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Att förstå ett historiskt skede är också att förstå den historiska kontext som det utspelar 

sig i. Utifrån primärkällor tagna från Kommunarkivet i Skövde har denna uppsats för 

avsikt att belysa processen kring uppförandet av Skövdes Kulturhus. Varför byggdes det 

och hur gick det till? Satt i den historiska kontexten då Sverige som land genomsyrades av 

den socialpolitik som bedrevs och den samhällsförändring som pågick kan detta förklaras. 

Folkrörelserna och demokratiseringsprocessen i Sverige efter förra sekelskiftet är den 

teoretiska anknytning som ges för att förklara den historiska kontexten inom vilken denna 

studie gjorts. Den empiriska undersökningen och induktiva metoden ger till viss del 

utrymme för annan tolkning och analys. Men att Skövdes Kulturhus byggdes där och då 

kan förklaras genom att lyfta primärkällorna och analysera dem ur ett större historiskt 

perspektiv. Processen ändrades under byggets gång på grund av de förändringar som 

skedde i samhället vid den tidpunkten. Ett exempel på detta är den utbredande bilismen 

på 50-talet och kommunens växande ansvarstagande av invånarnas behov och välmående. 

Denna studie placeras i en tid då Sverige gick från att folkrörelserna var de drivande 

aktörerna för bättre villkor och levnadsstandard till statens växande ansvar och 

maktövertagande av samma frågor.  Studien kopplas också till lärarens yrkesroll och hur 

den kan anses vara relevant för professionen.  
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Inledning 

Det är lätt att ta saker för givet när man inte tar sig tid att reflektera kring dem. Att samtiden 

man lever i är ett resultat av samhällsutvecklingen. I Skövde finns ett stort tegelkomplex 

som breder ut sig över nästan ett helt kvarter. Samlingsnamnet är Kulturhuset och där 

inryms bibliotek, teater, bio, restaurang och danshall. Dess placering i centrum är självklar 

och en cementerad del av stadsbilden. När man pratar om Kulturhuset i Skövde är det inte 

allt för sällan som någon stolt kan poängtera att Kulturhuset i Skövde minsann var Sveriges 

första. Men hur kommer det sig egentligen att det blev just i Skövde som Sveriges första 

kulturhus hamnade? Vilka krafter låg bakom och varför blev det byggt just då och där? 

Kan man få en förklaring om man ser till den historiska kontexten? 

Att Sverige genomgick stora förändringar i början av förra sekelskiftet är inte konstigt med 

tanke på den samhällsutveckling som skett. Industrialismen hade kommit till landet och ur 

den växte en ny samhällsklass fram, arbetarklassen. Människor började organisera sig för 

att tillsammans förändra och förbättra sin tillvaro. Solidaritet och jämställdhet var värdeord 

och efter demokratiseringen på 20-talet var Sverige ett modernt land sett ur ett politiskt 

perspektiv. På grund av den samhällsutveckling som skett växte nya behov fram för den 

moderna Svensken. Folkrörelserna som länge arbetat för att förändra och förbättra 

samhället fick här se hur kommunerna och staten allt mer tog över dessa frågor. De 

styrande kände ett större ansvar för befolkningen och dess välbefinnande.   

I skuggan av detta växte Skövdes kulturhus fram. En lång process skulle det bli innan idé 

blev realitet. Att det från början skulle bli ett kulturhus var inte tanken. Sett ur ett 

socialpolitiskt perspektiv får man en förståelse varför det blev så. Att bygget av kulturhuset 

skulle ta nästan 20 år beror på att projektet ändrades många gånger under åren. Det som 

till en början var ett blygsamt projekt gällande möteslokaler för ett folkets hus förening 

växte allt mer i takt som samhället förändrades. Således blev det så att när man i november 

1964 invigde bygget med pompa och ståt så var det Sveriges första kulturhus.   
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Syfte 

Syftet med undersökningen är att belysa processen kring uppförandet av Skövde Kulturhus 

och förklara varför projektet ändrades under gång.  

 

Frågeställningar 

 Hur såg processen ut från idé till första spadtag? 

 Varför förändrades inställningen och problematiken kring projektet under årens 

gång? 

 På vilket sätt speglas samhällsutvecklingen i uppförandet av Skövde Kulturhus? 

Material och metod 

Denna undersökning kommer vara av kvalitativ karaktär. Det kommer ske genom att tolka 

och analysera primärkällor som kommer från Skövdes kommunarkiv. Då studien har för 

avsikt att belysa hur processen såg ut kring uppförandet av Skövde Kulturhus är det 

uteslutande protokoll gällande sakfrågan som kommer att användas. Denna avgränsning är 

nödvändig för att undersökningsområdet inte ska bli för stort. De protokoll som har 

plockats fram för denna undersökning kommer således främst från Skövdes 

drätselkammare, Skövde stadsfullmäktige och Andelsföreningen Folkets Hus.  

Motioner och skrivelser som inkommit till ovan nämnda utskott som direkt berört 

sakfrågan kommer också användas som primärkällor. Övriga protokoll används för att 

kunna förklara och förtydliga processen och får då anses som relevanta. Källorna kommer 

ha direkt koppling till sakfrågan gällande hur processen såg ut och gick till vid uppförandet 

av Skövde Kulturhus. Den tidsram som undersökningen håller sig inom är mellan åren 

1946-1962. Här har jag ytterligare gjort en avgränsning i och med att Skövde Kulturhus 

invigdes först 1964. Det som står att läsa i protokollen efter november 1962 är endast frågor 

rörande det redan påbörjade bygget. Denna studie lägger endast fokus på att belysa 

processen fram till starten av bygget och protokoll från efter november 1962 har inte varit 

relevanta för min undersökning.   
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Över 250 olika protokoll, skrivelser, ritningar och kostnadskalkyler har gåtts igenom. 

Utifrån mina frågeställningar har jag sovrat och gallrat i källorna för min empiriska 

undersökning. Det finns därför avsevärt många protokoll gällande denna fråga som inte 

kommer beröras här. En selektiv bedömning har skett av vad jag ansett vara betydande för 

min undersökning. Jag är medveten om att denna typ av induktivmetod, som denna 

urgallring av primärkällor till viss del bidrar till, kan medföra risker när det gäller resultatet 

då vissa slutsatser sker efter personlig tolkning och analys. Eftersom jag är medveten om 

problematiken med detta kommer jag diskutera resultatet med viss betoning på detta.    

 Tidigare forskning 

Genom att leta på Skövde stadsbibliotek och databaser på internet som till exempel LIBRIS 

har jag hittat utgångspunkten för den tidigare forskningen som är relevant för min 

undersökning. De värdeord som använts i sökandet efter tidigare forskning har varit 

kulturhus, folkets hus, folkrörelse och folkhemmet. Den tidigare forskningen tar avstamp 

i dessa värdeord och tanken är att i detta stycke diskutera begrepp och den historiska 

kontexten som resultatet återspeglas i. Under arbetet med den tidiga forskningen framgick 

det att lite står att finna om kulturhus i Sverige, men att begreppen folkhem och folkets hus 

dök upp gång på gång. Med avstamp i de två värdeorden fanns här en kunskapslucka att 

fylla.  Det nationella perspektivet kommer i sin tur bidra till ökad förståelse för resultatet 

som skett på lokal nivå. Att folkhemmet lyfts och diskuteras är för att belysa det rådande 

klimatet i Sverige som kan bidra till analys av mitt resultat.  

Folkhemmet 

Begreppet folkhem1 är i dag starkast förknippat med den välfärdsstat som byggdes upp på 

1900-talet med stadsminister Per-Albin Hanson som förespråkare. Tanken om ett land och 

ett hem som skulle finnas för hela befolkningen genomsyrade nästan hela 1900-talet. I 

efterkrigstidens Sverige började man tänka och agera på nya sätt, där solidaritet och 

jämställdhet skulle råda. Med folkhemmet och den nya välfärdsstaten som bakgrund 

skedde politiska beslut på både nationell- och lokal nivå som tidigare inte getts samma 

utrymme. Framåtandan var tydlig och befolkningens behov stod i centrum. Detta kan man 

se bevis på i och med att man till exempel införde två veckors semester 1938, samma år 

                         
1 Folkhemmet är benämningen på den politiska tanke vars utgångspunkt var att det Svenska folket skulle 
vara jämlika, bo bra och ha lika tillgång till allt i samhället.  
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uppförde man även folktandvården.2 Befolkningens välbefinnande finns med under hela 

1900-talet, arbetsveckans timmar minskade successivt och 1970 var man nere på dagens 

40-timmars arbetsvecka. 3  

Begreppet folkhem är dock inte så enkelt förklarat som en kan ana vid en första anblick. 

Det finns mer i begreppet än den betydelse av ordet vi idag associerar det med. 

Idéhistorikern Henrik Björk problematiserar detta i sin bok Folkhemsbyggare. I sin bok tar 

han avstamp ur ett historiebruksperspektiv när han reder ut folkhemmet som begrepp, dess 

uppkomst och innebörd. Hans första tillvägagångssätt är att problematisera begreppet 

folkhem genom att jämföra det med begreppet folkets hus. Med hjälp av språkhistoria 

kartlägger han betydelsen av dessa ord och hur de ändrats genom tiden.4 Björk diskuterar 

det tidiga folkhemmet i Sverige, som kan liknas vid ett folkets hus eller till och med ett 

vad man idag kallar för kulturhus. Det finns dokumenterat från sekelskiftet uppförande av 

folkhem som fungerade som en mötesplats för människor i alla samhällsklasser. Där kunde 

man samlas för att samtala, läsa och även dansa då det ibland anordnades.5 Jämförelsevis 

låter därför dåtidens folkhem snarare som ett folkets hus eller kulturhus än den benämning 

på en mentalitet som folkhem senare kom att stå för. Med frågeställningarna till grund för 

denna undersökning i bakhuvudet blir utvecklingen av ordet folkhem extra intressant. För 

gemeneman är folkhemmet lika med välfärd och Per-Albin Hanson. Björck menar dock att 

det är en förenkling av historien om man endast ska hålla sig till mellankrigstiden och 

rikspolitiken när man ska förstå detta. Likaså är det för enkelt att bara se detta som en 

socialdemokratisk angelägenhet.6 Detta visar han på genom att problematisera begreppet 

och dess användning långt innan Per-Albin Hansson gjorde entré på 20-talet.  

