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Inledning 

Lunds stadshall och den tillhörande kontorsbyggnaden uppfördes 1964-65 efter 

ritningar av Klas Anshelm. Stadshallen används i huvudsak idag för konserter, 

uppträdanden, föredrag och mässor, kulturskolan har en danslokal och kommun-

fullmäktige har sina möten i sessionssalen en gång i månaden. Byggnaden ägs av 

Lunds kommun och förvaltas av Lundafastigheter på Serviceförvaltningen. 

Stadshallen är i behov av dels en grundläggande renovering vad gäller värme och 

vatten och dels en anpassning efter nya funktioner/användningar. Sedan hösten 

ett 2016 har ett visionsarbete om dess framtida användning pågått. Senast år 2018 

måste renoveringen ha påbörjats, efter det beräknas inte byggnaden kunna an-

vändas med de krav vad gäller tillgänglighet, brand och ventilation som finns idag. 

Lundafastigheter är projektledare för renoveringen och uppdragsgivare för 

den antikvariska förundersökningen. Syftet med förundersökningen är att besk-

riva de förändringar som skett i Stadshallen sedan uppförandet, precisera dess 

kulturhistoriska värde och försöka bedöma vilka förändringar som är möjliga att 

genomföra utan att byggnaden mister sitt kulturhistoriska värde. 

Lunds stadshall är en av stadens mest påkostade byggnader ritad av en av 

Lunds mest namnkunniga arkitekter. Få exempel i Sverige från samma tid kan 

jämföras med Lunds stadshall med avseende på Stadshallens arkitektoniska kvali-

téer. Byggnaden är uppförd i slittåliga och enkla material men den triangulära 

planformen med rundade och förhöjda salar och låga skalan visar på att byggna-

den anpassats till platsen. Samtidigt har stor omsorg lagts på detaljer, all inredning 

är noggrant ritad och utvald för byggnaden. 

Fastighetsuppgifter 

Stadshallen som utgörs av två byggnader, själva Stadshallen med butiksdel och en 

kontors- och butiksbyggnad i väster. Stadshallen är förbunden med rådhuset ge-

nom en övergång. Byggnaderna ligger i kvarteret Sankt Botulf  och utgör tillsam-

mans med rådhuset fastighet nummer 14 inom Lunds stad. Stadshallen har adress 

Stortorget 7 och den västra byggnaden har adresserna Botulfsgatan 1-3, Vårfruga-

tan 2 och Skomakaregatan 2. 

Skydd av bebyggelsen 

Stadshallen har inget egentligt juridiskt skydd i detaljplan. Då den beskrevs i 

Lunds stadskärna Bevaringsprogram Krafts rote 1983 rödmarkerades endast det intillig-

gande rådhuset, som Stadshallen funktionellt sett hör samman med, som kultur-

historiskt värdefull. På 1990-talet väcktes fråga om byggnadsminnesförklaring. En 

utredning som gjordes av arkitekt Per Qvarnström 1999 visade på Stadshallens 

kvalitéer, främst kopplade till de idéer som legat bakom byggnadens tillkomst. 

Länsstyrelsen beslöt dock att byggnaden inte skulle bli byggnadsminne. 
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Sedan 2006 är även Stadshallen, med inte kontorsbyggnaden, rödmarkerad i beva-

ringsprogrammet. Uppdateringen av bevaringsprogrammet är publicerad på 

Lunds kommuns hemsida. Rödmarkeringen kan likställas med ett Q i plan som i 

praktiken motsvaras av 8 kap § 13 i nuvarande plan- och bygglag som lyder: en 

byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt får inte förvanskas. 

Byggnaden ligger även inom område för riksintresse för kulturmiljövården. 

Lund [M87] är en av landets äldsta och mest betydande medeltidsstäder, som 

speglar det oregelbundna medeltida stadsplanemönstret med tillskott från senare 

tider. I Lund finns en sydskandinavisk bebyggelsetradition med småskaliga hus i 

tegel och korsvirke och en mer storstadsmässig bebyggelse från 1800-talets slut 

och 1900-talets början med offentliga byggnader som representerar staden. 

Kulturhistorisk värdering 

Stortorget är en central politisk, social och kommersiell plats med kontinuitet 

sedan medeltiden. Stadshallen utgör en del av denna kontinuitet. Genom sin pla-

cering, rumsliga disposition, användning och sitt formspråk återspeglar Stadshal-

len en del av 1900-talets ideal där en tidigare sluten och svåråtkomlig stadsadmi-

nistration nu präglades av en ökad demokratisering av samhället. Detta är sam-

hällshistoriskt värdefullt och en viktig pusselbit för att vi ska förstå samhällsut-

vecklingen under 1900-talets senare hälft. Dessa tankar kommer till uttryck i 

byggnaden genom arkitektens formgivning och materialval. Stadshallen utgör 

Lunds stadshall sett från sydväst med huvudentréns skärmtak och utescenen som tillkom 2010. 
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fond åt det politiska och kulturella livet på torget, samtidigt som de glasade foajé-

erna bidrar med en flytande gräns mellan inne och ute; verksamheten inne i 

byggnaden är synlig utifrån och inifrån får man full utblick över torglivet. Med 

Stadshallens konsertsal och möjligheten att använda sessionssalen för andra än-

damål än politik fick platsen också en kulturell betydelse. Enligt dåtida politiska 

idéer skulle medborgarna fostras även i kultur. 

Att Stadshallen skulle utformas som en förlängning av kommuninvånarnas 

vardagliga stadsliv var en idé som arkitekten delade med andra samtida stadshus-

arkitekter. Denna tanke kommer till uttryck i kombinationen av det exklusiva 

formspråket, de stora glasade partierna och slittåliga och enkla material. Materi-

alen tegel, koppar, klinker, gatsten, stål, betong, ek och plywood var vanliga på 

1960-talet. Värdet, eller exklusiviteten, ligger i den konsekventa användningen av 

materialen, omsorgen om detaljerna, de egenproducerade armaturerna och bor-

den och de stora glaspartierna. 

Stadshallen visar också på arkitektoniska värden, såväl inpassningen bakom 

rådhuset som utformningen av salarna och byggnadsdetaljer. Den triangulära 

planen, som har störst betydelse för byggnadens särdrag, gav av både en stor 

byggnadsyta och bästa möjliga dagsljus för entrén och övre foajén. Genom plan-

formen anpassades även dimensionerna till den befintliga, låga bebyggelsen i 

Lunds centrum. Skalan hålls också nere genom att den tredje våningen är indra-

gen från fasaden och konsert- och sessionssalarna är upphöjda över taket. Planen 

medförde en lekfull utformning av salarna vilket inte minst påverkar foajéernas 

oregelbundna form och möjligheter för varierade utblickar över staden. 

De tre administrativt och arkitektoniskt sammanlänkande byggnaderna, tor-

get och det kringliggande gatunätet ger ett miljöskapande värde i stadens absoluta 

T v: Modell av Rådhuset och Lunds stadshall, skala 1:100. T h. Foto från 1968. Lunds stadsarkiv. 



 
Stadshallen i Lund 
 
 

8 

centrum. Med Stadshallen och det tillhörande kontorshuset gestaltades ett nytt 

kvarter med ny bebyggelse, ny inramning åt Stortorget och ett nytt gatunät. Plat-

sen detaljplanerades med gatsten, träd och en skulptur framför entrén.  

Stadshallen torde vara en av Lunds mest påkostade, moderna byggnader 

med ett unikt arkitektoniskt uttryck och är omsorgsfullt anpassat till den omgi-

vande miljön. Klas Anshelm som ritat byggnaden är en av Lunds mest namnkun-

niga arkitekter, delvis på grund av de många institutionsbyggnader som domine-

rar i den yttre stadsbilden och delvis på grund av de mer framträdande byggna-

derna Stadshallen och Lunds konsthall i stadens centrum. De två senare benämns 

oftast tillsammans med Malmö konsthall som hans mest betydelsefulla verk. 

Anshelm har satt sin prägel på över ett sextiotal byggnader/grupper av byggna-

der, såväl nyproduktioner som tillbyggnader och renoveringar i Lund. 

Jämförelser med liknande objekt 

Benämningen stadshall särskiljer Lunds Stadshall från andra svenska städers för-

valtningsbyggnader. Det vanligare stadshuset inrymmer oftast delvis samma 

funktioner som Stadshallen, förvaltning och representation. Efter 1971 då det 

svenska stadsbegreppet förlorade sin juridiska betydelse blev benämningen 

kommunhus vanligare. Likt i Lund rymmer idag även rådhusen kommunala för-

valtningar. Många av dessa har någon typ av festlokal men konsertsalar är inte så 

vanliga. Göteborg, Falkenberg och Skellefteå är andra exempel på där de kom-

munfunktionerna är samlade i flera byggnader från olika tidsperioder. 

Andra stadshus i Sverige har likheter med Lunds stadshall varför en jämfö-

relse kan göras med dessa. Många stadshus är uppförda i slutet av 1800-

talet/början av 1900-talet och har ursprungligen rymt andra funktioner. Den 

mest kända byggnaden är Stockholms stadshus som är ritat av arkitekt Ragnar 

Östberg och stod kart 1923. Dess placering vid vattnet, påkostade tegelfasader 

och höga torn har blivit ett känt landmärke. 

