglighetsanpassning med ny 
utvändig ramp, installation av hiss i 
trapphallen och RWC-toalett på botten-
våningen. Byggnaden fick ny ventilation 
och fläktrummet placerades på vinds-

våningen. 2014 görs ytterligare föränd-
ringar av ventilationssystemet och nya 
innertak tillkommer i alla rum, rums-
höjden har därmed sänkts till en nivå 
under fönstrens överkant. RWC-toalett 
tillkommer på fler våningar. En ny stege 
på gavelfasaden mot norr för utrym-
ning har tillkommit. 

Källarvåningen innehåller tidigare 
skyddsrum och nåddes (en tid) även ut-
ifrån via en trappa intill södra fasaden. 
Idag finns här förråd.

Bottenvåningen hade två mindre en-
tréer och disponerades från början till 
största del av pastorsexpedition och po-
lisstation. Pastorsexpeditionen nåddes 
genom den östra entrén och låg i husets 
norra del, mot torget och kyrkan. 
Entrén används idag som byggnadens 
huvudentré och är tillgänglighetsan-
passad med en utvändig ramp. 

Polisens lokaler nåddes via den södra 
entrén, som idag är igensatt från insi-
dan men vars dörr finns kvar i fasaden. 
Avdelningens moderna faciliteter med 
två WC, dusch och torkrum verkar ha 
imponerat på den samlade presskåren, 
som i samband med invigningen av 
stadshuset besökte lokalerna. I slutet av 

1950-talet, då polis och arrest lämnade 
lokalerna, byggdes de fyra arrestcel-
lerna om till kontor vilket innebar att 
de fyra cellfönsterna i fasad mot öster 
ersattes av två större fönster, i utform-
ning lika övriga fönster. 

Pastorsexpeditionen, där för övrigt 
kristidsnämnden tillfälligt inhystes, 
omfattade expeditionsrum, väntrum, 
kyrkoherdens ämbetsrum och arkiv. 
Kyrkoherdens ämbetsrum dominera-
des av möbler i träslaget bubinga och 
gröna textilier. Det stora expeditions-
rummet har krönts av en takmålning 
av AB Mjölby intarsias konstnärliga 
ledare Birger Ekman. Signaturen Masi, 
Östgöta Correspondenten beskriver 
den i en tidningsartikel i samband med 
invigningen: “Mot takets gråblå ljusa 
ton står en lätt och luftig slinga i vitt 
och rost, något skuggad i grått. Sling-
an sammanbinder fyra figurgrupper i 
frisay [grisay/grisaille vår anm.], som, 
räknat från ingångsdörren runt salen 
mot höger, symboliserar barmhärtig-
het, fred, kärlek och tro”. Takmålningen 
är idag borta, övermålad eller dold av 
innertaken som tillkom senare.  

Mellanvåningen upptogs av stadens 

V

V

V
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ANALYS BYGGNADSFÖRÄNDRINGAR

Föregående uppslag med detaljer från ö.t.v:
Exteriör: Tegelfasad, entrédörr fd. polisstation, 
skärmtak östra entrén, stuprörsdekor, fönster, 
skulptur i klocktorn, fönsteromfattning av trä, 
balkong i borgmästarens rum, tegelomfattning 
huvudentré. Interiör: detalj av pardörr med 
intarsia, intarsia, intarsia, trappa, kolmårdsmar-
mor i fönsterbänkar och golv, väggmålning i 
trapphus, trappräcke, träparkettgolv, trätrycke 
intarsiadörr.  

drätsel (ekonomiförvaltning) och 
nås direkt via den utvändiga trappan 
på byggnadens västra fasad. Direkt 
innanför entrén ligger trapphallen och 
här möttes man av kontorsskrivarens 
glaslucka. 

Den svängda trappan går från källarvå-
ningen och upp till tredje våningen. En 
hiss har senare tillkommit i den öppna 
trappspindeln och delar av trappans 
räcke har tagits bort, det är en stor för-
ändring av den viktiga “processionsvä-
gen”, där muralmålningen också skyms 
och ej längre kan betraktas på avstånd. 

På våningsplanet finns de flesta kon-
torsrum och mindre sammanträdesrum 
men även lunchrum och arkiv. Borg-
mästarens tjänsterum var det största 
kontorsrummet, men har idag delats av. 
Rummet utformades med stor omsorg 
- med möbler i sapelimahogny och ask 
och en mindre balkong mot väster som 
visar rummets placering i fasad. 

Andra förändringar är nytt vindfång 
och avdelande vägg mellan vestibul och 
trapphall.