 

 

 

                         
2 Folktandvården, http://www.folktandvarden.se/om-folktandvarden/ Hämtad 2016-05-18. 
3 DN ekonomi, http://www.dn.se/ekonomi/semestern-firar-75-ar-men-den-ar-inte-sjalvklar/Hämtad 
2016-05-18. 
4 Henrik Björck, Folkhemsbyggare, 2008, 15. 
5 Ibid, 16. 
6 Ibid, 14. 

http://www.folktandvarden.se/om-folktandvarden/
http://www.dn.se/ekonomi/semestern-firar-75-ar-men-den-ar-inte-sjalvklar/
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Björck diskuterar möjligheten att gå ännu längre bak i tiden och vidga perspektiven 

ytterligare när folkhemmets rötter ska förklaras. Han går visserligen så långt som att 

påpeka att utifrån en del perspektiv kan det påstås att folkhemmet påbörjades redan under 

Gustav Vasas tid. Anledningen till att han gör denna referens är för att han lyfter den 

problematik och  

”sic… de frågor som kan väckas när man laborerar med ett abstrakt begrepp i studiet av en 

tid som inte kände den innebörd begreppet senare kom att få.”7   

Eftersom Björck gör en sådan studie blir det lätt att hitta folkhemsidéer hos människor som 

inte själva visste att deras idéer kunde benämnas som sådana. Där av stickspåret ända ner 

till Gustav Vasa. För att ändå precisera sig menar Björck att arbetarrörelsen som växte 

fram snabbt i Sverige efter industrialiseringen hade en stor roll att spela under folkhemmets 

uppkomst. Den nya arbetarklassen och urbanisering som skedde på 1800-talet kan i sig 

användas som förklaring till folkhemmets uppkomst. Nya människor och nya tider krävde 

ett nytt samhälle. 

Om Björcks teoretiska ram är historie- och språkbruk så tar historikern Roddy Nilsson och 

diskuterar begreppen utifrån ett socialpolitiskt perspektiv. Vissa likheter finns mellan de 

två författarnas tillvägagångssätt att bena ut och förenkla folkhem och folkets hus. Den 

stora skillnaden är de olika perspektiv från vilket dessa begrepp diskuteras. Nilsson ger 

ingen fördjupning kring utvecklingen av ordet folkhem så som Björck gör utan tar avstamp 

i det som de flesta av oss kan göra en koppling till, nämligen Per-Albin Hansson. Han 

skriver att ordet folkhem gavs en pedagogisk utgångspunkt i och med Per-Albin Hanssons 

användning av ordet.8 Här blev ordet en metafor för det levnadssätt som eftersträvades 

utifrån ett sammanhang av politik, vetenskap och administration. Visserligen hade både 

ordet välfärdsstat och folkhem används sporadiskt i många år men det är på 30-talet som 

dess betydelse får ett sammanhang i och med den politik som vid tiden bedrevs i Sverige. 

Nilssons bok är starkt förankrat i socialpolitiken mellan 1780-1940 och de sociala problem 

som man arbetade med då. Med detta som bakgrund blir det tydligt att socialpolitiken var 

oerhört viktigt för folkhemmets uppkomst samt det ansvar som allt starkare växte från de 

styrandes sida. Ansvaret att ta hand om, värna om och tillgodose befolkningens behov. 

                         
7 Henrik Björck, Folkhemsbyggare, 2008, 14. 
8 Roddy Nilsson, Kontroll, makt och omsorg, 2003, 291. 
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Tydliga exempel på detta är införandet av 2 veckors semester 1938 och lagen om allmänt 

barnbidrag 1948.9 Socialpolitiken tog en stor plats och ett stor kliv framåt under 1900-talet. 

Både på en nationell- och lokalnivå. 

Historiskt sett lyfter även Nilsson precis som Björck fram att det är industrialiseringen och 

urbaniseringen som leder till den politiska omvändning som sker på 1900-talet.10 Vad 

Nilsson inte gör så som Björk gör är att dra en tydlig koppling mellan 

postindustrialiseringen och folkhemmets uppkomst. Det går att utläsa att han förstår 

sambandet och känns vid det, men det är ingenting han väljer att lyfta eller diskutera vidare.  

Eva Rudberg presenterar i sin bok en förklaring av folkhemmets uppkomst med direkt 

avstamp i mellan- och efterkrigstidens Sverige.11 Här presenteras boendefrågan som en 

central pelare i den välfärdsstat som växte fram under parollen ”folkhem”. Rudberg ger, 

till skillnad från Björck och Nilsson, ingen historisk förklaring till de politiska beslut som 

fattades gällande till exempel boendefrågan (Björck och Nilsson belyser industrialismen 

och uppkomsten av arbetarklassen som viktig möjliggörande för folkhemmet och kan då 

tolkas som en bidragande faktor till den politik som förs gällande bland annat 

boendefrågan). Att Rudberg inte har samma historiska referensram kan bero på att hon till 

skillnad från Nilsson och Björck inte är historiker utan arkitekt.  

Visserligen tar Rudberg upp att det är på grund av urbaniseringen, en direkt konsekvens 

av industrialiseringen, som bostadsfrågan får ta plats i politiken. Bostadsfrågan gällde 

främst arbetarklassen som växte och blev större i städerna. Rudberg likställer 

välfärdspolitiken och folkhemmet något som Björk och Nilsson inte gör, utan de gör en 

distinktion mellan de båda på sina respektive sätt. Vidare skriver Rudberg att folkhemmet 

är ett gensvar på bostadsbristen och gör inga större försök till att ytterligare koppla detta 

samman med den historiska bakgrund dåtidens samtid levde i.12  

Det som är mycket intressant i hennes bok sett till ovannämnda frågeställningar är främst 

det hon skriver om kommunernas sammanslagning 1952. Sammanslagningen innebar att 

man gick från ca 2400 kommuner till 800 stycken. Detta gav upphov till nya byggnader 

som ansattes till administrativt arbete i städerna men också för uppkomsten av 

                         
9 Roddy Nilsson, Kontroll, makt och omsorg, 2003, 304. 
10 Ibid, 295. 
11 Eva Rudberg, Folkhemmets byggande, 1992, 29. 
12 Ibid, 29. 
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idrottsanläggningar, sporthallar, badhus och bibliotek.13 Kommunernas sammanslagning 

ledde till en centralisering av beslutsfattning och ett större ansvarsområde för politikerna. 

I förläningen ledde det till att kommunerna i sig fick mer makt och inflytande för 

utveckling av projekt på lokal nivå. 

Rudberg lyfter ytterligare fram att det diskuterades mycket under efterkrigstiden angående 

uppförandet av samlingslokaler av olika slag, speciellt för ungdomen. Det Rudberg 

beskriver är en byggnadsvåg som drar in över Sverige efter andra världskriget. Där 

”Behovet av byggnader var långt större än det man hade möjligheter att åstadkomma.”14 

Folkhemmets politik ledde till en byggvåg och ökat behov av nya lokaler för den moderna 

Svenskens livsstil. 

Folkets Hus 

Behovet av att möta andra människor och dela erfarenheter har funnits långt längre än det 

funnits ett konkret forum för det. Vid sekelskiftet bildades Folkparkernas 

Centralorganisation, ett initiativ som växt fram efter att lokala föreningar uppfört folkets 

hus och folkets parker.15 Precis som grunden till folkhemmet så framträdde folkets hus i 

början på 1900-talet. Det blir påtagligt att deras framväxt och uppkomst kan förklaras på 

liknande sätt, sett ur ett historiskt perspektiv. Margaretha Sthål förklarar i sin bok Möten 

och människor: i folkets hus och folkets park att uppkomsten av folkets hus var ett kulturarv 

från industrisamhället.16 Jämförelsevis så förklaras även uppkomsten av folkhemmets ideal 

på samma sätt. Att den nya arbetarklassen i förlängningen innebar en stor omvälvning av 

det svenska samhället och den svenska politiken. Folkets hus kan beskrivas som en 

organisation som handlade om demokrati och individens egen möjlighet att påverka 

samhället. För att förklara de olika skeendena av användningen av folkets hus så delar 

Ståhl in dess historia i tre epoker. Den första epoken är den arbetarrörelseperiod då både 

lokalerna byggdes och drevs av arbetarna själva. Under denna period var verksamheten 

starkt förankrad i klasskampens grund. Den andra perioden beskrivs som en 

folkhemsperiod då samhället och även arbetsgivare bidrog ekonomiskt för verksamheten. 

Här växte en folkkultur fram i samförstånd mellan folket och samhället. Den tredje 

                         
13 Eva Rudberg, Folkhemmets byggande, 1992, 29. 
14 Ibid, 29. 
15 Margaretha Ståhl, Möten och människor, 2005, 60. 
16 Ibid, 13. 
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perioden kallar man här för kommunperioden, det är här samhället övertog ägandet allt mer 

och driften av alla verksamheter skedde under varierade former.17 I dessa tre uppdelningar 

ser man en tydlig utveckling av samhället och hur ”makten och ansvaret” skiftar. Att det 

fanns ett ansvar och en vilja att jobba för folkets välbefinnande och möjlighet till fritid går 

inte att förbise.  

Folkets hus växte fram i en period då fackliga föreningar var relativt nya, de fackliga 

föreningarna var en konsekvens av den nya arbetarklassen och industrisamhället. De för 

tiden politiska idéerna talade om yttrandefrihet och om ett samhälle med alla människors 

lika rättigheter och skyldigheter. Fackföreningarna tog avstamp i socialismen. 

Samlingslokaler för politiska- och fackliga föreningar motarbetades hårt av dåtidens styre 

och det ledde till att man började drömma om att bygga egna hus där det fria ordet fick 

vara i centrum, ett hus för yttrandefrihet och tankefrihet.18 

Sammanfattning 

Med avstamp i den tidigare forskningen har främst begreppsbetydelsen och innebörden av 

folkhem och folkets hus diskuterats. Vid kartläggningen av den tidigare forskningen 

framgick det att inte fanns så mycket skrivet om kulturhus i Sverige, framförallt inte om 

varför de byggdes. Genom att diskutera folkhemmet och folkets hus uppkomst och roll i 

samhället ger det en utgångspunkt för vad denna studie avser att besvara, nämligen hur och 

varför det byggdes ett kulturhus i Skövde på 1960-talet. Med utgångspunkt i den historiska 

kontexten som Sverige kan placeras i då är avsikten att försöka bidra till att kunna fylla 

dessa kunskapsluckor.   

