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Summary 
A historical documentation of People's House and Park in Norrhult has been an interest for 
both Smålands Museum and Länsstyrelsen in Kronoberg. Since People's House and Park is a 
historical building, we consider that this work is an important foundation for those in the future 
interested in the house-property. 

The purpose of this work has therefore been to collect, analyse and work with the information 
that contains historical background, status and changes done to the building as well as describing 
and explaining the historical development.  

A great part of the written work contains results that primarily describe the compounds current 
status and the changes that have been made both interior and exterior. This has been possible to 
do by combining and analysing own observations with interview, archive and literature studies. 

The results contain People's House and Park heritage as well as its history. The term People's 
House and its importance in society is also mentioned in order to get a better understanding 
regarding its sociohistorical value.   
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Abstract 
Examensarbetet är en historisk dokumentation av Folkets Hus och Park i Norrhult. Genom att 
sammanställa, bearbeta och kritiskt analysera information som behandlar byggnadens status, 
historik och ändringar/tillägg samt beskriva och förklara den historiska utvecklingen som skett 
på fastigheten har resultat kunnat tas fram. Detta arbete är främst baserat på kunskaper 
inhämtade från kurserna Byggnadsvård I & II på Linnéuniversitetet. 

Folkets Hus, byggnadsvård, Norrhult, byggteknik. 

 

This work is a historical documentation of People's House and Park in Norrhult. By compiling, 
editing and critically analysing the information which touches the buildings status, history, 
changes/additions and as well as describing the historical development concerning the property, 
has a result been able to obtain in this work. This work has mainly been based on knowledge 
from the courses Building conservation I & II studied at Linnæus University. 
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Förord 
Vi har länge haft en önskan om att få göra en fördjupad kulturhistorisk dokumentation av en 
byggnad i Kronobergs län. Examensarbetet har av den orsaken gett oss möjligheten att få läsa 
mer inom ämnet byggnadsvård. Vår uppgift har därför varit att grundligt analysera och skriva en 
byggnadshistorisk rapport om Folkets Hus och Park i Norrhult. 

Samarbetet med Länsstyrelsen, Smålands Museum och enskilda personer vi mött under arbetets 
gång har gjort det möjligt för oss att utveckla och förstå utvecklingen som skett runtomkring 
och i fastigheten Folkets Hus samtidigt som vi börjat inse dess betydelse i Norrhult. Vi har 
undersökt detaljer invändigt i huset som enligt vår uppfattning kan behöva vård. Detta finns 
naturligtvis med i vårt textarbete med hänvisning till bilagor mot slutet. 

Vi vill därför tacka Thorleif Thorstensson för hans intresse för vårt arbete och önskar Folkets 
Hus och Park i Norrhult det bästa i dess fortsatta sysselsättning. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Som studenter på Linnéuniversitetet har vi som examensarbete valt att göra en 
fördjupad kulturhistorisk dokumentation av Folkets Hus och Park i Norrhult. Efter att 
ha läst på programmet Byggnadsutformning, som är en treårig byggnadsteknisk 
utbildning så har vi kombinerat våra kunskaper inom byggteknik med byggnadsvård.  

Efter samråd med Samuel Palmblad som är anställd på Smålandsmuseum och föreläser 
inom byggnadsvård på Linnéuniversitet så påträffades ett uttalat behov av att 
dokumentera Folkets Hus i Norrhult som är en av två byggnader i Norrhult vilka är 
byggnadsminnesförklarade. Det andra byggnadsminnet i Norrhult är Rosdala 
Glasbruk.  

I Kronobergs län finns idag 35 byggnader som är byggnadsminnesförklarade och 
Länsstyrelsens önskemål är att dokumentera dessa för att kunna ge ut allmänna skrifter 
om dem (Vassi 2008).  

1.2.1 Skyddsföreskrifter 

Då Folkets Hus är byggnadsminnesförklarad så finns det särskilda skyddsföreskrifter 
som gäller för fastigheten. Dessa skyddsföreskrifter har sitt ursprung ur KML 
(kulturminneslagen) och följande är direktcitat från Länsstyrelsens 
byggnadminnesförklaring av Folkets Hus med tillhörande byggnader och park på 
fastigheten Norrhult 3:57. 

"1. Byggnader numrerade 1-3 får inte rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt 
förändras till sin exteriör. Byggnaderna skall underhållas så att de inte förfaller. Vård- 
och underhållsarbeten skall göras i samråd med Länsstyrelsen och på ett sådant sätt att 
byggnadernas kulturhistoriska värde inte minskar, d.v.s. med material och metoder 
som är anpassade till deras karaktär. 

2. Ingrepp får inte göras i stommen på Folkets Hus-byggnaden. Planlösningen i denna 
byggnad får inte förändras. Ingrepp i byggnadens fasta inredning, såsom 
originaldörrar, foajékiosk, trappräcken, scenuppbyggnad, scenmaskineri och 
biografstolar får inte göras. Ingrepp i snickerier, såsom ädelträpaneler, 
scenöppningarnas omfattningar, samt teatersalongens pilastrar och taklister får inte 
göras. Väggmålning ovan teaterscenen får inte avlägsnas, övermålas eller på annat sätt 
förändras. 

3. Hela fastigheten utgör skyddsområde till byggnadsminnet. Inom fastigheten får 
ytterliggare byggnader inte uppföras. Fastigheten skall hållas i sådant skick att 
byggnadernas och parkens karaktär inte förvanskas. Tillbehör till parken, såsom bysten 
av Hjalmar Branting, terrassen norr om danssalongen med trappa och räcken, den 
upphöjda stenrundeln, dammen och de kring parken inhägnande stängslen och 
murarna, får inte avlägsnas, flyttas, eller på annat sätt förändras." 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att sammanställa, bearbeta och kritiskt analysera 
information som behandlar byggnadens status, historik och ändringar/tillägg samt 
beskriva och förklara den historiska utvecklingen som skett i Folkets Hus, Norrhult. 
Genom att vetenskapligt analysera arkivmaterial, ritningar och genomföra fältstudier 
utvinns kunskap kring vad som är värdefullt och ursprungligt. 

1.3 Mål 

1.3.1 Huvudmål 

Målet med examensarbetet är att genom arkivstudier, fältstudier, intervjuer och 
litteratursökning samla relevant information för att beskriva och analysera byggnaden 
Folkets Hus i Norrhult.  

1.3.1.1 Delmål 1 

Ett delmål i rapporten är att beskriva de exteriöra och interiöra förändringar som skett 
sedan Nya Folkets Hus uppkomst år 1936. Detta för att fastställa vad som är 
autentiskt, ursprungligt och vad som är värt att bevara i framtiden. 

1.3.1.2 Delmål 2 
En annan förhoppning med rapporten är att den ska kunna ligga till grund för vidare 
bearbetning av Länsstyrelsen, med intentioner att publicera en samlad skrift med syfte 
att informera allmänheten. 

1.3.1.3 Delmål 3 
Målet med rapporteringen är att informera och uppmärksamma det speciella med 
Folkets Hus och Park i Norrhult. På så vis belyses innebörden och vikten av 
byggnadsminnesförklarade hus. 

1.4 Avgränsningar 
Undersökningen kommer att behandla byggnaden på fastigheten Norrhult 3:57. Fokus 
har lagts på byggnadens kulturvärden och dess estetiska utformning därmed tas 
konstruktionslösningar och fördjupade tekniska installationer ej med i arbetet. 
Konsekvenserna av detta är att man endast får en arkitektonisk och kulturhistorisk 
beskrivning av byggnaden. Vid en återställning av byggnaden finns därmed i rapporten 
ej tillräcklig information om konstruktion och dess tekniska lösningar. Då det finns 
äldre planritningar så kommer rapporten inte att beröra uppmätningar.  
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2. Teori 
För att skapa en teorigrund och vägledning så har inspiration tagits från boken "Fem 
pelare" skriven av riksantikvarieämbetet där det finns beskrivet hur man på ett bra sätt 
kan vårda en byggnad. Boken ger en därför en god bild av hur en byggnad ska 
underhållas och värderas. Rapportens teori är baserad på bokens principer: Kunskap, 
Varsamhet, Att förvalta, Att förhålla sig till historien samt Material och teknik. 

Kunskap innebär noggranna undersökningar om en byggnadsmiljö och dess 
kulturvärden. Dokumentation är av stor vikt för att veta vad som är ursprungligt och 
vad som tas bort. Syftet med kunskap är att kunna ta ställning till byggnadens fortsatta 
utveckling och förändringar med hänsyn till dess historia.  

Varsamhet i byggnadsvård är att visa hänsyn till byggnadens omgivning och dess 
historia, och därmed bevara dess ursprungliga utseende och karaktär. Varsamhet finns 
även med i Plan- och Bygglagen där det står följande: 

 PBL 3 kap.10 §     
 Ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas
 och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
 värden tas till vara.                                                               

Att förvalta en byggnad innebär skötsel utan att väsentligt förändra byggnaden genom 
att t.ex. tillföra nya material vid underhåll. Vid behov av förändring bör konsultering 
med byggnadsantikvarie ske. 

Att förhålla sig till historien är en viktig del i byggnadsvård då det finns möjlighet att spåra 
tillbaka till dess historia. Att förhålla sig till historien innebär att bevara det autentiska 
och de tidsskikt som finns för att nästa generation skall kunna ta del av byggnadens 
ursprung. 

Material och teknik berör förhållningssättet till valet av material samtidigt som man vill 
anpassa byggnaden efter modernare installationer. Här tas också upp frågor om 
handikappsanpassning till äldre byggnader.  

För att kunna göra en värdering av byggnaden så krävs stöd från teorier som i detta 
fall tagits ifrån kapitlet kunskap. Dessa värderingar är dokumentvärde och 
upplevelsevärde.  