Den övre våningen dominerades av 
stadsfullmäktiges respektive drätsel-

kammarens sessionssalar men även 
stadsingenjörens expedition, byggnads-
nämndens arkiv och ritkontor inrym-
des här. 

Förändringar på det översta vånings-
planet omfattar bland annat delning av 
större kontorsrum till mindre, däri-
bland har drätselkammarens sessions-
sal delats i två kontorsrum. Golven 
täcks av nya heltäckningsmattor och 
stadsfullmäktigesalens höga rumshöjd 
kan inte längre upplevas pga inhängda 
akustikplattor och installationer. 

Från trapphallen når man ett förrum 
till sessionssalarna. Väggarna hade 
från början en ton i ljusockra och möb-
ler tillverkade i alm. De tre intarsia-
dörrpartierna och en öppen spis pryder 
fortfarande idag förrummet och bidrar 
till upplevelsen av ett välkomnande och 
ombonat rum. 

Förrummet har inretts med ett pentry 
längs med ena väggen och det ur-
sprungliga möblemanget finns inte 
kvar. Skorstenen har invändigt rivits 
och den öppna spisen i förrummet har 
plomberats.

Stadsfullmäktiges sessionssal hade den 

mest påkostade inredningen i stadshu-
set. Salen hade fasta åhörarplatser på 
ett upphöjt podium och ett hästskofor-
mat bord i riojakaranda och konwood. I 
samma träslag är presidiebordet tillver-
kat i vilket även Mjölbys stadsvapen var 
infällt i intarsia. 

På vindsplanet har fyra takfönster på 
takfallet åt öster tillkommit.

På sikt kan man med fördel söka 
återskapa de kvaliteter som försvunnit.  
Vid framtida förändringar eller andra 
användningar är det därför av vikt att 
förstå och beakta de värden som finns 
och har funnits. Förhållningssättet 
att jobba med “husets DNA” är en bra 
metod!

ANALYS BYGGNADSFÖRÄNDRINGAR
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KULTIVERING   

1. VÅRDPROGRAM

Det föreligger ett underhållsbehov, 
både exteriört och interiört. Bl a annat 
behöver putsen på sidorna av den 
utvändiga ”fritrappan” åtgärdas och om 
möjligt restaureras till ursprungligt ut-
seende i tegel. En undersökning av om 
takmålningen, eller spår av den, finns 
kvar under innertaken i den tidigare 
pastorsexpeditionen på bottenvåningen 
är önskvärd. Senare tillkomna invän-
diga glaspartier bör på sikt ersättas av 
partier lika ursprungliga för att rekon-
struera upplevelsen av både ljus, rum 
och konst. De sänkta rumshöjderna kan 
med fördel ifrågasättas.

Med stöd av ett vårdprogram kan de 
nödvändiga åtgärderna göras var-
samt och hållbart, i samklang med de 
kulturhistoriska värdena som också 
har betydelser för ekonomi och fast-
ighetsvärden. Ett sådant dokument är 
en förutsättning för att strategiskt och 
långsiktigt förvalta de kvaliteter och 
värden som finns, att förädla dem - och 
att på sikt återställa de kvaliteter som 
gått förlorade eller försvagats. Vi vill 
framhålla att ett vårdprogram tas fram 
snarast både för stadshusbyggnaden 
och centrumbebyggelsen intill. 

Nuvarande lagskydd räcker inte. Stads-
husets exteriör och centrumbebyg-
gelsen kring Stora Torget har ett visst 
lagskydd genom detaljplanebestämmel-
ser. De ändringar som skett interiört 
i det gamla stadshuset visar på att det 
finns ett starkt behov av att upprätta en 
vårdplan för både interiör och exteriör 
som bygger på nu identifierade vär-
den då de inte verkar ha beaktats helt 
hittills. Detaljplanebestämmelserna är 
inte nog för att ge vägledning i detta, ett 
vårdprogram kompletterar lagskyddet 
för att bättre täcka in helheten. 

Möjliga framtida användningar kan tas 
med i en vårdplan. En publik funktion 
kan t ex motivera återställandet av vik-
tiga rum som ligger i linje med de stora 
värden som finns både interiört och 

RESTAURERINGSKONST DEMOKRATINS BYGGNADER

1. TorgNärmast stadshuset rekon-

strueras den ursprungliga  skbens-
mönstrade markbeläggningen. Den 
ursprungliga smågatstenen ligger 
kvar men höjs delvis upp och senare 
tillkomna kantstenar och betongplattor 
ersätts med smågatsten i samma nivå 
där parkerings ckor tas bort för att ge 
rum åt mer torghandel och event i en 
större sammanhängande yta. Genom 
en enhetlig markbeläggning som jämnar 
ut nivåer skapas en starkare koppling 
mellan huset och parken/axeln ned mot 
vattnet. Torget förstärker även riktning 
och rum mot kyrkan. En yta för stadsliv 
i stadens centrum som uppmuntrar till 

möte, handel och nöje.