Teoretisk anknytning 

Under början av 1900-talet stod Sverige inför en samhällsförändring som kom att påverka 

landet både nationellt och lokalt. I efterdyningarna av industrialismen och arbetarklassens 

uppkomst växte tankarna kring solidaritet och demokrati. Folket var de som drev 

samhällsutvecklingen framåt, de påverkade och förändrade. 1921 fick kvinnor rösträtt och 

jämlik demokrati var ett faktum.19Detta i sig skulle indirekt starta den samhällsutveckling 

                         
17 Margaretha Ståhl, Möten och människor, 2005, 7. 
18 Ibid, 14. 
19 Riksarkivet https://riksarkivet.se/om-kvinnlig-rostratt-i-sverige Hämtad 2016-06-09. 

https://riksarkivet.se/om-kvinnlig-rostratt-i-sverige


 

9 

 

som resulterade i folkrörelsens20 minskande inflytande och parlamentarismens ökande 

betydelse. Med en demokrati som tydligt var kopplad till hela folket och alla 

samhällsklasser skedde en avveckling av folkrörelsen. Eller snarare, folkrörelsen blev 

institutionaliserad och allt mer styrd från staten och kommunerna.  

Folkrörelsen som försvann och blev institutionaliserad 

Folkrörelsen var mycket stor i Sverige i början på 1900-talet. Sedan industrialismens 

framfart hade människor, i framförallt den nya arbetarklassen, organiserats sig för att 

gemensamt kunna påverka sin situation. Denna framväxt av folkrörelser har direkt varit 

avgörande för den demokratiseringsprocess som Sverige gick igenom i början på förra 

sekelskiftet.21 Som konsekvens av detta skedde ett maktskifte från individen (representerat 

av folkrörelserna) till kommunerna och staten (representerat av politiskapartier och 

parlamentarism).  

Uppkomsten av Skövde Kulturhus hamnar i ett intressant skede i historien där man nästan 

kan följa år för år hur folkrörelsen sakta avvecklas för att ge plats åt styrande kommuner.  

Det skedde ett skifte från folkrörelser till parlamentarism.22 Staten och kommunerna blev 

representanter och bärare av samhällsförbättrande idéer. Jämfört med hur det var innan då 

folkrörelserna arbetade för detta och då på en frivillig basis. 

 

Folkrörelsernas påverkan 

Ur industrialiseringen och folkrörelserna kom fackförbunden och de växande tankarna 

kring solidaritet och demokrati. Arbetarrörelsen blev först med att bygga egna lokaler för 

ändamålet att skapa miljöer för det fria ordet och ge plats åt yttrandefriheten. Det första av 

dessa arbetarrörelselokaler stod färdigt i april 1893 i Malmö och fick namnet ”Folkets 

Hus”.23 Historiskt sett ser man en tydlig röd tråd som går från industrialismen, via 

folkrörelserna, mot demokratin för att till sist mynna ut i välfärdspolitiken som bedrevs på 

1900-talet. Kopplat till denna studie blir folkrörelsernas arbete viktigt ur två perspektiv. 

Dels deras arbete med uppkomsten av så kallade folkets hus och medborgarhus, där det 

                         
20 Folkrörelse är benämning på en massorganisation som bildats av människor med för avsikt att förändra 
och förbättra samhället.  
21 Evert Svensson, Vägen ut ur fattigdom – välfärdsstaten Sverige, 2010, 37. 
22 Ibid, 43. 
23 Margaretha Ståhl, Möten och människor, 2005, 18. 
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fria ordet skulle råda.24 Dels deras arbete för samhällsförbättringar, jämlikhet och 

demokrati. Uppförandet av Skövde Kulturhus kan placeras i brytningspunkten för när 

Sverige gick från folkrörelsernas fria organisation tills det att de institutionaliserades i 

kommunerna och staten. Under 1930-talet ansågs demokratitieringsprocessen vara över 

och förbi.25 I Sverige skedde då en fortsatt samhällsutveckling mot en allt mer styrande 

stat och kommun, visserligen en demokratisk sådan, men ändå styrande. 

  

                         
24 Margaretha Ståhl, Möten och människor, 2005, 23. 
25 Evert Svensson, Vägen ut ur fattigdom – välfärdsstaten Sverige, 2010, 50. 
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Studiens koppling till lärarens yrkesroll 
 

Genomförandet av denna studie sker i anknytning till lärarens yrkesroll. Då jag redan 

arbetar inom professionen sedan några år så anser jag att denna studie är av värde för min 

kommande yrkesroll. Den form av undersökning jag bedrivit går att applicera på mitt 

arbete som lärare. Genom att själv ha genomfört en undersökning med teoribildning, 

metodikdiskussion och analys av primärkällor bidrar det till en utveckling som 

historielärare. Någonting som kan användas i undervisningssyfte och underlag för 

arbetsområden kopplade till de centrala innehållen i kursplanen.  

 

I kursplanen för Historia 1a1 står det i det centrala innehållet att man ska behandla tolkning 

och användning av olika slags källmaterial26. I nästa kurs, Historia 1a2, ska eleven också 

få möjlighet att kritiskt granska, tolka och använda olika slags källmaterial utifrån 

källkritiska kriterier och metoder.27 Till sist i kursen, Historia 2a, står det att eleven ska 

granska och tolka historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, som en utgångspunkt 

för att behandla historiska frågeställningar.28 Det är alltså viktigt för elever som läser 

historia på gymnasiet att komma i kontakt med historiska undersökningar samt lära sig hur 

man på ett källkritiskt sätt hittar källmaterial i arkiv.  

 

Att besöka ett stadsarkiv eller liknande kan anses som en del i det centrala innehållet för 

historiekurserna på gymnasiet. I relation till detta bidrar denna studie till ökad förståelse 

för innebörden av det centrala innehållet samt ökad förståelse och utveckling inom 

professionen.  

  

                         
26 Skolverket, kursplan Historia 1a1. 
27 Skolverket, kursplan Historia 1a2. 
28 Skolverket, kursplan Historia 2a. 
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Resultat 

Här följer det resultatet av min studie med för avsikt att besvara och diskutera 

frågeställningarna utifrån den tidigare forskningen. 

Bakgrund 

Det som i november 1964 skulle komma att bli Sveriges första kulturhus låg i startgroparna 

redan 1946. Skövde var i början av 1900-talet en stad i frammarsch, en stad i utveckling 

och med framåtanda. Sedan industrialiseringen i Sverige hade även Skövde utvecklats och 

påverkats. Den nybyggda järnvägen bidrog till en ökad industrietablering i staden vilket 

successivt kom att öka befolkningen avsevärt.29 Även beslutet om att anlägga regemente i 

staden kom att påverka stadens utveckling. År 1910 fanns det tre regementen i staden och 

en utvecklad industri.30 Framförallt påverkade dessa två tillskott att befolkningen ökade i 

Skövde. På sikt ledde den ökade befolkningen till ett ökande behov av vad staden skulle 

erbjuda. I Sverige bredde arbetarklassen ut sig och i och med detta även folkrörelserna och 

tankar gällande samhällsförändring och förbättring. Skövde var inget undantag, här fanns 

också organisationer som ville påverka och förändra.  

1946-1947 Brist på samlings- och möteslokaler 

Den första indikationen om önskningar att bygga samlingslokaler kom från 

Andelsföreningen Folkets Hus i ett brev de skickade till Skövde Drätselkammare den 5 

mars 1946. Enligt brevet framgår det dock att Folkets Hus tidigare informerats om en tänkt 

stadsplaneändring gällande en tomtplats kallad ”Eric Ugglas Plats” i centrala Skövde. 

Tanken var att möjliggöra idéer om att uppföra en stor byggnad på platsen för 

samlingslokaler och teater.31 Vid efterforskning av källmaterial visar det sig snabbt att ett 

behov av liknande lokaler hade funnits länge men att det är vid just denna tidpunkt som 

många olika faktorer spelar in att det lyfts fram och ges plats för diskussion i 

drätselkammaren. Historiskt sett var tiden inne. Folkets husföreningar hade varit 

etablerade i Sverige sedan många år och i det postindustriella Sverige fanns mer utrymme 

                         
29 Thomas Carlquist & Lars Bergström, Skövde stadsplanering och bebyggelse 1760-1960: Kulturhistoriska 
byggnader och miljöer, 1991, 20. 
30 Ibid, 45. 
31 Andelsföreningen Folkets Hus till drätselkammaren i Skövde 5 april 1946. 
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för att kunna satsa på befolkningens behov.32 Just behovet av samlingslokaler och 

mötesplatser i Skövde märks av då det påpekas i ett antal protokoll att det saknas bra och 

tidsenliga lokaler för ändamålet.33 Parallellt med folkets hus önskemål hade Skövde stad 

också visat intresse för den ovan nämnda tomtplats med avseende att bygga en konsthall 

och bibliotek. Det som skedde i detta första skede var att man utan vetskap styrde mot ett 

uppförande av en byggnad som kom att bli det första i sitt slag i Sverige. Det som styrde 

var det växande behovet av olika typer av samlingslokaler och mötesplatser i en stad, som 

historiskt sett hade utvecklats och ökat i befolkningsmängd snabbt sedan sekelskiftet.  

Folkets Hus föreningen som aldrig gav upp 

Andelsföreningen Folkets Hus lyfte fram en konkret förfrågan om att få förtur och en 

förhandsrätt till tomtplatsen som kallas ”Eric Ugglas Plats”. För att där ha möjlighet att ge 

allmänheten de lokaler man ansågs saknades i staden, ett ”Folkets Hus”. Brevet som 

undertecknades den 5 april 1946 av ordförande Carl Gustavsson inkom till 

drätselkammaren fem dagar senare den 10 april.34  

Att Andelsföreningen Folkets Hus blev dem som drog igång projektet är historiskt sett inte 

avvikande. Folkets hus hade haft föreningar runt om i landet i flera år och var vid 

tidpunkten väletablerade. Det Margareta Ståhl belyste i sin bok att folkets husföreningar 

ville bygga samlingslokaler, samt att de blev hårt motarbetade på många platser i Sverige35 

ligger helt i linje med det som hände i Skövde. Att det blev folkets hus som satte bollen i 

rullning kan förklaras utifrån den historiska kontexten. Det var inte specifikt för Skövde 

att folkets husföreningar ville ha bygglov och tomtplatser till samlingslokaler. Det som är 

specifikt för Skövde var den väg projektet skulle ta och utvecklas till. Men utan ett etablerat 

föreningsliv i Sverige och i städerna hade förmodligen inte en sådan motion tillkommit. 

För att ta det ännu längre; utan en industrialisering och uppkomst av arbetarklass och 

fackföreningar hade förmodligen inte en sådan motion tillkommit. 

För att sammanfatta så var hjulen satta i rullning. En process mot ett blivande kulturhus 

inleddes. En process som skulle bli längre och krokigare än vad man först anat. Mycket på 

                         
32 Margareta Ståhl, Möten och människor, 2005, 12.   
33 Andelsföreningen Folkets Hus till stadsfullmäktige 29 juni 1954. 
34 Andelsföreningen Folkets Hus till drätselkammaren 5 april 1946.  
35 Margareta Ståhl, Möten och människor, 2005, 14. 
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grund av de många åsikter och idéer som längs vägen lyftes fram men också på grund av 

de förändringar som skedde i samhället. 