Dokumentvärde behandlar mer objektivt grundade värden (alltså oberoende av 
undersökarens åsikter och uppfattningar) och beskriver byggnadens historia och 
betydelse. De olika värden som räknas till dokumentvärde är byggnadshistorisk-, 
teknikhistorisk-, arkitekturhistorisk-, samhällshistorisk-, socialhistorisk- samt 
personhistorisk värdering. Den samhällshistoriska värderingen är i detta fall viktig då 
den behandlar Folkets Hus betydelse för samhället i Norrhults framväxt och historia 
samt konceptet Folkets Hus betydelse för Sverige. Det socialhistoriska värdet 
framkommer även tydligt då den beskriver hur man levt och arbetat, i detta fall är 
Norrhult en gammal bruksort som har lett till Folket Hus uppbyggnad. 

Upplevelsevärde är annorlunda från dokumentvärde då de är mer subjektiva och 
beskriver upplevelsen av byggnaden. De värderingar som ingår i gruppen 
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upplevelsevärden är patina, arkitektoniskt-, konstnärligt-, miljöskapande-, identitets-, 
kontinuitets-, traditions- och symbolvärde (Fem Pelare). Patina är ett uttryck som 
beskriver en byggnadsdels långvariga användning och slitage. Patina vittnar om de år 
som gått och är en utsmyckning för byggnaden och bör tas tillvara. I Folkets Hus kan 
man belysa patinan som ett smycke och ej som något som behöver renoveras eller 
bytas ut. 
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3. Källor och Metod 
Den kvalitativa metoden som används innebär att man i detta fall gör arkivstudier, 
fältundersökningar och sammanställer intervjuer. Därefter görs en analys av de olika 
momenten av undersökningen för att sedan kunna bearbeta informationen på ett 
trovärdigt sätt. Egna bedömningar görs utifrån analysen. 

Då Folkets Hus, Norrhult är byggnadsminnesförklarat så finns redan en enklare 
basdokumentation av byggnaden. Denna information ska sammanställas, analyseras 
och kompletteras med litteratur- och arkivstudier, fältstudier, intervjuer av berörda 
personer och kontinuerligt samarbete med Smålands Museum och Länsstyrelsen. 
Dessa studier behövs för att utforska byggnadens historia samt utveckling genom åren. 

En noggrannare undersökning av fastigheten ledde till upptäckten av flera välbevarade 
originalhandlingar såsom ritningar, idéskisser med förslag till förändringar, 
arbetsbeskrivning, besiktningsprotokoll m.m. Materialen upptäcktes i 
vaktmästarbostaden. En otroligt viktig källa för detta arbete är arbetsbeskrivningen 
som är skriven av arkitekt Carl Kjellberg. Denna beskrivning innehåller detaljerade 
anvisningar kring materialval och utförande vid nybyggnationen och är därför ett 
pålitligt material i sökandet kring det som är ursprungligt. 

I boken "Fem pelare" finns det vägledning som har legat till grund för 
förundersökningen. I boken beskrivs bl.a. att fältstudier bör ske parallellt med 
arkivstudierna och bör utföras av samma personer.  

Länsstyrelsen har i sina arkiv information om de beslut som fattats angående 
förändringar på byggnaden. Informationen sträcker sig i huvudsak tillbaka till 1996 då 
frågan angående byggnadsminnesförklaring togs upp av nämndeman Karl-Axel 
Svensson.  

Smålands Museum har i sina arkiv dels information från Länsstyrelsen samt gamla 
tidningsurklipp angående Norrhults bygd och även spalter som direkt berör Folkets 
Hus. Denna information ger en bred bild om bygden och vad samhället värdesätter 
och vill bevara. Tidningsurklipp har även samlats in från Länsstyrelsens arkiv samt i 
Folkets Hus. En del av dessa urklipp finns att ses som bilaga 9. 

Ett besök på Kronobergsarkivet i centrala Växjö gav ingen relevant information för 
detta arbete. 

För att maximera utbytet av intervjun med Thorleif Thorstensson, ordförande Folkets 
Hus förening, så har omfattande egenstudier av arkivmaterial utförts. Förberedelser 
kring de frågor som bör tas upp har gjorts. 

Den numera avlidne vaktmästaren Sven Johanssom känd som "Långe Sven" hade stor 
kunskap kring förändringar och de aktiviteter som skett på Folkets Hus då han var 
aktiv sedan 1946 fram till 2003 då han gick ur styrelsen och sade upp sin position som 
vaktmästare. Under sin tid som vaktmästare var han även bosatt i vaktmästarbostaden 
och tog hand om fastighetsskötseln. På grund av hans bortgång så har Sven ej kunnat 
användas som källa i arbetet. 

I samband med besök i Norrhult gjordes ytterliggare en arkivstudie genom att besöka 
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Uppvidinge kommun i Åseda. Där fanns ett fåtal ritningar varav en är av intresse för 
arbetsuppgiften. Kommunen hade en bygglovsritning på utbyggnaden för en 
tillgänglighetsanpassad toalett. 

Ett möte med Lars Masseck som är sekreterare i Nottebäcks hembygdsförening gav en 
rik bild av nöjeslivet i Norrhult och det resulterade även i flertalet bilder från olika 
föreställningar genom åren. Dessa bilder visar inte så mycket av byggnaden men är 
värdefulla på så sätt att de vittnar om den tidens nöjen.  

Efter ett besök på Smålands musikarkiv så framkom det att de har en hel del bilder på 
affischer ifrån Folkets Hus i Norrhult, samt åtskilliga tidningsurklipp med bl.a. 
annonser från olika föreställningar som hållits där.  

För att besvara uppgiftens fråga krävs fältstudier på plats med fotografering och 
noggranna observationer, vilket medför planering inför resor till Norrhult. 

3.1 Kvalitativ metod 
Det tillvägagångssätt som har använts för detta arbete är en kvalitativ metod som 
behandlar verbala formuleringar utan användning av mätningar och siffror som den 
kvantitativa metoden använder sig av. Detta visar sig genom strategin för att få fram 
resultatet av studierna. Resultatet är objektivt och subjektivt grundade värden som 
tagits fram utifrån olika tillvägagångssätt så som intervjuer, arkiv-, fält- och 
litteraturstudier. 

3.2 Urval 
De personer som har intervjuats har nära anknytning till Folkets Hus och/eller 
information som berör Norrhult. 

Thorleif Thorstensson, ordförande för Folkets Hus förening i Norrhult, är en 
betydelsefull nyckelperson för arbetet. Thorleif är den nuvarande naturliga 
kontaktpersonen då han har ett stort engagemang i föreningen och besitter en viss 
kunskap kring byggnaden och de beslut som fattats kring den.  

Lars Masseck, sekreterare vid Nottebäcks Hembygdsförening, har skapat en databas 
som innehåller information och bilder från bygden. Han är en person som har en 
personlig historia berörande de nöjesliv som Folkets Hus präglades av under flera år. 
Han är en förstahandskälla då han själv har varit med och upplevt verksamheten då 
han även har engagerat sig med spelningar.  

Dessa personer är särskilt utvalda för det här arbetet som kräver informationssökning 
från flera håll angående Folkets Hus i Norrhult.   
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3.3 Reliabilitet, validitet och objektivitet 

3.3.1 Kritiskt och kreativt tänkande 

Genom att jämföra arkivmaterial, jubileumsskrift (skriven av föreningen Folkets Hus 
och Park), intervjuer, tidningsartiklar, litteratur samt egna observationer så sorteras och 
prioriteras giltigheten från de olika källorna. I de fallen där det har funnits motstridiga 
uppgifter så har de källor med mest trovärdighet använts. Genom att kombinera och 
jämföra olika källmaterial har en analys kunnat genomföras och på så sätt få fram ett 
resultat. 

Fyndet av arbetsbeskrivningen gav en säker grund i sökandet på ursprungsmaterial då 
det är en originalhandling utförd av arkitekt Carl Kjellberg och beskriver utförande 
och materialval. Ett sammandrag, samt direktcitat ur arbetsbeskrivningen finns med i 
resultatet. 

3.3.2 Validitet 

Innan projektets start fanns en god bild av vad som behövde undersökas och vilka 
material som kunde tänkas ta fram. Genom goda förberedelser kunde arbetet fortsätta 
obehindrat och har därmed resulterat i ett relevant resultat.  

Frågorna som ställdes vid de olika intervjutillfällena var inte ledande, utan intervjuerna 
var upplagda så att en öppen konversation ägde rum med både förberedda frågor samt 
frågor som dök upp under samtalet. Det finns inget som tyder på att någon intervju 
påverkades av intervjuarens inställning till den intervjuade, eller den intervjuades 
inställning till intervjuaren.  

3.3.3 Reliabilitet 

Då intervjuerna präglades av en öppen konversation så finns möjligheten att 
information som kom fram skulle kunna te sig olika vid ytterligare samtal eller om 
samtalet utformats på ett annorlunda vis. Om frågorna som ställdes varit ledande så 
kunde resultatet eventuellt ha blivit annorlunda då det finns en risk att den intervjuade 
blir hämmad.  

3.3.3.1 Mätinstrument 

De för- och nackdelar med den valda öppna intervjun gentemot en mer ledande och 
specificerad intervju är att en öppen ger en bredare bild då den tillåter den intervjuade 
att berätta mer runtomkring. Nackdelen är att det finns en risk att man missar viktiga 
detaljer om frågorna som ställs ej är tillräckligt specifika. I detta arbete så har öppna 
intervjuer hållits men med mer ingående frågor kring detaljer har förekommit för att 
komma djupare i samtalet. 
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3.4 Kritik till vald metod 
Rapporten innehåller en hel del värderingar baserade på dokumentvärde och 
upplevelsevärde. Dessa värderingar används inom byggnadsvård och anses vara en 
gällande metod vid antikvariska arbeten. 

Denna kvalitativa metod innebär att resultatet ej är mätbart i siffror.  

