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Stadshuset — ett modernt kulturarv!
Varför ska vi egentligen bry oss om stadshuset?
Den byggnad av rött tegel som ståtligt pryder stadskärnan är inte endast ett
stycke tidstypisk arkitektur, bakom byggnationen av stadshuset finns mycket
tanke, engagemang och historia.
Här hittar du en sammanställning av det vi vet om stadshusets historia och
bakgrund. Vi hoppas på så sätt inspirera till att minnas husets syfte samt till
att förvalta det moderna kulturarv som Ulricehamns Stadshus är.
Följ med på en resa från 1700-talets allmänna rådstuga till husets invigning
och vidare in i nutiden!
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Bakgrund
Förordning om kommunstyrelse i stad
Den allmänna rådstugan var fram till år 1862 det högst beslutande organet i
staden, därefter trädde förordningen om kommunstyrelse i stad i kraft i
Sverige. I januari år 1863 hölls det första sammanträdet för stadsfullmäktige i
Ulricehamn och detta startskott för kommunal demokrati var också starten
för tankar om ett stadshus. År 1919 trädde lagen om allmän och lika rösträtt
för alla röstberättigade i kraft. Det var en viktig milstolpe i svensk demokrati.
Rådhuset hade sedan länge varit röstlokal men i takt med att demokratin
utvecklades förändrades också behoven av lokaler.

Visste du att…
... rådhuset fick byggas efter att det gamla brann
ner? Den 9 februari år 1788 orsakade en brand stor
förödelse i stadens centrala delar.
Det nuvarande rådhuset stod färdigt
år 1789.

En kommitté tillsätts
Det var år 1938 som stadsfullmäktige i Ulricehamn tillsatte en kommitté för
att utreda om det var möjligt att låta bygga ett stadshus i Ulricehamn. Detta
var efter en tid av sociala reformer. Tankar om välfärd och folkhälsa växte
fram och resulterade i att de kommunala åtagandena blev fler. Den
kommunala expansionen och tidens investeringar i diverse fritidsanläggningar innebar en ökad administrativ arbetsstyrka. Rådhuset och andra utspridda
lokaler för politiker och tjänstepersoner räckte inte längre till. Det behövdes
därmed ett kommunalhus, eller stadshus, för att skapa en central samlingsplats för den kommunala verksamheten.

Makarna Fahlmans Kommunalhusfond
Vilka var Makarna Fahlman?
Maria Eveline Fahlman föddes den 8 december år 1852 i Södra Åsarp. Hennes make
Robert var betydligt äldre. Han var född i
Stockholm den 25 februari år 1828. Paret träffades i Stockholm där Robert arbetade som
bankdirektör. Eveline och Robert flyttade tillsammans till gården Marielund nordöst om
Ulricehamn i oktober år 1883. Den 2 september år 1885 gifte de sig. När paret bodde i
ulricehamnsområdet var Robert rentiér, de
var alltså tillräckligt förmögna för att inte
arbeta utan kunde leva på ränta.

Eveline Fahlman
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Grundplåten för stadshuset

Makarna hedras vid invigingen.
Foto: Eric Hulander

Robert Fahlman dog av hög ålder år 1916 i
Ulricehamn. Eveline dog inte långt efter, år
1919. När paret gått bort skänktes en stor
summa pengar till kommunalhusfonden.
Denna donation lade den ekonomiska grunden
för det stora byggprojektet. Stadshuskommitténs ordförandes redovisade utgifterna i Ulricehamns Tidning den 5 december 1957. Där
framgick att makarna Fahlmans kommunalhusfond stod för nästan en fjärdedel av den
totala kostnaden för stadshuset. Än idag
hedrar vi Robert och Eveline Fahlman med
porträtt av dem båda hängandes i stadshuset.

Rådhusets vara eller inte vara
Planeringen fortsätter
I september år 1945 utlystes en arkitekturtävling för stadshusets uppförande.
Kommunen hade fyra tänkbara tomter och arkitekterna fick själva välja
vilken tomt deras tävlingsbidrag skulle utgå från.
En av de tomter arkitekterna kunde utgå från i sina bidrag var platsen där
rådhuset låg och än idag ligger. Med andra ord övervägde man att riva det
karaktärsrika hus som idag utgör en naturlig del av stadskärnan. En av de
arkitekter som lämnade in tävlingsbidrag på just rådhusets tomt var den
kände arkitekten Cyrillus Johansson. Hans förslag nekades just på grund av
valet av plats — rådhuset fick stå kvar, trots allt. Följande citat är från 1946
och vittnar om oro, diskussion och till sist glädjande besked gällande
rådhusets tomt;

”

Diskussionens vågor ha gått höga då det gällt
Rådhusets vara eller inte vara, men säkert är
det stora flertalet nu glada åt den vändning
sakerna tagit, och sta’n har fått behålla en av
sina vackraste gamla byggnader.