Från 1950-talet och fram till omkring 1980 skedde ett uppsving av stads-

husbyggande vilket troligtvis har att göra med kommunreformerna under denna 

tid. Nationellt sett finns det finns nio stadshus som är byggnadsminnen varav tre 

är uppförda på 1960-talet och kan jämföras med Lunds stadshall. Kiruna stads-

hall som ritades av Artur von Schmalensee fick Kasper Salinpriset för ”Sveriges 

vackraste offentliga byggnad” året efter uppförandet 1963. Fasaderna är enkla 

och tegelklädda medan interiören har många inredningsdetaljer och konstverk av 

hög kvalitet. (Byggnaden kommer att rivas på grund av gruvdriften.) 

I Falkenberg och Nyköping finns stadshus från 1960-talet som är bygg-

nadsminnen. Falkenbergs stadshus är ritat av arkitekten Lennart Tham och upp-

fört i sträng modernistisk stil med fem olika byggnadsdelar kring en halvt sluten 

gård. Huvudbyggnaden, ”Kuben”, som rymmer entréhall, sessionssal, samman-

trädesrum och kontorsrum är, liksom intilliggande förvaltningsbyggnad, klädd 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Stad_%28Sverige%29
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunhus
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med vit ekebergsmarmor. Den sammanbyggda längan har fasader av rött tegel 

vilket ansluter till angränsande byggnad. I Nyköping är stadshuset som är ritat av 

de danska arkitekterna Jean-Jaques Baruël och Paul Niepoort. Stadshuset bedöms 

vara ett av Sveriges mest intressanta modernistiska byggnadsverk av internationell 

karaktär vilket återspeglas i material som carraramarmor, koppar och teak samt 

arkitektformgiven inredning. 

Tre andra samtida stadshus som kan jämföras Lunds stadshall ligger i Solna, 

Västerås och Falköping. I Solna är den kommunala förvaltningsbyggnaden, 

bibliotek, restauranger och affärer utförda enligt arkitekten Sture Fröléns ritning-

ar. Det femton våningar höga stadshuset med en lågdel rymmande fullmäktigesal 

har en distinkt utformning präglad av stora enluftsfönster i samspel med smala 

betongelement. I Västerås pågick liksom i Lund planer i många år med idétävling 

och skisser från och med 1930-talet av dåvarande stadsarkitekt Sven Ahlbom. 

Stadshuset är väl genomtänkt och detaljrikt, fasader och invändiga delar är klädda 

med svandalsgranit och vit ekebergsmarmor. Fullmäktiges sessionssal, mottag-

ningsrum och festsalen Röda rummet med inredningar specialritades och utför-

des på NK:s verkstäder. Arkitektens intentioner var att byggnaden skulle vara 

monumental samtidigt som den skulle vara funktionell och skänka glädje åt alla 

kommuninvånare. 

I Falköping ersatte det nuvarande stadshuset ritat av arkitekt Sten Hummel 

Gummaelius en äldre byggnad. Stadshuset ligger i ett område med flera modern-

istiska byggnader som inrymmer andra samhällsfunktioner. Byggnaden är upp-

förd i stram, senmodernistisk stil med fasad av brunt tegel utan utsmyckning, 

koppartak av koppar och glasad atriumgård prydd med en Carl Milles-skulptur. 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sture_Fr%C3%B6l%C3%A9n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsarkitekt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Ahlbom
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Svandalsgranit&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekebergsmarmor
https://sv.wikipedia.org/wiki/NK
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Historik 

Kvarteret Botulf och Rådhuset 

Stadshallens kvarter har fått sitt namn efter den medeltida kyrkan Sankt Botulf  

som låg i den östra delen av kvarteret. Den västra delen av det nuvarande kvarte-

ret Sankt Botulf  tillhörde förut kvarteret Maria Minor. Vårfrugatan som skiljer de 

två delarna åt utgjorde en del av den gamla gatan som gick ner till Västra Mår-

tensgatan. Där Stadshallen ligger fanns förr en tillbyggnad till det nuvarande råd-

huset och vid torgets södra sida låg den Hedmanska gården. Botulfsgatan mellan 

Stortorget och Mårtenstorget och Botulfsplatsen tillkom kring mitten av 1930-

talet då den Hedmanska gården revs. Botulfsplatsen låg vid denna tid nordväst 

om Saluhallen. Planer på ett genombrott till Mårtenstorget fanns redan i början 

av 1900-talet när Saluhallen uppfördes. 

Det nuvarande Rådhuset uppfördes ursprungligen som stadshus 1837 och 

då fanns även krog och spruthus i huset. När stadens myndigheter blev trång-

bodda i rådhuset som låg på Stortorgets norra sida byggdes stadshuset om 1899-

1900 efter ritningar av stadsarkitekten A B Jakobsson. På den gamla rådhustom-

ten hade det sedan åtminstone slutet av medeltiden legat flera generationer råd-

hus, det senaste tillkom 1841. Det nya rådhuset inrättades för bland annat stads-

fullmäktige, rådhusrätt, magistrat och polisverk. Rådhuset var en trevåningsbygg-

nad med putsad bottenvåningen uppförd av sprängd hallasten och de bägge 

andra av gult tegel. Det var ursprungligen tänkt att hela fasaden skulle putsas men 

av ekonomiska skäl utfördes det bara på bottenvåningen, medan byggnaden i 

övrigt förblev oputsat med gult tegel. Vid ombyggnaden blev huvudfasaden åt 

väster helt putsad och försedd med påkostat listverk och ny portalomfattning. 

Baksidan förblev oputsad men försågs med en lykta i form av en drake, ritad av 

domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin och smidd av konstsmed Henning Persson. 

I öster uppfördes på 1880-talet en tre våningar hög flygel som samman-

byggdes med rådhuset. När denna byggnad revs byttes rådhusets taktegel mot 

skiffer. 

Tävlingarna om Stadshallen 

Stadsfullmäktige tillsatte 1930 en kommitté, som skulle utreda frågan om uppfö-

rande av en konserthusbyggnad m m. Efter en rad turer och en arkitekttävling 

som vanns av arkitekterna Sven Backström och Leif  Reinius utökades projektet 

1941 till att omfatta ett nytt byggnadskomplex längs Stortorgets hela östsida. För-

slaget kom aldrig till utförande då andra världskriget kom emellan men diskuss-

ionen fortsatte och komplexet skulle rymma allt fler funktioner. Under tiden hade 

opinionen för ett bevarande av det gamla rådhuset växt. Både Landsantikvarien 

och Riksantikvarieämbetet ansåg att rådhuset skulle bevaras och planeringen av 

den nya anläggningen borde utgå från detta hus. 
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Efter nya diskussioner och att förutsättningarna blivit mer realistiska då kraven 

för vad byggnaden skulle inhys sänkts utlystes en ny arkitekttävling 1961. Till den 

nya arkitekttävlingen bjöds arkitekterna Sven Backström och Leif  Reinius återi-

gen in och även Hans Westman, Ingeborg Hammarskjöld-Reiz och Klas Ans-

helm. Kraven för vad förslaget skulle innehålla var få och inte helt förankrade i 

verksamheternas funktionskrav. Då det fortfarande var oklart huruvida rådhuset 

skulle bevaras ingick det i uppdraget att framlägga två förslag, ett med rådhus och 

ett utan. Rådhuset var sammanbyggt österut med en flygelbyggnad och i behov 

av renovering. Enligt juryn som bestod av Torsten Andrée, Hans Ingemarsson 

och Ebbe Borg från Lunds kommun samt arkitekterna Peter Celsing och Carl-

Ossian Klingspor, visade tävlingen att rådhuset var oersättligt för Stortorget. Klas 

Anshelms förslag ”Lundatorg” ansågs överlägset övriga förslag. Det visade att 

Stortorget kunde förbli ett representativt centrum samtidigt som affärsläget 

kunde tillvaratas. Byggnaden hade en måttlig skala som var lämpad för stadsbil-

den och därtill höga konstnärliga värden. 

Med Stadshallens triangulära plan bakom rådhuset möjliggjordes att entré-

sidan kunde bli relativt solig. Gångstråket mellan huskropparna anknöt till den 

medeltida stadsplanen med förgreningar över torget. Den smala affärsgatan öster 

om Stadshallen, som Anshelm var ensam om att föreslå, innebar en förlängning 

av Vårfrugatan och en återgång till ett medeltida stadsnät. Stadshallens övervå-

ning utgjordes av ett enda foajéplan med konsertsal, stadsfullmäktigesal och 

sammanträdesrum fritt utplacerade. I den övre, attikavåningen förlades bland 

annat tjänsterum och artistloger. Byggnaden på andra sidan gatan hade butiker i 

bottenplanet, kontor på de två mellersta planen och en lägenhet på fjärde planet. 