1947-1957 Behov och jakten på en tomtplats 

Det skulle ta många månader innan ärendet diskuterades vidare. Vad som dock anses 

uppenbart är att denna fråga inte var någonting man hade för avsikt att skjuta på allt för 

länge. Detta går att utläsa genom att följa händelseförloppet som skedde mellan 1946-1947. 

När man i juni 1947 samlades igen kring frågan hade det gått över ett år sedan den första 

motionen inkommit från Andelsföreningen Folkets Hus om att få förvärva tomtplatsen med 

namnet ”Eric Ugglas plats”. Under månaderna som gått sedan motionen inkom hade man 

diskuterat tomtplatsen och potentiell byggnation, av för allmänheten behövda lokaler, med 

stadsarkitekten.36 Drätselkammaren hade också sett över det behov av konsthall och 

stadsbibliotek som var ett önskemål från Skövde stads sida. En tidig skiss av 

stadsarkitekterna togs fram för tomtplatsen ”Erik Ugglas Plats” och det beslutades att det 

inte var möjligt att uppföra de båda förfrågningar som inkommit gällande tomtens 

utformning. Å ena sidan Andelsföreningens Folkets Hus förlag om ett ”Folkets Hus” med 

samlingslokaler och mötesplatser samt Skövde stads förslag om en konsthall och 

stadsbibliotek.37  

När drätselkammaren återigen samlades kring frågan i juni 1947 lyfte man också fram 

problematiken att kunna ordna fram en tomtplats som kunde tillgodose alla behov. 

Andelsföreningen Folkets Hus fick därför avslag på sin förfrågan om företräde gällande 

tomtplatsen ”Eric Ugglas Plats”. Drätselkammaren menade på att det inte gick att 

genomföra på grund av stadsplanetekniska skäl, dessa skäl kan hänvisas tillbaka till de 

många potentiella förslag som lyftes fram för tomten. Det fanns helt enkelt inte utrymme 

på den aktuella tomten. I och med det hänvisade drätselkammaren istället föreningen till 

en annan tomt kallad ”Lilla Mörke” som låg på andra sidan stadskärnan ca 500 meter ifrån 

”Eric Ugglas Plats”. I samband med förflyttningen skrev drätselkammaren med ett eget 

förslag om att även se över möjligheten att bygga en teater i samband med ett ”Folkets 

Hus” på den nya tilltänkta tomtplatsen.38 

                         
36 Skövde drätselkammare protokoll 15 april 1946. 
37 Skövde drätselkammare protokoll 9 sep 1946. 
38 Skövde drätselkammare protokoll 9 juni 1947. 
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Det blev än mer påtagligt att både samlingslokaler och lokaler för kultur var en bristvara i 

Skövde. Redan i detta tidiga skede bubblade det upp nya idéer och behov som många ansåg 

måste lösas snarast. De drivande aktörerna var Skövde drätselkammare och 

Andelsföreningen Folkets Hus. Genom att de började föra dessa samtal och dialoger med 

varandra så utformade dem sakta en byggnad som kom att samla alltihop under ett tak. En 

byggnad som blev en reflektion av samtiden. Helt i folkhemmets anda där befolkningens 

välmående var centralt. Sett från ett socialpolitiskt perspektiv syns det att den politik som 

bedrevs i Sverige på nationell nivå spred sig på lokal nivå. Makthavarna i riksdagen 

värnade mer om befolkningen och kände ett större ansvar för dess välmående, resultatet 

blev välfärdssverige och folkhemmet39. På lokal nivå i en småstad som Skövde skulle det 

visa sig bli ett kulturhus, helt i linje med den politiska mentalitet som rådde i Sverige.  

Av det som stod att läsa i protokollen fram till årsskiftet 1947/1948 kunde sammanfattas 

som så att man under årets gång främst hade diskuterat olika tomtplatser och vad 

tomtplatsen skulle disponeras till. Detta sett utifrån allmänhetens behov och de 

förfrågningar som inkommit till Drätselkammaren. Andelsföreningen Folkets Hus var 

väldigt mån om att så snabbt som möjligt få företräde till tomten för att på så sätt kunna 

påbörja ett bygge av ”Folkets Hus”.40 Föreningen hade, som tidigare skrivits, väntat på ett 

beslut sedan mars 1946 då de först skickade in en förfrågan om tomtplats gällande ett 

”Folkets Hus”. Efter att ha börjat göra efterforskningar kring behov av lokaler och 

utformning av stadsplanering stod det klart att tomten ”Lilla Mörke” skulle reserveras till 

Andelsföreningen Folkets Hus. Vidare beslutade också drätselkammaren att man skulle 

undersöka möjligheterna att köpa de närliggande markområden som vid den tidpunkten 

inte ägdes av staden.41  

Det som skedde de närmaste åren är oklart och det finns inget dokumenterat i protokollen. 

Frågan diskuteras inte och ett antagande är att andra ärenden dök upp som krävde direkt 

uppmärksamhet eller att drätselkammaren helt enkelt inte lade någon vikt vid frågan. En 

annan faktor som kan ha bidragit till dröjsmålet var det som drätselkammaren nämnde i 

sitt protokoll den 6 oktober 1947. Nämligen frågan gällande den mark som inte ägdes av 

staden i kvarteret ”Lilla Mörke”. Hålet som dyker upp i protokollen ger utrymme för 

tolkning att markfrågan inte kunde lösas på ett bra sätt, där av en stor tidsfördröjning i 

                         
39 Roddy Nilsson, Kontroll, makt och omsorg, 2003, 289. 
40 Andelsföreningen Folkets Hus till drätselkammaren 30 sep 1947. 
41 Skövde drätselkammare protokoll 6 okt 1947. 
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projektet. Av följande utdrag från protokoll och motioner går det utläsa att 

Andelsföreningen Folkets Hus fortfarande var väldigt mån om att få igång ett ”Folkets 

Hus” projekt. För återigen är det just dem som sparkade igång processen genom en ny 

motion de skickade till Stadsfullmäktige.  

Inga mer daterade lokaler 

Sju långa år hann förlöpa innan frågan återigen hamnade på tapeten. Stadsfullmäktige tog 

emot en motion från ordförande Gustav Lake och sekreteraren J Eriksson i 

Andelsföreningen Folkets Hus. De var helt enkelt trötta på att vänta att markfrågan 

gällande ”Lilla Mörke” skulle lösas så man hade arbetat vidare med den här frågan inom 

föreningen. Parallellt med diskussionen om ett folkets hus under åren som gått framgår det 

av utdraget att det samtidigt planerades att bygga ett nytt Stadshus på den centrala 

tomtplatsen ”Oden” i närheten av järnvägsstationen.42 Det planerade bygget av ett Stadshus 

skulle komma att få stor betydelse för placeringen av det kulturhus som blev resultatet av 

det som såddes i mars 1946. Anledningen till varför detta fick en stor betydelse har helt 

enkelt med placeringen av projektet att göra. I motionen framkom det att planerna för att 

bygga ett Stadshus inte längre var aktuellt och man såg då här en lösning på det 

tomtproblem som hela tiden varit ett hinder. Lösningen var att helt enkelt ta över tomten 

som tidigare avsatts för ett Stadshus. 

Då det gått några år kan man även i denna motion märka av en förändring i tiden och att 

behovet av samlings- och kulturlokaler eskalerat. Främst går det utläsa då 

Andelsföreningen Folkets Hus i en skrivelse refererar till vad man kan tolka som, enligt 

dåtidens mått mätt, daterade lokaler för kultur och ett växande föreningsliv i Skövde. 

 

”Behovet av tidsenliga samlingslokaler för stadens omfattande föreningsliv 

och för en tillfredsställande lösning av teaterfrågan har länge varit aktuell och 

senast understrukits av Stadsfullmäktige i och med ett medel för stadens 

ekonomiska medverkan för dessa ändamål avsatta i innevarande års stat”43  

                         
42 Andelsföreningen Folkets Hus till stadsfullmäktige 29 juni 1954. 
43 Ibid. 
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I detta utdrag från motionen till Stadsfullmäktige får man en bild gällande situationen i 

Skövde som stad och dess efterfrågan av lokaler. Staden hade gått in ekonomiskt för att 

denna fråga skulle kunna lösas, något som Andelsföreningen Folkets Hus här ville 

poängtera vikten av genom att nämna det i sin motion. Man var ytterst mån om att få igång 

det här projektet så fort som möjligt. Andelsföreningen lyfte i detta läge fram sin egen 

ekonomi. Detta gjordes för att visa på att man hade en bra ekonomisk grund att bidra med 

för att kunna uppföra ett folkets hus. De använde sin egen ekonomi som argument i hopp 

om att det skulle bidra till att beslut skulle fattas snabbare.  

Motionen fick fart då drätselkammaren i sin tur vidarebefordrade ärendet till 

Stadsfullmäktige. De menade på att det som skrivits var av stort intresse då det i årtionden 

saknats bra samlingslokaler i staden och att frågan inte längre gick att undvika. Det som är 

intressant i denna skrivelse från drätselkammaren till Stadsfullmäktige är att det 

presenterar ett första konkret förslag för att lösa stadens önskemål om lokaler parallellt 

med Andelsföreningens Folkets Hus önskemål om lokaler.44 Inte bara det som tidigare 

nämnts gällande teater och samlingslokaler utan även att en förflyttning av stadsbibliotek 

och konsthall borde övervägas. Sedan 1931 låg dåvarande stadsbibliotek och konsthall i 

Eric Ugglas skola på just den tomt som vid en första initiering 1946 låg uppe för diskussion 

för kommande eventuell stadsplaneändring.45 Detta tyder på att lokalerna för detta ändamål 

inte levde upp till varken behovet eller tidsandan då man framhäver att en förflyttning 

borde övervägas.  

En teater, ett bibliotek och ett folkets hus 

Förståelsen för hur Skövde såg ut som stad förtydligas då det var ett överväldigande behov 

av nya lokaler som preciserades. Det kan jämföras med hur det överlag såg ut i Sverige vid 

ungefär samma tidpunkt. Hela landet befann sig i en process där man skulle sanera i städer 

och bygga nya bostäder som mötte den sociala- och industriella utveckling som skett 

historiskt. Det var här man såg ett tydligt resultat av den socialpolitik som äntrat scenen 

efter sekelskiftet och som verkligen tog fart i och med det nya tänket kring ett folkhem.46 

                         
44 Skövde drätselkammare till stadsfullmäktige 30 aug 1954. 
45 Anna Warner, Skövde Förr & Nu, 2014, 104. 
46 Eva Rudberg, Folkhemmets byggande, 1992, 25. 
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Det skulle konkret mynna ut i det miljonprogram som inleddes på 60-talet.47 Någonting 

som även nådde Skövde när två stora lägenhetsområden byggdes i staden som ett resultat 

av byggnadspolitiken, Havstena och Ryd.  