1. BryggaBryggan i centralaxeln 
förlänger perspektivet och förstärker 
Cyrillus Johanssons ursprungliga idé 
att knyta kontakten med huset, vattnet, 
parken och axlarna i staden. Vi vill med 
bryggan befästa den långa siktlinjen 
som  nns i vad vi uppfattar av Cyrillus 
ursprungliga skiss av parken och hans 
perspektiv med båt förtöjd vid stranden. 
Den cirkulära formen leder rörelsen och 
vänder blicken, tillbaka upp mot det 

gamla stadshuset.  

1. ParkentréDär den be ntliga 
häcken bryts upp för en entré till stads-
parken, placeras ”grindstolpar” / lyktor. 
De mönster muras och fungerar som 
lanternor. Stolparna förtydligar entrén till 
parken och stärker processionsvägen 

utifrån och in i huset. 

1. Exempel på process - diagram
2. Gestaltningsförslag - det offentliga 
rummets golv
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exteriört. Huset har - genom sin pla-
cering och sin arkitektur -  en offentlig 
karaktär som motiverar en mer publik 
användning även i framtiden.

2. BERÄTTELSEN

Informationsskyltar

Skyltar som berättar historien om 
Mjölby och stadshuset som symbol för 
stadens tillblivelse placeras ut. Pro-
grammet innehåller såväl historia om 
Mjölbys demokratiska och samhälleliga 
utveckling som mer anekdotiska berät-
telser om vad som hänt och funnits på 
platsen. Innehållet, dvs skyltplatser och 
berättelser, är av största vikt, kanske 
detta kan tas fram tillsammans med 

hembygdsförening, skolor eller annat 
för lokal förankring och demokratisk 
dialog. Utformningen av skyltarna bör 
noga gestaltas, och kan tas fram genom 
en intresseväckande tävling. 

Öppet hus

Det är viktigt att stadshusets inre logik 
även på sikt kan förstås och användas 
av brukare och andra intressenter. Vi 
föreslår att husets interiör ska komma 
fler till del, t ex att ha visningar för all-
mänheten eller genom ”öppet hus”.  

3. DE OFFENTLIGA RUMMEN

Golvet 

Markbeläggningen närmast stadshuset 

var ursprungligen mönsterlagd, likt en 
interiör fiskbensparkett som vi föreslår 
att man rekonstruerar.

Den ursprungliga smågatstenen på 
torg och körbanor blir kvar men höjs 
upp tilll samma nivå för en större 
sammanhängande yta. Genom en 
enhetlig markbeläggning som jämnar 
ut nivåer skapas en starkare koppling 
mellan huset och parken/axeln ned mot 
vattnet. Torget förstärker även riktning 
och rum mot kyrkan. En yta för stadsliv 
i stadens centrum som uppmuntrar till 
möte, handel och nöje. Detta förstärker 
Cyrillus Johanssons idé om torget som 
golvet och fasaderna som väggarna, att 
behandla stadsrummen som om de vore 
invändiga rum. 
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Bänken 

En lång bänkstruktur i sluttningen de-
finierar parkrummet i linje med bygg-
naden på torget intill stadshuset. Detta 
med inspiration av Cyrillus Johansson 
originalskiss av parken som aldrig blev 
förverkligad. Den ramar in, skapar 
riktning och blir en påminnelse om den 
större tanken om staden. Parkbänken 
är låg och uppbruten och utförs i sam-
ma gula tegel och mönstermurning som 
övriga tillägg.  

4. CENTRALAXELN

Bryggan 

Bryggan i centralaxeln förlänger 
perspektivet och förstärker Cyrillus 
Johanssons ursprungliga idé att knyta 
kontakten med huset, vattnet, parken 
och axlarna i staden. Den befäster den 
långa siktlinjen och binder samman 
parkytorna på ömse sidor om Svartån. 
Bryggan ger plats för kontemplation 
och den cirkulära formen leder rörelsen 
och vänder blicken tillbaka upp mot 
stadshuset.

