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Uppsatsen handlar om den historiska debatten hur Göteborgs stadsteater kom till. Med stadsteaterns 
placering vid Götaplatsen med konstmuseum, konsthall och konserthus innebär det en mycket central 
och betydelsefull plats i Göteborg. Uppsatsen behandlar svårigheten att anpassa teatern till denna 
kulturella plats. Därför ingår en kort historik om Götaplatsen. Undersökningen tar upp arkitekten Carl 
Bergsten som ritade teatern i samarbete med regissören och scenteknikern Knut Ström. En kort 
beskrivning av teaterns exteriör och interiör samt scenteknik tas upp för att belysa avsikterna med 
teatern och dess samspel med omkringliggande byggnader. Uppsatsen behandlar vidare debatten 
mellan Göteborgs teaterförening, donatorer, Lorensbergsteaterns ledning och Göteborgs 
stadsfullmäktige samt dagspress och fackpress. Slutligen har en mindre enkät och personliga 
intervjuer gjorts med olika personer som berörs av teatern.  
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1. INLEDNING 

Varför har jag valt att undersöka Göteborgs stadsteater? Jag blev väldigt nyfiken 

på stadsteatern då jag läste om teaterns speciella interiör i arkitekturmuseets bok 

Att bygga ett land. I ett stycke Den tidiga funktionalismen skriver Eva Rudberg om 

stadsteaterns unika stil där trappan upp till studion är designad i Art Déco som det 

finns mycket få exempel på här i Sverige.1 Göteborgs stadsteater firade 75-

årsjubileum år 2009 och teatern bjöd in allmänheten på Öppet Hus-visning i 

oktober. Man fick då höra olika scenarbetare berätta om hur man t.ex. syr upp 

kostymer, skapar kulisser, peruker, masker, hur man skapar patina på kläder eller 

annat. Jag fick veta att stadsteatern är en av de få teatrar där man tillverkar och 

skapar det mesta i samma byggnad när man sätter upp pjäser.  

 

1.1  Syfte och frågeställningar 

                                            
1
 Att bygga ett Land, (Red) Claes Caldenby, Borås, 1998, sid 105-106, ART DECO= En interiörstil som kännetecknas av 

en blandning av Jugend och funktionalism. 
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Syftet med uppsatsen är att klargöra stadsteaterns formspråk och dess 

förhållande till tiden då som nu, att förstå teaterns betydelse för Götaplatsen, 

redovisa scenteknikens betydelse för stadsteatern samt att kartlägga debatten 

kring hur stadsteatern har uppstått. Frågeställningar: På vilket sätt förhåller sig 

stadsteatern mot övriga byggnader runt Götaplatsen? Var stadsteatern ett 

scentekniskt genombrott? Vilka var Göteborgs teaterförening och donatorernas 

avsikter och hur organiserades stadsteatern? Vilka var motiven till att bygga 

stadsteatern och vilka krafter stod emot varandra i debatten? Ansågs teatern 

modern när den stod färdig 1934? Och hur betraktas den idag? 

 

1.2  Avgränsningar 

Debatten om Göteborgs teaterliv sträcker sig lång tillbaka men det var år 1912 

som Göteborgs teaterförening tillsammans med stadsfullmäktige röstade om att 

ansöka om lotterimedel hos regeringen för att bygga en stadsteater. Teatern 

invigdes den 29 september 1934 och därför har jag avgränsat forskningen om 

debatten mellan åren 1912-1935. När det gäller lokalpressen har jag forskat kring 

artiklar skrivna runt invigningsdatum samt vad som finns i källförteckningen i den 

litteratur jag funnit. 

 

1.3  Metod och källmaterial 

Uppsatsen bygger huvudsakligen på forskning i litterära källor och tidningsartiklar 

ur Göteborgs Sjöfarts- och Handelstidning, Göteborgs-Posten, 

GöteborgsTidningen, Ny Tid och Dagens Nyheter samt fackpress ur tidningen 

Ord och Bild och Byggmästaren. För stöd för att se på arkitekturkritik har jag läst 

Arkitekturmuseets årsbok 2002 med  

temat arkitekturkritik.2 Jag har också tagit stöd av en alldeles ny avhandling, 

Stockholms stadsbibliotek och Moderna museet – En analys av arkitekturkritik i 

svensk press.3 Metoden är källkritisk för att fastställa det historiska 

händelseförloppet. Jag använder mig också av en receptionsanalytisk metod för 

tolkningar av intervjuer.4 

                                            
2
 ”Arkitekturkritik”, Arkitekturmuseets Årsbok 2002, (red) Christina Engfors, Stockholm,  2002 

3
 Milos Ingemark, Anna, ”Stockholms stadsbibliotek och Moderna museet – En analys av arkitekturkritik i svensk 

press”, Lund, 2010, (Doktorsavhandling i konstvetenskap) 
4
 Receptionsanalytisk metod= hur man mottar information via skrift och personlig intervju och sedan tolkar och 

översätter denna information. 
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1.4  TIDIGARE FORSKNING 

 

Det finns väldigt mycket skrivet om Götaplatsens tillkomst och utformning sedan 

konstmuseet stod färdigt under jubileumsutställningen 1923. Den arkitekturhistoriska 

forskningen kring Göteborgs stadsteater är dock begränsad. Inte förrän en bit in på 

1970-talet kom ett större forskningsprojekt fram genom Teater i Göteborg 1910-1975 

del I-III 5. Den svarar på frågor om Göteborgs teaterliv. Förutom teatrarnas repertoar 

beskrivs vilka teatrar som fanns i Göteborg under samma period. Denna forskning 

ger också en djupgående historisk berättelse om hur debatten pågick kring hur man 

skulle finansiera och organisera Göteborgs stadsteater. Vidare finner man Göteborgs 

stadsteater – en teaterbyggnad formad i en brytningstid av Sverker Ek och Per 

Ringby 1984. Där beskriver författarna stadsteatern i detalj dess tillkomsthistoria och 

arkitektur. Teatern behövde senare byggas om, därför arbetade en grupp 

arkitektstudenter från Chalmers Tekniska Högskola fram förslag och skrev Göteborgs 

stadsteater förslag till utbyggnad av  

verkstäder och tredje scen 1991. Den svarar på frågor om Göteborgs stadsteaters 

behov av ombyggnad för bättre verkstäder och en utbyggnad till en tredje scen under 

1990-talet. Arkitektstudenter går noggrant igenom stadsteatern för att kartlägga dess 

behov. Stadsteatern är en del av Götaplatsens utformning så när planeringen av 

teatern skulle ske var byggnadskommittén tvungna att lösa båda frågorna till en 

helhetslösning samtidigt. Rasmus Waerns avhandling Tävlingarnas tid – 

Arkitekttävlingarnas betydelse i borgerlighetens Sverige, är den forskningslitteratur 

som berättar om Götaplatsens tillkomsthistoria i sin helhet. 

 

2. BAKGRUND OCH HISTORIK 

2.1  Kort historik Götaplatsen  

För att finna lämpliga förslag blev arkitekttävlingar mer vanliga som metod under 

slutet av 1800-talet. Utformningen av Götaplatsen (bild 1) i början av 1900-talet kom 

att bli den dittills största enskilda tävlingsuppgiften dit hela Sveriges arkitekturelit 

sökte sig.  Götaplatsen var en kulturens högborg som skulle höja stadens anseende 

                                            
5
 Forskargrupp bestående av Sverker Ek, Per Ringby, Vassilis Bolonassos, Lennart Forslund, Ingemar Hellsten, 

Birgitta Jansson, Gerd Liljegren, Veijo Nikkinen, Kent Olofsson, Claes Rosenqvist, Barbro Wikberg, Eva 
Vikström och Angelica Öhman Göteborg 1978 
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både gentemot Stockholm och internationellt.6 Ursprungligen var platsen ett stigande 

bergsområde med grönska och träd.7 Götaplatsen var inte bara avsett som ett 

monumentalt stadsbygge utan det skulle bli en symbol för kulturella värderingar hos 

dem som lät uppföra och bekosta den.  

Albert Lilienberg tillträdde som förste stadsingenjör år 1907 och blev huvudansvarig 

för tävlingen.  Den första stadsplanen för Kungsportsavenyn och Götaplatsen tillkom 

1863 men det skulle dröja till 1910 som en ny stadsplan uppkom, av arkitektfirman 

Tengbom och Torulf som antogs av Lilienberg. Lilienberg menade att platsen skulle 

bli en ”storstilad fästplats”. Götaplatsen var det största monumentala 

stadsbyggnadsprojektet i Sverige sedan Nicodemus Tessin d.ä. skapade trakten 

kring Stockholms slott. 

Staden tog beslut år 1915 att fira sitt 300-årsjubileum 1921 med en 

jubileumsutställning vid Götaplatsen men den näraliggande nöjesparken Liseberg 

omfattades också av utställningen. År 1916 öppnade tävlingen för Götaplatsen och 

den tävlingen omfattades av stadsteater, konserthus, konstmuseum och konsthall. 

Man ansåg att byggnadens funktion i stadsbilden var mer betydelsefull än dess inre 

funktion. Tävlingen var attraktiv för Sveriges arkitekter för det gällde att placera 

samman offentliga byggnader till monumentala stadsrum och det var något 

huvudstaden Stockholm dittills hade misslyckats med. 

