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Inledning och syfte 
2020-08-20 togs beslut av byggnadsnämnden om rivning av Folkets hus, 

Medborgaren 1, Bjuv. Folkets hus är utpekat i Bjuvs kommuns bevarandeprogram 

från 1998 samt Länsstyrelsen i Skånes kulturmiljöprogram från 2006. Byggnaden har 

kulturhistoriska värden och denna rivningsdokumentation, en så kallad kulturhistorisk 

dokumentation har därför utförts så att kunskapen om helhetsmiljön bevaras. Syftet 

är att dokumentera byggnaden innan rivning, dokumentera och beskriva byggnadens 

kulturhistoriska värden och att sammanställa historik om platsen och byggnaden.  

 

Dokumentationen är utförd under hösten 2021, där samtliga fotografier är tagna 

2021-10-05 och 2021-10-13 och om inget annat anges av Victoria Hult.  

Dokumentationen är utförd av Bjuvs kommun, bebyggelseantikvarie Victoria Hult och 

samtliga fotografier tagna i samband med dokumentationen finns på Bjuvs kommun, 

byggnadsförvaltningen. I rapporten har inte alla fotografier tagits med, utan ett urval 

har gjorts.  

Metod 

Rapporten inleds med en kort områdesbeskrivning för att sätta byggnaden i sitt 

sammanhang i Bjuv. Därefter kommer historik över fastigheten och byggnaden för att 

placera objektet i sin samtid som följs av en lista över byggandens kulturhistoriska 

värden. Därefter följer en beskrivning av byggnadens exteriör och interiör. 

Beskrivningen utgörs av en okulär, översiktlig byggnadsdokumentation och är därför 

inte en fullständig byggnadshistorisk inventering.  

 

Dokumentationen bygger på fysiska platsbesök, befintlig litteratur, äldre ritningar och 

fotografier. Beskrivningen syftar till att klargöra och dokumentera byggnadens olika 

delar. Den kulturhistoriska värderingen syftar till att beskriva de värden och kvaliteter 

byggnaden har, och på så vis dokumentera dem innan rivning.  

 

Källor  

Källmaterialet består av främst av boken Arkitekten Hans Westman, funktionalismen och 

den regionala särarten (1996) av Tomas Tägil, tjänsteskrivelser: Förslag till avslag - 



 
Ansökan om rivningslov av Folkets hus 2020-06-30 och uppgifter från föreningen Gamla 

Bjuf. Även ritningar från byggnadsförvaltningens arkiv har använts.  

 

Områdesbeskrivning  

 
Figur 1 Drönarefotografi, Bjuvs kommun 



 

 
 
Folkets hus i Bjuv är belägen utmed Norra storgatan och Mejerigatan. Byggnaden är 

centralt belägen i Bjuv utmed en utav huvudgatorna för handel och centrum. 

Byggnaden, likt den övriga centrumbebyggelsen från 1960-talet är indragen en bit 

från gatan, vilket skapar ett asfalterat mellanrum mellan byggnaden och gaturummet. 

Fastigheten är kuperad, där delen mot Norra storgatan är högre belägen än marken 

ner mot Boserupsbäcken.  

 

I folkmun har Folkets hus i Bjuv kallats för blå vinkeln. Vilket troligtvis beror på en den 

byggnadskropp som vetter mot parken, vilken är delvis klädd i blåmålad träpanel och 

delvis blåmålad puts. Tidigare fanns namnet Blå Vinkeln även med på en ljusskylt 

ovanför entrén.  

 

På fastigheten finns även ett gatukök, Sibylla i korsningen mellan Hantverkaregatan 

och Norra Storgatan. I parken som sträcker sig längs med Boserupsbäcken finns 

flera rum för rekreation med träsoffor som verkar platsbildande.  

 

 

 



 
Verksamheter 

I lokalerna finns olika former av verksamheter, Bjuvs bibliotek har sina kontor och 

verksamheter i bottenvåningen mot parken, Bergateatern har lokaler på 

ovanvåningen. Mikaelstugan på bottenvåningen var tidigare sammanträdeslokal. 