Det som konkret nämns i skrivelsen är att Stadsfullmäktige krävde en ny sessionssal, en 

efterfrågan att flytta konsthall och stadsbibliotek, behov av lokaler för en folktandsklinik 

som borde inrättas snarast, en förfrågan gällande en teater och till sist samlingslokaler till 

ett folkets hus.48 Här kom det första förslaget om att samla allting på samma tomt och då 

försöka möta den efterfrågan som funnits från staden och allmänheten. Att kvarteret 

”Oden” skulle passa bra för detta ändamål var, som tidigare poängterats, för att den redan 

stod till förfogande. Samt att tomtens centrala placering i centrum nära järnvägsstationen 

lämpade sig extra bra. Drätselkammaren skrev därför ett förslag till Stadsfullmäktige 

angående tomtens potentiella framtid om att kunna ge plats åt alla efterfrågningar. En 

undersökning var drätselkammaren dock tvungen att genomföra först innan man kunde 

komma till insikt om det ens var möjligt att tomten kunde inrymma alla dessa lokaler. För 

att ens påbörja en sådan utredning efterlyste man ett samarbete mellan staden och 

Andelsföreningen Folkets Hus. Kontentan av denna skrivelse var att man snarast ville 

besluta om vad som skulle ske med tomten i kvarteret ”Oden”. Tre förslag presenterades 

om hur tomten skulle kunna disponeras. Första förslaget var att staden skulle få hela tomten 

och där bygga efter sitt behov, andra förslaget var att andelsföreningen folkets hus skulle 

få hela tomten och bygga efter sitt. Det tredje förslaget var av störst intresse. Förslaget 

gällde att tomten skulle delas upp och bebyggas, i så stor utsträckning som möjligt, så att 

båda parternas behov kunde tillgodoses.49 

Denna första period som sträckte sig nästan tio år blev en lågmäld debatt om vad för behov 

som staden å ena sidan och föreningslivet å andra sidan efterfrågade. Kärnan i dessa första 

utdrag var processen att finna en tomt i centrum som kunde stå till förfogande för dessa 

efterfrågningar. Att det tillslut blev just i kvarteret ”Oden” som kulturhuset skulle byggas 

blev ett resultat av slump, blandat med marktvister.  

                         
47 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/miljonprogrammet 
Hämtad 2016-06-13. 
48 Skövde drätselkammaren till stadsfullmäktige 30 aug 1954. 
49 Ibid. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/miljonprogrammet
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Det som skedde i det här skedet när man blickade framåt var att det tillsattes en kommitté 

vars främsta uppdrag var att undersöka möjligheterna att bebygga kvarteret ”Oden” så att 

alla behov tillgodosågs. Det blev således förslag nummer tre som man till sist bestämde 

sig för att arbeta vidare med, detta efter att stadsfullmäktige beslutat i frågan. Kommittén 

fick en budget på 10,000 kronor av dåtidens penningvärde för att kunna arbeta med dessa 

frågor. Utformningen av själva kommittén speglades i det faktum att både staden och 

Andelsföreningen Folkets Hus nu skulle arbeta tillsammans. Tre personer från 

drätselkammaren (Gustav Lake, G. From, Carl Gustav Kinnander)50 och två personer från 

Andelsföreningen Folkets Hus (Carl Gustavsson & Pontus Eriksson)51 utsågs att 

gemensamt leda undersökningen i den nybildade utredningskommittén. Den viktigaste 

uppgiften gällde att lösa problem och ta fram idéer på hur ”Oden” skulle disponeras för att 

kunna möta så många behov som möjligt.  

Sammanfattning 

I detta skede hade utvecklingen tagit sig så långt att det nu fanns en utredningskommitté 

vars enda uppgift var att på ett effektivt sätt lösa lokalbehovet i Skövde. De skulle se över 

vad staden efterfrågade, som främst framgick vara nya och tidsenliga lokaler för 

kulturbruk. Samt vad föreningslivet efterfrågade, vilket främst var samlingslokaler och ett 

folkets hus. Den drivande parten från föreningslivet var Andelsföreningen Folkets Hus 

som lyfte frågan i en motion redan 1946. Vid 1954 års slut ansåg man att tomtfrågan var 

löst och att steg två skulle initieras, utformning och disposition av tomtplatsen. 

1957-1961 Bilismen och dess bidragande problematik 

Den nybildade kommittén som kom att få namnet Odenkommittén påbörjade sitt uppdrag 

1954 och det skulle dröja tre år innan man ansåg sig helt färdiga. Då frågan angående 

Odenprojektet inte dyker upp i några Stadsfullmäktiges protokoll eller 

drätselkammarprotokoll under de här åren leder det till antagandet att man helt enkelt lagt 

frågan åt sidan för att vidare diskutera när utredningen ansågs vara klar. Vidare tolkning 

är att man helt enkelt lät Odenkommittén hålla på vid sidan av, utan större brådska från 

vare sig Stadsfullmäktige eller drätselkammaren att vidröra frågan igen.    

                         
50 Skövde drätselkammarens protokoll 1 okt 1954. 
51 Andelsföreningen Folkets Hus till drätselkammaren 22 okt 1954. 
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När man i december 1957 äntligen samlades kring frågan förstår man att Odenkommittén 

inte legat på latsidan. De presenterade en väl genomförd utredning som såg till allas 

önskemål och efterfrågningar. Att Odenkommittén varit mån om att möta just alla 

efterfrågningar framgår i den skrivelse man skickade till Stadsfullmäktige. Här förklarade 

kommittén att man gjort en inventering av alla lokalbehov samt att man via annonser i 

tidningar efterfrågat andra organisationers önskemål och behov. Att Odenprojektet 

annonserade i tidningarna skulle komma att få konsekvenser längre fram. Men det var 

viktigt att alla skulle få möjlighet att säga sitt, det gällde ju främst en ny byggnad som 

skulle vara till för invånarna. I linje med folkets hus som organisation skulle individen få 

vara med och påverka för att bygga samhället.52 Att planerna för tomten växte och blev 

större kan ses som konsekvens av den mentalitet som fanns i Sverige. Alla skulle vara med 

och kunna påverka och förändra sitt samhälle, stad och land. Allt för ett bättre Sverige.  

Arkitekt Hans-Erland Heinman hade anlitats för att rita upp olika förslag för dispositionen 

av tomtplatserna Oden 3 och Oden 4. Efter ytterligare tvister kring markdelar i anslutning 

till tomten hade Heinman enligt kommittén presenterat förslag som uppfyllde alla behov 

som fanns. Det uppmärksammades att markfrågan lett till att man inte kunde tillgodose 

stadens behov av administrativa lokaler för stadens förvaltningar. Detta ärende bad man 

därför att skjuta upp till annan tidpunkt.53 Dock poängterades att Odenkommittén på ett 

tillfredsställande vis nått en lösning gällande teater, konsthall, stadsbibliotek och ett folkets 

hus. Förslaget såg således ut att man på tomten skulle uppföra tre byggnader där stadens 

hus skulle innefatta teater, konsthall, stadsbibliotek och sammanträdesrum för 

Stadsfullmäktige.54 Vid denna tidpunkt använde stadsfullmäktige Helenaskolans aula som 

sessionssal.55 Andelsföreningen Folkets Hus skulle bygga två sammankopplade hus, ett 

lite mindre med restaurang och ett större med expeditions- och möteslokaler, sjukkassa, 

folktandvård och samlingslokaler. Stadens byggnad skulle få namnet ”Stadsteatern” och 

Andelsföreningen Folkets Hus byggnader skulle få namnet ”Folkets Hus”.56 

Det skedde en intressant förflyttning av centrala frågor gällande detta projekt när det tog 

vid igen 1957. Vad som märks i protokollen är att frågan gällande bilplatser blev allt mer 

                         
52 Margareta Ståhl, Möte och människor, 2005, 13. 
53 Denna tidpunkt visade sig komma först 1990 då Skövde stadshus invigdes.  
54 Odenkommittén till stadsfullmäktige nov 1957. 
55 Gunnar Linde. Skövde stadsfullmäktige under åren 1939-1963, 1964, 33. 
56 Odenkommittén till stadsfullmäktige nov 1957. 



 

21 

 

viktig. Vid presentationen av Odenkommitténs utredning reserverade sig Gösta Bonde mot 

förslaget och menade på att kommittén först och främst var tvungen att se över 

parkeringsplatser i området innan man kunde initiera ett bygge. Hans proposition röstades 

dock ner.57 Redan 1954 kom en första indikation på att den ökade bilismen kanske skulle 

bli ett problem i framtiden. Inte för att det ansågs vara en problematik med ett ökat antal 

bilar i framtiden, utan för att få bilplatser skulle få konsekvenser beroende på hur projektet 

skulle utformas och vad som skulle infinnas på tomten. Skulle det inrättas både ett modernt 

folkets hus på tomten Oden parallellt med en konsthall, tandläkare och bibliotek, var det 

några som lyfte ett varnande finger gällande trafiken i området.58  

Anledningen till att bilplatsfrågan kom att tas upp gång på gång efter detta beror på två 

orsaker. För det första att tomten skulle inrymma många lokaler som från allmänhetens 

sida kunde anses vara populära och välbesökta. För det andra att bilen fått en allt större 

plats i samhället jämfört med hur det var på mitten av 40-talet. Att bilplatsfrågan inte togs 

upp eller ens vidrördes på 40-talet var främst för att det inte fanns ett behov av 

parkeringsplatser som det fanns vid tidpunkten då vi historiskt sett närmar oss 60-talet och 

den utbredda bilismen.59 En annan faktor var också för att Andelsföreningen Folkets Hus 

till en början endast efterfrågade lokaler till ett folkets hus. Då projektet eskalerat till att 

både inrymma teater, stadsbibliotek och en konsthall på samma tomt, uppdagades en 

problematik gällande just bilplatser som inte funnits innan. För att sätta frågan i perspektiv 

hade det i december 1950 inkommit en motion gällande installation av ett trafikljus vid en 

av stadens centrala korsning, Storgatan/Kungsgatan. Denna motion avslogs i januari 1951 

med motivationen att trafikljus snarare skulle hämma trafiken än tvärt om. Man kan här 

uttolka att bilfrågan ännu inte var ett problem man ansåg behövdes diskuteras ytterligare.60 

I jämförelse saknade fortfarande Skövdes två mest trafikerade korsningar trafikljus långt 

in på 60-talet.61 Man kan här direkt se konsekvenserna av det moderna Sverige. I 

utvecklingen av folkhemmet och den växande välfärdsstaten får allt fler svenskar möjlighet 

och ekonomi att köpa bil. På lokal nivå syns utslag på detta då just bilfrågan blev en 

brännpunkt som skulle kunna stjälpa ett helt projekt i miljonklassen.  