Tack vare arbetsbeskrivningen (Kjellberg 1936), artiklar, arkivmaterial, intervjuer, 
fältstudier och litteraturstudier är det möjligt att göra en analys som leder till ett 
trovärdigt resultat. 

3.4.1 Flertalet observatörer 

De observationer som gjorts stämmer väl överens med länsstyrelsens beskrivning i 
byggnadsminnesförklaringen av fastigheten.  

3.4.2 Utredarens erfarenhet 

De kurser som ingår i utbildningen Byggnadsutformning erbjuder möjlighet att göra 
fältstudier och samtidigt fördjupa sina kunskaper inom ämnet byggnadsvård. Detta har 
varit till stor nytta i arbetet och gett den erfarenhet som krävs för ett trovärdigt 
resultat.  

3.4.3 Fel i utredningen 

Den text och information som bearbetats under arbetets gång har naturligtvis haft 
olika infallsvinklar. I de fallen där det förekommit en osäkerhetsfaktor pga. delade 
meningar kring ursprunglighet så har arbetsbeskrivningen (Kjellberg 1936) kommit till 
stor nytta och vägt mer än andra källor. Anledningen till att arbetsbeskrivningen är så 
väsentlig har att göra med dess detaljerade beskrivningar kring utförandet och 
materialvalet. 
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4 Genomförande 

För att kunna göra detta arbete så krävs det självstudier i form av arkivundersökning, 
fältstudier och intervjuer. För att vara förberedd inför intervjuerna och fältstudier 
fordras en god baskunskap kring fastigheten vilket kan utvinnas genom 
arkivundersökning. 

Intervjuerna var inte konfidentiella utan präglades av öppna dialoger. Förberedelse 
skedde genom kontakt via e-post och telefonsamtal där det beskrevs vad arbetet går ut 
på och vilka material som är av intresse att ta med i rapporten. På detta vis var de 
intervjuade förberedda inför mötet. Intervjuerna har inte spelat en avgörande roll för 
resultatet, men är en viktig del av arbetet då det gett en bredare bild av Folkets Hus 
verksamhet och dess betydelse för Norrhult. 

Nedan finns beskrivet hur intervjuerna gick till och utvecklades. 

8/4 2010 - Intervju samt möte med Thorleif Thorstensson på Folkets Hus och Park i 
Norrhult. 

Eftermiddagen avsattes för möte samt introduktion av byggnaden och de ändringar 
som skett. Mötet påbörjades klockan 16.00 och pågick i ca 1½ timme. Det hela 
började med en kort presentation av examensarbetet och de förväntningar som vi har. 
Thorleif presenterade sig och berättade lite allmänt om föreningen. Vi fick ta del av 
ritningar, jubileumsmaterial samt en originalräkning för utfört arbete 1957. Därefter 
följde en rundtur genom husets rum och utsida/park. Mötet avslutades i foajén där vi 
satt ner och pratade om aktuella evenemang, framtidsplaner och förhoppningar för 
föreningens verksamheter. Vi blev anförtrodda med huvudnyckeln för fortsatta 
fältstudier. Mötet gav oss fortsatt inspiration och motivation för att genomföra 
fältstudier på egen hand.  

15/4 2010 - Intervju samt möte med Lars Masseck, sekreterare på Nottebäcks 
Hembygdsförening. 

Mötet bokades den 14/4 2010 via telefonsamtal. Under samtalet framkom det att 
Hembygdsföreningen hade en del material om Folkets Hus, främst affischer men även 
bilder. Mötet började klockan 13.00 i Hembygdsföreningens stuga i Norrhult. Där fick 
vi ta del av de affischer som har funnits för Folkets Hus olika evenemang. Mötet var 
givande för arbetet då det gav oss äldre digitaliserade fotografier av bygden och 
Folkets Hus teaterliv. Dessa bilder finns i en databas och är välorganiserat av 
Hembygdsföreningen.  

21/4 2010 - Möte med Leif Carlsson, arkivarie vid Smålands Musikarkiv. 

Mötet bokades den 20/4 2010 via telefonsamtal då det bestämdes att mötas dagen 
efter kl. 10.00. Mötet präglades av ett öppet samtal där Smålands Musikarkiv var 
intresserade av att ta del av vårt arbete om Folkets Hus i Norrhult. Det material som 
de hade var bl.a. tidningsurklipp med annonser och affischer. Vi fick en inbjudan att 
komma och ta del av detta när som helst under arbetets gång. 
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5. Resultat 
(Samtliga fotografier är tagna av Emelie Langmo och Paula Starck, om inget annat 

anges) 

OBJEKT FOLKETS HUS 

KOMMUN Uppvidinge 

SOCKEN Nottebäck 

ORT Norrhult  

FASTIGHETSBETECKNING Norrhult 3:57 

ADRESS 360 71 Norrhult 

ÄGARE Byggnadsföreningen Folkets Hus och Park 

Tabell 5.1 (ur Länsstyrelsens arkiv) 

 

Figur 5.1. Flygbild. Hämtad från Nottebäck Hembygdsförenings datasamling 

Norrhult är ett litet industrisamhälle beläget i Uppvidinge kommun, Småland (bilaga 
11). Här finns många intresseväckande byggnader bl.a. disponentvillan, 
järnvägsstationen, Folkets Hus, glasbruket och den gamla brandstationen som än idag 
är i drift.  
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Norrhults äldsta industri är ett sågverk från 1800-talets början som lades ner 1967. 
Rosdala Glasbruk är en industri från 1895 som fortfarande driver sin verksamhet i 
Norrhult (Åhman, Persson. 2000). Glasbruket är en unik företeelse i bygden och är 
byggnadsminnesförklarad och tillverkar än idag detaljerade utsmyckningar för hemmet  

Norrhults stålgjuteri kom till ca 1910 och var liksom de andra industrierna beroende 
av järnvägen som etablerades 1902. Järnvägen bidrog även till att samhället växte med 
skola, affärer med mera (Åhman, Persson. 2000). 

5.1 Historik 

I början på 1900 talet bildades en Byggnadsförening som hette Folkets Hus. 
Föreningens början var till stor del baserad på ideellt arbete i samhället. För att den 
nya idén skulle kunna stärkas och växa så såldes andelar till fackföreningen Rosdala 
glasbruk och andra ägare som Nykterhetslogen Verdandi. Efter ett år av arbete fanns 
det lokaler som var färdigutrustad med A-sal, klädloge, B-sal, scen, kök och stuga. 
Samtidigt byggdes en läktare på övre våningen och en bostad tänkt till vaktmästaren. 
År 1917 kunde allmänheten se filmer i biosalen då el kunde inmonteras i lokalen. För 
att utvidga verksamheten så köpte föreningen under 1930-talet ytterligare mark som 
sedan utformades till park (Länsstyrelsen 1999). För att se husets placering se bilaga 
11. 

 

Figur 5.2. Årsmöte i det gamla Folkets Hus. Hämtad från Nottebäck Hembygdsförenings 
datasamling 

Under 1930-talets början gjorde Carl Kjellberg nya ritningar till Folkets Hus som 
sedan blev färdigställda år 1935. Efter ett år var byggnaden redo att brukas 
(Länsstyrelsen 1999). Under årens lopp har det varit populärt med musik, teater och 
dans hos Folkets Hus.  

För att förstå uppkomsten av Folkets Hus i Norrhult kan det vara bra att beskriva 
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rörelserna som påverkade samhället runtom i Sverige. Enligt boken "Hus för nöje och 
bildning" (Olsson. 1999) fanns det tre rörelser som var betydelsefulla nämligen 
Frikyrkorörelsen, Arbetarrörelsen och Nykterhetsrörelsen. Arbetarrörelsen byggde 
Folkets Hus med avsikt att träffas. Folkets Hus erbjöd nämligen en möjlighet att 
kunna samlas i större verksamhetslokaler.  

Konceptet folkets hus bygger på att människor tillsammans bidrar till samhället genom 
att ta eget initiativ och samarbeta med andra. För att detta ska fungera behövs ett 
starkare band som Arbetarrörelsen hade. I den här andan föddes Folkets Hus och fick 
därmed stöd ifrån omgivningen. 

Folkets Hus och Park i Norrhult har främst varit öppen för sociala evenemang där 
tydlig annonsering har skett genom affischer och tidningar (Masseck 2010), numera 
finns det större utbud under sommaren där det är möjligt att dansa och se 
uppträdanden utomhus. 

5.1.1 Carl Kjellberg 

Arkitekten, Carl Kjellberg, har gjort en del ritningar på andra fastigheter än den i 
Norrhult. Gemensamt för dessa byggnader är den 20-talsklassicistiska stilen som de 
följer. Några exempel på dessa finns i Växjö så som Gripen No. 4 A och B (Thor 
1976), Hagen No 11, Krigaren No 3 och Argus No 2 (Holmér 1983). Information 
kring Carl Kjellberg är begränsad och kontakt med Stockholms arkitektmuseum gav 
ingen vidare information.   

5.2 Exteriör beskrivning 

5.2.1 Fasad 

Arkitekten Carl Kjellberg har ritat huset i Norrhult i en 1920-talsklassicistisk stil. I 
boken ”Byggnaders Särdrag” (Lepasoon 2001) finns det detaljer av byggnadsdelar som 
kännetecknar stilar från olika tidsperioder. Genom att studera 1920-talets hus ser man 
likheter till Folkets Hus byggnaden som kan användas i arbetet för att identifiera stilen. 

I ”Byggnaders särdrag” (Lepasoon 2001) finns det beskrivet angående formen för olika 
huskroppar. Byggnaden i Norrhult är rektangulär och har huskroppar som invändigt 
kan uppfattas som att rummen är indelade i olika byggnadsdelar, men som på utsidan 
uppfattas som en hel enhet. Fasaden har olika höjder och det märker en besökare 
genom att jämföra den höga teatersidan mot danssalongen som är betydligt lägre i höjd. 
Den mittersta delen av byggnaden har som syfte att fungera som ett förbindelseelement 
mellan de olika verksamhetsutrymmena.  
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Figur 5.3. Folkets Hus i Norrhult. Hämtad från Smålands museums arkiv Fotograf Granell 1938 

Fasaden är sedan 1970-talet herrgårdsgul med vita knutar men den ursprungliga färgen 
har varit grön och blev dokumenterad under renoveringen 2000-2001 (Länsstyrelsen). 
Kombinationen av gult och vitt ger besökaren en positiv upplevelse. 