Tidigare fanns även bar, restaurang och scen i huset. Socialdemokraterna hade 

tidigare lokaler i huset.  

 

Historik 

Arkitekten 

Hans Westman, född 1905, död 1991 var arkitekt i Skåne och hade sin huvudsakliga 

verksamhet i regionen. Han var verksam under 1930-talet – till 1980-talet och 

lämnade efter sig en lång lista på uppförda byggnadsverk runt om i Skåne. 

Variationen i hans byggnadsverk var stora, vilket lett till att hans mångsidighet gör det 

svårt att utpeka någon enhetlig specialitet över tid. Han började sin arkitektbana i en 

modernistisk framtoning, som sedan utvecklades till en alltmer regionalt präglad 

arkitektur och byggnadstradition för att sedan landa i en experimentell och djärvare 

stil med blandning av former och färger. Detta stora urval och breda omfattning har 

gjort att Hans Westman är en av de mest välkända arkitektnamnen från Skåne i 

modern tid.  

 

Bland hans byggnadsverk finns bland annat hans egna villa på Nationsgatan i Lund, 

vilken år 1994 blev byggnadsminnesförklarad, Folkets hus i Malmö, Simrishamns 

stadshus och Katolska kyrkan i Malmö med flera.  

 

Bostadshus utgjorde den största andelen uppdrag i början av Westmans karriär, men 

han strävade hela tiden efter att bredda uppdragsregistret. Det var de mer 

statusfyllda, offentliga uppgifterna som stadshus, kyrkor och skolor som han strävade 

mot, inte minst då han själv ansåg få sig en större konstnärlig frihet i sådana projekt. 

Vägen till uppdrag för offentliga byggnader gick genom arkitekttävlingar. I Bjuv vann 

Westman två arkitekttävlingar, den första år 1948 för kommunalhuset i Bjuv vilken 

inte blev utförd, och sedan år 1947/1948 Folkets hus, vilken invigdes år 1952.  

 



 
 

Platsens historia  

På platsen har det tidigare funnits andra byggnader. Innan Folkets hus och dess 

verksamhet kom till fanns det en dansrotunda och småpaviljonger.  

Första Folkets hus grundades år 1898 på samma fastighet som dagens. Den 

dåvarande Folkets hus hade dock en annan lokalisering på fastigheten och låg 

längre ner. Det tidigare Folkets hus revs sedermera för att göra plats åt nuvarande 

Folkets hus.  

 

När Folkets hus uppfördes år 1951–1952 på vad som idag är en av huvudgatorna i 

Bjuv var området främst präglat av småskalig villabebyggelse med trädgårdar och 

mindre butiker. Den nuvarande centrumbebyggelsen som kännetecknar området 

kom till först under 1960-talet.  

 
Figur 2 Den första Folkets hus byggnaden. Källa: Gamla Bjuf 



 

 
Figur 3 Folkets hus, årtal okänt, troligen från 1950-talet. Källa: Gamla Bjuf 

 
Figur 4 Fotografi från Kulturens Carlotta från 1955. Innan centrumbebyggelsen uppfördes präglades området av 

villabebyggelse och mindre butiker.  

 



 
Byggnaden och sitt sammanhang regionalt 

1947 utlystes en arkitekttävling om att uppföra ett Folkets hus i Bjuv. Hans Westmans 

arkitektkontor vann tävlingen och projektet ritades mellan år 1949–1950 för att sedan 

uppföras och invigas 24 februari 1952. 

 

Inför byggnationen bearbetades platsen för anläggning av arbetare från gruvorna i 

Bjuv. Personen som översåg arbetet med grundläggningen hette Helge Lukas 

Andersson och det sägs att baren som låg i festlokalen uppkallades efter honom, 

Lukas bar.  

 

Folkets hus och Hans Westmans arkitekturstil  

Byggnaden uppfördes i klarrött tegel, vilket var vanligt förekommande på Hans 

Westmans byggnader från 1940-talet och framåt. Det samma gäller den utkragade 

ovanvåningen, ett utförande som Westman använde sig av på flera byggnader, 

exempelvis Hörby kommunalhus (1954–1955). Muren av huggen gråsten med breda 

vitmenade fogar är även den ett kännetecken för Westmans 1940–1950-tals uttryck. 