Paviljongen 

Vid vattnet, placeras en skulptural 
paviljong i genombrutet tegel. Den står 
i centralaxeln och är öppen i alla sidor 
med en kvadratisk öppning som  ramar 
in huset. Teglet var ett material som 
präglade Cyrillus Johanssons arkitek-
tur och det genombrutna mönstret är 
också en blinkning till hans använd-
ning av tegelornamentik. Detta ger 
strukturen en gestalt även nattetid då 
den upplyst fungerar som en lykta i 
parken. 

Lanternor 

Idag är parken avgränsad mot torget 
genom en lång häck. För att bjuda 
in till parken tas häcken bort och en 
trappa leder nerför den branta delen av 
parken. Entrén accentueras med grind-
stolpar som lika paviljongen fungerar 
som lanternor i mörkret. Stolparna 
understryker centralaxeln och stärker 

1

2

3

4

1. Vårdplan
2. Berättelsen
3. Golvet
4. Centralaxeln
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processionsvägen utifrån och in i huset.

FORTSÄTTNING FÖLJER

Mjölbys gamla stadshus och centrum-
bebyggelse utgör en helgjuten och väl 
gestaltad miljö. 

Genom de undersökningar vi gjort, och 
i dialog med arkitekturen, har vi lärt 
oss mycket om Mjölby och Sverige - sär-
skilt om mellankrigstiden, men också 
om dåtid och nutid och demokratins 
utveckling. 

Vi önskar med våra idéförslag väcka 
nyfikenhet och intresse för att framåt 
kultivera och använda detta arv. 

Vi pekar med små tillägg på huset som 
symbol och stora potential att förmed-
la och berätta en historia. Tanken är 
också att aktivera kontakten med ån, 
parken och torget för att  utveckla sta-
dens centrum som social motor och ett 
stadsliv med fokus på rekreation, nöje, 
trygghet, jämlikhet och demokrati. 

Med sin processionsväg och typiska 
stadshustypologi berättar den lilla 
gestalten om kvarnbyn som blev en 
stad men också om hur demokratin 
växer fram i Sverige. Husets placering,  
gedigna material, fina hantverk och att 
man anlitade en av landets då främsta 
arkitekter skvallrar om hur högt det 
värderades.

Över Mjölby gamla stadshus finns ett 
mått av cermoniell högtidlighet som 
har sin plats även i dagens samhälle.

Om arkitekt Cyrillus Johansson liknade 
staden vid en växande organism är det 
nu dags att gödsla lite runt det gamla 
stadshuset.  I ett första skede kan stads-
huset manifesteras genom en vackrare 
och mer omhändertagande omgivning. 

I framtiden skulle huset också kunna få 
en mer publik funktion, än mer öppen 
än ett stadshus kan vara idag, och 
blomma ut i sin fulla potential. 

1: Gestaltningsförslag, bänk
2. Gestaltningsförslag, brygga
3. Gestaltningsförslag, paviljong
4. Gestaltningsförslag, lanternor
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stora linjer. Svenska Dagbladet, 14/1 1945 

Daghem i lantlig miljö. Svenska Dagbladet 5/5 
1947

Ljungsbro kommunhus och bibliotek

Generaldirektör inledde kritiken i Ljungsbrode-
batt om daghemmen. Dagens Nyheter, 20/3 1949

Hur få kvinnorna att trivas i industrin? Svenska 
Dagbladet, 23/9 1945

Kvinnor och choklad dominerar i Ljungsbro – 
Goda sociala projekt men dåliga löner. Arbetar-
tidningen 13/1 1947

Sveriges finaste daghem har byggts i Ljungsbro. 
Svenska Dagbladet, 20/3 1949

Yrkesarbetande mamma ansåg daghem bättre än 
egna hemmet. Aftonbladet, 20/3 1949

ELEKTRONISKA KÄLLOR  

En gång var Ljungsbro hela Sveriges förebild. 
Tillgänglig på internet: https://corren.se/bo-
stad/en-gang-var-ljungsbro-hela-sveriges-fore-
bild-4977497.aspx

Översiktsplan Ljungsbro och Berg, beslutad av 
kommunfullmäktige 2015. Tillgänglig på internet: 
https://www.linkoping.se/stadsplanering-och-tra-
fik/oversiktsplanering/oversiktsplaner---antagna/
fordjupade-oversiktsplaner/ljungsbro-och-berg--
-oversiktsplan/

Cloetta – ett folkhem på marknadens villkor. 
Tillgänglig på internet: https://www.foretagskal-
lan.se/foretagskallan-nyheter/lektionsmaterial/
folkhem-pa-marknadens-villkor-ljungsbro/

OTRYCKTA KÄLLOR 

Linköpings stadsarkiv:

Kapsel med ritningar, mötesprotokoll, räken-
skaper, korrespondens etc. rörande Ljungsbro 
kommunalhus

Ljungsbro bibliotek:

Klippbok med tidningsurklipp (information 
om fullständiga datum och tidningar saknas).