Hela 26 förslag lämnades in, däribland förslag av Carl Bergsten, till juryn som bestod 

av arkitekterna I G Claeson, Carl Möller, Lars Israel Wahlman och Ernst Krüger. Det 

vinnande förslaget kom från gruppen ”ARES” som bestod av göteborgsarkitekterna 

Arvid Bjerke, R O Swenson, Ernst Torulf och Sigfrid Ericson. Vid 

Jubileumsutställningen 1923 stod Konstmuseet och dess tillhörande konsthall i 

klassicistisk stil klart.8 Juryns motivering till ARES förslag var ” i stora förtjänster med 

hänsyn såväl till Kungsportsavenyns afslutning som stadsplanens ekonomiska och i 

detalj goda utbildning. [……] Arkitekturen är god och, särskilt vad sidobyggnaderna 

beträffar, utprägladt göteborgsk.” Det var från det antika Roms kejsarfora, från gatu- 

och platsbildningar i renässansens Rom och från idéer på stadsplaner i andra 

kejsardömets Paris som man hämtat sin inspiration till att skapa Götaplatsen. Med 

                                            
6
 Avsnittet bygger, om inget annat anges, om Waern, Rasmus, Tävlingarnas tid – Arkitekttävlingarnas betydelse i 

borgerlighetens Sverige, Stockholm, 1996, s 108, 109, 112, 113,114 och 142 
7
, Romdahl, Axel, ”Götaplatsen i Göteborg”, Ord och bild, årsbok, Stockholm, 1936, s 34 

8
 På grund av ekonomisk depression, strejker, arbetslöshet och politisk oro fördröjdes beslutet att genomföra 

utställningen med två år. Socialdemokraterna övertog makten i stadsfullmäktige i Göteborg 1922. Hämtad från internet 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jubileumsutst%C3%A4llningen_i_G%C3%B6teborg 2010-04-27 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jubileumsutst%C3%A4llningen_i_G%C3%B6teborg
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det menar man en sluten form genom de enskilda byggnaderna och en enhetlig 

karaktär. 

 Götaplatsen saknade fortfarande teater och konserthus så år 1930 fick 

stadsfullmäktige in sex olika förslag på utformning. Ett bidrag från socialdemokraten, 

stadsfullmäktige och tillika ordföranden i byggnadskommittén Malte Jacobsson 

segrade, detta förslag markerade platsens öppenhet mot Avenyn vilket 

överrensstämde med den ursprungliga stadsplanen från 1863.9 År 1931 avtäcktes 

bronsskulpturen havsguden Poseidon skapad av skulptören Carl Milles (bild 11). 

Skulpturen står i en cirkelformad bassäng, placerad mitt emellan den tänkta 

stadsteatern och konserthuset som senare stod färdigt 1935 ritad av arkitekten Nils 

Einar Eriksson 1931-35. Konserthuset karaktäriserar sig i stramare form av 

nyklassicism mot sin omgivning men har funktionalistisk inredning. Det moderna 

stadsbiblioteket som harmonierar med de övriga byggnaderna i gult tegel och glas, 

stod sedermera klart 1967 ritat av Lund & Valentin arkitekter beläget norr om 

stadsteatern.10 Slutligen stadsteatern med en blandning av tjugotalsklassicism, dess 

raka funktionalistiska linjer och utmärkande gula tegelexpressionism. 

 Det förekom mycket stridigheter i turerna hur Götaplatsen skulle formas och 

stadsingenjör Albert Lilienberg fick hård kritik hur han ledde tävlingen. Ett berömt citat 

fällde arkitekten Hakon Ahlberg ”Sällan har väl i vårt land så mycket 

pappersarkitektur, så många sköna, välmenande och dödfödda projekt sammanförts 

som till denna tävlan”. Götaplatsen markerade stilistiskt sett genombrottet för en ny 

generation genom en stramare form av arkitektur än sina föregångare. 

 

2.2 Kort bakgrund om arkitekten Carl Bergsten och scenteknikern 

och regissören Knut Ström 

 

2.2.1 Carl Bergsten 1879-1935 

 

Carl Bergsten var verksam under övergången mellan nationalromantik och 

funktionalismen. Sin inspiration hämtade han främst från sina resor i Tyskland och 

Wien i Österrike, där han tog intryck av den strama och geometriska arkitekturen. 

                                            
9
  Ek, Sverker och Per Ringby, Göteborgs Stadsteater – en teaterbyggnad formad i en brytningstid, Göteborg, 1984, s 

13 
10

 Guide till Göteborgs Arkitektur, red Caldenby, Claes, Kristianstad, 2006, sid 78 
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Mest känd är Bergsten för Liljevalchs konsthall uppförd 1914-16 i Stockholm. Med 

denna byggnad förändrades den tunga tegelarkitekturen dvs. om man jämför med 

Stockholm Stadion ritad av Torben Gut 1909-12, Masthuggskyrkan i Göteborg ritad 

av Sigfrid Ericson 1907-14 och Engelbrektskyrkan ritad av Lars Israel Wahlman i 

Stockholm 1905-14 för att nämna några exempel på tung arkitektur.11 Liljevalchs 

konsthall räknas som den moderna arkitekturens genombrott. Bergstens viktigaste 

arbeten under 1920-talet genomsyras helt av den svenska tjugotalsklassicismen, 

som också slog igenom internationellt och kallades för ”Swedish grace.” Som 

exempel på det är utställningspaviljongen på Parisutställningen 1925 och 

inredningen till fartyget M/S Kungsholm (1927-28). 

Bergsten bekände sig aldrig helt till funktionalism utan hans formspråk präglades av 

sakligt kreativ inriktning och intresse för enkla, dämpande former där Bergsten 

uttryckte konstruktionens grundläggande dynamik mellan bärande och burna 

beståndsdelar. En stram, stilfull balanserad klassicistisk form med vackert 

behandlade släta ytor och en tidsenlig rumsföljd.12 

 

2.2.2 Knut Ström 1887-1971 

 

Knut Ström var ursprungligen utbildad i Stockholm och Tyskland. Förutom att Ström 

var scentekniker var han regissör på Lorensbergsteatern och Göteborgs stadsteater. 

Vid bygget av stadsteatern bar Ström huvudansvaret för scenhusets 

utrymmesdisposition och utrustning. Ström hade hämtat mycket av sin inspiration 

ifrån Tyskland och arbetat för olika teaterfirmor. Tyskland ansågs på den tiden (1910-

1930) som internationellt ledande inom scenteknik. Ström ägde ”en unik kombination 

av ett stort tekniskt kunnande och ett ovanligt nyskapande scenografiskt tänkande.” 

Mångsidighet var ett krav på den nya teatern och enligt Knut Ström menade han att 

detta innebar att samla ett flertal existerande tekniska hjälpmedel i samma scenhus. 

13 

                                            
11

 En tegelbyggarkonst som är hämtad från medeltidens svenska stadsmurar, fästen, kloster och kyrkor medan 
Liljevalchs konsthall karaktäriserar lätthet med dess pelarstomme av armerad betong med lätta utfyllnadsväggar och 
den enkla konstruktionen och de krökta koppartaken. Att bygga ett Land, (Red) Claes Caldenby, Borås, 1998, sid 255, 
257-258 och 260 
12

 Hämtad från internet, http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Bergsten, 2010-03-15 och Att bygga ett Land, (Red) Claes 
Caldenby, Borås, 1998, sid 41 och 69 
13

 Göteborgs stadsteater: förslag till utbyggnad av verkstäder och tredje scen: [arbetsplatsprojekt A2 
CTH-91], Arkitektelever på Chalmers Tekniska Högskola, Mattias Adolfsson, Pia Ahlgren, Britta Berglund, 
Bengt Erlandsson, Åsa Etéus, Mikael Frej, Maria Holmström Marcus Johansson, Fredrik Joråd, Svante 
Karlsson, Ola Kjellander, Carina Rehnström, Göteborg, 1991, sid 24 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Bergsten
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Ström var verksam på Lorensbergsteatern före stadsteaterns tillkomst och arbetade 

där med förenklande skuggbildverkan i dekoren. Det var viktiga erfarenheter som 

senare kom att förverkligas på Göteborgs stadsteater.14  

 

3. CARL BERGSTENS OCH KNUT STRÖMS 

FÖRSLAG SOM LEDDE FRAM TILL 

GÖTEBORGS STADSTEATERN. 

 

3.1 Tre förslag till utformning 

 

När Carl Bergsten började rita förslag på Stadsteatern 1926 var riktlinjen från 

byggnadskommittén att utgå från Götaplatsens strama klassicism. I detta avsnitt vill 

jag visa på hur stadsteaterns yttre och inre arkitektur påverkades av en sådan 

normerande stilvilja men också på vilket sätt stadsteatern integrerades med 

Götaplatsen. 