Fasaden har en locklistpanel som följer runt hela byggnaden, och kiosken framför 
entrén har en liknande stil och färg som huvudbyggnaden. En renovering av kiosken 
skedde i samma tidsperiod som renoveringen av entréportalen och dokumenteringen 
av fasadfärgen (Länsstyrelsen). 

Vid entrén av Folkets Hus finns en liten lucka för att kunna sälja biljetter och i 
huvudbyggnadens ena ända finns det möjligheter att öppna en större teaterscen mot 
parken för olika föreställningar. Under ett fältbesök lades märke till plåtblecket vid 
teaterscenen som är i behov av renovering då färgen har flagnat och riskerar därför att 
rosta. 

       

Figur 5.4. Plåtblecket vid teaterscenen                    Figur 5.5. Minnesmärke vid entrén      
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Figur 5.6 Fastighetens entré                            Figur 5.7. Danssalongen. 

Utbyggnaden av toaletten sker under 2000-talet och är 4x 2,35 m stor (Länsstyrelsen).  
För att ta hänsyn till husets övriga utseende så har den tillgänglighetsanpassade 
toaletten formats i samma stil som resten av fastigheten. Ett fönster har flyttats ut och 
smälter väl in i den övriga formgivningen av byggnaden (se bilaga 7). 

 

Figur 5.8. Utbyggnad av toaletten 

5.2.2 Tak 

Taket på den ursprungliga delen av Folkets Hus är täckt med en skivtäckning av 
galvaniserad, målad plåt.  Måtten på skivtäckningen är 1,2 × 0,6 m och skarvarna som 
följer takets lutningsriktning är enkelfalsade ståndfalsar, de övriga falsarna är nedslagna 
enkelfalsar (Kjellberg 1936). Taket är ej bytt sedan huset byggdes och är i sådant skick 
med rost, färgflagningar och läckage i behov av att ses över för att eventuellt bytas ut. 
Vid byte av taket ska samma material och teknik som användes vid nybyggnationen 
användas för att bevara husets stil, karaktär och framtoning. 

Taket på de nya utbyggda delarna är av bandtäckt galvaniserad plåt, som idag ännu ej 
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är målad. Målning på galvaniserad plåt bör ske 3-4 år efter att taket är lagt, detta beror 
på att taket har ett ytskydd som behöver slitas bort av väder och vind innan det målas. 
Ett annat alternativ är att tvätta taket med fosforsyra och på så sätt få bort ytskyddet, 
då kan taket målas direkt. Man bör inte vänta för länge med att måla sitt tak då ett 
omålat tak börjar rosta (Bergström. 2008).  

 

Figur 5.9. Taktäckning 

Valet av taktäckning visar en årsring på att detta inte tillhör den ursprungliga delen då 
den teknik som använts är modern och användes inte under 30-talet. (Barup, 
Andersson, Åkerman m.fl. 1998) Materialvalet stämmer däremot överens med det 
ursprungliga taket och husets karaktär.   

Stuprör och hängrännor är av vit målad plåt och förmodligen är de flesta utbytta. 
Detta kan ses på slitaget men även på att de har rundade detaljer och mjuka böjar. 
Stuprör och hängrännor som är tillverkade före 1940 har tvära och skarpa vinklar 
(Bergström 2008). Vid huvudentrén på Folkets Hus finns originalen bevarade och ger 
huset ett mer karaktäristiskt uttryck.  

5.2.3 Fönster 

Flera av fönstren på byggnaden är bevarade och är i gott skick utan tecken på röta eller 
andra skador. En del av dem är i behov av renovering i form utav skrapning och 
målning. De fönster som inte är ursprungliga känns igen genom att de saknar 
spröjsindelning, dessa fönster är utbytta under 50-talet och har endast mittpost 
(Länsstyrelsens arkiv). Det senaste tillskottet av fönster är ett litet fönster till den 
nybyggda delen med RWC. Detta fönster är inte utbytt utan tillfört som ett extra 
fönster till fasaden när utbyggnaden utfördes år 2000.  

Allt glas till de ursprungliga fönstren är av enkeltjockt och svenskt maskindraget glas 
av den tidens A-kvalité (Kjellberg. 1936). Detta ger glaset en viss vågig upplevelse med 
de dragränder som bildas vid tillverkningen. Följden av detta är att spegelbilden 
förvrängs något vid olika vinklar och ger ett vackert och levande intryck (Barup, 
Andersson, Åkerman m.fl. 1998). 

Stilen på originalfönstren är typisk för den 20-talsklassicistiska stilen som arkitekten 
Carl Kjellberg ville uppnå. Flera av fönsterpartierna ger ett pampigt intryck då de 
dominerar fasaden med dess storlek och utformning (se bilaga 1).  
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5.2.4 Dörrar 

Tack vare ritningar på snickeriförteckningen (se bilaga 3) så kan det konstateras att 
flera av de ursprungliga dörrarna är bevarade. Dörrarna in till det äldre köket, läktaren, 
vaktmästarbostaden, B-salen, biosalongen samt vikdörrarna mellan B-salen och 
biosalongen liknar varandra i utformning och är vackert utsmyckade med 
mönsterdetaljer. Dessa dörrar är bevarade och ger huset en personlig prägel och finns 
beskrivna i snickeriförteckingarna (bilaga 3). 

 

Figur 5.10. Entrédörrarna 

Ytterdörrarna vid huvudentrén är original av ek med fasettslipade glasrutor. Under 
2000-2001 genomgick de en renovering (Länsstyrelsens arkiv). Dörrarna är vackra och 
skapar ett blickfång mot entrén.  

5.2.5 Park 

När man kommer till Folkets Hus i Norrhult finns det möjlighet att promenera inom 
området och se en staty av Hjalmar Branting. Hjalmar Branting var Sveriges första 
socialdemokratiska statsminister (Wikipedia 2010)  

I parken finns en liten kiosk som är placerad i närheten av dansbanan. Kiosken är i 
behov av ommålning då färgen börjat flagna. Parken har haft en skjutbana som är riven 
och istället byggdes en damm på platsen. För närvarande är dammen inte i bruk utan 
finns endast som ett minnesverk (Länsstyrelsens arkiv).  

Parken erbjuder möjlighet att promenera i naturen samtidigt som teaterscenen ger 
besökaren en trevlig upplevelse utomhus med tillgång till kiosk och andra upplevelser 
som livemusik. Föreningen Folkets Hus och Park har visioner kring förnyelse av 
parken med syfte att locka större publik (Thorstensson 2010). 

Staketet som omringar parken är konstruerat med rejäla stenstolpar och nät mellan 
dessa. Staketet stör inte gästerna utan är till för att betona gränsen och underlätta för 
biljettförsäljningen då den enda vägen in är vid entréportalen (Olsson 1999). 



 

 

17 

Emelie Langmo och Paula-Isabel Starck 

Utanför parken finns ett gammalt järnvägsspår som ej är i bruk men som tidigare har 
funnits för både industrin och besökare till bygden. 

När besökaren anländer till Norrhult välkomnas de av ett entréparti med texten Folkets 
Park. Entréportalen följer samma stil som huvudbyggnaden med plåttak och gul fasad 
med vita knutar. Grinden till portalen är vackert handtillverkad från 1936 av smidesjärn 
och är särskilt designad för parken (Bengtsson & Willis 2005). Under åren 2000-2001 
renoverades portalen (Länsstyrelsens arkiv).  

Mot slutet av 1970-talet asfaltbelades vägen fram till fastigheten (Föreningen Folkets 
Hus och Park 2008). Vid slutet av 1990-talet var man intresserad att bygga ut en 
dansbana mot parken. Måtten på dansbanan är 14 x 7 m och nyttiggörs av besökare när 
det är varmare väder. För att följa byggnadsstilen i enlighet med "god byggnadsvård" så 
är virket som dansbanan är byggt av inte tryckimpregnerat. För att skydda byggnadens 
fasad från förändring och lämna den oberörd så har staketet som omsluter banan inte 
någon anslutning till ytterväggen. Dansbanan är därför en egen byggnadsdel och 
reversibel (Länsstyrelsens arkiv).  

  

Figur 5.11. Entrén till Folkets Park.                   Figur 5.12. Utedansbanan 

          

  

Figur 5.13. Utedansbanan                                  Figur 5.14. Dammen. 
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Figur 5.15. Staty av Hjalmar Branting. 

5.3 Interiör beskrivning 

5.3.1 Bottenvåning 

 

Figur 5.16. Planlösning med markerad foajé 

o Foajén 

Väggarna är täckta av bröstpanel, förmodligen av träslaget teak och är bevarad sedan 
1957 då den sattes upp. Panelen är tillverkad av företaget Ädelträ som finns i Norrhult 
(se offert, bilaga 6). Valet av träslag ger en känsla av lyx och exklusivitet. Ovanför 
panelen finns en glasfibervävtapet som är målad i en rosa nyans med en vinröd målad 
bård. Bårdens mönster ses ofta i trapphus. Färgsättningen på väggarna känns 
harmonisk. Kiosken i entrén sticker ut och är helt panelklädd se figur 5.17.  
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Figur 5.17. Foajé med kiosk     Figur 5.18. Innertak i foajén 

 

Golvet är ett linoleumgolv med en ljusbeige färg och är i behov av att bytas ut då det 
är mycket slitet och har uppspruckna fogar. Vid golvbyte bör man ta hänsyn till att det 
ursprungligen inte har varit ett linoleumgolv utan golvbeläggningen har varit ett 
brunlaserat furugolv. Efter samråd med antikvarie kan beslut fattas kring valet av 
material och hänsyn bör tas till ursprunget men även verksamhetens ändamål idag. 
Efter observationer av förslagsritningar så kan det konstateras att det har funnits idéer 
om golvtäckning av linoleum uppdelat i olika färger i stark 50-talsstil. Detta förslaget 
genomfördes förmodligen inte då det hade varit kostsamt och med tanke på det hade 
golvet antagligen varit bevarat än idag vilket det inte är.  