Informanter:

Intervju med Alexandru Babos, stadsantikva-
rie Linköpings kommun, mars 2020

Intervju med Patricia Blaker, fastighetsförval-
tare Lejonfastigheter, sep 2019, jan 2020.

Intervju med Marie Hagsten, byggnadsanti-
kvarie, mars 2020.

BILDER 

Bilder och ritningar har, om ej annat anges, foto-
graferats eller tecknats av texternas författare. 

Följande har hämtats från andra källor:

s. 34

1. Via Facebookgruppen Ljungsbro Visit, publ-
icerad 31 aug 2018. Bearbetad av artikelför-
fattarna

s. 37

2. (6) Arkitektur- och designcentrum, via digtalt-
museum.se. Bearbetad av artikelförfattarna. 
(Licens: Fritt från kända upphovsrättsliga 
restriktioner – Public Domain Mark (PDM))

3. (7) Östergötlands museum. Fotograf: Sten-
hardt, Karl Johan. 1938. (Licens: Fritt från 
kända upphovsrättsliga restriktioner – Public 
Domain Mark (PDM))

4. (8) Ur Boken om Ljungsbro. Bilden är besku-
ren.

s. 39

(9) Okänd fotograf, Cloettas företagsarkiv.

5. (10) Okänt, äldre vykort.

6. (11) Okänd upphovsman, Cloettas företags-
arkiv.

7. (12) Ur Hur Cloetta blir det rätta. 

8. (13) Ur Thebroma cacao: utgiven i anledning 
av Cloettas 75-årsjubileum.

9. (14) Ur Hur Cloetta blir det rätta. 
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TRYCKTA KÄLLOR 

Almqvist, Torbjörn, Johansson, Hjördis & Simons-
son, Lena (1979). Vad folket byggde: ett utkast 
till folkrörelsernas byggnadshistoria. 2. uppl. 
Stockholm: Sveriges arkitekturmuseum 

ELEKTRONISKA KÄLLOR  

Dahlström Rittsél, Eva (2001). Den svenska 
verkstadsindustrin och kulturmiljövården 
[Elektronisk resurs]. Stockholm: Riksantikvarie-
ämbetet. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/
resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-5674, hämtad 
2020-05-14

Beslut byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen 
Östergötland, 2007-06-14, Dnr 432-722-88, källa: 
Bebyggelseregistret, www.bebyggelseregistret.raa.
se, hämtad 2020-05-14

OTRYCKTA KÄLLOR 

Gamla Folkets hus arkiv hos Motala kommun

Andersson, Kjell m. fl. (1973). Folkets Hus vid 
Motala Verkstad, examensarbete vid sektionen 
för arkitektur, Tekniska högskolan i Stockholm

Uppmätningsritningar 1982

BILDER 

Bilder och ritningar har, om ej annat anges, 
fotograferats eller tecknats av bokens författare. 
Följande har hämtats från andra källor: 

s. 63

Tidslinje

1. Fattighjon från Jeppetorp fattiggård, källa: 
Digitalt museum, www.digitaltmuseum.se, 
hämtad 2020-05-12, fotografering 1913 (enligt 
register), fotograf okänd/Nordiska museet 

2. Folkfesten på Hjässan, pingst 1903, källa: Digi-
talt museum, www.digitaltmuseum.se, hämtad 
2020-05-12, fotografering 1903, fotograf Anna 
Florén, Ägare av samling: Västergötlands 
museum 

3. Demonstration i Sundsvall 1890, källa: Wiki-
media Commons, https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Sundsvall_18900501.jpg, 
hämtad 2020-05-12, Herr Axelsson i Skönvik / 
Public domain

4. August Lindberg LO och Sigfrid Edström SAF 
skriver på Saltsjöbadsavtalet, källa: Wikime-
dia Commons, https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Saltsjobadsavtalet.jpg, hämtad 
2020-05-12, Photographer Meyerhöffer / 
Public domain 

5. Röda fanor vid Folkets hus i Uddevalla, källa: 
Digitalt museum, www.digitaltmuseum.se, 
hämtad 2020-05-12, fotograf Erik Liljeroth, 
ägare av samling: Nordiska museet 