 

                         
57 Stadsfullmäktiges protokoll 16 dec 1957. 
58 Skövde drätselkammare till stadsfullmäktige 30 aug 1954. 
59 Yvonne Hirdman, Jenny Björkman & Urban Lundberg, Sveriges Historia 1920-1965, 2012, 570-572. 
60 Gunnar Linde. Skövde stadsfullmäktige åren 1939-1963, 1964, 31. 
61 Rolf E Ahlrik & Claes Funck, Träkåks-Skövde- Idyllen som försvann, 1993, 18-19. 
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När alla skulle få sitt, byggde man andaktsrum 

Den annonsering som gjordes i lokalpressen fick i detta skede också konsekvenser då andra 

aktörer fick upp ögonen för projektet. Då Odenkommittén arbetade vidare med 

utformningen av det som beslutades i Stadsfullmäktige fick man i maj 1958 in en motion 

från Skövde Predikantförbund. De ville att kommittén skulle skapa plats för ett andaktsrum 

i den nya teaterbyggnaden.62 Trots att många redan hade börjat skruva på sig gällande 

projektets storlek, hur det skulle påverka trafiken och bristen på parkeringsplatser 

godkändes motionen. Det var självklart att ett andaktsrum skulle tryckas in på tomten, allt 

för invånarnas bästa. Ritningarna gjordes således om och Heinman planerade in ett 

andaktsrum på tomten.  

Problematiken med parkeringsfrågan blev allt tydligare i protokollen ju längre fram i tiden 

man gick. I februari 1959 inkom den första konkreta kritiken gällande denna fråga. Det var 

Gösta Bonde som återigen stod i spetsen för detta och författade skrivelsen. Han hade vid 

tidigare tillfällen reserverats sig angående bygget på grund av just parkeringsfrågan. I det 

som skrevs till stadsfullmäktige var främst att trafiksituationen skulle bli ohållbar om man 

inte tog denna fråga på allvar. Inom en radie på 250 meter skulle det, i det befintliga 

området, finnas tre hotell, järnvägsstation, posten, busstation och taxistation utöver den 

planerade stadsteatern och folkets hus.63 En första beräkningskalkyl gällande 

parkeringsplatser hade gjorts av Heinman i juli 1958 där han efter genomgång av områdets 

parkeringsmöjligheter presenterade att man saknade ca 335 platser för att kunna tillgodose 

det parkeringsbehov som lokalerna skulle generera.64 Det Gösta Bonde i förlängningen 

uttryckte som lösning på sin oro var att man helt enkelt skulle försöka se sig om efter andra 

mer lämpliga tomtplatser, detta i ett skede då planerna var så gott som klara och processen 

var inne på sitt trettonde år. Bonde uttryckte visserligen en förståelse för att ett sådant 

beslut skulle framflytta projektet men att han ansåg att det i längden skulle få fördelar. Han 

skrev att man inte bara kunde planera för nutiden utan att man också var tvungen att planera 

för framtiden.65 Gällande parkeringsplatserna i Skövde skulle han visserligen ha en poäng. 

Hans proposition skulle dock återigen röstas ner och avvisas. När förfrågan diskuterades i 

byggnadsnämnden upplevde man inte alls parkeringsfrågan som ett problem och de 

                         
62 Skövde Predikantförbund till stadsfullmäktige 6 maj 1958. 
63 Gösta Bonde till stadsfullmäktige 28 feb 1959. 
64 Moustedt och Heinman arkitektur 31 juli 1958. 
65 Gösta Bonde till stadsfullmäktige 28 feb 1959. 
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menade på att det redan fanns gott om väl utarbetade lösningar på detta. Dessa lösningar 

presenterades också grundligt men faktum kvarstod att det fortfarande saknades 

parkeringsplatser till trots. Det största argumentet byggnadsnämnden lyfte fram mot Gösta 

Bondes förslag var att en omarbetning av projektet och byte av tomtplats skulle försena 

starten avsevärt och få stora ekonomiska konsekvenser. Inte minst ansåg de att projektet i 

sig inte kunde vänta längre då behovet av ovan nämnda lokaler snarare ökat än minskat 

under de gångna tretton åren.66  

Gustav Lake, som kan lyftas fram som en av de mest drivande parterna i att få igång 

projektet i detta skede satt på många stolar. Han satt som ordförande i drätselkammaren, 

Odenkommittén och senare också byggnadsnämnden.67 Gustav Lake var den som högt 

uttryckte att Stadsfullmäktige borde avstyra det som Gösta Bonde föreslog och inte lägga 

för mycket fokus på parkeringsfrågan.68 Man märker i protokollen att det sakta började 

dela upp sig två läger gällande projektet. De som ansåg att det började bli för dyrt, för stort 

och inte minst för trångt för trafiken. Herre för detta läger kan tillskrivas Gösta Bonde. Sen 

de på andra kanten, med Gustav Lake i de främre leden, som inte ville annat än att ta det 

första spadtaget. Ett spadtag mot nya lokaler som de tyckte människorna i Skövde väntat 

på alldeles för länge. Denna uppdelning och osämja nådde sin kulmen när Gustav Lake 

tackade för sig och lämnade byggnadsnämnden under våren 1961.69 Mer om detta senare. 

Osämja bland beslutsfattarna 

Det fortsatte att vara osämja inom Stadsfullmäktige. Motioner, förslag och förfrågningar 

skickades fram och tillbaka mellan de olika kommittéer och nämnder som var inblandade. 

Ingen verkade riktigt vilja besluta i frågan och tiden gick. De fastnade här i någon politisk 

stiltje där de två olika lägren försökte hitta nya ingångar till hur projektet skulle ändras till 

deras fördel. Det måste poängteras att Gösta Bonde och de på hans sida inte nödvändigtvis 

ville förhindra projektet helt och hållet. De ville bara att parkerings- och trafikfrågan skulle 

lösas så att man kunde motverka en ökad trängsel i området. Man kan tolka det som att de 

inte ville ha för mycket trafik i centrala Skövde och att de försökte se det mer långsiktigt. 

Det som till stora delar låg dem i fatet var att det redan fanns fullt genomförbara skisser 

                         
66 Byggnadsnämndens protokoll 30 april 1959. 
67 Flera protokoll undertecknade med hans namn och betäckning. 
68 Skövde drätselkammare protokoll 14 maj 1959. 
69 Skövde drätselkammare till stadsfullmäktige 13 mars 1961. 
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för tomten som såg till allas behov, samt att det redan spenderats stora summor på detta. 

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv skulle en omarbetning leda till ännu mera kostnader. Att 

köra på det beslut som redan tagits skulle helt enkelt spara pengar. Därför förbisågs 

parkeringsfrågan och Gösta Bonde fick aldrig riktigt gehör hos Stadsfullmäktige, där gick 

det desto bättre för Gustav Lake.  

Under slutet av 1959 och in på 1961 trampade beslutsfattarna fortfarande vatten. I januari 

1961 inkom en motion från föreningen Labour i Skövde. Denna motion skulle få 

konsekvenser för både de som ville omarbeta projektet och för de som ville fortsätta enligt 

beslut. Föreningen Labour skrev om ett beslut som tagits 1955 i Stadsfullmäktige gällande 

att teckna borgen och bevilja ett räntefritt lån till föreningen. Det ekonomiska stöd som 

beviljades då skulle användas till att uppföra en parkhall i Skövdes folketspark. På grund 

av mellankommande omständigheter hade denna parkhall inte än påbörjats. Föreningen 

Labour föreslog därmed att det ekonomiska stöd som beviljats 1955 skulle skrivas över till 

Nya Folkets Hus förening70 och i samband med detta uppföra motsvarande hall i folkets 

hus byggnad i kvarteret Oden.71  

Från ett ekonomiskt perspektiv gynnade detta projektet avsevärt då man nu skulle få mer 

pengar till ett bygge som redan var kostsamt. Från ett trafikperspektiv skulle en utökning 

av lokalerna bidra till en ännu större avsaknad av parkeringsplatser i området. En parkhall 

för kongresser och danstillställningar skulle i realiteten kunna öka besökarantalet med 

1000 personer per tillfälle.72 Då det i mars 1961 inkom en preliminär beräkning av 

bilplatsbehovet för Odenprojektet kan tolkningen göras att Stadsfullmäktige såg motionen 

från föreningen Labour som väldigt intressant. Främst för de ekonomiska fördelarna ett 

godkännande av motionen skulle få med sig. Stadsfullmäktige verkade också fullt 

medvetna om att ett beslut gällande en kongress- och danshall skulle problematisera 

parkeringsfrågan ytterligare, inte lösa den. Den beräkningskalkyl som inkom 7e mars 1961 

kan användas som förklaring till varför stadsfullmäktige blev väldigt intresserade av att 

godkänna föreningen Labours motion. 

 

                         
70 Någonstans längs vägen hade andelsföreningen folketshus bytt namn till Nya Folkets Hus. Senare skulle 
även föreningen Labour slå sig samman med Nya Folkets hus förening. 
71 Föreningen Labour till stadsfullmäktige 30 jan 1961. 
72 Seth Fridén. Skrivelse från stadsarkitekten 7 mars 1961. 
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Nya parkeringsnormer 

Då samhället sakta förändrades i stort tillkom det nya bestämmelser. I juli 1960 

uppdaterades parkeringsnormerna i Skövde som baserades på samhällets biltäthet.73 Detta 

regelverk låg som grund för beräkningen som presenterades av stadsarkitekten. Att 

parkeringsnormerna ändrats kan förklaras av att man i Sverige hade sett en snabb ökning 

av bilar under hela 50-talet.74 De nya parkeringsnormerna innebar att byggnadsnämnder 

och arkitekter skulle följa en tabell som då skulle ange hur många bilplatser som måste 

finnas i jämförelse med biltätheten.75 Det var reglerat för hur många bilplatser som skulle 

finnas vid en biltäthet på 200 respektive 300, 400 och 500 bilar per 1000 invånare. I de nya 

parkeringsnormerna stod det också bestämt att det aldrig fick räknas på en biltäthet lägre 

än 200 bilar per 1000 invånare.76 Återigen speglas den historiska kontexten då det 

genererade konsekvenser på lokal nivå. Problematiken med parkeringar och växande antal 

bilar kan inte ha varit specifikt för Skövde.  