Liknande, men i större omfattning utfördes bland annat på Medborgarhuset Borgen i 

Osby (invigt 1958), Katolska kyrkan i Malmö (1953–1960) och på flertalet skolor 

uppförda under 1950-talet. Inför Katolska kyrkan i Malmös uppförande uttalade sig 

Westman om gråstensbeklädnanden som en särskilt karakteristisk del av landskapet 

i Skåne.  

 

Det som är mest kännetecknande för Westmans senare kreationer är den brokiga 

blandningen av material och färger och den rent visuella uppdelningen av förskjutna 

byggnadsvolymer. Detta är något som Hans Westman själv kallade för ’’att blåsa liv i 

en byggnad’’ och ’’att bygga med hänsyn till den mänskliga faktorn’’. Vilket gav sig till 

uttryck av att undvika långa obrutna byggnadskroppar eller lägga till någon lustig 

detalj, vilket bidrar till ett sken av att en byggnad tillkommit spontant.  

 

 

 

 

 



 
Byggnadens förändringar  

Byggnaden har förändrats under åren, både interiört och exteriört. Interiöra 

förändringar har främst varit kopplade till verksamhetsbyten, från dans- och festlokal 

och restaurang till bibliotek. Utvändiga förändringar har också utförts, som skylt- och 

dörrbyten.  

 

1975 inkom ritningar på en musikestrad mot parken. Musikestraden uppfördes på ett 

betongfundament som finns kvar idag.  

 

Under 1970–1980-talen fördes diskussioner om utbyggnad av Folkets hus för 

biblioteksverksamheten, utbyggnaden realiserades inte.  

 

1980 uppfördes nuvarande transformatorhus på fastigheten.  

 

  



 

Kulturhistoriska kvaliteter och värden 

Folkets hus har kulturhistoriska värden vilka listas nedan.  

 

- Samhällshistoriskt värde och symbolvärde: 

o Platsens tradition som en demokratisk samlingsplats med huvudsaklig 

verksamhet som Folkets hus, en tradition som sträcker sig från 1890-

talet.  

o Byggnadens betydelse i ett lokalhistoriskt perspektiv. Funktionen av 

Folkets hus som en viktig del av Bjuvs industrihistoria, arbetarrörelsens 

och folkrörelsens framväxt genom industrin.  

o Folkets hus som en del av samhällets historia i ett nationellt perspektiv. 

Folkets hus som en del av framväxten av bebyggelse kopplat till 

arbetarrörelsens och folkrörelsens framväxt under 1900-talet.  

 

 

- Arkitektoniska och arkitekturhistoriska värden 

o Byggnadens olika visuella och estetiska uttryck kopplade till arkitekten 

Hans Westmans typiska och igenkännande uttryck: 

▪ Den utkragade ovanvåningen mot Norra Storgatan. 

▪ Den lekfulla utformningen mot parken med djärv färgsättning och 

blandade material. 

▪ Murdelarna av gråsten och vitmenade fogar mot Norra Storgatan 

▪ Paviljongen som både manifesterar platsens tidigare historia och 

som verkar som en festlig detalj i byggnadens sammanhang.  

 

- Miljöskapande värden 

o Folkets hus läge längs med huvudgatan i Bjuv som en viktig del för den 

omgivande miljön. Folkets hus tillsammans med centrumbebyggelsen 

norr om Folkets hus ingår som en enhetlig miljö typisk för 1950-1960-

talets arkitektoniska uttryck.  

▪ Tegelarkitekturen, det röda teglet. 

▪ Den strama utformningen mot huvudgatan. 

▪ Avsaknad av takutsprång. 



 
▪ Den från gatan indragna fasaden. 

 

Utöver ovanstående kulturvärden kan även vissa förstärkande värden tillskrivas 

Folkets hus 

 

- Representativitet  

o Folkets hus som ett exempel på Hans Westmans senare arkitekturstil 

vilken kännetecknas av: blandande material, klarrött tegel, färgrika 

kulörval.  

o Folkets hus i Bjuv som en representant för folkrörelsens betydelse i 

kommunen. I kommunen finns två andra Folkets hus och Folkets park, i 

Billesholm och Ekeby. De är uppförda under senare 1800-talet 

respektive tidigt 1900-tal. Folkets hus i Bjuv representerar därför 1900-

talets mitt genom både dess arkitekturstil men även företeelsens 

betydelse för sin tid och kontext.  