Arkitekten Klas Anshelm 

Klas Anshelm (1914-1980) föddes i Göteborg och utbildade sig till arkitekt på 

Chalmers 1936-40. Anshelm arbetade några år på Hans Westmans arkitektkontor 

i Lund och på Wejke & Ödeen i Stockholm. 1947 startade han en egen firma i 

Lund där han kom att rita omkring hundra byggander, däribland många byggna-

der i Lund. Den egna lägenheten på Stora Tomegatan fungerade även som kontor 

fram till 1955 då kontoret flyttades till Kävlingevägen. Hans tidiga etablering som 

arkitekt åt vetenskapliga institutioner i Lund och Göteborg gav stabilitet år kon-

toret som förblev relativt litet och inhystes på vinden till bostaden på Kävlinge-

vägen. Erkännandet som en betydelsefull arkitekt i Sverige fick han dock genom 

specialarbetena som konsthallarna i Lund och Malmö (1954-56 respektive 1971-

73) och Stadshallen i Lund. Förutom dessa byggander ritade han även kontor, 

skolor, butiker, villor och sommarhus. Han medverkade i flera restaureringar men 

utförde inte några storskaliga bostadskomplex. Anshelm anslöt sig till en funkt-

ionsbaserad tegel- och betongarkitektur som grundades på en modernistisk mot-

reaktion till den nostalgiska regionalismen som kom i slutet av 1940-talet. 
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Anshelms första stora uppdrag var Landsstatshuset i Mariestad 1947. Efter flyt-

ten till Lund följde det första verket som kom att utgöra grunden för alla hans 

senare universitets- och institutionsbyggnader, den så kallade Medicinarelängan. 

Arbetet utfördes i etapper mellan 1948 och 1976 och innebar ett livslångt projekt. 

Anshelm arbetade fram ett modulsystem som han tillämpade i andra liknande 

projekt, socklarna skulle utgöra betong och fönster skulle utgöras av antingen hål 

i mur eller som vertikala eller horisontala band, ytterväggar av bärande tegel, yt-

tertak närmast plana och golv av hårdbränd klinker. De tre huvuddelarna med 

kontor, auditorier och låga sammanhängande längor var tänkta att överföras till 

arbetet med Lunds Tekniska Högskola (1960-1969), men i större skala. Idén med 

en stor sammanhängande mur som skyddade från blåst skrotades till förmån för 

möjlighet för expansion varför det traditionella ”hus i park”-konceptet användes i 

stället. De sex institutionsbyggnaderna uppfördes i rött tegel och omgavs av 

grönområden. I området skapade Anshelm även LTH-fontänen tillsammans med 

skulptören Arne Jones som var tänkt att fungera som ett vattenfall och binda 

samman de två dammarna på området. 

Ett annat verk som kan vara värt att lyfta fram ur Anshelms digra produkt-

ion är Landsverk AB i Landskrona som var Anshelms första uppdrag åt det pri-

vata näringslivet. Här skapade han en väldig monteringshall som uppmärksam-

mades på grund av sin sakliga fabriksarkitektur och omsorgen om arbetarnas ar-

betsvillkor och personalutrymmena. I den stramt återhållsamma arkitekturen var 

Porträtt av Klas Anshelm och t h foto taget under uppförandet av Lunds konsthall. Foton Digitalt museum. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mariestad
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Medicinarel%C3%A4ngan&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arne_Jones
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ljuset en väsentlig del. Sättet att utnyttja dagsljuset genom överljus och lanterniner 

användes i flera senare projekt, t ex Malmö konsthall. Överhuvudtaget kan ljuset 

ses som ett betydelsefullt arkitektoniskt tema i många av Anshelms verk. 

Anshelm beskrivs som en ständigt arbetande arkitekt och drog sig inte för 

att pröva sina idéer i verkligheten vilket bland annat resulterade i noggranna mo-

deller. Han utförde flera prestigfyllda projekt men ville inte framhäva sig själv, han 

lät sig sällan intervjuas. Verken skulle tala för sig själv och det var genom hårt 

arbete som hans innehållsrika karriär formades. Trots de många och stora upp-

dragen förblev kontoret litet, litet men effektivt och arbetet skedde i nära samar-

bete med konstruktörer och andra. Anshelm dog i Lund 1980, begravningscere-

monin hölls i Sjömanskyrkan i Malmö, ett av hans egna verk. En del av Anshelms 

rikliga arkiv överfördes 1996 till Arkitekturmuseet i Stockholm. En modell av 

Stadshallen och dess omgivande kvarter står numera på stadsarkivet i Lund. 

Stadshallen byggs och rådhuset renoveras 

När Stadshallen stod klar lämnade Anshelm över handlingarna med med ett 

vördnadsfullt tack till Lunds kommun som låtit honom hålla på med projektet 

under en så lång tid. Det tidskrävande och omsorgsfulla arbetet med alla detaljer 

gav utdelning då det kommit att bli ett av Sveriges mest betydelsefulla arkitekto-

niska verk under denna period. 

Baksidan av Rådhuset, Rådhusgränden, och övergången till Stadshallens trapphus som är från 2010. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Arkitekturmuseet
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Arbetet med Stadshallen, liksom många av Anshelms andra verk och idéer, till-

kom genom ett stort antal skisser. Ganska snart framkom att Stadshallen skulle 

ges en trekantig form och att kontorsdelen skulle utgöra en separat länga. Denna 

uppdelning och återskapandet av den avskiljande Vårfrugatan var Anshelm ensam 

om i tävlingen. De stora salarna var länge förlagda utmed ytterväggarna men så 

småningom hade de i stället lagts i mitten av triangeln, omgivna av foajén. Pla-

nerna utvecklades och förfinades och inga former var helt givna förrän i slutske-

det. Konsertsalens scen var från början tänkt att vara längs den ena långsidan, likt 

sessionssalen, men förlades på grund av akustiken i stället i den bortre änden. 

Samma sal visade sig också vara för låg och fick höjas i slutfasen. 

Stor vikt lades vid placeringen av huvudentrén som skulle samspela med det 

omgivande stadsrummet och samtidigt varken skymmas eller vara i skuggan av 

rådhuset. Entrén vreds fram ur den diagonala planen, glasades i två plan och 

markerades ytterligare med ett starkt utskjutande och skärmtak. Stadshallen skulle 

tjäna kommuninvånarna samtidigt som den skulle vara representativ varför dess 

entré synlig- och tillgängliggjordes med glasade dörrar, belysning under skärm-

taket och utan nivåskillnader mellan torg och entré. Genom entréns tre dubbel-

dörrar nåddes den nedre foajén som var relativt liten och mörk med låg takhöjd 

och några få överljus. Via två breda och lätt böjda trappor leddes man upp till den 

övre foajén som var huvudvåningen, markerad med våningshöga fönsterpartier. 

Aktiviteten i huset var därmed fullt synlig och tillgänglig utifrån, inte minst ge-

nom den genomgående belysningen av glödlampor utefter konsert- och sessions-

salarna och de tre mindre mötesrummen. De kommunala angelägenheterna skulle 

samsas med kulturlivet, det vardagliga samsas med det högtidliga. 

Den tredje våningen, attikavåningen underordnades genom att dras in något 

med ett band av överljus. De ur det platta taket uppskjutande konsert- och sess-

ionssalarnas ellipslikande former antydde byggnadens funktion. Dess utformning 

i kopparplåt och glas ger dignitet till byggnaden. Särskilt konsertsalens höga form 

som förstärks genom plåtklädda pelare och som det krönande fönsterbandet 

tycks vila på är väl utfört. De nästan fristående stuprören intill salarnas tak marke-

rar de spetsiga ändarna. Tillträde till taken och konsertsalens övre teknikhylla 

skedde endast från ett smäckert trapptorn intill konsertsalens östra sida. Den var 

helt i glas och koppar och rymde en smal spiraltrappa i aluminium. 

Rådhuset, Stadshallen och kontorslängan utformades med minsta möjliga 

materialvariation. Anselm fick inspiration till det skrapfogade teglet som håller 

samman byggnaderna, tillsammans med grönmålade fönster och kopparplåt, från 

det intilliggande funkishusets brandgavel. När man upptäckte att rådhuset hade 

likande gult tegel som Stadshallen bestämdes att alla tegelytor skulle skrapfogas, 

varmed olikheter i tegelsorterna utjämnades.  
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Rådhuset som redan tidigare varit rivningshotat visade sig vara i fara vid ut-

grävningen och dräneringen av Stadshallens källare. För att kunna säkerställa det 

var man tvungen att konstbevattna grundens gamla rustbädd. Rådhuset genom-

gick en kraftig ombyggnad 1968, det gamla trapphuset revs ut, putsen knackades 

ned, listerna gjordes nya och väggfältens tegel skrapfogades för att passa ihop 

med Stadshallen. Trapphuset i betong är det enda som realiserades efter Ans-

helms ritningar av den invändiga inredningen. När domstolsväsendet 1976 flyt-

tade ut ur huset, försvann den formella grunden för benämningen rådhuset. Idag 

finns i huset kommunalrådens tjänsterum samt lokaler för stadskansliet. Huset är 

sedan 1974 byggnadsminne. 

Anshelms planer att låta plantera Stortorget med rader av träd realiserades 

aldrig. Men han fick inflytande i torgets framtida utformning på andra sätt. Häst-

kastanjen intill stadshellens huvudentré från tiden före byggskedet kunde räddas 

genom konstbevattning. Detta träd ramar in entrén och berikar inomhusmiljön. 