Typologi 

Motala Folkets hus

6. Landskrona, Vansbro, Västerås, Norraham-
mar, Vikmanshyttan, Bomhus och Motala: 
Almqvist, Torbjörn, Johansson, Hjördis & 
Simonsson, Lena (1979). Vad folket byggde: ett 
utkast till folkrörelsernas byggnadshistoria. 
2. uppl. Stockholm: Sveriges arkitekturmu-
seum

7. Linköping: Markelius, Sven (1943). Projekt till 
Folkets hus i Linköping. Byggmästaren, 1943 

8. Stockholm: Markelius, Sven (1943). Projekt till 
Folkets hus i Stockholm. Byggmästaren, 1943 

9. Södertälje: Green, Lennart (1973). Folkets hus 
i Södertälje. Arkitektur 7/1973

10. Malmberget: Wassinski, Lech (1973). Folkets 
hus i Malmberget. Arkitektur 7/1973

11. Hallstavik: Hidemark, Ove (1973). Folkets hus 
i Hallstavik. Arkitektur 7/1973

12. Rinkeby: Stockholms stad, Bygg- och plan-
tjänsten, https://etjanster.stockholm.se/
Byggochplantjansten/arenden, hämtad 2020-
05-11, sökord: Kvarnberget 6, Dnr 2000-04782

s. 49

1. Arbetare vid Motala verkstad, källa: Motala 
verkstad, http://www.lakevettern.se/FrameFi-
les/MotVerkstad.html , hämtad 2020-05-14

2. Motala Verkstad. A.B. Lindholmen-Motala, 
källa: Digitalt museum, www.digitaltmuseum.
se, hämtad 2020-05-14, fotografering cirka 
1920, fotograf okänd, ägare av samling: Järn-
vägsmuseet 

3. Lars Kolmodin, källa: Motala Convention Cen-
tre Föreningen Folkets Hus och Park arkiv

s. 52

1. Motala Folkets hus, okänt datum (Svartvit 
fotzhvo), källa: Wikimedia Commons, https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Folkets_
Hus_p%C3%A5_%C3%96stermalmsgatan.jpg, 
hämtad 2020-05-12, Unknown author / Public 
domain
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TRYCKA KÄLLOR  

Larson, Barbro (2012). Hus i folkets tjänst. 1. uppl. 
Stockholm: Balkong 

Ståhl, Margareta (2005). Möten och människor i 
Folkets hus och Folkets park. Stockholm: Atlas 

Rudberg, Eva (1989). Sven Markelius, arkitekt. 
Arkitektur förlag, Stockholm. 

Elfström, Gunnar (2001). 116 hus i Linköping: 
[byggnaderna berättar]. Linköping: Futurum 

Mörkfors, Gunnel (red.) (2009). Modernismen i 
Östergötland. Linköping: Östergötlands länsmu-
seum i samarbete med Östergötlands fornminnes- 
och museiförening 

Almqvist, Torbjörn, Johansson, Hjördis & Simons-
son, Lena (1979). Vad folket byggde: ett utkast 
till folkrörelsernas byggnadshistoria. 2. uppl. 
Stockholm: Sveriges arkitekturmuseum 

Markelius, Sven (1954). Folkets hus i Linköping. 
Byggmästaren 1954, A8

OTRYCKTA KÄLLOR  

Östergötlands museum, Topografiska arkivet, 
följande tidningsklipp i klipparkivet: 

Okänd författare och artikelnamn: SvD, 
1953-05-31. 

Björk, Malin: (Okänt artikelnamn), Östgöta 
Correspondenten, 1998-06-06

Jonsson, Lasse: Tidning okänd, Det tog ett 
halvt sekel: Lång väg till ett Folkets Hus, 
1989-02-13  

Östergötlands museum, Topografiska arkivet: 

Elmqvist, Anne-Marie (1997). Historien 
om ett Folkets hus, Uppsala universitet, 
B-uppsats

Handlingar i hyresgästens ägo: 

Skoglund, Nils G (1953). Minnesskrift. Blad ur 
Linköpings Folkets husförenings verksamhet 
åren 1900-1926 och 1927-1953. Samman-
ställd till invigningen av Linköpings Folkets 
hus den 12 september 1953.

Linköpings stad, Ritningsarkiv, Nybyggnadsrit-
ningar daterade 1947 resp. 1951 samt ombyggnads-
ritningar daterade 1987

BILDER 

Bilder och ritningar har, om ej annat anges, 
fotograferats eller tecknats av bokens författare. 
Följande har hämtats från andra källor:

s.xx

1. Flygfoto 1972. Källa: Bild Linköping, bildinfo; 
fotograf: Jagerwall, Einar (1915 - 1998), motiv: 
Vy över kv. Absalon.

s. 67

Linköping Folkets hus

1. Folkets hus 1953. Källa: Bild Linköping, bildin-
fo; vykort: AB Grafisk Konst. Fotograf Okänd.

2. Uteservering 1980. Källa: Bild Linköping, 
bildinfo; fotograf: Jagerwall, Einar (1915 - 
1998), motiv: Café Dom på Ågatan. 