  



 

Beskrivning  

Exteriör 

Exteriör fasad mot Norra storgatan  

Byggnaden upplevs olika utifrån sina två olika uttryck. Längs med Norra storgatan 

sträcker sig byggnaden som en rektangulär byggnad. Byggnaden är indragen en bit 

från gatan och lägre belägen än gatan vilket skapar ett mellanrum. Från gatan nås 

Folkets hus av en asfalterad trappa som följer terrängen.  

 

Fasaden 

Fasaden mot gatan består av en spritputsad och vitmålad bottenvåning och en 

utkragad ovanvåning med en stramare tegelarkitektur. Ovanvåningen har repetitiva 

putsade indelningar i fasadens övervåning med indelning för fönsterfält. Samtligt 

fasadtegel är klarrött och tegelstenarna är satta i ett munkförband. Sockeln markeras 

med ett fält av hårdbrända, kvadratiska lerklinkelplattor.  

 

 
 
 
 



 
 

 
 
Tak 

Taket består av ett sadeltak med låg lutning och minimalt takutsprång. Taket är klätt 

med takpapp. 

 

Muren 

Längs med fasaden, till vänster om huvudingången sträcker sig en mur av bearbetad 

granitisk sten. Muren består av oregelbundet formade stenplattor fästa på en 

vitmålad mur av cementbruk. Framför muren finns växtplanteringar. En likadan 

murdel finns i närheten till trappan som leder ner mot parken.  

 



 

 
 
 
 

 
 
Fönster och dörrar 

Fönstren längs fasaden mot Norra storgatan är delvis utbytta, vissa bevarade 

perspektivfönster i trä finns kvar. Huvudentrén är satt i byggnadens östra del och 

består av tre pardörrar av metall. Dörrarna är målade i en ljusblå kulör. Spår av en 

äldre färgsättning av mörkare blå nyans är synligt på vissa ställen. Entrén är likt 

bottenvåningen indragen och markeras av en skylt ’’Folkets hus’’ satt på vitmålad 



 
stående träpanel. Utöver huvudentrén finns även två mer sentida dörrar, en vitmålad 

dörr som leder in till ett förrum till Mikaelstugan och en aluminiumklädd dörr som 

leder in till bibliotekets kontor.  

 
 
 
Exteriör fasad mot parken  

Området nås från Norra Storgatan av en asfalterad trappa.  

Fasaden mot parken är delvis blåmålad puts eller råspont, delvis klädd med rött tegel 

satta i ett munkförband och delvis omålad betongputs.  

Ovanvåningen kännetecknas av den stramare tegelarkitekturen med 

fönsterindelningar likt den delen mot Stora Norrgatan. Ovanvåningen balanser med 

sin stramhet upp de mer lekfulla utbyggnaderna. Utbyggnaderna har olika uttryck. 

Den södra, utstickande byggnadskroppen är svängd vilket ramar in platsen och 

parken och skapar en vinkel. Taket är klätt med takpapp. Paviljongen samt en mindre 

utbyggnad mot väster har plåttak.  

 



 

 
Trappan ner till parken. Gaveln är blåmålad puts, sockeln förstärkt av kvadratiska 

klinkerplattor. På ovanvåningen finns en fransk balkong med ornamenterat räcke av 

blåmålat gjutjärn.  

 
 



 

  

Paviljongen 

 

Paviljongen är klädd i ljusblåmålad, 

sågat timmer som kallas för råspont. 

Byggnadsdelen kröns av ett toppigt 

tak med ett kraftigt dekorerat 

takutsprång som slutar med en klippt 

plåtkant i form av en baldakin. 

Byggnadsdelen består av två 

våningar. Längs med paviljongen går 

fönsterfält som omger nästan alla 

sidor. Sockeln markeras delvis av 

hårdbränd, kvadratisk klinker och 

delvis av omålade plankor.  