Även platanen längre norrut på den öppna platsen i Rådhusgränden har en bety-

delse för miljön. Vidare skulle Stadshallen vara i nivå med torgytan och kontakten 

med torget markerades med att dra upp gatstenen i fasadens grund. Marknivån 

och beläggningen på Vårfrugatan anpassades på liknande sätt genom grundste-

narna är satta i avsatser utmed den sluttande gatan. 

Anshelm planerade även en skulptur på platsen framför Stadshallen och 

hade ett finger med i spelet gällande placeringen av Eduardo Chillidas skulptur 

”Rymdfält av frid” från 1972. Idén om en skulptur på torget hade funnits sedan 

1930-talet men många ansåg att denna skulptur inte passade på torget. Enligt 

konstnären skulle den svarta diabasskulpturen egentligen ha varit dubbelt så stor 

för att passa med torgets dimensioner. Men då kommunen inte ansåg sig ha råd 

med en så stor skulptur blev den bara hälften så stor som den ursprungligen var 

tänkt. De sex stenblock som utgör skulpturen var en symbol för fred som skulle 

kunna delas när det blivit fred på jorden. 
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Kontorshusets norra fasad (t v), västra fasad (mitten) och södra fasad (t h), Klas Anshelm 1969. 

 

Stadshallens nordvästra fasad (längst upp), södra fasad (mitten) och östra fasad (nedan) samt trapphusets norra 
och södra vägg (t v), Klas Anshelm 1969. 
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Planritning över Stadshallen och kontorshuset, nedre källarplan, Klas Anshelm 1969. I den norra delen finns 
värmecentral och ett stort lagerutrymme och i den sydvästra ett skyddsrum, resten utgörs av garage. 

Planritning över Stadshallen och kontorshuset, övre källarplan, Klas Anshelm 1969. Under butikerna finns 
lager och personalrum. 
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Planritning över Stadshallen och kontorshuset, bottenplan med den nedre foajén, Klas Anshelm 1969. 

Planritning över Stadshallen och kontorshus, plan 1 med den övre foajén, Klas Anshelm 1969. 
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Planritning över Stadshallen och kontorslängan, plan 2, 1969. Stadshallen utgörs av attikavåning med loger och 
två kontorsrum i sydväst för stadsfullmäktige. 

Planritning över Stadshallen och kontorshuset, plan 3 och 4, 1969. I kontorshuset fanns en lägenhet som gjorts 
om till kontor.  
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Förändringar 

Nedanstående förändringar har sammanställts genom ritningar, bygglovshand-

lingar, utlåtanden från stadsantikvarien, underlaget till byggnadsminnesansökan 

och studier av byggnaden. 

 

1966 sattes en neonskylt upp på kontorsdelens norra fasad ovanför dörren (Ju-

nior center). Skyltar spändes på vajrar längs husets västra sida. 

 

1969 flyttade en ny butik in i ovanstående butik ut varmed ny skylt kom upp på 

norra fasaden. Ett av fönsterpartierna på den västra fasadens mitt byttes mot 

dubbla slagdörrar lika övriga befintliga dörrar flankerade av sidofönster. Ovanför 

entrén monterades kopparplåt liknande den på pressbyråkioskens.  

 

1974 inreddes den norra delen av plan 2 i butiks- och kontorsbyggnaden med en 

del nya innerväggar. Detta våningsplan användes av hälsovårdsnämnden, den 

norra delen var laboratorium och den södra delen kontor. 

 

1976 byggdes pressbyråns lokaler om varmed den västra fasaden flyttades ut i liv 

med resterande fasad och murpelare. Kioskluckan var ursprungligen orienterad 

mot väster. Det västra fönsterpartiet uppfördes i svart glas och genomsiktligt glas 

och kopparbröstning. Kioskluckan som flyttades mot söder byggdes om med 

samma indelning. 

 

Samma år ska nya Hennes & Mauritz-skyltar ha satts upp i Stadshallens butikslo-

kal i det sydöstra hörnet.  

 

1977 flyttade en ny butik, Camilla, in i butiks- och kontorsbyggnadens norra del 

varmed ett nytt entréparti ersatte den västra fasadens femte fönsterparti från 

norr. Entrépartiet gjordes i bruneloxerad aluminium krönt av utskjutande sarg  

och marmortrappa. Denna entré ersattes 2011. Ytterdörren på den norra fasaden 

har någon gång bytts mot en mörk aluminiumdörr.  

 

Även pardörren till butiken i Stadshallens sydöstra hörn (nuvarande Lindri) har 

bytts mot en bruneloxerad pardörr.  

 

1979 delades den östra butikslokalen på bottenplanet i Stadshallen i två delar, i 

den norra huserade Wahlströms optik och i den södra Lundamattor. En del biy-

trymmen i källaren byggdes om medan en del rum förblev gemensamma. 
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1977 tillkom en ny entré på kontorshusets västra fasad. Stadsbyggnadskontoret BL 1376/77. 

1984 flyttades kundentrén i den dåvarande banklokalen längre österut. Stadsbyggnadskontoret BL 816/84. 
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1983 byggdes lägenheten på plan 4 i butiks- och kontorsbygganden om till kon-

tor. 

 

1982 kompletterades ventilationssystemet på kontorsbyggnadens högdel med 

återluftskanal. 

 

1984 flyttades banklokalens (nuvarande turistbyrån) kundentré på den södra fasa-

den ett steg åt öster (från det andra fönsterpartiet till det tredje). Det invändiga 

vindfånget togs ner och ersattes med ett nytt och golvet lagades med keramiska 

plattor likt övrigt golv. Dörren flyttades eller gjordes ny med automatisk öppning 

och fönsterpartiet återställdes. 

 

1985 byttes många av glasen i Stadshallens stora fönster. De ursprungliga fönst-

ren som var märkta ”Europane” byttes mot glas från Emmaboda. Det finns en 

del äldre fönster kvar. De utvändiga glasningslisterna i målat trä har i samband 

med detta eller senare ersatts med lister av natureloxerad aluminium. Fönstren har 

även avfärgats i en något mörkare grön färg än originalet. 

 

1985 byggdes den norra delen av plan 2 i butiks- och kontorsbyggnaden om ge-

nom att några väggar revs och några flyttades. Denna del användes av avdelning-

en för bostadsbidrag medan hälsovårdsnämnden satt i den södra.   

 

1988 byggdes pressbyråns kiosk om till butik varmed luckan ersattes med dörr av 

bruneloxerad aluminium. 

 

1993 renoverades källarens bjälklag och ramper med ny betong och densitop (för 

industrigolv). 

 

1996 gjordes en större renovering av Stadshallen efter ritningar av arkitekt Peter 

Torudd. Samtidigt gjordes en översyn av brandskydd och ventilation. En del före-

slagna åtgärder, så som ny läktare i konsertsalen, en ny transporthiss intill det be-

fintliga trapphuset i nordöst och nya fönster i fasaden intill denna blev aldrig rea-

liserade. Dessa åtgärder avstyrktes av stadsantikvarien. 

Stadshallen delades in i brandceller och en del väggar kompletterades med 

nytt tegel, utrymningsskyltar sattes upp, ventilation installerades i taket till kon-

sertsalens trappor och nya ventilationshuvar sattes upp på kontorsbyggnadens 

tak. Konsertsalens podium byggdes om med en hydraulisk flygellift och det 

främre scenpartiet fick också hydraulisk lyft. Ursprungligen var scenen mer flexi-

bel men efter ombyggnaden kan man bara ha antingen en liten scen eller en stor.  
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2000 gjordes en ny kundentré åt väster i den dåvarande Folk & Rock-butiken. Stadsbyggnadskontoret L 214 
/2000. 

1976 hade Pressbyråns fasad flyttats västerut och 1988 gjordes kiosken om till butik. Stadsbyggnadskontoret 
BL 1271/88. 
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De bakre sex stolsraderna höjdes med gradänger och stolarna gjordes nya likt de 

gamla, det bruna originaltyget byttes mot blå klädsel. En del av takreflektorerna 

låstes medan andra försågs med motordrift, nya strålkastare och fästanordningar 

med bryggor monterades. I sessionssalen gjordes också en del tekniska moderni-

seringar med ny filmduk och nya högtalare. I övrigt gjordes en allmän uppsnygg-

ning och rengöring, ekparketten oljades och målade ytor målades om. i foajén 

skulle även belysningen ses över. 

 

1997 sattes en digital skylt upp ovanför Stadshallens entré. 

 

1999 ersattes kontorsbyggnadens nedre fönsterparti i söder med uttagsautomat. 

 

Informationsdisken med ny vägg i entréhallen uppfördes troligen i början av 

2000-talet. Idén hade lagts fram redan 1996 men uppfördes med bröstning i 

björkfanér i stället för ek. 

 

2000 fick den dåvarande butiken (Folk & Rock) vid Stadshallen en ny entré åt 

väster genom att det ena fönstret ersattes med pardörr lik befintliga dörrar. 