Innertaket ( figur 5.18 ) består av vita, kvadratiska och perforerade träfiberskivor som 
är monterade med skruv. Taket byttes förmodligen under samma tidsperiod som 
panelen monterades och är därför inte ursprungligt, men stämmer ändå överens med 
den 50-talsstil som föreligger nu.  

 

Figur 5.19. Planlösning med markerad A-sal och scen. 

o Teater- Biosalongen (A-salen)  

Biosalongen har trägolv som är välskött och i gott skick och som troligtvis är 
ursprungligt. I rumsbeskrivningen (Kjellberg 1936:13) står det följande ”Golv 
oljelaseras brunt och fernissas 2 gr. med golvlack". Idag är golvet ej brunlaserat och ett 
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alternativ är att laseringen slipades bort när restaureringen av biografsalongen utfördes 
år 2000 (Länsstyrelsen arkiv) då det numera endast är klarlackat/oljat. Golvbrädorna 
som täcker orkesterdiket närmare scenen är smalare men tillverkade i samma material 
som golvet i övrigt.  

Innertaket liknar det som finns i foajén men de enskilda skivorna är större. Taket är 
förmodligen ej ursprungligt men i bra skick och vid restaureringen av salen så gjordes 
en bedömning av Länsstyrelsen att taket skulle vara kvar (Thorstensson 2010). Enligt 
arbetsbeskrivning (Kjellberg 1936:7) så skulle "Tak i A-sal å läktare beklädas med 1/4 
PORÖS TOREX."   

Som en mjuk övergång mellan vägg och tak finns en kurvig takanslutning som ger 
rummet karaktär och form.  

 
Figur 5.20. Färgsättning i A-salen 

Väggarna i salongen blev återställda till originalfärg under restaureringen 
(Länsstyrelsens arkiv) och är ljust mossgröna och de detaljerade snickerierna längs med 
väggens vertikala partier är av ockragul färg. Under 1960-talet så ändrades 
färgsättningen till röda väggfält med grå snickerier istället för ockragula. Denna 
färgsättning utfördes av en känd glasformgivare vid namn Vicke Lindstrand 
(Länsstyrelsen 1999).  

 
Figur 5.21. Scenmåleri 

Ovanför scenen finns en detaljrik målning som restaurerades år 2000 (Länsstyrelsens 
arkiv).  Nyanser av grått, vitt och svart gör att detaljerna syns tydligt från längre 
avstånd.  

Lamporna som är upphängda i salen är från Rosdala Glasbruk (Thorstensson 2010) 
och ger en känsla av autenticitet.  

Det har tidigare funnits en öppning mellan läktaren och A-salen som idag är stängd ur 
brandsynpunkt (Thorstensson 2010). Konturerna för var öppningen till läktaren har 
varit finns markerad i form av ett listverk.  
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Figur 5.22. Nya Biografstolar                            Figur 5.23. Ursprungliga biografstolar 

De ursprungliga biografstolarna var sammanhängande bänkar om två och två, utan 
mittgång. Dessa är nu utbytta mot nyare och modernare stolar som är placerade på 
ömse sidor om mittgången (Länsstyrelsen 1999). De gamla stolarna finns bevarade och 
ett exemplar finns att se i foajén. I bilaga 5 finns allmänna anvisningar för 
biografinredning från 1932. Dessa anvisningar hittades bevarade i vaktmästarbostaden.  

Biografsalongen har en unik kombination av 1930-talets detaljer som tillsammans med 
den moderna ljudanläggningen ger besökaren en modern upplevelse trots att de 
befinner sig i en autentisk miljö. Den gamla biografmaskinen används fortfarande idag 
för att spela upp filmer. 

 

 

Figur 5.24. Planlösning med markerad danssal 

o Danssalen 

Från foajén fortsätter ädelträpanelen in i danssalen som sedan övergår till ett annat 
mindre exklusivt träslag.  



 

 

22 

Emelie Langmo och Paula-Isabel Starck 

 
Figur 5.25. Danssal 

Golvet är välbevarat och ger en känsla av patina och är eventuellt ursprungligt. Enligt 
arbetsbeskrivningen (Kjellberg 1936) så fanns det två alternativ av golvtäckning som 
Carl Kjellberg hade tänkt sig, det ena var furugolv och det andra var så kallad Fischer-
parkett av träslaget björk. Då det inte framkommer vilken utav dessa som valdes, går 
det inte med säkerhet säga om golvet är original. Om furugolv valdes så finns det en 
stor chans att det är ursprungligt.  

Träslaget är idag slitet men på ett charmigt sätt som vittnar om ett mångårigt 
användande. Golvet går förmodligen inte att slipa om, men en möjlig åtgärd är att 
lägga nytt golv ovanpå för att bevara den delen.  

Trappan till dansgolvet är belagd med en ljusblå linoleummatta med brunt halkskydd. 
Ursprungligen var trappan i trä.  

 
Figur 5.26. Scengolv 

Golvet på scenen är antagligen ursprungligt. Detta märks på slitaget och den bruna 
lasering som förmodligen ligger kvar sedan huset byggdes. Det finns flera markeringar 
på golvet som vittnar om de olika bandens spelningar som också ger en viss charm 
och karaktär åt scenen. På scenen finns även en liten lucka som är igenspikad vars 
ändamål är okänt. 

Innertaket i salen är av eternitskivor med korrugerad form. Enligt arbetsbeskrivningen 
(Kjellberg 1936) skall innertaket ha varit beklätt med halvhård Torex. 

Mellan danssalen och foajén finns avskiljande skjutpartier. Dessa är gröna och 
materialet påminner om galon.  
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I salen påträffas flera olika typer av lampor. På väggarna finns fina lampor av olika färg 
och form tillverkade av Rosdala Glasbruk, medan lamporna i taket är lysrörsarmaturer 
som avviker från den övriga stilen i salen.    

Dansslokalen är tillgänglighetsanpassad med en modern lösning som är reversibel men 
som ej är anpassad till omgivningens utformning, kulör och stil. Rampen tar stor plats 
och ger ett klumpigt intryck, fördelen är att den enkelt kan monteras ner utan att 
lämna några skador på övrig inredning.  

 
Figur 5 .27. Ramp 

Den nybyggda och moderna baren är tillverkad i furu och är inte fastmonterad i 
golvet, utan kan lätt förflyttas runt i lokalen. Träslaget på baren är ljusare och har 
varken koppling till golvets patina eller ädelträets autenticitet. För att få baren till att 
passa bättre in omgivningen så kan man med fördel betsa eller måla baren i snarlik 
kulör. 

Danssalongen är omgiven av stora fönster som täcker omfattande ytor på 
ytterväggarna och som ger solen möjlighet att få lysa in i rummen. Fönstren i 
danssalongen är i gott skick utan tecken på större slitage.  

 

Figur 5.28. Fönster i danssal             Figur 5.29. Pelare i danssal                            

De väggpartier och ytor som är målade med en marinblå färg är i behov av ommålning 
då färgen till viss del har lossnat och flagat. 

Det har funnits ej genomförda idéer och förslag kring en utökad servering i anslutning 
till danssalongen (se bilaga 4). 
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Figur 5.30. Planlösning med markerad B-sal 

o B-salen 

Väggarna i B-salen består av bröstpanel och tapet. Bröstpanelen liknande den i foajén 
men av annat träslag, eventuellt ek. Tapeterna ovan panelen är mossgröna med 
växtornament. Tapeterna är av gott skick men tapetsering är utförd ovanpå 
installationsledningar och kopplingsdosor vilket bör åtgärdas. 

                                                              

 
Figur 5.31. B-salen                                       Figur 5.32. Tapet i B-salen 

 

Taket är densamma sedan 1936 och består av vitmålade kvadratiska listverk. Listerna 
är uppspikade och endast i behov av ommålning. I hörnet som angränsar till den 
nybyggda delen ser det ut att finnas en gammal fuktskada i taket. Då skadan ser ut att 
vara äldre finns förmodligen inget behov av fördjupande undersökningar till dess 
uppkomst. 

Golvet består av ett blåaktigt linoleumgolv och är i behov av att bytas ut då det är slitet 
och sprickor har uppkommit i sammanfogningarna. 

Dörrarna som angränsar till foajén är skjutdörrar och de som angränsar till A-salen är 
vikdörrar. Båda är original och liknar varandra med vacker och dekorativ relief och 
utseende (se bilaga 3). Handtagen är eventuellt utbytta under senare tid.  
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Figur 5.33. Planlösning med markerad utbyggnad 

o Nybyggda delen med RWC 

Den nybyggda delen följer i stort sett samma stil som B-salen. Träpanelen är mycket 
lik och smälter enkelt samman med B-salens. Den har dock en mörkare nyans då den 
är ny.  

Golvet är av samma typ som i B-salen men nylagt. 

När utbyggnaden utfördes så bevarades det gamla fönstret som flyttades ut i fasaden 
(Thorstensson 2010).  

Figur 5.34. Planlösning över tillbyggnad 

Taket är vitmålat, förmodligen gipsskiva. Det finns märken efter skruvarna.  

RWC:n är försedd med våtrumsgolv och våtrumstapet. Ytskikten är i gott skick.  

Taket är i samma utförande som i resten av den utbyggda delen.  

Toaletten har ett nytt litet fönster placerat ovanför WC:n. 