 

I Skövde fanns det år 1958 ca 190 stycken bilar per 1000 invånare. I enlighet med de nya 

parkeringsnormerna fick man inte räkna med än biltäthet lägre än 200 bilar. En 

rekommendation var dock att aldrig räkna lägre än 400 bilar per 1000 invånare. Trots att 

arkitekt Seth Fridén påpekade detta gjorde han en kalkyl baserad på 200 bilar per 1000 

invånare, en kalkyl som landande på att området behövde minst 192 stycken 

parkeringsplatser. Han lyfte fram olika infallsvinklar och problematik med denna 

beräkning. För det första var det osannolikt att man skulle nå maxkapaciteten av besökare 

i samtliga lokaler samtidigt. För det andra skulle det visserligen saknas avsevärt fler 

parkeringsplatser om endast kongress- och danshallen nådde maxkapacitet. För det tredje 

lyfte Fridén fram att själva byggritningarna inte kunde redovisa en enda parkeringsplats. 

All tomtmark i kvarteret Oden var redan ockuperat och i de nya stadsplanerna fanns en 

tomtplats avsett till parkeringsplats för endast 61 bilar. Om staden kunde reservera den 

närliggande tomten ”Thor” skulle man få ytterligare 60 parkeringsplatser. Fridén påpekade 

att detta skulle lösa det största akuta behovet av parkeringsplatser men att det skulle skada 

                         
73 Seth Fridén. Skrivelse från stadsarkitekten 7 mars 1961. 
74 Tekniska muséet http://www.tekniskamuseet.se/1/531.html Hämtad 2015-11-25. 
75 Seth Fridén. Skrivelse från stadsarkitekten 7 mars 1961. 
76 Ibid. 

http://www.tekniskamuseet.se/1/531.html
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stadsbilden samt att han egentligen borde räkna på 400 bilar istället för 200 bilar per 1000 

invånare.77  

Sammanfattning 

Mellan åren 1957 och 1961 var det största hindret parkeringsplatser eller snarare 

avsaknaden av parkeringsplatser. Då Stadsfullmäktige hade beslutat om planerna och 

ritningar för området stod de ändå och trampade vatten större delen av dessa år. Beslut och 

förfrågningar skickades runt mellan de olika beslutsfattarna och det började gnissla i 

maskineriet. På grund av detta blev processen utdragen och projektet avsevärt försenat. 

Detta ledde också till att två läger uppstod. För att förenkla kan man säga att ena lägret 

med Gösta Bonde ville omarbeta projektet på grund av en rädsla inför växande 

trafikproblem. Det andra lägret med Gustav Lake ville klubba igenom bygglovet direkt 

och sätta igång trots en olöst parkeringsfråga. När de mot slutet av våren 1961 ändå ansåg 

att man hade en konkret lösning för parkeringsfrågan, om än väldigt svag sådan begav man 

sig in i slutskedet. Ett slutskede som skulle kantas av mer konflikter och ekonomiskt kalla 

fötter. Att Stadsfullmäktige och drätselkammaren fastnade i diskussioner kring bilplatser 

är någonting som inte kunde planerats. Den växande bilismen i Sverige hade förr eller 

senare påtvingat dessa diskussioner om utbyggnad av parkeringsmöjligheter i centrum.  

Denna första problematik och avsaknad av parkeringsplatser skulle leda till att det några 

år senare tillsattes en nämnd för att se över den saneringsprocess som inleddes på 60-talet. 

Nämnden skulle arbeta för att bevara byggnader i centrum för att inte helt tappa det gamla 

Skövde. Det skulle ändå bli så att det ökade behovet av bilplatser och handelscentrum 

resulterade i rivning av byggnader för att ge plats åt parkeringshus och shoppingcentrum. 

Stadens centrum avfolkades på så sätt.78 

 

 

                         
77 Seth Fridén, Skrivelse från stadsarkitekten 7 mars 1961. 
78 Bo Ekstéen. Kulturhistorisk byggnadsöversikt och inventerings plan över de centrala delarna av Skövde 
tätort, 1976, 7. 
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1961-1964 Kalla fötter och ekonomiska konsekvenser 

Diskussioner gällande kostnaderna för bygget berördes fortlöpande under hela processen. 

Som redovisat i de två rubrikerna här ovan så dök det upp andra problem och frågor som 

krävde mer uppmärksamhet än just den ekonomiska biten. Vad som blev tydligt när de 

flesta problem och funderingar ansågs lösta var att de nu stod inför frågan gällande vad 

detta i realitet skulle kosta. Det framgår i protokollen att den första kostnadskalkylen både 

var irrelevant och daterad för hur byggets utformning såg ut i slutet på 1961. När många 

trodde att de kunde andas ut och se fram emot att starta bygget började allt fler försiktigt 

skruva på sig och uttrycka en oro för vad det skulle innebära kostnadsmässigt för staden.  

En första fråga gällande ekonomin lyftes 30 augusti 1954, då gällde det vem som skulle 

stå för kostnaderna av en eventuell teaterbyggnad. Vid den här tidpunkten låg endast planer 

om ett folkets hus på agendan, men projektet började som skrivits innan ganska snabbt att 

byggas ut. Om det skulle bli en teaterbyggnad ville drätselkammaren besluta om vart det 

ekonomiska ansvaret skulle läggas, på Skövde stad, på Andelsföreningen Folkets Hus eller 

om kostnaderna skulle delas lika mellan de båda parterna.79 Efter att Odenkommitténs 

förslag och Heinmans ritningar klubbats igenom 195780 berördes den ekonomiska biten 

förvånansvärt lite under de kommande åren. Det var först när de insåg att nästa steg i 

processen var att påbörja bygget som kostnaderna blev det som man nästan uteslutande 

diskuterade. Mycket berodde på att den första kostnadskalkyl som beräknades var för ett 

projekt som inte längre var det som man på pappret skulle bygga. Då Odenkommittén 

presenterade ritningarna 1957 för ett folkets hus och en stadsteater beräknade de för en 

budget på ca 3,800 000 miljoner kronor.81 Vilket idag motsvarar ungefär 42,100 000 

miljoner kronor.82 Mycket skulle visa sig ha hänt mellan åren 1957 och 1962. Främst hade 

lokaler och utrymmen tillkommit, bland annat en kongress- och danshall, andaktsrum, 

tidningshall och en underjordisk tunnel på tomten mellan järnvägsstationen och hotell 

Billingen.83 Detta fick så klart konsekvenser och bidrog till ökade kostnader. 

Löneutvecklingen under åren var också något som nämndes i Stadsfullmäktige som 

bidragande faktor till att de första kostnadskalkylerna inte längre gick att räkna på.  

                         
79 Skövde drätselkammare protokoll 30 aug 1954. 
80 Stadsfullmäktiges protokoll 16 dec 1957. 
81 Odenkommittén till stadsfullmäktige nov 1957. 
82 Statistiska centralbyrån http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-
siffror/prisomraknaren/ Hämtad 2016-06-14. 
83 Odenkommittén till stadsfullmäktige januari 1961. 

http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/
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Officiellt ansågs Odenkommitténs arbete var slutfört i mars 1961 men det skulle visa sig 

att många tog ut vinsten för tidigt. Redan i maj opponerar drätselkammaren sig då anslagen 

ansågs vara otillräckliga. Den nya siffran för Stadsteatern och folkets hus med de nya 

additionerna inräknade uppnådde i mars 1961 en summa på drygt 5 300 000 miljoner 

kronor.84Vilket idag motsvarar cirka 58,800 000 miljoner kronor.85 Vad som skedde 

härnäst var att allt fler fick kalla fötter och reserverade sig angående bygget på grund av 

de stigande kostnaderna. I drätselkammaren gick man noggrant igenom de olika lån och 

bidrag de behövde och de bad stadsfullmäktige fatta ett beslut i frågan. Gösta Bonde 

reserverade sig mot detta och ansåg att den beräkning som gjorts var allt för svag och 

saknade en helhet för den totala kostnaden.86 Det var vid denna tidpunkt som Gustav Lake 

fick nog och lämnade byggnadsnämnden, hans namn saknas även från alla drätselprotokoll 

där han var ordförande från augusti 1961 till maj 1962, den nya ordförande blev Gösta 

From.87 Man kan läsa mellan raderna att det var en väldigt oense drätselkammare som 

försökte nå fram till ett beslut.  

Man skulle stöta och blöta några varv till 

Det kommande året skulle projektet återigen hamna i en period då man stod och trampade 

vatten. Inga beslut fattades och frågor skickas runt mellan stadsfullmäktige, kommittéer 

och nämnder. Protokoll efter protokoll visar på ideliga bordläggningar av ärenden som 

skulle stötas och blötas ytterligare. Odenkommittén fungerade inte längre på grund av 

avhopp, främst av ordföranden Gustav Lake. När våren 1962 närmade sig röstades Gustav 

Lake in igen efter Gösta Froms avgång, kanske var det precis detta som behövdes för att 

få fart på processen igen. Även om det fortfarande framgick tydligt att många var mycket 

oense så sattes hjulen i rullning igen.  

När Lake återgick till sin post i byggnadskommittén för stadsteatern och folkets hus 

gjordes en ny kostnadskalkyl som bemötte den reservation och kritik som Gösta Bonde 

hade riktat mot bristerna i den förra kostnadskalkylen. Den nya budgeten nästan 

fördubblades och presenterade i maj 1962 en totalkostnad på drygt 9 300 000 miljoner 

                         
84 Skövde drätselkammare till stadsfullmäktige 13 mars 1961. 
85 Statistiska centralbyrån http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-
siffror/prisomraknaren/ Hämtad 2016-06-14. 
86 Gösta Bonde reservation 26 juni 1961. 
87 Skövde drätselkammare till stadsfullmäktige 26 juni 1961. 

http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/
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kronor.88 I dagens penningvärde uppstiger denna summa till cirka 103,000 000 miljoner 

kronor.89 Man får anta att många i stadsfullmäktige satte andan i halsen efter att de 

presenterat den nya siffran. Gustav Lake gick noggrant igenom de ekonomiska aspekterna 

och förklarade varför det blivit dyrare, hans tyngsta argument för kostnadsökningen lades 

på det faktum att byggstarten fördröjts.90 På grund av förseningar höjde Folkets Hus 

förening ett varnande finger och ville i och med detta hållas helt skadelösa för de förhöjda 

kostnader som tillkommit i och med stadens förhalningar av projektet.91 Allt mer av bygget 

hamnade på grund av detta på stadens konto. Efter presentationen av den nya budgeten var 

Gustav Lake mer angelägen än någonsin om att få ett godkännande för att kunna starta 

bygget. I protokollen märks detta främst i hur han gång på gång lyfter fram att budgeten 

skenat i väg på grund av förseningar och att ytterligare förseningar skulle öka kostnaderna 

igen. Beslutsfattarna hade helt enkelt inte råd att fega ur i detta skede. Men som oftast när 

det gällde politiska beslut skulle det gå några vändor till innan man fick ett godkännande.  