 

2007-2010 byggdes en förbindelsegång mellan rådhuset och Stadshallen i koppar 

efter ritningar av Norman Geistlinger Arkitektkontor. 

 

2008 sattes ett nytt ventilationsaggregat på butiks- och kontorsdelens tak. 

 

2010 byggdes den gamla Folk & Rock-lokalen om till turistbyrå. Den befintliga 

dörren i öster handikappanpassades genom utvändig stenläggning med granithäl-

lar och armbågskontakter. Invändigt anpassades lokalen bland annat med vind-

fång, ny hiss och ny trappa till källare. 

 

2010 byggdes en scen över entrén med fasta pelare för belysning, digital skylt och 

räcken på skärmtaket efter ritning av Torudd Arkitekter. Skärmtaket över entrén 

hade sedan tidigare försetts med en högre avkantning och originalarmaturen Kol-

ven under skärmtaket hade ersatts med annan armatur. 

 

2010 togs två fönsterpartier upp i den västra fasaden för att få in mer ljus i entré-

hallen. 
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2011 gjordes en ny ingång till kontoren på plan två och tre i kontorshusets södra fasad (längst upp) och samti-
digt sattes dess ursprungliga entré i den västra fasaden igen (ovan). Vidare sattes den mellersta glasdörren igen 
och den norra butiksdörrens aluminiumdörrar ersattes med en glasad trädörr. Stadsbyggnadskontoret L 
42/2011. 
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2011 revs stålbalkarna och skyltlådorna mellan huskropparna över Vårfrugatan 

och kontorshusets entréer byggdes om. På den västra fasaden ersattes dubbeldör-

ren i plåt med en enkel glasdörr med modell efter befintliga dörrar med träram 

och krysstag av smide och dess sarg togs bort. Glasdörren till den mellersta buti-

ken ersattes med en befintlig ej öppningsbar dörr. Entrépartiet längst i söder er-

sattes med ett fönster. Glasdörren och entrépartiet ska ha flyttats till den södra 

fasaden och ersatt uttagsautomaten och kopparplåten. Denna entré placerades 

något indragen från fasaden med entrépartiet ytterst och glasdörren innanför ut-

gör vindfång. Hela fönsterpartiet ovanför denna dörr byttes och enligt handlingar 

skulle det utföras med samma dimensioner, material och färg som det befintliga 

men de horisontala posterna är kraftigare. Arbetena utfördes efter ritningar av P 

Torudd Arkitekter. 

 

År 2015 byttes taktornets kopparkonstruktion ut mot en enklare konstruktion i 

chickos (stålkonstruktion). 

 

2017 sattes en vägg med dubbeldörr i björkfanér mellan kommittésalarna E och 

D i norr. Utrymmet mellan salarna används som förråd. 

 

Odaterade förändringar: 

- Säckskurning på den nordvästra fasaden har delvis försvunnit och fasadbelys-

ningen är inte i original. 

- En av dörrarna till Wahlströms optik har satts igen och krysstaget tagits bort. 

- Wegnerstolarna och småborden i foajén har tagit bort.  

2010 gjordes en handikappanpassning till den nyinflyttade turistbyrån med ny stenläggning med avsats och 
invändigt byggdes bland annat ett nytt vindfång. Stadsbyggnadskontoret L 42/2010. 
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Nulägesbeskrivning 

Exteriören 

Stadshallen och butiks- och kontorsdelen utgörs av två separata byggnader som 

fysiskt sett är förbundna med varandra genom källarvåningen. Utseendemässigt 

har de flera gemensamma nämnare genom stensocklar, säckskurat tegel, likadana 

skyltfönster, glasdörrar i ek med krysstag i smide, grön fönsterfärg, kopparplåt 

och platta tak. Butiks- och kontorsdelen som uppfördes först utgör en skärm-

byggnad till Stadshallen och har en mer traditionell utformning med en högdel i 

söder. Det indragna kioskhörnet har byggts in och entrén till de övre kontorspla-

nen var ursprungligen mot Vårfrugatan, norr om kiosken. Idag är ingången i sö-

der och hela fönsterpartiet har gjorts om med indraget vindfång, delvis nya por-

tar efter de gamla som modell, och nya fönster. Även de andra butiksentréerna 

har flyttats och gjorts nya, den norra dörren har bytts mot aluminium och i väster 

har en ny dörr, dock med de gamla ekdörrarnas krysstag som modell, tagits upp. 

Skyltfönstren och gatstenssocklarna följer nivåskillnaderna på Vårfrugatan 

som sluttar åt söder. Alla fönster är av trä och avfärgade i grönt och, utom lägen-

hetens fönster mot altanen, indragna i fasaden. Fönstren har fönsterbleck av 

koppar och de stora har även glasningslister av aluminium. Kontorsdelens tätt 

sittande fönster är regelbundet placerade över skyltfönstren så att tegelpelarna 

mellan de senare fortsätter upp i fasaden. Vartannat kontorsfönster har vädrings-

bar nederdel. Kontorslängans södra fönsterparti är helt utbytt, lägenhetens altan-

dörr är likaså ny (i aluminium) och en del av de stora glaspartierna är bytta. 

Dubbeldörrar av ek med krysstag i smide markerar Stadshallens entré.  
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På Stadshallen har likaså en del förändringar gjorts vad gäller butiksentréerna. 

Den södra entrén till lokalen i den sydöstra delen har bytts mot aluminium, den 

andra entrén på samma fasad till lokalen i den sydvästra delen har flyttats och den 

i det sydvästra hörnet har gjorts ny i likhet med de gamla glasdörrarna i ek. Trots 

förändringarna är de knappt märkbara eftersom de är gjorda efter samma princip 

som de gamla och är placerade i nom skyltfönstrens karmar. Tegelpelarna mellan 

skyltfönstersektionerna döljer bärande stålbalkar som utgjort begränsningar för 

förändringarna. 

Det är endast huvudentréns dörrar som är bevarade. Skärmtaket har dock 

förändrats och detta är den mest påtagliga yttre förändringen på hela byggnaden. 

Det har byggts på med kraftigare sarg, utescen med överbyggnad och förstärkts 

på undersidan med ytterligare tvärgående balkar och stålpelare. Utescenens tak 

har trätrall, avtagbara räcken runt om och strålkastare. Den ursprungliga belys-

ningen på undersidan har tagits bort. 

Förutom denna förändring finns en hel del smärre saker som gjorts i form 

av nya skyltar, ny belysning, kabeldragningar, håltagningar. De tidigare balkarna 

som satt över Vårfrugatan med skyltar har tagits ned, det är dock oklart huruvida 

dessa ingick i Anshelms ursprungliga planer. Affärerna har uppsatta luftvärme-

pumpar som skymmer en del fönsterpartier. Överhuvudtaget är många fönster 

belamrade. 

 

Bedömning av utförda och planerade förändringar 

En utvärdering av utescenens användning och funktion bör göras då den påver-

kar den från början i allra högsta grad väl genomtänkta och påkostade entrén. 

Taket har sänkts varmed entrén inte är lika synlig längre. Entréns uppglasade fa-

sad med originalskylten, och även större delen av resten av denna fasad skyms av 

utescenen. 

I övrig bör en översyn av installationer, skyltprogram, gardiner, belysning, 

fönsterdekor, mm ses över. Håltagningar bör lagas och säckskurningen komplett-

eras där den saknas eller skadats. 

En eller två övergångar mellan Stadshallen och kontorslängan likt mellan 

Stadshallen och Rådhuset kan göras, men lärdomar från bygget med denna bör 

iakttas. Som att de bör inte ha någon lutning och att de bör vara så smäckra som 

möjligt med tunna plåtdetaljer. Vårfrugatan är en smal passage och kan upplevas 

som mörk, det kan vara därför som skyltbalkarna tagits bort, och denna känsla 

vill man inte återskapa. Utblickarna från Stadshallens foajé och ljusspelet i denna 

bör inte gå förlorad. I första hand bör en utredning föregås där man tar upp vad 

ett flöde mellan byggnaderna får för konsekvenser för båda byggnaderna, mellan 

dem och även alla entréer. Därutöver finns krav vad gäller t ex handikappsan-

passning.  
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Stadshallens södra fa-
sad. 

Turistbyråns entré i väster. Nordvästra fasadens stora foajéfönster. 

Del av södra fasaden. 
Södra fasadens butiksentré har bytta 

aluminiumdörrar. 
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Norra delen utmed Skomakaregatan.  

Del av den östra fasaden. 

Konsertsalens ljusschakt och stuprör till 

nedre taket. Glastornet före renoveringen. 

Konsertsalens övre del med den nya glastornet. 
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Kontorshusets västra fasad. 

Kontorshusets södra fasad. Kontorshusets norra fasad. 