3. Sal-B uppdukad för middag. Källa: Linkö-
pings föreningsarkiv, Föreningen Folkts hus 
Linköping

s. 71

7. Mönstret Pythagoras, Illustration i B-uppsats 
Historien om ett Folkets hus av Anne-Marie 
Elmqvist, Uppsala universitet, 1997. Hämtad 
från Östergötlands museum, topografiska 
arkivet

s. 77

2. Fasad mot söder, Ågatan, dat. 1987-10-13. 
Källa: Linköpings stad, Ritningsarkiv.
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Tryckta källor:

Barüel, J. och Niepoort, P. 1971. Nyköpings stad-
shus. Tidskriften Arkitektur DK nr 6 

Arvastson, K. och Hammarlund-Larsson, C. 2003. 
Offentlighetens materia: kulturanalytiska perspek-
tiv på kommunhus. Carlsson Bokförlag

Brawne, M. 1973. Recension av Aalborgs konstmu-
seum, Architectural review, mars

Lagergren, M. och Mollander Rönn, F. (2009) 
Nyköpings stadshus, Kulturhistorisk utredning 
Restaurator

Nordström, A. och Lindeblad, K. (red.) 2016. 
Båthus, stadsgårdar och stadsliv i Nyköping 650 
– 1700 Rapport 2016:77. Arkeologerna, Statens 
historiska muséer

Nygaard, E. 1995. Arkitektur i en forvirret tid: 
Internationale strømninger 1968-1994. Christian 
Ejlers´ Forlag

Rudberg, E. 2015. Alvar Aalto i Sverige. Arkitek-
turmuseet 

Schnell, I. 1963. Nyköpings historia. Söderman-
lands Hembygds- och Museiförbund   

Pettersson, T. (red.). 1974. Att förnya en gammal 
bygd. Byggförlaget

Nyköpings stadsarkiv, Byggnadsnämndens arkiv, 
Arkitekttävling om nytt stadshus. 1946 – 1953. 
Serie F13 Nr. 1

Nyköpings stadsarkiv, Byggnadsnämndens arkiv, 
Arkitekttävling om nytt stadshus. 1953 – 1966, 
1969. Serie F13 Nr. 2

Nyköpings stadsarkiv, Byggnadsnämndens arkiv, 
Arkitekttävling om nytt stadshus. 1959 – 1962. 
Serie F13 Nr. 3

Nyköpings stadsarkiv, Byggnadsnämndens arkiv, 
Arkitekttävling om nytt stadshus. 1959 – 1960. 
Serie F13 Nr. 4

Nyköpings stadsarkiv, Byggnadsnämndens arkiv, 
Arkitekttävling om nytt stadshus. Modellfotografi-
er. Planering 1962. Ritningar Serie F13 Nr. 5

Nyköpings stadsarkiv, Fastighetskontorets arkiv, 
Stadshuset Slutbesiktningsprotokoll Serie J.5.24 
Nr. 5

Nyköpings stadsarkiv, Fastighetskontorets arkiv, 
Stadshuset, Byggmästarprotokoll, Besiktningspro-
tokoll , 1969 Serie J.5.24 Nr. 5

Nyköpings kommun. 1984. Bevara och förnya 
Nyköpings innerstad

Nyköpings stadsarkiv, Byggnadsnämndenss arkiv, 
Protokoll och beslutsunderlag till kommunfullmäk-
tiges sammanträden. 1959-1969. Serie A1 Nr 44-57

Bilder:

Bilder och ritningar har , om ej annat anges, 
skapats av publikationens författare

s. 82

1. Nyköpings stadshus exteriör. Eriksson, TS. 
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Stadshu-
set_Nyk%C3%B6ping.jpg (hämtad 2020-05-
15)

s. 89

1. Nordjyllands konstmuseum. Okänd. https://
www.flickr.com/photos/seier/3534607484 
(hämtad 2020-05-15)

2. Jyveskylä Universitet. Torra, JM. https://
www.flickr.com/photos/jmtp/948340035/in/
album-72157612351410084/ (hämtad 2020-
05-15)

s. 90

1. Flygvy över Stora Torget. Alquist och Cöster. 
Nyköping kommuns bildarkiv. NKBFA 
VYGE254 - Torg (hämtad 2020-05-15)

s. 91

3. Rådhuset. Eriksson, TS. https://sv.wikipedia.
org/wiki/Fil:R%C3%A5dhuset_Nyk%C3%B-
6ping_juli_2011.jpg (hämtad 2020-05-15)