Dörren är en slät vit och modern dörr som är anpassad till RWC. 
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Figur 5.35. Planlösning med markerat kök 

o Kök 

Köket består av en nybyggd del och en äldre del som är nyrenoverad. Nybyggnaden 
och renoveringen stod klar 2007 (Föreningen Folkets Hus och Park 2008). Den 
nybyggda delen är luftig med stora och bra ytor att arbeta på. 

 
Figur 5.36. Planlösning över kök hämtad från Uppvidinge kommuns arkiv. 

Väggarna är klädda med målad glasfiberväv och på utsatta ställen är det kaklat med vitt 
kakel med grå fog. 

Golvet är ett nytt brunt linoleumgolv och är detsamma i det nybyggda som i det äldre 
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köket. 

I den äldre delen är taket klätt med vitmålad glasfiberväv och i den nyare delen är det 
vitmålade gipsskivor. 

Dörren in till köket är original och fungerade förut som en svängdörr. Numera öppnas 
den ur brandsynpunkt åt bara ett håll (Thorstensson 2010). Detta har lösts med lister 
som hindrar dörren från att svänga åt båda hållen. Lösningen är bra då den 
ursprungliga dörren bevaras. Listerna är idag obehandlade men bör målas i kulör lika 
dörren. 

In till köket finns en serveringslucka som är ursprunglig men numera är den 
igenstängd pga. brandsäkerhet och går därmed inte att öppna (Thorstensson 2010). 

Fönstret i den nya delen är original och flyttades ut i fasaden när köket byggdes ut 
(Thorstensson 2010).  

Belysningen i köket består av lysrörsarmaturer i taket.  

Köket är även försett med ett mindre rum avsett för grönsakshantering (se figur 5.36 
alt. bilaga 8). 

5.3.2 Övervåning 

o Vaktmästarbostad 

Vaktmästarbostaden är indelad 3 r.o.k. Det finns två ingångar en via köket och en 
via det f.d. biblioteket. Genom observationer av ritningar så kan det konstateras 
att det har funnits en ingång via trapphuset in till hallen (se bilaga 2). Den här 
ingången är numera igenstängd och används som klädkammare.  

I bostaden finns en mindre toalett som till att börja med inte funnits där, utan 
utrymmet har använts som garderob. 

I början på 70-talet lades biblioteket ner och strax därefter, 1973 utvidgades 
vaktmästarens bostad med dess lokal (Föreningen Folkets Hus och Park 2008). 
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Figur 5.37. Planlösning med rum 1 markerad 

Rum 1 F.d. Bibliotek 

Tapeten i det första rummet i vaktmästarebostaden har ett tydligt korgflätat mönster. 
Tapeten är i behov av att bytas ut då den är starkt missfärgad och gulnad med gamla 
fläckar. Tapetens skick vittnar om var tavlor hängt på väggen. Det finns även 
luftbubblor och sprickor i tapeten som visar att det behöver åtgärdas och ersättas med 
nyare lager.   

Linoleumgolvet har sprickor i fogarna och är i behov av att bytas ut.  

Innertaket ser inte ut att vara underhållet på ett tag, synliga fel vid monteringsarbetet 
märks tydligt då spikarna har spacklats över försumligt.  

 

Figur 5.38. Planlösning med rum 2 markerad  

Rum 2 Vardagsrum 

I nästa rum i bostaden är tapeterna blommiga och aningen missfärgad med fläckar 
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som inte har tagits bort.  

Taket är autentisk men med kraftiga sprickor. Dörrfoder och taklister är vitmålade 
medan golvlisterna är av mörk trälist vilket skapar obalans. Det hade harmonierat 
bättre om även golvlisterna var vitmålade.  

Golvmaterialet är av linoleum som under tiden spruckit vid fogarna. Även detta golv 
skulle kunna bytas ut då det ej har något byggnadshistoriskt värde. 

 

Figur 5.39. Planlösning med rum 3 markerad  

Rum 3  

Närmare köket finns ytterligare ett rum som också behöver renoveras.  

Innertaket med taklist är vita och bör bevaras men målas om. Golvsockeln och 
dörrfoder bör också bevaras men behöver få en ny ommålning. Golvbrädorna i detta 
rum är täckt med en korkmatta som har spikats på för att täcka över trägolvet som 
förmodligen är original och bör åter tas fram.  

 
Figur 5.40. Fönster i behov av renovering 

Fönstren i hela vaktmästarbostaden följer samma stil som i den övriga byggnaden men 
är i stort behov av att skrapas och målas om (Figur 5.40).  
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Figur 5.41. Planlösning med köket markerat 

Kök 

Inne i köket kan det vara värt att bevara köksstommen, framförallt de övre väggskåpen 
som har en tidsenlig karaktär (Barup, Andersson, Åkerman, m.fl. 1998) och ger 
rummet dess charm och känsla av autenticitet (se bilaga 10). Den undre delen, 
bänkskåpen, är i dåligt skick och behöver bytas.  

Golvet är täckt av en blåa linoleummatta som tillsammans med golvsockeln behöver 
bytas ut. Vid taklisten finns tecken på sprickor och missfärgning. 

 

Figur 5.42. Planlösning med hallen markerad  

Hall 

Vaktmästarbostaden har även en liten hall med toalett. Toaletten är inte anpassad för 
dagens behov då utrymmet är mindre och kompaktare. Toaletten är i behov av 
renovering med nytt porslin och nya ytskikt.  
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Linoleumgolvet och innertaket i hallen är densamma som i vardagsrummet. 

 

Figur 5.43. Planlösning med läktaren markerad  

o Läktare 

Läktaren har en beige linoleummatta där golvet har en markant lutning. Väggen är 
aprikosfärgad och av glasfiberväv. Undertaket är av samma typ som i A-salen. 
Tröskeln in till läktaren är inte färdigbyggd då glipan i golvet lätt kan orsaka en olycka. 
Skylten som är fastmonterad på dörren är liten och svår att observera.  

5.3.3 Källarplan 

 

Figur 5.44. Planlösning med nedre foajén markerad  

o Nedre Foajé 

Trappan ner till källaren har samma linoleumbeläggning som i foajén på 
bottenvåningen. Väggarna i den nedre foajén är klädda med furupanel som är ett 
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senare tillskott och avviker från den övriga stilen i källaren. Noggrannare undersökning 
gav information kring tidigare tapetlager som i detta fall var en gul tapet.  

Pelarna är klädda med ädelträpanel och följer samma 50-talsstil (se figur 5.46).  

Innertaket har en plastbeläggning i grön färg som sitter löst vilket bör åtgärdas för att 
förhindra ytterliggare slitage.  

  
Figur  5.45. Dryckesfontän                                Figur 5.46. Nedre foajé 

Detaljer som dryckesfontän tillsammans med ädelträpanelen ger en högklassig känsla. 
Golvet i den nedre foajén är belagt med marmor vilket förstärker upplevelsen av 
exklusivitet.  

 

Figur 5.47. Planlösning med damernas WC markerad  

o WC Dam 

Damernas toalett är gott skick utan större behov av restaurering.  

Badrummets golv är terrakottafärgad klinker. Väggarna är kaklade med vitt kakel upp 
till en höjd på ca 180 cm därefter är väggen målad i en aprikos färg.  
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Figur 5.48. Planlösning med herrarnas WC markerad  

o WC Herrar 

Herrarnas toalett är i sämre skick än damernas eftersom innertaket är missfärgat och 
dess yta är ojämn.  

Ytskikt såsom golv, väggar och tak är densamma som i damernas. 

Dörrarna till bägge toaletterna är 70 cm breda och följer en annan standardisering än 
dagens. 

 

5.4 Sammandrag av arbetsbeskrivning av Folkets Hus 

(Arbetsbeskrivningen blev skriven av arkitekt Carl Kjellberg 1936) 

Grund och källarmurar är av platsgjuten betong 

Sockeln ovan mark ströks med asfalttjära en gång efter det att byggnaden färdigställts. 
Det var viktigt att det erhölls fulla och släta ytor vid gjutningen av sockeln  

Yttre grund- och källarmurar isolerades med strykning av petroleumasfalt alt. med 
stenkolsbeck med mastix.  

 
Isoleringen skulle vara starkt upphettad och strykas på två gånger fullt täckande. 
Isoleringen kunde ersättas med av handeln godkänd kallflytande asfaltlösning. En 
asfalterad isoleringsfilt lades i grundmurarna 20 cm över gårdssidans markhöjd samt i 
källarens innerväggar 10 cm över källargolvet.  

 

Stomme - Syllarna är tillverkade av furu med laxade skarvar. På syllarna uppfördes 
plankstomme av 3" spåntad plank med en bredd på högst 8", planket skråspikades vid 
syllen. Skarvarna på planket utfördes med förskjutande bladskarv och det fick högst 
vara en skarv i höjdled per våningsplan och högst varannan planka fick skarvas. På 
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plankstommens yttersida placeras asfalterad förhydningspapp därefter 1" × 8" ohyvlad 
ytterpanel med 1" × 2" läkt. På plankstommens insida placeras luktfri förhydningspapp, 
1" × 2" läkt samt 3/4" hyvlade och spåntade panelbräder därefter invändig 
väggbeklädnad. 

 

Bjälklag - I A-salen läggs 3" × 10" bjälkar lutandes och inlaxade i syllen. Bjälkarna 
placeras på plintar vilande bärlinor med ett c-c avstånd på max 50 cm. Nivåskillnaden 
på bjälklaget beräknas till ca 60 cm. 

Bjälkarna för danslokalen är 3" × 9" och har ett c-c avstånd på max 45 cm. 

Takterrassens bjälkar 4" × 9" har ett c-c avstånd på max 45 cm. Detta bjälklag vilar på 
bärlinor som i sin tur vilar på danslokalens pelare. 

Övriga bjälklag av typen 3" × 9" har ett c-c avstånd på 55-60 cm . Takbjälklaget med 3" 
× 8" har c-c 60 cm.  