Högdelen mot söder som rymmer en f d 

lägenhet på tredje våningen. 
Den mellersta butiken vars dörr är bytt mot 

en ny i likt originalutförandet. 
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Nedre foajén 

Den nedre foajén som utgörs av entréplanet utgör en direkt förlängning av ga-

turummet vid Stortorget. Det finns inte några nivåskillnader mellan torget och 

entrén och foajén är helt plan. För att förstärka detta samband var det ursprungli-

gen tänkt att foajéns golv skulle beläggas med gatsten, precis som på torget. Men 

det ansågs inte vara tillräckligt praktiskt för inomhusbruk. I stället lades klinkers 

av grövre modell. Mellan gaturummet och entrén finns inte några trösklar, däri-

genom förstärks kontakten med gaturummet. Dagsljuset kommer in från glasdör-

rarna, men också från överljusen som löper längs den norra väggen. Numera 

finns även två stora fönsteröppningar på denna sida. Kontrasten mellan ute och 

inne var före upptagningen större och det var ett medvetet sätt att gestalta skill-

naden mot den övre foajén vars väggar är helt uppglasade. 

Vindfånget utgörs i plan av en snedställd rektangel som är helt uppglasad 

med tre par ytterdörrar, två och en halv innerdörrar och glasade väggar. Inner-

dörrarna är i samma utförande som de yttre med ram i ek och krysstag i svart 

smide. De skinklädda handtagen har bytts mot nya klädda i samma typ av oxläder 

som de gamla. Lädertätningen mellan dörrarna har bytts mot tätningslist med 

borst. Golvet i vindfånget har lagts med ny matta och två ledränder av klinker. 

Det bortre hörnet upptas av en informationsdisk som är större än den gamla och 

löper i en vid båge vidare in i foajén. På grund av den nya disken har det ena 

dörrbladet gjorts mindre. 

I den nedre foajén har två nya fönsterpartier tagits upp, förut kom dagsljuset från överljusen och entrén.  
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Efter att man kommit igenom vindfånget möts man av de två trapporna till den 

övre foajén. Trapporna är i ek med svartmålade räcken av svartmålade rundjärn 

och sidor av lackerad plywood. Bakom dessa finns en rundad betongvägg som 

döljer husets enda toaletter avsedda för besökare. Ingången till toaletterna finns 

på baksidan av väggen och och denna del av byggnaden utgörs liksom sessionssa-

len och konsertsalen av två överlappande cirklar. Toaletterna, en handikapp-, en 

för damer och en för herrar, är inredda med vitt standardkakel, dörrar av laminat 

med eklister och andra inredningsdetaljer som vittnar om 1960-tal. 

Bakom toaletterna löper en lång och böjd garderob som utgör foajéns 

bakre vägg. Hatthyllan är av svartmålat smide och den långa disken framför i 

stavlimmad ek och böjd plywood. Ett par fristående betongpelare utgör en del av 

den bärande konstruktionen till salarna på planet ovanför. Pelarna är avfärgade i 

mörkblått, garderobs- och den yttre väggen i grått medan den inre toalettväggen 

är vit. Runt denna och intill trappöppningarna löper tätt sittande belysning bestå-

ende av keramiksocklar och enkla glödlampor. Mot ytterväggen sitter armaturer 

av utomhuskaraktär med stora glober av genomsiktligt glas. 

I rummets norra hörn finns trapphus med personhiss till källare och övre 

våningsplan samt ett litet servicerum. 

 

Bedömning av utförda och planerade förändringar 

Det nedre foajéplanet är bortsett från informationsväggen och de två nya föns-

teröppningarna intakt sedan uppförandetiden. Informationsväggen är troligen 

tämligen reversibel och fönsteröppningarna kan ses som en kompensation för 

den skrymmande tillbyggnaden av skärmtaket över entrén. Att rummet upplevs 

som mörkt är arkitektoniskt medvetet, läget mot norr och närheten till rådhuset 

T v: Vestibulen har byggts om med en informationsdisk som skymtar till höger. Ena dörrbladet gjordes mindre. 
T h: Den böjda väggen utmed toaletterna följer garderobsväggen som skymtar i spegeln och till vänster i bild. 
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har också betydelse. Genom ökad användning av Stadshallen eller upptagningar 

mot de nuvarande butikslokalerna i öster och söder skulle foajén bli mer befolkad 

och kännas mindre öde. Den bör dock inte möbleras eller delas av i mindre rum, 

de böjda yttre formerna bör bevaras och foajén bör förbli ett rum för passage 

(uppåt) eller tillfälligt uppehåll. Man bör dock undvika att Stadshallens huvuden-

tré reduceras till en utgång. Entrén bör förbli byggnadens huvudentré. 

Övre foajén 

Från nedre foajén leds man upp till den övre foajén och här flödar dagsljuset in 

från fönstren som löper från golv till tak på alla de tre sidorna av byggnaden. Här 

finns de fem samlingssalarna, den stora konsertsalen, sessionssalen och tre 

mindre kommittérum som är till synes lite fritt utplacerade. Konsertsalen och 

sessionssalen har elipsliknande former, egentligen bestående av två överlappande 

cirklar. Den förra är placerad i nästan byggnadens mitt och den senare nära det 

sydvästra hörnet. Utmed de stora salarna finns trappor som leder till läktare och 

tredje våningen. De andra tre salarna är halvcirkelformade och placerade utmed 

ytterväggarna i det sydöstra och norra hörnet, vid de utskjutande partierna som 

markerar butiks- och garageentréer. Mellan salarnas börja former och de glasade 

ytterväggarna bildas ett oregelbundet rum som förändras efterhand som man rör 

sig i byggnaden. Likaså blir utblickarna över det omgivande stadsrummet varie-

rande allt efterhand.  

Övre foajéns södra sida mot Botulfsgatan. 
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T v: Övre foajén mot nordväst och utescenen. T h: De avtagbara brickborden som Anshelm ritat finns kvar. 

T v: En av trapporna till sessionssalens läktare. T h: Serveringsbänken i foajén i lackat faner står på hjul. 

T v: Trappräckena och hörnen är markerade med ritsningar i putsen. T h: De inre putsade väggarna har lagats, 
målats och delvis täckts med panel. Konsertsalens vägg är särskilt utsatt då den nordvästra delen utgör förråd. 
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Golvet är belagt med ekparkett som lagats och delats av med slitsar på grund att 

parketten torkat och glidit isär. Ytterväggarna är helt glasade med ramar av vitmå-

lat trä indelade i en lägre bröstning och en högre. Utmed fönsterväggarna löper 

en låg träsockel för varmluft. I bröstningen finns urtag för brickbord och ask-

koppar, en del brickbord finns kvar medan askkopparna plockats bort. Innerväg-

garna är av betong som är putsade och obehandlade med framträdande ballast. 

Putsningen är utförd med lite olika utföranden, en del skillnader beror på lag-

ningar och vissa partier har lackad yta. De nedre delarna av väggarna är skyddade 

med senare tillkomna plywoodskivor. Betongväggarna skjuter ut och bildar små 

prång som skydd vid ingångarna. Putsen vid ytterhörn och kring ledstänger är 

markerad genom ristningar i putsen.  

Det vitmålade betongtaket har samma akustikskivor av träull som på nedre 

botten, placerade efter takets oregelbundna form. Belysningen är anordnad likt 

den nedre foajén med tätt placerade armaturer av nakna glödlampor i kera-

miksocklar längs innerväggarna och stora glasglober längs ytterväggarna.  

Samtliga dörrar och väggpartier ovanför dörröppningarna är av björkfanér. 

En del dörrar är bytta och under innevarande år har en vägg satts upp mellan de 

två kommittérummen i norr. På den nordvästra sidan finns förbindelsen till 

trapptornet, dörren till trapphuset är bytt och hissdörren avfärgad i skarpt rött. 

På samma sida finns också utgången till utescenen, en uppglasad dubbeldörr.   

Inredningen är enkel och konsekvent utförd, det är planformen som ger va-

riation i rummet. En del av väggarna är smyckade med konst och skulpturer står 

utplacerade på podier. På den bästa platsen för utblickar i byggnadens sydvästra 

hörn står den rysk-amerikanska konstnären Naum Gabos kinetiska (i rörelse) 

skulptur ”Vertikal konstruktion nr 2” i rostfritt stål och brons från 1968. Det är 

en futuristisk hyllning till maskinen som ska ge en påminnelse om tiden och 

rummet. Skulpturen skänktes av Lundabygdens sparbank och Anshelm var själv 

med och placerade skulpturen som syns väl från utsidan. 

Anshelm var även med och bestämde möblemanget som bestod av den 

klassiska fåtöljen Eva i böjlimmat trä och sadelgjord ritad av Bruno Mathsson. 

Småborden med svartlackerade stålben och lackade träskivor ritade Anshelm 

själv. Dessa möbler stod fram tills nyligen utplacerade i foajén. Idag finns bara 

runda bord som tillkommit senare och några fasta skivor monterade i ledstång 

utanför sessionssalen. Den flyttbara serveringsbänken på hjul är troligtvis också 

en inredningsdetalj i original. Med sitt enkla utförande i lackad plywood är den 

väldigt typisk för Anshelm. Serveringsbänken har kopplat avlopp och belyses av 

fyra svarta Gubi-pendyler. 
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Bedömning av utförda och planerade förändringar 

Den övre foajén är i det närmste intakt och flera ingrepp har gjorts med respekt 

mot befintliga material, sålunda har dörrar bytts mot nya i björkfanér. Det största 

ingreppet har utförts på de putsade väggarna där olika lagningar inte anpassats till 

originalet och dessutom försetts med skyddande plywoodskivor. Utsikten över 

torget skyms delvis av utescenens något skrymmande räcken, som för övrigt ska 

vara avtagbara, och kraftigt byggda scenram.  