4. Länsresidenset. Saulus, R. https://
sv.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Nyk%C3%B-
6ping,_L%C3%A4nsstyrelsen.JPG (hämtad 
2020-05-15)

5. St nicolai kyrka. Vågen, A. https://sv.wikipe-
dia.org/wiki/Fil:Sankt_Nicolai_kyrka_Fe-
bruary_2015_01.jpg (hämtad 2020-05-15)

Övrigt bildmaterial:

Ingrid Frykholm

Julia Hertzman

Vanja Knocke

Erik Järinge

Julia Anshelm

Kelda Bryson Swartz

Ebba Engelbrektsson

Viktor Göthe

Jasmina Jovanovic Holm

Nyköpings stadshus
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TRYCKTA KÄLLOR 

Jansson, Bo (2007). Hus i Mjölby. Mjölby Hem-
bygdsförening.

Johansson, Cyrillus (1936). Byggnaden och staden 
- ur en arkitekts verksamhet. Stockholm: Nordisk 
Rotogravyr

Stjernlöf-Lund, Anita (2008). Cyrillus Johansson 
- Från Askersund till Östersund. Karlstad: Bild, 
text & form 

Svenska Dagbladet. 1940-07-06. Artikel i sam-
band med invigningen av stadshuset.

ELEKTRONISKA KÄLLOR  

Prisomräknaren. Statistikmyndigheten SCB. 
Tillgänglig på Internet: https://www.scb.se/
hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/, 
hämtad 2020-05-14

Gamla stadshuset i Mjölby. Artikel av Bo Jansson 
på Kulturarv Östegötlands hemsida.Tillgänglig på 
Internet: http://k-arv.se/posts/434. 
Hämtad 2020-05-23

OTRYCKTA KÄLLOR 

Mjölby kommuns centralarkiv:

Originalskiss av Cyrillus Johansson, signerad, 
daterad 1941. 

Mjölby kommuns byggnadskontor

Östgöta Länsmuseums arkiv.

BILDER 

Där inget annat uppges är bilder tagna/framtagna 
av författarna.

 s. 103

1. 

s. 104

2. Bild. ” Flygfoto över Mjölby med stads-
huset som dominerande byggnad.” 1946. 
Fotograf: AB Flygtrafik. Identifikationsnr: 
OM.FH.002647. Hyperlänk: https://digitalt-
museum.org/021016420539/mjolby-1946. 
Licens: https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/4.0/legalcode.sv

3. Karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv. 
Lantmäteristyrelsens arkiv, Mjölby socken, 
Storskifte 1770. Bilden är beskuren.

s. 105

4. Originalskiss av Cyrillus Johansson, Centra-
larkivet i Mjölby

s. 107

5. Bild. ”Fotografen Arne Gustafsson har tagit 
posto i kyrktornet för den här vyn över Stora 

Mjölby gamla stadshus

torget i Mjölby. Året är 1961”. Fotograf: Gus-
tafsson, Arne (1923 - 1999)och Östgöta-Bild. 
Identifikationsnr: OM.AG1.009096.0005. 
Hyperlänk: https://digitaltmuseum.
se/021018392793/mjolbyvy. Licens: https://
creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
legalcode.sv

6. Bild. The town hall in Mjölby. Fotograf: Blom-
berg, Harri. Hyperlänk: https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Mjölby_stadshus,_
den_20_maj_2007.jpg. Bilden är beskuren.

s. 111

7. Bild. ” Vy över Stora torget i Mjölby. Do-
minerande reser sig stadshuset från 1940. 
Arkitekten Cyrillus Johansson val att orientera 
byggnaden med gaveln mot torget och kyrkan 
väckte tvekan i tiden. Arkitektens svar var att 
entrén mot det vackra partiet mot ån skulle 
gagna kloka beslut i drätselkontoret. Den 
höga entrétrappan gick nämligen direkt in till 
kontorets lokaler. I bottenvåningen låg i början 
pastorsexpedition och polisstation med entré 
från baksidan”. 1961 . Fotograf: Gustafsson, 
Arne (1923 - 1999)och Östgöta-Bild. Identifi-
kationsnr: OM.AG1.009096.0007. Hyperlänk: 
https://digitaltmuseum.se/021018392796/
mjolby-stadshus-1961. Licens: https://creative-
commons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.sv
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