“

(ur Katalog för Ulricehamnsmässan 19 juli – 4 augusti 1946, s. 52)
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En vinnare koras
Forum Contorum får sin plats i staden
Istället för Johanssons bidrag blev det Sten Hummel-Gumaelius och Viking
Göranssons ”Forum Contorum” som blev det vinnande bidraget av 37 stycken
tävlingsbidrag. År 1955 kunde byggnationen av det nya stadshuset äntligen
sätta igång!

Plats för det nya bygget fick det gamla Stadshotellet utgöra. Tomten hade
redan sedan tidigare köpts upp av kommunen. Hotellet revs eftersom det
betraktades vara förfallet och påstods dessutom innebära en stor brandrisk.
Många stora träbyggnader revs i Sverige under denna tid just på grund av
brandrisken. Stadshotellet ansågs också vara dåligt anpassat till den övriga
stadsmiljön kring torget. När det nya stadshuset skulle byggas var det därför
angeläget att huset skulle försköna torget men samtidigt smälta in väl i omgivningen.
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Stadshusets roll i stadskärnan
En unik omgivning
Ulricehamn skiljer sig från många andra städer som byggde kommun- och
stadshus mellan 1920- och 1960-talet. Många städer valde att riva ner stor del
av sin bebyggelse i nära anslutning till sina stadshus. Ulricehamn valde istället
att behålla den hemtrevligt intima känsla som präglade torget och stadskärnan. Det är såklart inte heller någon slump att stadshuset står just där det är
placerat idag. Bogesundsgatan har länge varit en av stadens mest trafikerade
gator. Dessutom är närheten till rådhuset och platsens historia av demokrati
och beslutsprocesser mycket betydelsefull.

4 december 1957
Två år efter att anläggningsarbetet startat och nästan 20 år efter bildandet av
stadshuskommittén kunde det efterlängtade stadshuset äntligen invigas.
Datumet var 4 december 1957. Vid invigningen var stadshuset mycket sparsamt inrett med konstföremål. Byggnaden skulle få tala för sig själv med sin
smakfullt avskalade utformning och inredning. Dessutom var det med stor
sannolikhet en fråga om pengar. Det fanns inte ekonomi att köpa in dyra
konstföremål till det redan påkostade stadshuset. Istället skulle konsten
förvärvas lite i taget.

ur UT den 5 december 1957

En skandalös Torso
Christian Bergs Torso
Vid invigningen hade granitskulpturen Torso
av Christian Berg placerats utanför stadshuset. Skulpturen var inlånad på prov men
tanken var att staden sedan skulle köpa den.
Torso fick dessvärre inget varmt mottagande
utan möttes av starkt delade åsikter då den
beskrevs som djärv och uppfattades som provocerande av vissa. Av andra hyllades
skulpturen och de ”kunde inte nog beskriva
hur förnämlig Bergs torso var” (Ulricehamns
Tidning 5 december 1957). Förhoppningarna
var att de högerkonservativa röster som uttryckte sin förargelse skulle dö ut efter en tid.
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”“
Skriv nu om den här
bysten, skriv att vi
tycker den är konstig

Reaktion från en
medborgare,

ur UT 5 december 1957

Berg och modernismen
Kanske är det inte så konstigt att skulpturen
möttes av starka reaktioner. Christian Berg var
en av de första i Sverige att arbeta med
abstrakt skulptur och modernistisk konst i det
offentliga rummet. Berg var under sin livstid en
etablerad skulptör, medaljgravör och bildkonstnär och finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm.
Även andra skulpturer han formgivit har mötts
av starka reaktioner — bland annat verket
Monomentalfigur i Höganäs. Även denna
skulptur föreställer en kvinnotorso i modernistisk stil och verket möttes av förödande kritik.

Apollo
Torso flyttas
De medborgare som ljudligt protesterat mot
Torso tystnade inte. Istället fick skulpturen
flyttas. Exakt när detta skedde vet vi inte
mycket om, men förmodligen redan året efter
invigningen. Vi vet att Christian Bergs Torso
invigdes i Helsingborg år 1961 och har stått
kvar där sedan dess.