Den övre foajén är ett arkitektoniskt välgenomtänkt rum som representerar 

hela byggnaden då den är fullt synlig från utsidan från alla håll. Rummet bör ha 

högsta prioritet vid en framtida renovering och så få förändringar som möjligt 

bör göras. Ett rum utan möbler tenderar att bli museal och några få icke anpas-

sade stolar upptryckta längs väggarna ger ett ofärdigt intryck. Den ursprungliga 

möbleringen bör därför återfå sin plats. Därutöver bör en sanering av senare till-

komna installationer så som kabeldragningar, skyltar och golvslitsar samt putslag-

ningar göras. Putsning bör föregås av noggrann analys av kvalitet av originalput-

sen.  

Naum Gabos skulptur står på hedersplats i den övre foajén med fin utsikt över torget. 
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Konsertsalen 

Konsertsalen (rum A) var från början planerad för mer varierad användning ge-

nom en flexibel scen, ett plant golv, akustikplattor och reglerbart dagsljus. Idag 

går scenen endast att variera i två lägen, antingen en liten scen och fler salongs-

platser eller en stor scen och färre platser. De bakre sex stolsraderna har höjts 

med gradänger, akustikplattorna har fixerats och den mekaniska dagsljusregle-

ringen är ur funktion varmed luckorna har stängts. Vidare har stolarna bytts mot 

lika befintliga och klätts med blå klädsel i stället för brun. Scenstolarna bestod 

från början av svarta Myranstolar, även de har bytts ut mot liknande, stoppade 

stolar.  

Rummet nås för besökare via två ingångar i den bakre delen, A2 och A3 

medan sceningång och nödutgång finns i den främre delen. Balkongen nås via en 

trappa på den östra sidan av salen och nödutgångarna är kopplade via attikavå-

ningen. Golvet utgörs av likadan ekparkett som i foajén och varmluft kommer 

från rör som är monterade under bänkarna och som är kopplade till golvet. Väg-

garna är täckta av plywood, bröstningen utgörs av hela skivor och däröver finns 

perforerade skivor i olika tjocklek för akustikens skull. Balkongens undertak är av 

vitmålad och brädfodrad betong och invid väggen längs löper belysning av tätt 

placerade glödlampor. Balkongräcket utgörs av svarta rundjärn och plywoodski-

vor. Längst bak finns två luckor till teknikrummet. Ovanför balkongen och ända 

upp till teknikhyllan är betongväggarna klädda med vridbara akustikplattor. 

Konsertsalens scen kan numera höjas med hydraulisk lift i två lägen, här är den fullt utbyggd.  
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Teknikhyllan nås från attikavåningen via spiraltrappan i glastornet. Balkongens 

bakre vägg består av bärande stålpelare och innanför dessa finns de ursprungliga 

dagsljusskivorna som numera är stängda. Härifrån kan de akustikplattor som fort-

farande går att reglera höjas och sänkas och justering av stålkastare göras. 

 

Bedömning av utförda och planerade förändringar 

Konsertsalens funktion har efter ombyggnaden 1996 blivit mindre flexibel men 

ändringarna i sig har inneburit förbättringar arbetsmässigt och inneburit en kon-

tinuerlig användning av salen. Ur kulturhistorisk synpunkt, såväl som för det arki-

tektoriska värdet är det beklagligt att ljusluckorna inte längre fungerar. Dagsljuset 

torde ha en funktionell betydelse. I det stora hela är rummet så gott som i origi-

nalutförande med ekparkett, plywoodpanel, akustikplattor, björkfanérdörrar, bal-

kong med räcke och glödlampsbelysning och dessa delar är möjliga att renovera 

med respekt mot materialen.  

T v: Väggen under läktaren är klädd med perforerade skivor i olika tjocklekar för akustikens skull. I golvet 
finns slitsar för ventilation. T h: Teknikhyllan med de numera stängda ljusluckorna som öppnades manuellt.  
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Sessionssalen 

Sessionssalen (rum B) har samma form som konsertsalen men är mindre och 

sittplatserna arrangerade på motsatt sätt, längs den ena långsidan, och har i stort 

sett samma utformning vad gäller balkong och material. Rummet nås från den 

övre foajén via tre ingångar, två vid vardera sida och en vid rummets mitt. Till 

balkongen kommer man via två trappor som löper utmed rummet och som också 

nås från foajén. Den ena trappan leder vidare till den tredje våningen, attikavå-

ningen. Golvet i de tre gångarna från dörrarna sluttar svagt ner mot podiet och 

sittplatserna är arrangerade i tre avsatser. Hela golvet utgörs av stavparkett i ek 

likt foajén. Väggarna är täckta av plywood, bakom den sista bänkraden och under 

balkongen är skivorna perforerade och i resten av rummet är skivorna hela. 

Längst upp närmast det vita betongtaket löper ett fönsterband med stängnings-

bara luckor. Balkongens undertak är av vitmålad och brädfodrad betong. Balkon-

gräcket utgörs av svart rundjärn och plywoodskivor. 

På balkongen utgörs stolarna av fällbara väggfasta stolar likt konsertsalens 

och i den bakre raden på nedre plan finns fasta bänkar med stoppade sitsar. De är 

klädda i blå klädsel likt konsertsalens och är troligen också omklädda. På nedre 

plan är borden fasta med frontskivor medan de på balkongen är fällbara. Framför 

den bakre raden finns ytterligare fyra rader av fasta bord. I bordsbenen som ut-

görs av kraftiga svarta metallrör är ventilation inkopplad. Till dessa bord hör lösa 

karmstolar i ek med blå klädsel ritade av Hans Wegner. 

Sessionssalens öppningsbara ljusluckor fungerar fortfarande, möblemanget är kvar men rummet har fått 
ny belysning och kompletterats med ny teknik, bland annat i form av filmduk.  
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Podiet som var på tal att byggas om och utvidgas har kompletterats med en skiva 

längs bordsänden. På väggen bakom podiet finns en storbildskärm och över 

denna Lunds stadsvapen. På båda sidor om skärmen hänger tre textila konstverk 

av konstnären Max Walter Svanberg. Anshelms ursprungliga idé var att Svanberg 

skulle göra muralmålningar på sessionssalens yttre vägg, synliga för allmänheten. 

Belysningen i rummet utgörs av vita strålkastare under balkongen som er-

satt originalbelysningen ”Kolven”. På väggen ovanför balkongen finns uppåt-

lysande belysning, inte heller den är ursprunglig. 

 

Bedömning av utförda och planerade förändringar 

Sessionssalens inredning följer i stort foajén och konsertsalen vad gäller material-

val och formidéer. Rummet och dess inredning är väl bevarat, den tekniska ut-

rustningen är kompletterad och belysningen är utbytt. Den senare kunde kanske 

ha bevarats idag då utvecklingen vad gäller olika ljuskällor framskridit.  

Balkongen och de fasta bänkarna förstärker rummets form och har ett arki-

tektoniskt värde. En utplaning av golvet och borttagande av de fast möblerna ger 

måhända en ökad användning av rummet men den praktiska funktionen med 

fasta bord kan inte bortses. Rummets huvudsakliga syfte är politikermöten varför 

man bör utgå från dessa krav. Med en flexibel användning följer dessutom ökade 

förvaringsutrymmen och särskilda krav på arbetsmiljön.  

T v: De gamla Kolvenarmaturerna har bytts mot liknande armaturer. T h: Golvlutningen mot podiet är grade-
rad i tre nivåer. Ventilationen till rummet är sinnrikt dold i bordsbenen.  
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Kommittérummen 

De tre kommittérummen (rum C, D och E) är likt de stora salarna utformade 

med parkettgolv i ek, plywoodskivor på väggarna, dörrar i björkfanér och tak av 

vitmålade brädformad betong. Rummen är halvcirkelformade med vardera två 

ingångar intill den glasade ytterväggen. I taket sitter Anshelms vita armaturer 

Kolven och frånluftsventiler. Längs ytterväggen finns ett utskjutande parti med 

fönster på sidorna. Den hela väggen utgör front och två av rummen har samman-

trädesbord och skärmvägg här. I övrigt är dessa rum möblerade med Wegnersto-

lar. Det tredje rummet (D) nyttjas som musikförråd. Samtliga fönster täcks av 

hellånga gardiner. 

 

Bedömning av utförda och planerade förändringar 

Kommittérummens inredning följer konsert- och sessionssalen vad gäller materi-

al och inredning. Rummen är välbevarade, Wegnerstolar och takarmaturerna finns 

kvar. En del släta paneler och dörrar har dock bytts och hyllsystem har satts upp i 

det rum som används till förvaring samt den tekniska utrustningen är komplette-

rad.  