 

3.1.1 Fasaden 

 

Bergstens första ritning på stadsteatern var huvudfasaden konkav (bild 2), detta för 

att ge platsen av en ”cirkus” med fontän i mitten. Man hade för avsikt att även ge det 

kommande konserthuset samma konkava form. Kommittén tyckte fasaden var 

överdrivet dekorerad och med den barocka konkava lösningen, bröt den allt för 

mycket mot den strama klassicistiska utformningen av platsen. Bergsten gick då över 

till att rita en teater med rak fasad i linje med ARES-arkitekternas konstmuseum.15 I 

det förslaget hade Bergsten inspirerats av de antika romerska teatrarna s.k. scaenae 

frons då Bergsten ritade en huvudfasad med två rader av kolonner, nischliknande 

fönsteromfattningar, dekorerad fasadyta, såsom masker och skulpturer (bild 3).16 

Huvuddragen i den slutliga fasaden började nu komma fram men 

                                            
14

 Ek, och Ringby, 1984, sid 28 
15

 ARES= Arvid Bjerke, R O Swenson, Ernst Torulf och Sigfrid Ericsson 
16

Scaenae frons=  Scenens huvudsida är konstfullt dekorerad bakgrund av en romersk teaterscen. Detta område har 
vanligtvis flera ingångar till scenen med en stor central entré. Scenens huvudsida är två eller ibland tre våningar i höjd 
och var central för teatern visuella effekter. Nivåer eller balkonger stöddes av ett generöst antal klassiska kolumner.  
Hämtad från internet, http://en.wikipedia.org/wiki/Scaenae_frons, 2010-03-19 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scaenae_frons
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byggnadskommittén ville skala av ytliga dekorativa element. I början av 1931 lade 

Bergsten fram ett tredje förslag i linje med en modern formvilja. Jättebaldakinen (bild 

3) sänktes med  en våning och med en rad av kolonner. Där fann Bergsten en rytmik 

att balansera de svarta joniska kolonnerna med ljusa stenbalkar. En viktig del av 

fasaden var teaterns sida mot det senare stadsbiblioteket, där sänkte man 

baldakinen och gjorde den representativ med glasad mindre entré och samma svarta 

joniska kolonner som huvudfasadens övre våning för att göra Götaplatsen mindre 

sluten (se vänster gavel på bild 11). Slutligen godkändes fasadritningen på 

stadsteatern 1932 av stadsfullmäktige (bild 4). Kommittén tyckte att fasaden fick nu 

en enhetlig prägel som markerar den färdiga byggnaden.17 Bottenvåningen är tungt 

utformad i alternerande sten av svart labrador och slipad gråådrad granit. Entréns 

regntak bärs upp av två karyatider, huggna i granit av skulptören Ivar Johnsson(bild 

4). Ovanför kan man se galleriet av svarta kolonner och ljusa granitbalkar med stora 

fönster och huvudfasadens tredje våning kommer en gul tegelvägg med insänkta 

runda fönster. Fasaden blir här tredelad med ett mellanparti av fönster- och 

kolonnfasad som bryter mot konstmuseet strama tegelfasad (bild 11). Konstmuseet 

knyter samtidigt ihop med teaterns gula tegel samt med bottenvåningen av teaterns 

stenvägg med konstmuseets raka fasad och dess trapp- och terasskonstruktioner. 

Stadsteaterns huvudfasad harmonierar med det senare konserthusets kolonner och 

samma slipade gråådrad granit .18 Jag håller med Gotthard Johansson när han 

säger, att stadsteatern är en syntes av klassicism och funktionalism där konstmuseet 

stod för höjdpunkten för 20-talsklassicismen och konserthuset representerar mer av 

funktionalism än de övriga byggnaderna. I ett brytningsskede från 1923-1935 hade 

starka estetiska värderingar förändrats och enligt min mening skapar denna skiftning 

i stil en dynamik av Götaplatsen mer än att platsen kan kännas statisk. Blandningen 

av tjugotalsklassicism, expressionism och funktionalism på dessa monumentala 

kulturbyggnader, harmonierar och spelar på så vis med varandra och skapar ett 

växelspel och kommunikation. 

 

3.1.2  De yttre publikutrymmena 
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Till skillnad mot den klassicistiska fasaden präglas utrymmena av en funktionell 

konstruktion men entrédelens publikutrymmen har samma stramhet och 

representativitet som fasaden. Huvudentréns dörrar i glas och U-former i glänsande 

metall har blivit symbolen för stadsteaterns identitet (läs mer sidan 34), (bild 5). Vid 

huvudfasadens gavlar finns två trapphus konstruerat av Bergsten i en sinnrik 

komplex spiralform blandat med raka former i typisk Art Déco (bild 7). I jämförelse 

med 1800-talets teaterarkitektur var det vanligt med stora utrymmen på praktfullt 

dekorerade paradtrappor från huvudentrén.  

Den estetiska effekten i stadsteatern är blandningen av material som glas och stål 

samt de rätvinkliga geometriska konfigurationerna. Av ritningar att döma kan man 

säga att Bergsten strävade mot en stram form av monumental representativitet av de 

yttre publikutrymmena. Foajén pendlar mellan rektangulära former i storskalighet och 

intimitet i beige, blåa, svarta och rödbruna färger(bild 9). Gången i kapprummen, 

promenoarerna, lutar och svänger lätt ner vid salongens sidoingångar(bild 8).  

Professor Göran Lindahl uttryckte att teatern präglas av Bergstens försök ”att finna 

ett slags syntes mellan modern form och klassiska skönhetsideal.”19 

3.1.3 Salongen och scenen 

Förutom stadsteaterns fasad är det relationen mellan åskådarrummet och scenen 

som talar om att teatertraditionen i Göteborg tillkommit i ett brytningsskede. Här var 

scenteknikern Knut Ström en ovärderlig partner för Carl Bergsten när de sökte 

lösningar för salongen och scenen. Det fanns vid denna tid två värderingar som stod 

emot varandra i hur man såg på teaterkonsten. Den ena var den borgliga 

uppfattningen om att teater spelades endast för publikens förströelse och teatern 

som nöjeslokal. Medan det fanns en mer radikal syn som såg mera möjligheten till att 

demokratisera teatern och skapa scenen som ett forum för idédebatt. Den 

socialdemokratiska stadsfullmäktige ville bryta ”scenkonstens klassmässiga 

bundenhet” och sträva efter att bredda publikunderlaget genom skapa en annan 

utformning med en mer omedelbar kontakt med publiken. Teaterledningen, däribland 

Knut Ström och Per Lindberg, hade erfarenheter från experimentverkstan från 

Lorensbergsteatern och de menade att åskådaren på ett provocerat sätt tvingas ta 

ställning till det publiken upplever på scenen. På så sätt skapas intimitet och 

                                            
19

 Lindahl G., artikel ”En ensam radikal – Carl Bergsten”, Konsttidskriften PALETTEN, nr 1 1958, sid 10-17, Göran 
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möjligheten finns att publik och skådespelare försonas. Bergsten och kommittén var 

överrens om att inte skapa ett orkesterdike för den hade markerat en gränsdragning 

mellan publikplats och scen.20 

Parkettens plan är hästskoformad (bild 9 och 10) med platser fördelade på parkett 

och de två raderna och de två avantscenlogerna (bild9).21  Stadsfullmäktige ville 

ändra på det traditionella klassystemet genom att slopa logesystemet. I 

demokratiseringsprocessen av teatern införde man samma ”bekväma” stolstyper i 

hela salongen. Bergsten kunde genom ny byggteknik undvika stödjande 

konstruktioner såsom konsoler och pelare. På så sätt kunde åtskiljande element tas 

bort och man upplever en intim kontakt med scenen oavsett var man sitter i 

salongen.22 Salongen var inredd i en stormönstrad gyllengul velourtapet som 

övertäcktes i svart vid ombyggnaden 2000-2002. Bergsten hade i samarbete med 

professor Gustaf Kreuger på Kungliga Tekniska Högskolan funnit ett sätt att förhöja 

salongens akustiska egenskaper genom att spika ”blänkande plåtbitar” på den 

omålade träfodringen. Detta gjorde att man fick goda akustiska effekter i fråga om tal 

och musik. 

 

3.1.3 Studion 

Bergsten skapade, när han skissade på stadsteatern, utrymme för en mindre salong 

som man kallade för studion som var placerad högst uppe i salongutrymmets 

entrédel. Scenen var tämligen bred med låg scenöppning och fyllde 220 platser. Man 

använde skärmar och draperi som drogs för hand och var utrustad med sju 

strålkastare, tre taklampor och golvramp. Studion var från början tänkt att användas 

som repetitionslokal men redan år 1937 presenterade man sin första föreställning. 

Studion gav stadsteatern möjlighet till att fördjupa och utveckla scenkonsten.23 

3.2 Scenteknisk utrustning  

                                            
20

 Ek, Ringby, 1984, sid 19 
21

 Sammanlagt 1010 platser fördelade på 570 parkett,  de två raderna 178 respektive 248 platser. Plus 14 platser på 
avantscenlogen. 
22

 Ek, Ringby, 1984, sid 21 
23

 Ek, Ringby, 1984, sid 32 För att komma till Studion får man ta hiss eller Art Déco-trapporna till vänster om 
huvudentrén upp till fjärde våning. 
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Scentekniken hade stor betydelse för teaterns utformning och samarbetet mellan 

Bergsten och Ström arbetade med att få fram önskad effekt och kvalité mellan 

scenen och åskådarplatsen. Inom scenteknik arbetar man med tre problemområden 

– dekor, spelyta och belysning. Den gamla teatertraditionen var en tvådimensionell 

illusionsscen men det nya var en tredje dimension – djupet – som man använde för 

att skapa upplevelsen av en plastisk scenbild där aktörernas kroppar smälter in på ett 

mer naturligt sätt. En radikal teoribildning med en ny avancerad scenteknik ledde till 

ett genombrott för den moderna scenkonsten under första halvan av 1900-talet. 