Eric Grates Apollo
Den kurviga kvinnotorson i granit byttes ut
mot en aningen mindre provocerande
skulptur föreställande en manskropp. År 1966
invigdes Eric Grates bronsskulptur Apollo
utanför stadshuset. Materialet passar bra tillsammans med husets exteriör vilket skapar
ett enhetligt intryck. Även Eric Grate har,
precis som Christian Berg, gjort ett stort antal
offentliga skulpturer. Grate var en känd
svensk skulptör, tecknare, målare och grafiker. Flera av hans andra skulpturer står i
Borås, bland annat Folkvisan utanför Bäckängsgymnasiet. Eric Grate var verksam under
många år och hans skulpturer återfinns i
många svenska städer. Han är också representerad på Nationalmuseum i Stockholm.
Om det var rätt att refusera Torso och istället
köpa in Apollo råder det fortfarande skilda
åsikter om. De olika åsikterna åsido har
Apollo nu prytt stadshusgården i över
50 år och ger stark karaktär åt stadskärnan.
Apollo invigs. Foto: Eric Hulander

Exteriör och interiör
Stadshuset utifrån och in
Trots debatter kring det ekonomiska blev stadshusbygget relativt påkostat.
Det användes material av god kvalitet — gärna lokalproducerat för att gynna
bygdens företagare. Innergårdens utformning har inte förändrats mycket
under 60 år. Huset är exteriört sett mycket välbevarat överlag och huset uppfattas som enhetligt med hjälp av de genomgående materialen. Huset har
genomgått få renoveringar som förändrat exteriören och avvikit från dess
ursprungsform. År 2017 byggdes ny huvudentré som både interiört men
framförallt exteriört är en av de saker som avviker kraftigt från originalutformningen.
Arkitekt Folke Sundberg, som annars var verksam i Göteborg, ansvarade för
formgivning av byggnadens interiör. Det lokala Ulricehamnsföretaget
Svenems som huvudentreprenörer för inredningen. Husets interiör har dock
förändrats mycket under 60 år. Insidan av stadshuset har genomgått ett flertal omfattande renoveringar och det är mycket få element i inredningen idag
som är original. Gemensamt för originalinteriören är vita putsväggar,
plastmattor alternativt parkettgolv, trägolvsocklar och träfibertak. Fullmäktigesalens hall var fram till september 2016, då originalmöblerna flyttades, det
rum som var bäst bevarat. Ytskiktet i detta rum samt fullmäktigesalens ytskikt
av ädelträ och marmor är original.

Ett kontor i drätselhuset på 50-60-talet. Foto: Eric Hulander

Stadshus till polishus?
Stadshuset i modern tid
I februari 2016 fick Ulricehamns stadshus en make-over. Delar av Colin
Nutleys kriminalserie ”Saknad” med Helena Bergström i huvudrollen
spelades in i Ulricehamn. Stadshuset agerade polishus och inspelningarna
pågick under några veckors tid. Ulricehamns Tidning rapporterade om ett
stort intresse från lokalinvånarna. Många nyfikna ulricehamnsbor besökte
inspelningsplatsen.
Stadshuset är en byggnad som gör starkt
intryck och bidrar till stadskärnans
tidslinje med sin tidstypiska arkitektur
tillsammans med andra historiska
byggnader som återfinns i stadskärnan.
Byggnaden är fortfarande, precis som vid
invigningen år 1957, en smakdelare med
sin modifierat modernistiska estetik.
Byggnaden är minst sagt betydelsefull för
Ulricehamn — historiskt och än idag!

”

”Vårt stadshus är
fantastiskt! Storartad
arkitektur. Glädjande
att det finns fler som
tycker så, och inser att
det är värt att bevara
så som arkitekten
tänkte sig.”

“

(ur lokal Facebookgrupp 171016)

Inspelning av ”Saknad”. Foto: Pernilla Rudenwall Petrie

VILL DU SE MER?
Besök flickr.com/ulricehamnsbygdensforskarrum
för fler historiska bilder från bygden!

Bilden är ett kollage. Foto: Eric Hulander

Bilderna i denna broschyr är del av Ulricehamns museums
bildarkiv och används med tillstånd av Allmänna arvsfonden.
Fotot på framsidan är taget av Eric Hulander.

Sammanställd av Emilia Vermelin hösten 2017
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