För att undvika sättningar så är samtliga bjälklag krysskolvade med 1" × 3".  

 

Trossning - Trossfyllning består av torvströ eller sågspån blandat med 1/3 bränt 
kalkgrus eller 1/5 nysläckt kalk. 

 

Golv - I källaren läggs ett 5 cm tjockt lager av cement på ett 10 cm tjockt underlag av 
singel eller makadam. Golvet läggs med fall mot golvbrunnar. Golvet i WC beläggs 
med mörkbruna levanderplattor (Firma C. Myrin, Växjö). I omklädningsrummen under 
scenen samt i passage och orkester läggs trallgolv i löstagbara delar som är planhyvlade, 
oljade och med måtten 1 1/4" × 4". I danslokalen läggs 1 1/2 " hyvlade och spåntade 
halvrena furubräder. Övriga golv är av 1 1/4" hsp. halvren furu. Samtliga trägolv är 
oljade samt fernissade. För danslokalen lämnades alt. pris för långstavig björkparkett.  

 

Innertak - Passagen för maskinrummet, tvättstugan samt pannrummets tak bekläds 
med eternit. Källarens hall, kapprum samt wc bekläds med 1/4" halvhård Torex. 
Övriga tak kläs med halvhård Torex förutom A-sal som kläs med 1/4" porös Torex.  

 

Smide och plåtarbete - Yttertaken täcks med skivtäckning av galvaniserad plåt med 
måtten 1,2 × 0,6 m. Skarvarna som följer takets lutningsriktning enkelfalsas och utförs 
som ståndfalsar. Övriga falsar enkelfalsas och nedslås. 

 

Murning och puts - Cementblandat kalkbruk används för avslamning av källarens 
betongväggar. Skorstenen muras upp med välbränt tegel och kalkbruk av god kvalité. 

Skorstenen avslammas i vind och källare medan i våningarna så finputsas den. Ovanför 
taket så fogstrykes den och avslutas med en 10 cm tjock stålslipad betongkrans. 

 

Trappor - Samtliga utvändiga trappor är av stålslipad betong.  

Huvudtrappan som leder från foajén till övervåningen är av massiv ek. Vagnstycken är 
av kvistfri massiv ek och vilplanet beläggs med ekstav. 
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Trapporna samt vagnstycken från foajén till danslokalen beläggs med furu, alt. i björk 
om danslokalens golv beläggs med björkparkett . Till övriga trappor med vagnstycken 
och plansteg används furu.  

 

Barrierer - Huvudtrappans barrierer och handledare utförs av ek. Övriga trappräcken 
utförs av svarvade ledstänger av polerad björk på förnicklade krokar. Den utvändiga 
källartrappan har en enkel barrier av rundjärn. 

Orkesterplatsen i A-salen utrustas med en barrier av 2" × 4" plank täckt med porös 
torex. Barrierens överliggare är 2" hyvlad planka.  

Läktarens barrier är lika orkesterplatsens men med halvhård torex istället för porös.  

 

Snickerier - Samtliga fönster är kopplade och utåtgående. Källarfönster ska ha enkla 
dubbelfalsade bågar.  

Ytterdörrarna vid huvudentrén är tillverkade av tysk ek och dess beslag och gångjärn 
är tillverkade i mässing.  

Övriga ytterdörrar är tillverkade i furu med utvändig fyllnad av härdad masonite.  

De invändiga dörrarna är tillverkade med hela fyllningar av plywood med 
mellanliggande tappstycken. Lås och beslag är kromade. 

Källardörrarna är tillverkade med fyllning av hård masonite.  

Dörrarna mellan A- och B-salen är vikdörrar.  

Köksinredningens luckor och lådor är släta och överfalsade. 

 

Glas - Allt glas till fönster är av enkeltjockt och svenskt maskindraget glas av A-kvalité. 
Utvalda dörrar är försedda med fasettslipat spegelglas. 

 

Målning - Invändiga och synliga snickerier stryks sista gången med lika delar Saniflat 
och chinalack. Värmebeständig lackfärg används till radiatorer och synliga rör. För 
synligt järn som ska oljemålas så grundas det först med blymönja för att sedan kittas 
eller spacklas för att till slut stryka 2 gånger med oljefärg. Innertaken stryks först 2 
gånger med limfärg och ströpplas därefter.  

Utvändiga plåtarbeten oljemålas 2 gånger. Foder och listverk oljemålas 2 gånger och 
väggarna stryks med oljeslamfärg. 

5.5 Händelseregister 

(uppgifter tagna från ”Jubileum 1908-2008- 100 år Norrhult Folkets Hus och Park” 
samt från Länsstyrelsens arkiv) 

• 1908 Byggnadsföreningen Folkets Hus och Park bildades. 

• ~1930 Början av 30-talet köpte föreningen in ett område som ställdes i ordning 
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som park. Samtidigt fanns planer på att bygga ett nytt hus. På detta område finns 
idag Folkets Hus och Park. 

• 1935 Byggnaden ritades av arkitekt Carl Kjellberg. 

• 1936 Byggnaden uppförs och stod färdigt till en kostnad av 65 000 kronor. 

• ~1940 Mitten av 40-talet utökades danssalen med en överbyggd serveringsterass. 

• 1949 Herbert Thörn tillverkade stolpar till parkbelysningen. 

• 1950 Tillkomst av elspis 

• 1953 Källarfoajélokalerna utökades genom sprängning, då de ursprungliga 
garderobs- och toalettutrymmena var för små. En dricksvattenfontän sattes upp 
och finns kvar. 

• 1957 Under 50-talet sattes panel upp på flertalet av de publika utrymmenas väggar. 
Panelen är tillverkad av företaget "Ädelträ"  

• ~1960 Befintliga färgsättningen i teatersalongen gjordes ca 1960 med röda väggfält 
och grå snickerier av glasformgivaren Vicke Lindstrand. Den ursprungliga 
färgsättningen var grå väggfält med ockragula snickerier. 

• 1972 Fastigheten målas om. 

• 1973 I samband med att biblioteket läggs ner utvidgas vaktmästarens bostad med 
bibliotekets före detta lokaler. 

• 1976 Installering av ny oljepanna. 

• 1978 Asfaltbeläggning av infarten till fastigheten. Tapetsering och målning av foajé 
och B-sal. Styrelsemedlemmar målar om garderoben och herrtoalett på källarplan. 
De kontrollerade och kittade om fönstren till danssalongen. 

• 1979 Renovering av dansgolvets tak. 

• 1981 Målning av yttertak. 

• 1982 Ombyggnad av läktarens golv, tidigare lutade golvet och det byggdes plant för 
att överensstämma med resten av övervåningens golv. Läktaren är sedan tidigare 
stängd mot teater/biosalongen. 

• 1986 FHR:s skylt monteras upp och finns än idag. Ommålning av kök samt ny 
golvmatta. 

• 1987 Slipning av dansgolv. 

• 1988 Ommålning av fasad. 
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• 1989 Inköp av ny ljudanläggning till biosalongen. 

• 1991 Vaktmästaren för Folkets Hus, Sven Johansson tilldelas Uppvidinge 
kommuns kulturpris. Toaletterna får nya tvättställ med varmvatten. 

• 1992 Renovering sker i biografmaskinrum, läktare och biosalong med nya 
elledningar. Installering av hörslingor i dans- och biosalong. En del biografstolar 
kläs om. 

• 1995 Ny oljebrännare köps in. 

• 1996-11-18 Nämndeman Karl-Axel Svensson väcker frågan angående 
byggnadsminnesförklaring i skrivelse till Länsstyrelsen. 

• 1997 Renovering av klädinlämning i källaren 

• 1998 Begagnat surroundsystem köps in.  

• 1998-06-05 Byggnaden besiktigades av Karl-Axel Svensson tillsammans med 
ägarens representant Sven Johansson. 

• 1999-03-19 Folkets Hus med tillhörande byggnader och park på fastigheten 
Norrhult 3:57 byggnadsminnesförklaras. 

• 1999 Föreningen fick tillstånd till att bygga en utedansbana med måtten 14000 x 
7000 mm. Dansbanan ska byggas i virke som ej är tryckimpregnerat och placeras 
nedanför trappan som leder ut från danssalen. Dansbanan inramas av ett staket i 
trä och både dansbanan och staketet är fristående från huset och placerade en bit 
ifrån så att panelen på huset förblir orört. Dansbanan är nedmonteringsbar. 

• 2000 Tillstånd till tillbyggnad av handikapptoalett. Toaletten placerades på husets 
baksida i hörnet mellan biosalongen och serveringen. Måtten på tillbyggnaden blev 
4x2,35 m och fasaden kläddes med träpanel lika resterande byggnad. Ett fönster 
flyttades ut i den nya fasaden och ett annat nytt fönster tillfördes. 

• 2000 Skedde en restaurering av bio- och teatersalongen som blev godkänd och 
slutbesiktigad av Heidi Vassi 2000-10-10. De arbeten som genomfördes var bl.a. att 
golvet slipas, mörkläggningsgardinerna byts ut, borttagning av en bänkrad och 
restaurering av målningen ovanför scenen. 

• 2000-2001 Den ursprungliga färgsättningen i bio- och teatersalongen återställdes 
och det utfördes restaureringsarbeten på entréportalen, kioskbyggnaden och 
utescenen. De snickeriarbeten som utfördes var renovering av entréportal, 
kioskbyggnad, dörrar till utescenen och huvudbyggnaden samt trappräcke och 
entrétrappa till huvudbyggnaden. De måleriarbeten som utfördes var målning av 
entréportal och kiosk samt målning av huvudbyggnadens fönster, dörrar, 
trappräcke och takfotsbräda. Fasaden fortsätter att målas "herrgårdsgul" samtidigt 
som originalfärgen ( ljust grå/grön ) blev dokumenterad. 