Mycket av denna scentekniska konst arbetades fram på Lorensbergsteatern mellan 

åren 1917-1934 och den överfördes sedan till stadsteatern.24 Stadsteaterns moderna 

scenteknik arbetades fram av främst två regissörer, Per Lindberg som stod för den 

teoretisk-analytiska kunskapen och Knut Ström som var expert på det scenografiska 

och scentekniska området. Båda hade ett brett praktiskt kunnande.25 

Det var främst två huvudområden som Ström arbetade med. Dels sökte man 

lösningar för ”standardhjälpmedel för dekorernas förflyttning, förändring m.m.” och 

dels tekniska hjälpmedel för en så ”mångfacetterad ljussättning som möjligt.” 

Förflyttningen löste Ström, som han själv tänkt ut, en kombinerad vagn-, hiss- och 

vridscen. Det speciella med denna tekniska scen var att scengolvet bestod av två 

stycken skivor med måtten 7 x 9,5 meter som låg bredvid varandra så att det 

bildades ett rörligt scengolv som mätte 14 x 9,5 meter. Där man kunde sänka ner och 

lyfta upp dekorer under scengolvet fyra våningar i två led vertikalt samtidigt som den 

tomma öppningen av golvet på scenen övertäcktes med plattor i horisontalled.  På så 

vis kunde man snabbt byta dekorer och ha större flexibilitet. Denna unika maskin blev 

allmänt känt som ”Ströms trollerilåda”. 

Det andra handlade om fonden och ljussättningen. I stället för en tygfond skapade 

Ström i scenens fond en s.k. rundhorisont gjuten i glasbetong för att undvika veck 

och fladder vid vinddrag. För att skapa önskad effekt med fond och ljussättning 

målade man för hand på små glasskivor. Man experimenterade med 

kvicksilverbelysning för att få fram livliga, blåa dagrar. Svårigheten här var att ”hindra 

den varma färgtonen hos vanligt ljus att tränga igenom.” Att lyckas med detta var ett 

stort genombrott för scenkonsten. T.o.m. den fruktade teaterkritikern Bo Bergman var 
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imponerad.26 

Med mer teknisk utrustning i scenhuset tillkom en ökad arbetsdelning. Vilket innebar 

att arbetsprocessen delades upp i olika delmoment, som krävde specialiserad teknisk 

personal. Detta betydde en omfattande förändring av teaterns organisation.27 

4. ARKITEKTURDEBATTEN SOM LEDDE FRAM 

TILL BYGGANDET AV STADSTEATERN 1912-

1935 

4.1  RECENSIONER I DAGSPRESS OCH FACKPRESS. 

4.1.1 Analys av recensioner (Appendix för recensioner sid 28) 

 

Vid analys av recensionerna kan man konstatera att dagstidningarna fokuserar mest 

på den uppståndelse och festlighet det blev när kung Gustav V, statsminister Per 

Albin Hansson och många andra prominenta personer anlände till teatern. Ingen 

dagstidning fäste uppmärksamhet till den yttre arkitekturen. Få ord i de tämligen stora 

artiklarna fälldes om teaterns arkitektur men finner att det man mest uppskattade var 

den hypermoderna scentekniska utrustningen och salongens utformning och 

bekvämlighet. Teaterkritikern Bo Bergman hade stor erfarenhet av teater och den 

tekniska utrustningen imponerade på honom. Annars nämner ingen journalist/kritiker 

arkitekturen och med hänsyn till de material jag funnit i dagspressen måste det bero 

på brist på djupare förståelse för arkitektur. 

I facktidskrifter är det Axel Romdahl och Gotthard Johansson som ger en mera 

utförlig kritik av teatern. Romdahl och Johansson upplever att arkitekt Bergsten 

försökt skapa denna syntes mellan klassicism och funktionalism som enligt de båda 

kritikerna inte håller estetiskt. Man skall ha i åtanke att funktionalismen var vid denna 

tid på stark frammarsch i Sverige tack vare den stora Stockholmsutställningen som 

ägde rum år 1930. Där de främsta av svenska arkitekter hade blivit inspirerade bl.a. 

av den franske arkitekten Le Corbusier från det internationella genombrottsåret för 

funktionalismen på Parisutställningen 1925. Gotthard Johansson var en stark 
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förespråkare för den nya arkitekturen på Stockholmsutställningen.28 Starka krafter 

drev därför tiden mot ett nytt formspråk än för den typ av arkitektur Carl Bergsten 

presenterar i Göteborgs Stadsteater. Johansson var förvånad över Bergstens 

dekorationer av stadsteatern som i jämförelse med Liljevalchs Konsthall, som 

Bergsten ritade 1913-1916, hade en betydligt stramare karaktär och där man kunde 

se en ny tid för arkitekturen. Romdahl noterar också denna överdrivna dekoration 

som inte alls stämde med den nya tiden. Romdahl verkar vara mer förstående än 

Johansson att försöka avpassa stadsteatern med Götaplatsen och tiden, var en svår 

uppgift. Romdahl och Johansson är dock belåtna med salongen och dess 

ljussättning. 

Skillnaden mellan dagspress och fackpress är, i de fall jag funnit, en större kunnighet 

om arkitektur i fackpress och den skriver mer om hur teatern är avpassad till platsen 

men också tiden. Av materialet att döma tycks den allmänna upplevelsen av teatern 

vara mera påtaglig inne i salongen och lättare för dagspressen att ta till sig. 

 

4.2 Bakgrundsdebatten som ledde till Göteborgs Stadsteater 

 

Tillkomsten om Göteborgs stadsteater hade sina rötter redan 1891 då Segerlindska 

teatern, byggd 1816, vid Södra Hamngatan 61 brann ner.29 En annan anledning till 

debatten om en ny teater var att Stora teatern ansågs nedsliten och föråldrad. Därför 

ville de mest engagerade teatervännerna skapa en opinion. Debatterna fördes på 

möten i tidningar, föreningar och hos kommunen.30  

Det var Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning som år 1909 genomförde en enkät 

för att undersöka stadens teaterintresse som debatten tog ordentlig fart. Genom 

invånarnas stora och engagemang intresse bildades Göteborgs teaterförening.31 Den 

viktigaste frågan man då utgick ifrån i debatten var hur Göteborg skulle få en teater 

som motsvarade stadens storlek och värdighet.32 

4.2.1 Lotterimedel 1912 och teaterkonstens syfte. 

 

                                            
28

 Att bygga ett land, (Red) Claes Caldenby, Borås, 1998, sid 82-89  
29

 Claes Caldenby, ”Staden och teatern”, ur minnesskriften ”Från Prosperos ö till Illyrien” Göteborgs Stadsteater 75 år 
1934-2009, Göteborg, 2009, sid 7 
30

 Ek, Ringby, 1984, sid 6 
31
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Frågan om en ny stadsteater började år 1912 då man i en debatt om omröstning den 

18 april samma år övertygade stadsfullmäktige att ta beslut om att ansöka om 1,2 

miljoner kronor till teaterbyggnaden i form av lotterimedel hos regeringen. De som 

röstade för hade som motivering att ”ett gott kulturellt ändamål” kunde stödjas av 

lotterimedel. Huvudsakligen stöddes idén av liberaler och Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning.33 Arbetet försenades under denna tid pga. första världskriget.34 

I debatterna frågade man sig fram till 1930 om teater är förströelse, nöje eller en 

utvecklande, fostrande funktion för människan. En övervägande majoritet av 

borgerligheten som talade emot teatern menade att teater är en osund spellystenhet 

och behovet av vinst utan motsvarande arbete.35 En engagerad seminarierektor i 

debatten talade istället om teater som en reformpedagogisk idé vilket kan utveckla 

ungdomsskolan och fortbildning. Rektorn ville med detta understryka teater som 

fostran till arbete.36 

 

4.2.2 Regeringens bidrag 1916, donationsfond och Lorensbergsteatern. 

Initiativtagarna drevs av motiveringen att genom en ny teater skulle manifestera 

Göteborg som en ekonomiskt och industriellt framgångsrik stad. Och genom det 

framstå som ett ledande kulturcentrum, både inför Konungen och huvudstaden men 

också inför folket.37 

Sommaren 1916 kom ett avgörande beslut för fortsatta planer om ett teaterbygge. 

Regeringen godkände att tilldela 1 miljon kronor i lotterimedel som stadsfullmäktige i 

Göteborg ansökte om. Den sökta summan var 1,2 milj. men regeringen tyckte att 

stadsfullmäktige i Göteborg skulle själva tillskjuta någon andel.38  

På grund av den osäkerhet initiativtagarna i Göteborgs teaterförening upplevde 

gentemot stadsfullmäktiges vilja att ta beslut om en teaterbyggnad, gav 

teaterstyrelsen i uppdrag åt styrelseledamöterna i teaterföreningen Willgodt Kullgren 

och Conrad Pineus att påskynda arbetet med att finna bidragsgivare.39 På så vis lade 

de starkaste drivande teatervännerna upp en strategi för att sätta press på 
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stadsfullmäktige. Totalt fick man ihop ca 1 miljon i en donationsfond till teatern och 

det skulle vara svårt för en sparsam stadsfullmäktige att inte svara upp mot denna 

generositet utan att tappa i anseende.40  Därför fattade stadsfullmäktige första 

byggnadsbeslutet hösten 1917.41 Teatervännerna svarade då snabbt med att bilda 

AB Göteborgs teater på våren 1918 för att driva teaterensemblen som experiment vid 

Götaplatsen näraliggande Lorensbergsteatern. Erfarenheterna från 

Lorensbergsteatern kom att bli mycket betydande för stadsteaterns framtida 

verksamhet. Ensemblen och teaterledning lärde sig att arbeta inom en demokratisk 

utformad teatermiljö – det gällde att finna former i teaterns arbete som kunde 

intressera den folkliga publiken. En annan viktig erfarenhet var de regiexperiment 

man lärde och utvecklade för ny scenteknisk utrustning för stadsteaterbyggnadens 

utformning.42  De mest engagerade teatervännerna använde Lorensbergsteatern för 

att hålla tanken vid liv och utveckla intresset för kvalitetsmässigt bra teater, tills en 

värdig och representativ teaterbyggnad stod färdig.43  

4.2.3 Lambergska visionen 1919. 

Återigen förhalades ett stadsteaterbygge pga. att det fanns en inflytelserik grupp som 

istället ville lägga ekonomin på att renovera och rusta upp Stora teatern. Dessutom 

var det dåliga konjunkturer under denna tid strax efter första världskrigets slut.  