  

Kommittérummet C med ursprunglig inredning med perforerade skivtäckning, takarmatur och Wegnerstorlar. 
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Attikavåningen 

Den övre våningen av Stadshallen nås via trapp- och hisshuset och trappan 

bakom sessionssalen. Den så kallade attikavåningen var ursprungligen inredd med 

kontor för stadsfullmäktige, loger, överspelningsrum, toaletter, filmrum, fläktrum 

och elcentral. Fläktrummen markeras i fasaden genom kopparflänsar i fönster-

bandet. Rummen är arrangerade utefter ytterväggarna och i stort sett inte föränd-

rade mer än att den öppna hallen runt konsertsalen delats in med avskiljande 

väggar, varav en del är glasade. Därigenom har fler separata förrådsutrymmen 

skapats. Det är också från denna våning som taken och konsertsalens teknikhylla 

nås genom en spiraltrappa i aluminium i den östra delen av byggnaden. Denna 

belyses genom glödlampor monterade på trappstegens undersida. Konsertsalens 

balkong kan också nås på två ställen genom några trappsteg ner då denna ligger 

något lägre än attikavåningen. Alla utom två av konsertsalens glasade små gluggar 

är igensatta med skivor på konsertsalens sida. 

I övrigt är rumsinredning med ekparkett på vissa golv och linoleum i andra, 

eklister, laminatdörrar och toalettinredningar bevarade. En del funktioner är för-

ändrade, kontoren används inte längre av politikerna och överspelningsrummet är 

danslokal. De flesta rum förses med dagsljus via överljus i det indragna fönster-

bandet men den förut öppna artistfoajén mellan trapphuset och logerna lyses upp 

av två fönsterpartier som löper från golv till tak likt den övre foajén. I denna del 

finns en annan inredningsdetalj i form av ett litet tidstypiskt parallellkök med 

Attikavåningen med den senare tillkomna brandcellsväggen intill trappuppgången och hissen. 
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lackade plywoodluckor likt serveringsbänken i foajén. I denna del står även några 

runda bord och de gamla Myranstolarna från konsertsalens scen. 

 

Bedömning av utförda och planerade förändringar 

Attikavåningen är till stora delar bevarad vad gäller rumsindelning och ytskikt. Så 

gott som alla korridorer och förråd är belamrade med rekvisita, teknik och 

möblemang, t ex står alla Evastolarna och småborden här eftersom de på grund 

av utrymningsskäl inte får stå i den övre foajén längre. På den tredje våningen är 

det särskilt märkbart att hela Stadshallens funktion och behov av förråd bör utre-

das. Dessa utrymmen kan troligtvis inte göras större samtidigt som man ska få in 

fler funktioner, öppningar till kontorslängan och samtidigt tillmötesgå ökade krav 

i form av förbättrad ventilation och värme. Det är också tydligt att flexibla 

möbleringslösningar ställer höga krav på biutrymmen, arbetsmiljö, hissar, etc.  

Butiks- och kontorslokaler 

I Stadshallens och butiks- och kontorsdelens nedre bottnar finns vardera tre bu-

tikslokaler. Dessa är väldigt mycket ombyggda, främst vad gäller entréerna men 

även invändig (se vidare under Förändringar). Invändigt är dock konstruktioner i 

form av pelare och betongtaket som är format efter sessionssalen synliga. Kon-

torslokalerna på plan två och tre i den östra byggnaden är dock mer intakta. Här 

finns rumsindelningarna i stort sett kvar med dörrar och toalettinredning i origi-

nal. På plan två där hälsovårdsnämnden suttit har det skett flest förändringar, här 

har planlösningen ändrats en del i samband med ombyggnader 1974 och 1985. 

Toalett- och kapprumsdelen gjordes först delvis om till fotolab och senare till 

pentry. Den norra delen har i princip rivits ner helt och sedermera byggts upp 

igen. I den norra delen finns numera ett stort konferensrum och i den övriga 

mindre rum med två till tre fönster vardera. En del gamla dörrar med laminat och 

eklister vittnar om bevarade rum alternativt flyttade dörrar. På plan tre har den 

norra delen gjorts om med nya väggar så att tre kontorsrum bildats och i den 

resterande delen har man genom flyttning av några väggar och uppförande av ett 

par andra utökat antalet rum. De befintliga dörrarna har dock bevarats och några 

nya har tillkommit. 

På plan fyra finns en lägenhet i byggnadens södra del. Den har gjorts om till 

kontor men har bortsett från pentryt bevarats vad gäller golvklinker, garderobs- 

och badrumsinredning. Den gamla köksinredningen som likande attikavåningens 

pentry har ersatts med ny och utökad köksvägg. Till lägenheten hör en altan med 

fin utsikt över Stadshallen och Botulfsplatsen. Altandörren är bytt mot en ny i 

aluminium, i övrigt är den också bevarad med kopparavtäckt mur och stålräcke. 

En trevlig detalj är att de låga fönstersmygarna mot altanen är täckta med samma 

klinker som på golvet. 

 



 
Stadshallen i Lund 

45   

T v: Överspelningsrummet utgör numera danslokal. T h: Konsertsalens läktare har utgång till attikavåningen. 

Det öppna rummet mot nordväst med pentryt. Här står Myranstolar som förut kan ha stått i konsertsalen. 

T v: Trapphuset i till kontorshuset har likadan klinker på golvet som t.ex. nedre foajén. T h: Nedre källaren. 
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Bedömning av utförda och planerade förändringar 

Kontorsdelens övre våningar är tämligen välbevarade, men kontorsrum längs 

västra sidan och toaletter, kapprum och pentry längs den inre väggen. Särskilt de 

södra delarnas rumsindelning är välbevarad. Dörrar med samma utformning som 

i Stadshallen med laminat och eklister, klinker i trapphus och på toaletter, föns-

terbräden och elementskydd i längs ytterväggen och träfönster är bevarade. Även 

om verksamheterna förändrats har den ursprungliga kontorsutformningen funge-

rat. Kontor i stadskärnan ger liv till stadskärnan och möjlighet för kommunen att 

säkerställa centrumnära verksamhet. 

Källarplanen 

De två källarplanen löper under både Stadshallen, butiks- och kontorslängan och 

Vårfrugatan. Ett trapphus i källaren under butiks- och kontorsdelen utgör idag 

den enda förbindelsen inomhus mellan de två byggnadsdelarna. I källaren finns 

parkeringsytor, förråd, lager- och personalrum, soprum och teknikrum för värme 

och fläktar. Parkeringen nås via en ramp från Stadshallens nordvästra fasad. I käl-

laren finns kraftiga betongpelare och golvet i garaget sluttar. Förutom en del re-

noveringar av själva bjälklagen och ombyggnader av en del personal- och lagerut-

rymmen verkar källarplanen vara så gott som intakta. Att utöka ytorna för teknik 

eller ytterligare verksamheter på parkeringsplatser eller andra outnyttjade ytor är 

rimligt i en framtida renovering eller ombyggnad. 

Tv: Ingången till kontorshuset har flyttats från västra fasaden. T h: Bevarad äldre dörr till kontorslokalen. 



 
Stadshallen i Lund 

47 

Rådhuset, stortorget och det omgivande stadsrummet 

Gestaltningen av Stadshallen gällde inte bara en byggnad utan även Rådhuset, 

Stortorget och det omgivande stadsrummet. Flygeln bakom rådhusets revs och 

två nya gator återskapades. Gatorna och torget belades med i huvudsak små-

gatsten som arkitekten lät dra upp på fasaderna i syfte att visa på att de hörde till 

gaturummet. Gatorna, Vårfrugatan och Rådhusgränden, utgör idag naturliga 

gångstråk i Lunds centrums gatunät och butikerna i bottenplanen tillför liv i 

stadsbilden, särskilt när det inte är evenemang för allmänheten i Stadshallen. 

I Anshelms planer ingick en trädplantering längs Stortorgets yttre kant och 

mellan Rådhuset och Stadshallen. Den blev aldrig realiserad men de två träd som 

finns idag kan räknas ingå i denna plan. En hästkastanj bevarades från byggtiden 

och som torde ha stått på gården nästan mellan flyglarna har överlevt den nära 

placeringen intill Stadshallen tack vare konstbevattning. Det andra trädet, en pla-

tan står längre norrut och har planterats efter byggtiden. Ytterligare ett träd står 

på torgets sydvästra sida. 

Stenskulpturen framför Stadshallen, ”Rymdfält av frid” av den världsbe-

römde Eduardo Chillada, var Anshelm med om att bestämma placeringen av. 

Idag är det nog få som inte tycker att den passar här, den använd som mötesplats. 

Och tack vare att den inte blev så stor som det var tänkt har det blivit en skulptur 

för lek och klättring. Stenblocken är en symbol för fred som kan delas eller öpp-

nas när det är fred på jorden. 

Rådhuset, Stadshallen och Stortorget med Eduardo Chilladas ”Rymdfält av frid” längst bort. Trädet till höger 
är ett av de tre träd som stod här vid 1960-talets slut och som troligen ingick i Anshelms ursprungliga planer. 
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Källor 

Arkivhandlingar gällande Sankt Botulf 14, Kulturen 
 
Ritningar och handlingar, Lunds bygglovs- och stadsarkiv 
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Qvarnström, Per, Lunds stadshall, underlag för byggnadsminnesförklaring. Del av fastighet-
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Muntliga uppgifter från Gunilla Hansson, Lundafastigheter och Per Qvarnström, 
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