• 2001 Uppmärksammade fuktskador på takfot och fris på huvudbyggnaden. 
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• 2001 Montering av takfläktar i A-salen. Fläktarna är reversibla och tillstånd 
behövdes ej. Samråd med länsantikvarie Heidi Vassi angående installationen 
gjordes på plats. 

• 2002-02-12 Tillstånd från Länsstyrelsen till montering av två nya lufthuvar i 
huvudbyggnadens tak. Lufthuvarna är tillverkade i galvaniserad plåt, med en 
diameter på 200 mm. Lufthuvarnas uppgift är att åstadkomma luftväxling från 
vindsutrymmet för att minimera risken för framtida fuktskador i 
takkonstruktionen.  

• 2002 Det utfördes reparation av rötskador på takfot och fris samt återställande av 
entrédörrar. Vid arbetets gång upptäcktes att pelare vid entrén samt fris med 
kringliggande detaljer har varit målade med akrylatfärg. Slutbesiktigat av Helena 
Åkerberg 2002-09-25. Anmärkning på den list som monterats kring glasrutorna i 
entrédörrarna då de avviker för mycket ifrån originalet. Länsstyrelsen anser "att 
dessa bör bytas till specialtillverkade lister i samband med nästa renoveringsetapp" 
(Länsstyrelsens arkiv). 

• 2003 Nödbelysningar och nödlås byts ut. Pelletsbrännare sätts in i fastigheten. 

• 2003 Resterande fris på huvudbyggnaden och danspaviljongen reparerades. 

• 2003 Reparation av takplåt och plåtdetaljer på taktorn är godkända och 
slutbesiktigade av Heidi Vassi 2003-10-21. 

• 2004 Efter 50 år byts bioduken ut.  

• 2004 Färgbortagning av akrylatfärg. 

• 2004 Restaurering och förlängning av tak vid dansbanans scen blev slutbesiktigat 
och godkänt av Jenny Svensgård 2004-10-20.  

• 2004 Exteriöra reparationer, målning av fris och taktorn är godkända och 
slutbesiktigade av Jenny Svensgård 2004-10-20. 

• 2004-05-24 Tillstånd till utbyggnad och renovering av kök. Förändringen innebar 
en tillbyggnad om ca 15,5 kvm som gjordes i anslutning till köket mot väster och 
inrymmer skafferi och diskavdelning. Det ursprungliga köket inreddes med ny 
skåpsinredning och vitvaror. 

• 2005 Kallförråd byggdes i anslutning till dansscenen med syfte att förvara. 
Biografen installeras med begagnat surroundsystem. 

• 2007 Utbyggnad och restaurering av kök är klart.  

• 2008 Föreningen firar 100-årsjubileum. 
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6. Analys 
Folkets Hus genomförde under 50-talet en ganska omfattande och påkostad 
renovering av interiören. Därför bör man vid en ny restaurering ta hänsyn till denna 
årsring och med varsamhet kombinera den 30- och 50-talsstil som föreligger i huset. 
Med boken ”Fem Pelare” som teoretisk grund, tillsammans med antikvarisk expertis 
kan de ytor som har behov av upprustning restaureras. 

Teorin i detta arbete är baserad på Kunskap vilket utvinns genom noggranna 
undersökningar med dokumentation i form av fotografier och beskrivningar av 
fastigheten. Detta leder till information kring vad som är ursprungligt och unikt 
samtidigt som det ger möjlighet till att ta ställning till vad som kan tas bort. I Folkets 
Hus finns relevanta handlingar sparade angående fastigheten. Tack vare dessa material 
så har resultatet haft möjlighet att utvecklas. Detta arbete är en dokumentation som tar 
upp byggnadens historia i form av förändringar och tillägg. 

I teorin ingår begreppet att förhålla sig till historien som innebär att man ger möjlighet för 
ursprungliga detaljer samtidigt som man har möjlighet att betrakta de årsringar som 
har kommit till under tiden. I huset finns flera detaljer som ger byggnaden dess charm 
och som bör bevaras. Tapeterna i B-salen är i gott skick och har en stil som påminner 
om 50-talet. Dessa bör värnas om då de visar renoveringen som skedde under den 
perioden och på så vis förhåller man sig till historien.  

För att bevara byggnadens karaktär och dess årsringar är varsamhet väsentligt. De rum 
som har större behov av renovering än andra är de som utnyttjats mer av besökare. I 
samband med renoveringsplaner bör man prioritera vilka ytor och rum som först 
behöver uppmärksamhet. Underhållet i vaktmästarbostaden har varit eftersatt och är 
därför i större behov av upprustning. Slitna delar som golv och tapeter bör ersättas 
med nya men det är viktigt att de nya ytorna anpassas och påminner om dem som är 
där idag. I de rum där golvmattan lossnat vid fogarna är det lämpligt att byta mot en 
liknande matta alt. ta fram det ursprungliga golvet. I boken ” Fem Pelare” finns tanken 
om att spara på olika tapeter som kan förekomma i byggnader. Vi anser därför att 
tapeterna som behöver bytas bör bevaras som ett lager under de nyare tidstypiska 
tapeterna. Det är samtidigt viktigt att ta hänsyn och acceptera de slitningar som finns i 
huset. Många "berättar en historia" då de visar åratal av användande. Dessa slitningar 
kan beskrivas som patina och bör betraktas som ett smycke till byggnaden snarare än 
förfall. 

Folkets hus har ett stort teknikhistoriskt värde med äldre tekniker bevarade så som 
scenmaskineriet och den gamla biografmaskinen som fortfarande används. Detta 
värde bör tas tillvara men för att tillmötesgå publiken och spara på den unika tekniken 
så kan en extra modern biografmaskin användas som komplement till den 
ursprungliga. 

Vid de tillfällen som det finns behov av att använda sig av moderna lösningar så bör 
det ske med försiktighet och de ska vara reversibla för att inte påverka något av de 
ursprungliga materialen. Handikappsanpassningen är ett exempel som har lösts enligt 
de krav som ställs. Lösningen är reversibel och påverkar inte lokalens ytskikt och 
detaljer. 
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7. Diskussion 
Efter att ha studerat kursen Byggnadsvård som ingår i programmet 
Byggnadsutformning, har vi fått ett större engagemang och intresse för äldre 
byggnader. Vår förhoppning är att examensarbetet ska skapa ett större intresse för 
byggnadsminnesförklarade hus.  

Vi tror att en kombination av frivilligt engagemang och finansiering är oumbärligt för 
att arbetet med fastigheten skall kunna fortsätta. Vi har därför bidragit till en intressant 
del av Folkets Hus och Park.  

Vi tycker att det är viktigt att marknadsföra just det ursprungliga och unika med 
byggnaden. Huset byggdes under funktionalismen men har ändå en 20-talsklassicistisk 
utformning med pampig entré, stora spröjsade fönster och olika fasadhöjder vilket ger 
ett levande intryck. Det som är extra unikt inne i huset är A-salen med biograf. Det 
mesta i A-salen är ursprungligt såsom teknik och ytskikt men för att locka till sig en 
större publik i form av ungdomar så kan en varsam modernisering i form av teknik 
som trådlöst bredband vara nödvändig. Det har redan skett en modernisering av 
biografstolarna då de ursprungliga byttes ut mot nya bekvämare stolar. En 
modernisering av denna typ är inte antikvarisk korrekt och en stor del av det speciella 
med salen avlägsnades.  

De skyddsföreskrifterna som finns för Folkets Hus har detaljerade förklaringar som 
ska följas. Föreningen har visioner kring att göra om parken, vilket skulle kunna locka 
fler människor. Det finns ganska hårda krav i skyddsföreskrifterna kring vad som får 
flyttas/ändras i parken. Parkens utseende har inte ändrats och det finns heller inga nya 
tillägg, detta gör den speciell. Om det skulle ske en förändring behöver man kanske 
kompromissa och vi tycker att man bör använda sig av material som speglar 
fastigheten. En idé från oss är att använda sig av Rosdala Glasbruk och andra lokala 
dekoratörer. Detta skulle skapa en form av återspegling av husets charm. 
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8. Slutsatser 
Folkets Hus är en välbevarad byggnad från 1936 som blev byggnadsminnesförklarad 
1999. Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde med många kvaliteter som 
originalitet, teknikhistoriskt värde, socialhistoriskt värde och många andra värden inom 
både upplevelse- och dokumentvärde. 

Arbetet har gått ut på att göra ett grundligt arbete som tar tillvara och beskriver dessa 
värden i form av byggnadshistoria. Många nya uppgifter/detaljer har upptäckts med 
huset tack vare flera viktiga handlingar som fanns bevarade. Dessa handlingar 
tillsammans med intervjuer, litteratur-, arkiv- och fältstudier har legat till grund för 
bedömningen.  

Kort sammanfattning av byggnaden: 

Exteriör: Fasaden ger ett pampigt intryck med en 20-talsklassicistisk stil som är i gott 
skick utan större förändringar av utseendet. Kulören på fasaden har förändrats och 
ytan är snart i behov av ommålning. Taket är täckt med en skivtäckning av 
galvaniserad plåt och behöver vård. Taket har inte bytts ut sedan huset byggdes och 
idag så har färgen börjat lossna vilket har lett till rostangrepp. Fönstren är i bra skick 
och visar inga tecken på rötskador eller andra problem.  

Interiör: Under 50-talet skedde en stor och välgjord renovering invändigt vilket syns 
på ytskikten. Bottenvåningen är i gott skick, det som behöver åtgärdas är endast 
linoleummattorna i foajén och i B-salen. I nedre foajén i källaren så har tapeterna 
ersatts med furupanel. Dessa avviker från övrig stil och bör avlägsnas för att 
harmoniera bättre med övrig inredning. Övervåningen är sammanfattningsvis i behov 
av renovering i form av nya tapeter, golv och ommålning av snickerier.  

Med stöd ifrån resultatet och råd ifrån byggnadsantikvarie så finns ett underlag för 
vidare arbete för föreningen Folkets Hus och Park i Norrhult. 
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