Den första riktiga strukturen av Göteborgs teaterliv målades upp av borgmästaren 

och förste styrelseordföranden i AB Göteborgs teater, Peter Lamberg, genom sin 

vision publicerad i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1919. I denna vision 

menade Lamberg att Stadsteatern skulle vara ”folklig” och skulle spela litterära 

dramatiska pjäser medan Stora teatern skulle vara avsedd för operor och operetter 

med symfoniorkestern. Vidare menade Lamberg att Lorensbergsteatern och teatrar 

av ”anspråkslösare former” i förstäderna skulle stå för revy, sångspel och lättsinnig 

teater för arbetarklassen. Här ser man tydligt det klassmässiga segregerande 

perspektiven som Peter Lamberg och många inom borgerligheten hade på samhället 

och teaterstrukturen. Med detta hade klassutjämningspolitiken med dess syn på 
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 Teater, 1978, sid 193, Donationsfond insamlad från Willgodt Kullgren, Conrad Pineus, Grosshandlarna Wilhelm 
Henriques, Hjalmar Wijk, Gustaf Werner, Gösta Fraenkel, Bankdirektören Herman Mannheimer, arkitekten Ernst Krüger 
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teatern som folkbildande kulturinstitution tonats ner. Det var snarare strävan efter 

makt man ville manifestera. 

 

4.2.4. Nya teatervisioner och ny politik 1922. 

 

Under 20-talet blåste andra politiska visioner där teaterfrågan måste förankras på 

nytt. Med arbetarrörelsen kom nya tankar och visioner om en klassutjämningspolitik 

som handlade om teaterns uppfostrande och bildande funktion. Det menade man 

skulle gälla alla inte enbart för överklassen. Socialdemokraterna ville forma teatern 

genom att ”utjämna klassolikheterna, så att människorna försonades med varandra”. 

Särskilt gällde det hur man ville forma scenen och salongen.44  

År 1922 fick socialdemokraterna egen majoritet i stadsfullmäktige i Göteborg. 

Samtidigt började Götaplatsen ta form och teatern måste integreras med den 

samma.45 

Det fanns osäkerhet om de befintliga bidragen skulle räcka till. Förutsättningarna i 

stadsteaterfrågan förändrades pga. en mängd nya stadsfullmäktigeledamöter sedan 

1917 och att ett socialdemokratiskt alternativ förts fram i teaterfrågan.46 

Som tidigare nämnts måste man utreda renovering av Stora teatern som alternativ. 

Utredningen arbetade med tre stadsteateralternativ. De jämförde nybyggnation enligt 

stadsteaterprogrammet, inköp och renovering av Stora teatern och ett förslag av 

”provisoriskt” förbättrande av Lorensbergsteatern enligt ett utkast av arkitekten till 

samma teater, Karl M. Bengtson. Utredningen tog hänsyn vid bedömningen av 

kostnader, scenanordning, salongsstorlek och publikens trivsel och komfort i salong 

och i andra publikutrymmen. Man kunde konstatera att Stora teatern inte var ett 

godkänt alternativ och avslog därför den samma som förslag.47 

 

4.2.5 Arkitekttävlingen 1923. 

 

Det var uppenbart att det fanns risk för splittring i teaterfrågan. Teatervännerna 

kände denna osäkerhet om stadsfullmäktiges teaterpolitik. Men den sammanlagda 

summan för den tänkta stadsteatern hade nu 1922 vuxit till 3,3 milj. kr. 
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Byggnadskommitténs arbete hade legat nere i 2 år och hösten 1923 utlyste man en 

arkitekttävling för stadsteatern. Mest för att återigen hålla visionen vid liv. 

Tävlingsprogrammet ställde särskilda regler vad man vill uppnå för att godkänna 

förslagen. Huvudingången skulle vara vänd mot Götaplatsen, max kostnad för 

teatern skulle vara 3,3 milj. Man ville inte ha loger. Alla parkettplatser skulle vara 

såsom en amfiteater samt vagns- och vridscen var ett krav.48 Man fick in 29 förslag 

men slutomdömet var att ingen hade kommit med förslag som löste det 

tävlingskommittén strävade efter. Man tyckte att det helt saknades förlösande 

teatervisioner.  

 

4.2.6  Krav på byggnadsbeslut 1927 

 

Trots att frågan om Stora teatern som alternativ var avfärdad fanns det osäkerhet om 

ekonomin skulle räcka till för en nybyggnation och än var ingen arkitekt utsedd. När 

nu år 1926 socialdemokraterna satt vid makten, satte donatorerna Willgodt Kullgren 

och Conrad Pineus från Göteborgs teaterförening, in en offensiv för att ytterligare få 

till stånd ett byggnadsbeslut. De krävde att byggnadskommittén skulle börja föreslå 

ritningar och kostnadsberäkningar inom en tid så att stadsfullmäktige senast den 1 

april 1927 kunde fatta beslut för godkännande och att byggnadsarbetet påbörjas 

senast den 2 januari 1929. Om detta inte sker så tvingas donationerna återbetalas till 

givarna. Detta fick fart på byggnadskommittén och det viktigaste var nu att finna en 

lämplig arkitekt. Beslut fördröjdes ytterligare pga. av teaterfrågans koppling till 

Götaplatsen.49  

De rådgivande arkitekterna i kommittén sökte efter någon arkitekt som strävade efter 

ett helhetsbegrepp vad det gäller både stadsteaterns och Götaplatsens utformning 

som skulle harmoniera. Det blev för kommittén komplicerat att de enhälligt beslöt 

man nu inte skulle avvakta lösningen av Götaplatsproblemet utan de menade att ett 

samarbete med arkitekt skulle arbeta fram lösning av både Götaplatsen och 

stadsteaterbyggnaden.50 

Donatorn Conrad Pineus föreslog någon lämplig Stockholmsarkitekt och nämnde 

Carl Bergsten. Motiveringen till denne arkitekt var frampressat för att lösa kommunala 
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motsättningar med Götaplasten. Bergsten hade tidigare gett förslag på lösning i både 

tävlingen för Götaplatsen och stadsteatern.51 Här slutar debatten till att övergå till ett 

mera organiserat verkställande. 

 

5. STADSTEATERN I VÅR TID 

5.1 Hur ser vi på stadsteatern idag? 

För att få en bild av stadsteatern måste jag titta närmare på Götaplatsen. Därför 

ställer jag mig frågan: Vad vill då den enhetliga utformningen av Götaplatsen 

symbolisera? 

Utformningen med denna monumentala plats var ett sätt för Göteborg att visa sin 

ställning som handels- och industristad. Och genom Götaplatsen ville man hävda sin 

makt byggd på demokratiska värderingar. 

Klassicismen härstammar från den grekiska klassiska arkitekturen under 450-400 

f.kr. En arkitektur som grundar sig på den matematiska läran om geometri och 

människans proportioner, alltså en strängt förnuftsmässig arkitektur. Under denna 

period föddes demokratin som ett ideal hur en rättvisare värld kunde formas. Den 

klassiska arkitekturen har förändrats genom tiderna och i Sverige tidigt 1900-tal kom 

nyklassicismen att utvecklas till något man kallar för 20-talsklassicism. 

Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 fick stor uppmärksamhet internationellt. Kort 

kan man sammanfatta den nya 20-talsklassicismen som en festlig och behaglig 

harmoni, med fina detaljformer och växlande mönstereffekter, som reflekterades mot 

hela släta ytor – ”en empiremässig klassicism” med mjuka toner av Art Déco.52 

Senare vid Parisutställningen 1925 fick det svenska konsthantverket i 20-

talsklassicismen sitt internationella genombrott som blev mera känt under namnet 

”Swedish Grace”. Man får anse att Göteborgs stadsteater är bland de sista offentliga 

storverk som står för denna 20-talsklassicism innan funktionalismen helt slog igenom 

i Sverige. 