Konsekvenserna i detta läge blev som så att drätselkammaren föreslog att staden skulle 

bygga teaterbyggnaden och kongress- och danshall i egen regi och att Folkets Hus behov 

skulle lösas någon annanstans.92 Detta var anmärkningsvärt då det bör poängteras att 

Folkets Hus förening var de som först höjde frågan angående en byggnation av dessa 

lokaler. De föreslog även tomtplatsen Oden för dessa ändamål flera år tidigare. Folkets hus 

ombads att se över sina egna ekonomiska möjligheter att helt på egenhand finansiera sin 

del av bygget.93 Föreningen svarade på denna förfrågan och skrev att en uppdelning av 

projektet i nuläget endast skulle bidra till ännu högre kostnader både för Skövde stad och 

för Folkets Hus förening. De skrev också att man helst såg att Odenprojektet skulle 

uppföras i den utformning som stadsfullmäktige redan beslutat om. Återigen för de vidare 

påtryckningar om att föreningen skulle hållas helt skadelösa för de merkostnader 

förseningen från stadens sida bidragit till.94 Denna förfrågan från föreningen Folkets Hus 

angående att projektet skulle uppföras i enlighet med de planer som utarbetades av 

Odenkommittén fick inte fäste i drätselkammaren. Drätselkammaren skickade i sin tur 

                         
88 Folketshus byggnadskommitté & stadens byggnadskommitté till stadsfullmäktige 28 maj 1962. 
89 Statistiska centralbyrån http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-
siffror/prisomraknaren/ Hämtad 2016-06-14. 
90 Skövde drätselkammare protokoll 23 maj 1962. 
91 Folkets Hus Förening till stadsfullmäktige 4 juni 1962. 
92 Skövde drätselkammarens protokoll 24 juli 1962. 
93 Skövde drätselkammarens protokoll 10 aug 1962. 
94 Föreningen Folkets Hus till drätselkammaren 22 aug 1962. 

http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/


 

30 

 

vidare till Stadsfullmäktige förslag om att staden skulle upprätta teaterbyggnaden och att 

folkets hus skulle flyttas till en annan tomt, ”Boktryckaren”.95  

Utöver detta förslag bad man också arkitekt Heinman att se över ritningarna och komma 

med förslag på hur man kunde dra ner på kostnaderna. I slutändan skulle det visa sig endast 

handla om blygsamma summor som i det stora hela inte kunde påverka ekonomin 

avsevärt.96  

Det blev även här många återremitteringar och vändor fram och tillbaka med det 

ekonomiska läget som utgångspunkt. Drätselkammaren hittade inga bra besparingsplaner 

och ett beslut gällande att flytta folkets hus del till annan tomt kom de inte överens om. 

När de hade vridit och vänt på alla möjliga former av lösningar beslutades det otroligt nog 

att genomföra ursprungsplanen. Teaterbyggnaden med kongress- och danshall och ett 

folkets hus skulle uppföras i kvarteret Oden. Staden skulle gå in och stötta Folkets Hus 

förening ekonomiskt och även stå för de ökade kostnaderna (som i oktober 1962 nådde 

över 10 000 000 kronor).97 Det skulle således bli en tomt med teater, stadsbibliotek, 

konsthall, läsesalar, danshall, möteslokaler, folktandvård, sessionssalar och restaurang. 

Beslutet fattades i Stadsfullmäktige och i november 1962 kunde Gustav Lake äntligen ta 

det första spadtaget mot det blivande kulturhuset, det första i sitt slag i Sverige. 

Sammanfattning 

När många trodde att det värsta skulle vara över gällande tomtplats, uppförande och 

parkeringar skulle det visa sig bara vara början på en politisk limbo där det skulle trampas 

vatten. I slutskedet var det uteslutande kostnadsfrågan som diskuterades och i försök att 

försöka lösa den drogs andra ärenden upp som argument och motargument till att man 

borde omarbeta projektet. Den uppdelning som skedde, främst inom drätselkammaren blev 

allt mer tydlig här och resulterade i avhopp och kommittéer som inte längre fungerade. Ena 

lägret ville sätta igång med bygget direkt för att spara pengar och andra lägret ville 

omarbeta och stycka upp projektet för att, ja, spara pengar. Argumenten som lyftes för att 

genomföra en omarbetning användes av det andra lägret som motargument till varför detta 

inte var ekonomiskt gynnsamt. I och med att sakfrågan skickades fram och tillbaka utan 

att de kom överens bidrog det i realiteten att projektet blev dyrare. Den första kalkylen 

                         
95 Skövde drätselkammare till stadsfullmäktige 3 sep 1962. 
96 Skövde drätselkammare protokoll 9 okt 1962. 
97 Stadsfullmäktiges protokoll 20 okt 1962. 
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hade nästan fördubblats efter förhalningen och med facit på han hade det gynnat alla om 

man kommit överens tidigare. Men i november 1962 påbörjades äntligen bygget som två 

år senare skulle stå färdigt som Sveriges första kulturhus. 
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Avslutning och diskussion  

När kulturhuset i Skövde invigdes i november 1964 kunde man äntligen avsluta det 

långdragna kapitlet som påbörjades 1946. Att det till slut blev ett kulturhus som invigdes 

kan förklaras med hjälp av många olika faktorer. Svaret går att hitta i arbetsprocessen och 

den socialpolitik som bedrevs i Sverige. Till en början efterfrågades samlingslokaler till ett 

folkets hus. I efterhand kan man säga att det var tack vare Folkets Hus som det kom att bli 

ett Kulturhus. Då folkets hus varit en organisation i Sverige sedan sekelskiftet var de redan 

etablerade i Sverige. De ville främst skapa mötesplatser där det fria ordet stod i centrum, 

en öppen plats att mötas och samlas. Och det var just detta som efterfrågades i Skövde. I 

linje med detta visade sig också att behovet för andra typer av möteslokaler och 

samlingslokaler var stort.  

Processen blev sedan en krokig sådan, mest på grund av att det skulle ta sådan lång tid att 

godkänna bygget. Då tiden rann iväg sprang landets utveckling ifrån. Det ledde till att man 

under årens gång fick ta tag i ny problematik som dök upp. På 50-talet blev den stora frågan 

bilplatser i centrum eller snarare avsaknaden av dem. Sett ur ett historiskt perspektiv hade 

denna problematik aldrig dykt upp bara något årtionde innan. Detta på grund av att i 

samband med att de började utveckla projektet så utvecklades landet och allt fler 

människor hade råd att skaffa bil. I det postindustriella Sverige blev bilen en stor del i 

samhället. Frågan gällande bilplatser bidrog på så sätt till att bygget av kulturhuset 

avstannade.  

Vad som är intressant är att Skövde idag är en stad som översvämmas med 

parkeringsplatser i centrum. Två stora parkeringshus har byggts sedan 60-talet. En direkt 

konsekvens av kulturhusbygget är den så kallade ”Mode parkeringen” som anlades ett 

tiotal meter från kulturhuset för att möta det ökade behovet av parkeringsplatser. Sedan 

dess har ytterligare två parkeringsytor tillkommit i centrala Skövde samt två parkeringshus. 

Vidare intressant är att det i Skövde på 60-talet tillsattes en kommitté för att se över 

stadsplanerna och bevara det gamla Skövde och motarbeta förändringar i form av till 

exempel parkeringsplatser. Med facit i hand fick de ge sig då stadsbilden idag i princip 

utgörs endast av parkeringshus och parkeringsplatser. Centrum har avfolkats i och med 

detta. För övrigt kan inte detta ha varit specifikt för Skövde, det bör ha funnits många 

lokalpolitiker som vid samma tidpunkt satt och diskuterade bilplatsfrågan under 50–60-
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talet. Det skulle bli en intressant undersökning att jämföra lokalpolitikers protokoll i några 

olika städer under dessa år.  

På grund av den politik och samhällsutveckling i Sverige så påverkades bygget av 

kulturhuset indirekt. Då bygget planerades i nästan 20 år kan man se tydliga avtryck i 

historien som kom att avspegla hur processen gick till och vilken problematik 

beslutsfattarna tvingades bemöta. Tydliga exempel på detta är uppstarten med folkets hus 

som initiativtagare, till parkeringsfrågan på slutet av 50-talet till den utökning av projektet 

som skedde kontinuerligt. Allt eftersom samhället förändrades, förändrades och ökade 

lokalbehovet. Lösningen fanns i att allt skulle byggas på samma tomt och det ledde således 

till att Sveriges första kulturhus invigdes i Skövde. En tydlig samhällsutveckling som också 

påverkade bygget är den demokratitieringsprocess som tog avstamp i folkrörelserna. 

Folkrörelsernas arbete ledde indirekt till utbredandet av folkets hus i landet samt 

demokratitieringen. I förlängningen innebar detta att folkrörelserna i sig avvecklades. 

Staten tog allt mer på sig ansvaret för samhällsförbättring och jämlikhet utifrån 

befolkningens behov. Ett skifte skedde efter förra sekelskiftet från fria organisationer och 

deras sätt att påverka till parlamentarism och institutionalisering av dessa organisationer. 

En spegling av denna samhällsutveckling kan ses i bygget av Skövdes kulturhus. Först 

konkret i och med att det var folkets hus som ville bygga möteslokaler, helt i linje med 

tidsandan. Sedan då projektet sakta togs över av staden och kommunen för att fastna i 

ekonomiska tvister och försäkran om att alla människors behov skulle tillgodoses.  

Denna studie kan ge upphov till en generell hypotes om att liknande byggen på andra 

platser i Sverige också påbörjades under samma tid då Sveriges socialpolitik såg ut som 

den gjorde. Under hela 60-talet svepte byggvågen och miljonprogrammet över landet och 

man byggde om samhället så att det skulle passa befolkningen som nu skulle leva i nya 

moderna Sverige. Utgångspunkten var till viss del befolkningens behov och anpassades 

således efter dem. För att kunna styrka detta antagande bör man se sig om efter liknande 

forskning på andra ortsplatser i Sverige.  
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