 

Äldre färgrester av grön kulör finns 

synliga på råsponten.   

 



 

 

En utbyggnad från gaveln mot väster. Byggnadsdelen är klädd med stående panel 

och taket är klätt med korrugerad plåt.   

  



 
 
 
Detaljfoton exteriör  
 

 

Spår av äldre färgrester på paviljongens råspont.  

 

Betongfundament efter musikestraden.   



 
 

Interiör 

Bottenvåningen består av en entré som leder in till ett stort förrum. Till vänster om 

entrén finns trappa med igensatt dörr som tidigare användes som ingång till 

festlokalerna. Dörrarna är av metall och är blåmålade. Dörrarna kröns av blåmålade 

överljusfönster.  

Interiört har Folkets hus genomgått flera förändringar, vissa originaldetaljer finns kvar 

som fönster, fönsterbeslag, fönsterbleck av granitisk sten, vissa överljusfönster, 

köksinredning med skåp, redahylla, ugn- och spis och toalett- och badrum med 

bevarat kakel och badkar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

I förrummet intill trappan. På väggen finns dekor som består av geometriska former. 

  



 
 

 

I korridoren finns ingång till toaletter med bevarat kakel, troligen ursprungligt.  

  



 
 

 

  

Mikaelstugan, tidigare använt som 

sammanträdesrum. Rummet kan avdelas 

genom en äldre utdragningsbar 

skärmvägg av faner och 

mässingsdetaljer. Liknande finns i 

paviljongen i biblioteket.  



 
 
 
Ovanvåningen  

 
Ovanvåningen med förrum. Glasdörrarna leder in till en lång korridor med mindre 

mötesrum. 

 
Dörren till vänster leder in till ett sammanträdesrum.  



 

 
Sammanträdesrum med utsikt mot Bjuvsbostäder mot väster och parken mot söder. 

 
 
 
 



 

 
Korridor med överljusfönster med ljusinsläpp från fönstren ut mot Norra Storgatan.  

Mindre mötesrum på båda sidor av korridoren. Korridoren och samtliga mötesrum är 

troligtvis renoverade under senare delen av 1900-talet. Rumsfördelningen och vissa 

detaljer tros vara ursprungliga. Samtliga mötesrum är fotograferade men ett urval 

presenteras i denna rapport.  

 
Mötesrum med bevarade överljusfönster 



 

 
Väggarna är målade och kröns av bårder.  

 

 
Flertalet mötesrum har griffeltavlor. Fönster ut mot Norra Storgatan.  

 
 
 
  



 
 

 
 
Äldre, bevarad dörr mot badrum med originaldetaljer. Köket syns till höger, även det 

bevarat om än ommålat i lila.  

 

 
 



 
 

 

Bevarad emaljerad spis och ugn med spiralplattor från Kockums.  

  



 
 
 

 

Längst ner i korridoren har Skrombergateatern sina rep- och samlingslokaler. Här 

hade biblioteket tidigare sina lokaler. 

Den franska balkongen med räcke syns till vänster i bild.  

 

Fönster ut mot Norra Storgatan.   



 
 

 
På väggarna finns affischer från föreställningar.  

 
 
 
 
 



 

 
Skrombergateaterns förråd för kläder och rekvisita. Taket på paviljongen syns genom 

fönstret.  

Interiör biblioteket  

Biblioteket består av ett stort öppet rum. Paviljongen nås genom en trappa.  

 



 
 

 
 
Fotografi taget från trappan.  
 
 
 
 



 

 
Paviljongen med utsikt mot parken.  

 
 
Liknande rumsavskiljare finns i paviljongen som i Mikelstugan.  
 



 

Bilagor  

 
Ritning från 1951. 
 

 
Ritning över fasaden mot Norra Storgatan från 1972.  
 



 

 
Ritning inför byggnation av skjul 1971 
 

 
Byggnadsuppmätning 1980  



 
 

 
Byggnadsuppmätning från 1980 
 

 
 
Byggnadsuppmätning från 1980. Plan 2. 
 



 

 
Ritning från 1975 över musikestrad.  
 
 
 
 
 
 