 

5.2 Analys av enkät och intervjuer. (Appendix för enkät och intervjuer sid 33) 
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Av de intervjuades svar kan jag konstatera att Göteborgs stadsteater med sitt läge, är 

en byggnad som uppfattas som trivsam och plats för kreativa möten. I Göteborg är 

man stolt över Götaplatsen, en plats för avkoppling, inspiration, debatter och festliga 

händelser. Man kan också konstatera att stadsteatern har som många andra teatrar 

genomgått sina ideologiska kriser och förnyelser. Man sökte nya alternativa 

teaterformer under 1970-80-talet och ur dessa kriser har teaterkonsten formats och 

stadsteaterbyggnaden har fått ett vidgat perspektiv där själva mötet människor 

emellan är centralt. Av intervjusvaren att döma kan man uppleva att en ny vision 

uppstått hur stadsteatern skall leva vidare och att den fick en ny riktning och atmosfär 

när ombyggnaden stod färdig 2002. Stadsteatern ligger långt framme i den svenska 

teaterutvecklingen enligt stadsteaterns marknadschef Ulrika Sonn och som byggnad 

kan jag konstatera av min undersökning att nödvändiga anpassningar, både vid 

ombyggnaden 2000-2002 samt den senare ökade tillgängligheten för 

funktionsnedsatta, inte riskerat förstöra det historiska värdet för en väl fungerande 

teater. Sonn berättade att planer finns på att bland annat återställa foajén till sitt 

ursprungliga skick inom en obestämd framtid. 

I en jämförelse mellan professor Claes Caldenby´s och arkitekt Hasse Fridell´s syn 

på stadsteatern finns en samstämmig inställning till den historiska betydelsen för den 

arkitektoniska utvecklingen. Men när Caldenby refererar genom Björn Linns citat, 

skiljer de sig från Fridell på uppfattningen om det verkliga arkitekturvärdet när det 

gäller att bevara på bekostnad av teaterns funktionella betydelse. 1900-talets historia 

berättar att funktionalism var ett försök att skapa en universell och fulländad 

arkitektur vilket visat sig vara en illusion för det skulle innebära arkitekturens 

stagnation. Ett funktionalistiskt ideal präglat av att se huset som en maskin och 

därmed också människan, underbyggt på ett strängt rationellt logiskt tänkande. Enligt 

min mening kan jag se en längtan till det känslomässiga historiska värdet som har 

eskalerat under funktionalismens framfart. Och att vid moderniseringar av historiska 

byggnader, så är en balansgång mellan att bevara och förnya en nödvändighet. 

 

6. DISKUSSION 

 

I tävlingsprogrammet för utformandet av Götaplatsen 1916 gjorde man ett 

övergripande mål som innebar att det skulle finnas en stadsteater och ett konserthus 
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utöver konstmuseum med konsthall.53 Trots denna plan var det inte givet att 

stadsteatern skulle förverkligas. Av debatten att döma så fanns många hinder på 

vägen som exempelvis ekonomin, moraliska aspekter på teaterkonsten, politiska 

stridigheter, en misslyckad arkitekttävling och frågan om vem som skulle ansvara för 

byggnadsbeslutet. Jag kan se hur debatten drev starka eldsjälar till att förverkliga en 

vision där teater som idé, var en del i en större samhällsutveckling under denna 

period. Det traditionella klassamhället hade börja spela ut sin roll, ett samhälle som 

innebar orättvisa arbetsförhållanden, svår fattigdom, begränsad rösträtt, ingen social 

trygghet, fattiga barn auktionerades ut, den som pga. av sjukdom eller ålderdom inte 

kunde försörja sig blev satta på undantag eller fattighusvård, stor brist på fullvärdig 

sjukvård och utbildning och många familjer blev vräkta från sina bostäder under 30-

talskrisen osv. Jag tycker inte det är svårt att se vilken enorm smärta och vrede 

dessa ojämlika förhållanden måste ha skapat. När gamla traditioner inte längre fyller 

sitt syfte uppstår en längtan till bättre förhållanden och genom att ta sig igenom den 

smärtan förverkligas visionen. Av detta kan jag se hur Göteborgs stadsteater föddes 

inte bara som byggnad utan också teaterkonsten som en ideologi till kreativt 

skapande i att gestalta i hur det är att vara människa och bli det idéforum man 

önskade. Med andra ord det sker ingen utveckling om inte det finns något motstånd. 

 

De starkaste drivkrafterna till att stadsteatern verkligen kom till stånd var Göteborgs 

teaterförening och de tio förmögna donatorerna (se sid 18). Dessa var i sin tur 

uppbackade av ensemblen och ledningen vid Lorensbergsteatern som organiserade 

och hämtade erfarenheter till hur en ny teater skulle byggas upp. Lorensbergsteatern 

som byggdes 1917 hade en verksamhet som gav viktiga erfarenheter som man 

praktiskt kunde använda till den tänkta stadsteatern. Ett demokratiskt sätt att arbeta i 

teatermiljö utvecklades och genom regiexperiment på Lorensbergsteatern skapades 

idéer hur man ville forma en mer modern scen. Alltså ideella krafter i kombination 

med praktisk kunskap skapade en övertygelse hos stadsfullmäktige för att denne 

slutligen skulle fatta sitt beslut. De borgerliga idealen, i debattens början år 1912, 

stod för en uppfattning att se teater som nöje och förströelse där deras främsta mål 

var att genom en ny teater manifestera sin makt. Med tiden kom arbetarrörelsen och 

socialdemokratin med en ny ideologi om en klassutjämningspolitik och teaterkonsten 
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mera som en bildande och fostrande betydelse och där ville man att i Göteborg 

genom stadsteatern framstå som ett ledande kulturcentrum. Och 1922 fick 

socialdemokraterna sin majoritet i Göteborgs stadsfullmäktige och man gjorde helt 

om frågan om stadsteatern. Här får man betrakta detta som en politisk vändpunkt där 

ohållbara traditioner förvandlades till visioner om mänskliga värderingar.  

  

I en betraktelse av förhållandet stadsteatern och Götaplatsens byggnader finner jag 

att stadsteaterns fönster- och kolonnfasad blir kontrasterande mot konstmuseets 

strama tegelfasad. Byggnaderna förenas samtidigt ihop med teaterns gula tegel samt 

binder ihop bottenvåningen av teaterns stenvägg med konstmuseets raka fasad, och 

dess trapp- och terasskonstruktioner och konserthusets kolonner och samma slipade 

gråådrad granit.54  Dessa konstrastrika skillnader och de samstämmiga raka rena 

linjerna skapar enligt min uppfattning en kommunikation och en rörelse som gör 

platsen levande men också mäktig. 

Själva scenen var utgångspunkten och centrum för hur stadsteatern formades men 

scenen och teatern var också beroende av sin placering i förhållande till Götaplatsen. 

Viktigt var att stadsteaterns huvudingång var riktad mot centrum av Götaplatsen Carl 

Milles skulptur ”Poseidon” och för att möta konstmuseet och konserthuset som 

tillsammans bildar detta offentliga rum.55 Stadsteatern skapar också en vridrörelse 

genom den sänkta mindre baldakinen på stadsteaterns norra gavel för att kunna 

möta Kungsportsavenyn. 

Stadsteatern kom att inte likna någon annan tidigare teater i synnerhet vad det gäller 

salongens utformning och den scentekniska utrustningen. Ur ett teaterhistoriskt 

perspektiv betraktades Göteborgs stadsteater som modern men ur ett 

arkitekturhistoriskt perspektiv befann vi oss i ett brytningsskede mellan klassicism 

och modernism. Arkitekturskribenten Gotthard Johansson beskrev stadsteatern som 

”en modern teater i en omodern tid.” Tiden började ”ömsa skinn” och en längtan efter 

en universell stil som var befriad från arv och där funktionen hade fått en mer 

dominerande betydelse. I stället för de påklistrade dekorationerna i stilarkitekturen 

skulle det äkta råmaterialet uttrycka estetiken.    
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Av de sex personer jag intervjuade valde jag människor med olika bakgrund dvs. från 

arkitekt och arkitekturkritiker till människor som på olika sätt berörs av teater inom 

förvaltning och som privatperson. Med så litet underlag kan det vara svårt att få en 

större bredd som svar på frågan om vilken bild vi har av Göteborgs stadsteater idag 

men svaren kan ändå ge en antydan om vilken känsla byggnaden ger besökaren. 

Resultatet av hur dessa sex intervjuade personerna ger ett utslag helt igenom positivt 

och uppskattas som en teater med framåtanda och aktualitet, både som byggnad 

och teaterns verksamheter. Jag valde medvetet att kontakta den ansvarige arkitekten 

för stadsteaterns ombyggnad 2000-2002, Hasse Fridell. Kritiken för denna 

ombyggnad var massiv och jag ville med Fridells egna ord höra hur han såg på 

stadsteatern utifrån de funktionella behov stadsteaterledningen önskade och de krav 

länsstyrelsen ställde för att inte ingripa för mycket på det kulturhistoriska arvet teatern 

förvaltade. Detta för att sätta in det historiska i ett nytt perspektiv så att estetik och 

funktion harmonierar. Alltså konstaterar jag, har känslomässiga värderingar åter fått 

träda in under postmodernismen som balanserar människans ensidiga logiska 

funktionalistiska tänkande. Jag kan se en fin balansgång mellan att bevara och 

förnya på ett sätt som leder till ett förhöjt medvetande dvs. känsla möter logik, när vi 

skapar arkitektur, miljöer och platser.  

Perioden 1912-1934 var smärtsam men det var just den känslan som drev 

arbetarrörelsen framåt mot en välfärd som hade sin grund i ekonomiska och 

materiella förtecken. Klasspolitik och kategorisering av människor har vi kvar än idag. 

Vi har ännu inte lyckats överbrygga klyftorna så att vi kan förenas till förståelse och 

mer omtanke. Genom den utveckling jag har beskrivit om hur vi ser på stadsteatern 

idag, upplever jag att vi har verktygen att fortsätta driva utvecklingen framåt. 

Så stadsteatern och Götaplatsen har ursprungligen formats ur en ideologi som 

utvecklas och är aktuell in i vår samtid. En ideologi som ytterst handlar om 

samförstånd och medmänsklighet. 

 

7. SAMMANFATTNING 

 

Undersökningen av det historiska materialet av Göteborgs stadsteater har visat sig 

vara framsprungen under en brytningstid vid 1920–30-talen, inte bara ur ett 
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arkitekturhistoriskt perspektiv utan också ur ett nytt perspektiv på mänskliga 

värderingar. Stadsteatern har sin grund i de starka visioner arbetarrörelsen och 

socialdemokratin drev igenom när de kom till makten. Visioner som handlade om 

bättre och mer jämlika förhållanden människor emellan. Ideologin om teaterkonsten 

på den tiden ingick som en del i en stor samhällsutveckling. Genom ett gediget 

arbete hoppades man forma en teater som inte bara handlade om nöje och 

förströelse utan genom större intimitet mellan publik och skådespelare som skulle 

tvinga människor ta ställning och komma till insikt som enade och förenade varandra 

utan klassindelning.  Arkitektur formas därför ur människans värderingar och den 

ideologi vi tror på.  

Det var tack vare Göteborgs teaterförening, de tio donatorerna och ledningen med 

ensemblen vid Lorensbergsteatern som var de viktigaste drivande krafterna till att få 

stadsfullmäktige att slutligen godkänna byggnadsbeslutet av Göteborgs stadsteater. 

Ur recensionerna kan jag konstatera att det var salongen och den unika 

scentekniken som fick mest uppmärksamhet. Därmed hade teaterkonsten inträtt i en 

ny omdanande epok och som fick efterverkningar för teatern i hela Sverige. 

Stadsteaterns exteriör både harmonierar och skapar kontraster med konstmuseet, 

konsthallen och konserthuset. Götaplatsen är fortfarande i vår samtid den festplats 

och kulturens högborg man från början avsåg. Göteborgs stadsteater byggdes som 

tidigare nämnt under en förändringstid mellan klassicism och funktionalism och får 

betraktas som ett av de sista monumentala byggnadsverken av klassicism innan 

funktionalismen gjorde sitt genombrott i Sverige. 

Avslutningsvis vill jag nämna slutsatser om enkäten och intervjuerna där det framkom 

hur känsligt det är att göra ombyggnader i kulturhistoriska offentliga byggnader. En 

svår balansgång mellan att bevara samtidigt som att upprätthålla byggnadens 

funktion efter dagens behov. Det finns både ett estetiskt som ett funktionellt behov 

och genom att eftersträva dessa behov får det historiska perspektivet ett nytt 

sammanhang utan att vi fastnar i det förgångna. 
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”Stadsteaterns invigning” - Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning  lördagen den 29 

september 1934 

Torgny Segerstedt (1876-1945) understryker teaterkonstens betydelse för Göteborgs 

invånare i sin artikel. Han beskriver den dramatiska konstens kraft att utveckla 

människan som art. Han menade att genom dramatik och teater bryter vi vår egen 

isolering och överbryggar klyftorna till förståelse och kan känna samhörighet med 

varandra. Segerstedt ansåg att kulturinstitutioner står för ”livsglädjens, bildningens 

och livsfördjupandets makter”. Det framgår också av artikeln att teater inte handlar 

om finkultur utan skall vara en tillgång för alla människor oavsett klasstillhörighet i en 

demokratisk anda. Vidare skrev Segerstedt att en Stockholmstidning uppskattade 

den livliga arkitekturen och även den tekniska utrustningen så till den grad att 

Stockholmstidningen erkände sin avundsjuka.56 

 

”Allt i gala – Spelet har börjat” - Göteborgs-Posten måndag den 1 oktober 1934 

 

Tidningen skriver att invigningen var en stor fest där främst Kung Gustav V och 

statsministern Per Albin Hansson var närvarade. Göteborgs Posten berömmer 

särskilt utformningen av salongen beskriver den som bekväm och trevlig. Tidningen 

uppskattade att sittstolarna var rymliga. Man framförde kritik vad det gäller den andra 

radens garderob där hatthyllorna var placerade 2,5 meter högt som kunde vålla en 

del ”huvudbry” när man skulle nå upp till den.57 

 

”Strålande stadsteaterdag”- GöteborgsTidningen och ”Hela Göteborg Deltog” - Ny Tid 

söndag 30 september 1934 

 

GöteborgsTidningen skrev om Göteborgarnas stora intresse att få se Sveriges 

Konung Gustav V. Polisen uppskattade att cirka 50 000 fanns på plats då kungen 

anlände till stadsteatern. Den skriver att en teaterinvigning i Göteborg inte sker mer 

än vart 75:e år och ansåg händelsen för staden något riktigt stort. Professor och den 

socialdemokratiske stadsfullmäktige Malte Jacobsson höll ett invigningstal innan 

pjäsen ”Stormen” av Shakespeare skulle börja. Hans tal citerades i både 
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GöteborgsTidningen och tidningen Ny Tid där han sa att diskussionerna för 

Göteborgs stadsteater började redan 1912.  Efter långdragna diskussioner fattade 

man det slutliga byggnadsbeslutet år 1930. Jacobsson säger vidare i sitt tal att det är 

tack vare ekonomiska medel och ett lyckligt samarbete mellan statsmakterna, 

stadens myndigheter och enskilda donatorer samt ett ”hängivet arbete av arkitekt, 

byggmästare, konstruktörer och yrkesmän av olika slag” som gjort Göteborgs 

stadsteater möjligt. Malte Jacobsson fäller i sitt tal några ord om teatern som han 

särskilt ville understryka. Det var teaterns tekniska utrustning som man ansåg som 

närmast fullkomlig och berömmer arkitekten Carl Bergsten särskilt för salongen med 

dess ”ändamålsenliga karaktär och festliga form.”58 

 

”Göteborgs stadsteater invigd” - Dagens Nyheter söndag 30 september 1934 – 

teaterkritiker Bo Bergman 

 

Teaterkritikern Bo Bergman (1869-1967) skriver i Dagens Nyheter och jämför 

skådespelarkonsten mellan Göteborg och Stockholm och menar att i huvudstaden 

skulle framfört pjäsen ”Stormen” annorlunda än vad som framfördes på Göteborgs 

stadsteater. Bergman förnekar dock inte att man avundas teaterns tekniska 

utrustning. Bergman var imponerad av den ”vackra färgsammanställningen” i själva 

ljussättningen på scenen och han berömmer också teaterns akustik som fullkomligt 

”ypperlig.”59 

 

”Stadsteatern – Nya ritningar granskade av byggnadsnämnden” - Göteborgs 

Handels- och Sjöfartstidning den 3 februari 1932 

Artikel av professor Axel L. Romdahl (1880-1951) 

 

Innan stadsteatern stod färdig hade Axel Romdahl granskat förslaget. Man kan förstå 

hur stadsteatern är skapad i en brytningstid när Romdahl skriver att huvudfasaden 

pendlar mellan tradition och brist på densamma, mellan fasadarkitektur och 

interiörkonst, mellan överdådighet och stramhet, mellan det bestående och det 

tillfälliga. Han tyckte vidare att de spridda relieferna som dekorerade byggnadens 
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övre del gav ett överdrivet intryck. I detta instämde kommunalmännen och 

dekorationerna kom inte heller att utföras. Det blev till slut en rak odekorerad taklist 

som godkändes.60 

 

2) Facktidskrifter 

 

Ur Teaterhistoriska museets klippsamling. Tidskrift och datum okänd 

Artikel av konst- och arkitekturskribenten Gotthard Johansson (1891-1968) 

 

Johansson beskriver arkitekten Bergsten som en mycket framstående arkitekt och 

nämner konsthallen Liljevalchs och beskriver den som ett ”mönsterexempel på 

verklig funktionalism”. När han recenserar den nya stadsteatern förundras han av 

den nya arkitektoniska linjen. Johansson tycker byggnaden visar på en mer dekorativ 

modernism istället för funktionalism. Precis som professor Lindahl (se sid 12) menar 

Johansson att det verkar som att Bergsten försökt hitta något mellanting mellan 

klassicism och funktionalism som kunde uppfattas förvirrande. Däremot erkände 

Johansson sitt beröm för hur ljuset ger salongen ”liv” och sin ”ljusa feststämning.” 

Johansson drog den paradoxala slutsatsen att Stadsteatern var en ”modern teater i 

en omodern tid.”61 

 

”Götaplatsen i Göteborg” - Årsbok Ord och Bild årgång 45 från 1936 

Artikel av Professor i Konstvetenskap Axel L. Romdahl  

 

Här recenserar Romdahl stadsteatern då den stod färdig och han skriver om 

svårigheten att rita en bra teater som kunde harmoniera med det strama 

monumentala konstmuseet. Romdahl skriver hur arkitekten Carl Bergsten vacklar 

mellan den traditionen som han inte släpper och den funktionalismen som Bergsten 

ogärna vill ta till sig, särskilt kan man se det på huvudfasaden med kolonner på ett 

asymmetriskt sätt och fyrkantiga stöd. Det speciella trapphuset upp till den lilla 

scenen ”Studion” på fjärde våning skriver Romdahl att den speciellt konstruerade 

trappan borde dekoreras med en målning för att höja känslan. Slutligen är Romdahl 
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mindre nöjd med sceninramningen och salongens stormönstriga guldgula sammet 

men samtidigt berömmer han arkitekten för salongens två rader med dess sakliga 

”vackra” form62 

 

”Göteborgs nya stadsteater” - Facktidskriften Byggmästaren nr 26 den 28 augusti 

1929 

 

Byggmästaren noterar att teatern inte skulle få en alltför dominerande inverkan på 

Götaplatsens omkringliggande byggnader så har man avsiktligt placerat scengolvet 

så lågt som möjligt. Det framtagna förslaget har huvudfasaden en konkav form och 

samma form var även tänkt för det kommande konserthuset.63 Efter ytterligare tre 

förslag av Bergsten fick teatern en rak och stramare dekorerad huvudfasad som det 

slutligen visar sig. Facktidningen beskriver att fasadbehandlingen har stora enhetliga 

partier. Huvudfasaden är rikast på både material och konstnärlig utsmyckning medan 

sidofasaderna är i enklare form. Baksidan och scenöverbyggnaden har rustikt 

artikulerande partier.64 Teatern fick en placering närmare centrum så att sidofasaden 

blev mera synlig ifrån Götaplatsen vilket skulle minska intrycket av Berzeliigatans 

bredd. Detta avgjorde saken för att godkänna stadsteaterns lösning.65  Teatern 

beräknades kosta cirka 4 milj. kr.66 Byggmästaren gör en utförlig beskrivning av 

arkitekten Carl Bergstens första förslag på Göteborgs stadsteater men tidskriften 

framför ingen kritik på den samma. Man beskriver istället svårigheterna att avpassa 

teatern med platsen. Både vad det gäller trafiken och förhållandet till 

omkringliggande byggnader med tanke på den enhetlighet och estetik man strävade 

emot. Artikeln är undertecknad av Göteborgs Byggnadskommitté som bestod av 

ordförande Malte Jacobsson(s), arkitekt Gustaf Blom, donator Willgodt Kullgren, 

donator Conrad M. Pineus, politikern H. Lindholm(s), arkitekt Melchior Wernstedt, 

arkitekt Sigfrid Ericson. 

 

”Stadsteater i Göteborg” - Facktidskriften Byggmästaren nr 32 arkitektupplagan år 

1934 

                                            
62

 Romdahl, Axel,  ”Götaplatsen i Göteborg”, Ord och Bild, Axel, årgång 45, 1936, sid 37-38 
63

 Jacobsson, Malte, ordf. Göteborgs byggnadskommitté,  ”Göteborgs nya stadsteater”, Byggmästaren no 26, 28 
augusti 1929, Stockholm, sid 141 
64

 Byggmästaren, 1929, sid 143 
65

 Byggmästaren, 1929,sid 147 
66

 Byggmästaren, 1929, sid 148 



 
 
 

 
33 

 

I denna artikel beskriver man den färdigställda teaterbyggnaden med ord, fotografier 

och ritningar samt en förteckning över alla entreprenörer och leverantörer. Ingen kritik 

eller annat omdöme ges här. 

För övrigt kan nämnas att det fanns under 1931-33 en facktidskrift som hette 

”Arkitektur och samhälle” (förlag Spektrum) men som inte skriver om Göteborgs 

stadsteater. Några andra facktidskrifter under stadsteaterns tillkomst finns inte enligt 

Arkitekturmuseet i Stockholm. 

 

9.2. Enkät och intervjuer.67 

 

1) Exteriör 

 

Cecilia Djurberg, teaterkritiker anser att byggnaden har en tidlös stil med historiska 

markörer både i exteriör och interiör medan Kerste Broberg, utredare Göteborgs 

Kulturförvaltning svarar kort att stadsteatern är en lyckad byggnad. Christer Feiff, 

intendent Göteborgs Stadsmuseum upplever att stadsteatern är ur ett estetiskt 

perspektiv en av Sveriges en av Sveriges mest spännande teater. 

Professor Claes Caldenby Chalmers Tekniska Högskola anser att Göteborgs 

Stadsteater blivit orättvist bedömd som arkitektur för att den inte överrensstämde den 

nya tidsandan – funktionalismen – vid invigningen. Caldenby beskriver stadsteatern 

som spänningsfull och expressiv och instämmer med postmodernismens förståelse 

om stadsteatern som en blandning av klassicism, funktionalism och expressionism. 

Arkitekt Hasse Fridell Kvarnströms arkitektkontor AB anser att byggnaden är helt 

unik, kraftfull och en växelverkan mellan storskaligt och intimt.68 Den har både 

klassicism, funktionalism och tegelexpressionism. Fridell säger att byggnaden lutar 

mer åt 20-talsexpressionism än 20-talsklassicism ”om det finns något sådant”. Fridell 
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säger också att den klassicistiska stilen stadsteatern präglas av, går igen i den 

postmodernism vi levt med sedan 1960-talet. 

Ulrika Sonn, marknadschef Göteborgs stadsteater menar att teaterns starkaste 

symbol är entrédörrarnas utformning. Glasdörrar med liggande U-former i glänsande 

metall som genom tiderna funnits med som den igenkännande symbolen för den 

logotype man använder på exempelvis utskick, kuvert, anslag, visitkort osv. Sonn 

anser att denna design fortfarande är mycket viktigt som en identitet för stadsteatern 

(bild5). 

 

2) Interiör 

 

Djurberg anser att scenen uppfyller kraven av samtidens teaterkonst och publik. 

Foajé och kafé är modernt anpassade. Broberg säger att stora scenen, studion, 

foajén, barscenen ser ut att kunna fungera parallellt. Teatern fungerar numera även 

för funktionshindrade och den har mycket bra bekvämlighet och trivsel. Feiff anser att 

teatern är modern i sin funktion. Bekvämlighet och trivsel är av ”högsta klass”. 

Caldenby refererar och instämmer med arkitekturhistorikern Björn Linn som 

berömmer Bergstens konstruktion av de komplexa trapphusens spiralrörelse. Men 

beklagar att den gyllengula velourklädseln i salongen ”förstördes” i ombyggnaden 

2001, under en konjunktursvacka för ”arkitekturvärdena”.69 

Fridell motiverade den nödvändiga ombyggnaden av interiören för att upprätthålla 

teaterns funktion. Scenen behövde breddas därför rev man den gamla 

sceninramningen. Promenoarerna var mycket förvrängda genom senare 

ommålningar och återställdes efter ombyggnaden i sitt ursprungliga skick både vad 

gäller färgsättning och färgmaterial. Ombyggnaden av salongen var mycket 

omfattande, men målsättningen var att salongen skulle smälta in i byggnaden, vilket 

Fridell upplevde blev lyckosam. Det ursprungliga av salongen såsom dess 

hästskoform, ljusramper, salongsdörrar och väggarnas storskaliga mönster finns kvar 

säger Fridell. Vidare säger Fridell med de kraftfulla linoleummattorna i storskaliga 

mönster gör att foajén får en tivolikänsla. Fridell samtalade, under ombyggnaden, 

med Tomas M. Larsson från Länsstyrelsen som sa att ”ska man bevara en teater så 

skall den vara funktionell”. 
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Sonn talar om att den förre verkställande direktören Gunwi Silander avsatte märkta 

investeringspengar fanns möjligheten att öka tillgängligheten. Särskilda förbättringar 

gjordes för människor med funktionsnedsättning och den äldre publiken. Den gamla 

vridscenen finns kvar med dess mekanik men har kompletterats med digitaliserad 

teknik säger Sonn. 

 

3) Övrigt om teatern. 

 

Ulrika Sonn vill beskriva stadsteatern som en modern teater i det avseendet att den 

skall vara tillgänglig för alla människor och att det finns många sätt att umgås på 

teatern. Stadsteaterns repertoar vill ta upp aktuella ämnen som människor engageras 

av och låta teatern vara ett idéforum för mänskliga värderingar. Sonn säger att folk 

strömmar till teatern året runt och som är avsedd att vara ett öppet hus inte bara för 

föreställningar utan även som en träffpunkt där plötsliga och spontana möten skall 

vara möjliga. Genom detta upplever personalen på stadsteatern att byggnaden och 

platsen lever. 
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Bild 1) Götaplatsen  
fotograf: okänd från ca 1960. Göteborgs Stadsteater övre vänster 
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Bild 2) Stadsteatern huvudfasad förslag ETT, konkav fasad 

 
Bild 3) Stadsteatern huvudfasad förslag TVÅ ”Festivas-antika romerska teatrarnas 
stil” 
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Bild 4) Slutligt förslag på huvudentré bild och nedan karyatider vid entré. Fotograf: 
okänd 

 
 
Bild 5) Huvudentré Stadsteatern Foto: författaren april 2010 
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Bild 6) Vestibul, Bild 7) Trapphus, Bild 8) Promenoar - Fotograf: okänd 
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Bild 9) Salong och Foajé Fotograf: okänd 
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Bild 10) Planritning, övre plan respektive nedre entré plan 
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Bild 11) Göteborgs Stadsteater med ”Poseidon” april 2010 foto: Författaren 
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Bild 7. Trapphus, Ur facktidskriften Byggmästaren no 32, 1934, sid 194 

Bild 8. Promenoar, Ur facktidskriften Byggmästaren no 32, 1934, sid 194 
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