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Inledning
Historiska Hus i Norr AB har av LKAB fått i uppdrag att utföra en byggnadsdokumentation av tjugo
byggnader inom kvarteren Fjällnoppan, Fjällvivan, Fjällrosen och Ullspiran på bolagsområdet i Kiruna.
Byggnaderna är av skiftande ålder och karaktär. Den äldsta byggnaden, B 47, härstammar från år
1898 och de yngsta byggnaderna, B 332-B335, från år 1959. Bland de tjugo dokumenterade
byggnaderna finns både bostadshus, garagebyggnader och byggnader som fungerat som ladugård,
klubblokal och livsmedelsbutik. Samtliga byggnader ligger inom gruvans deformationsområde, i
Gruvstadsparksområde 1 (GP1) och ska avvecklas under 2018.

Syfte

Dokumentationen har syftat till att komplettera befintligt arkivmaterial, stämma av ritningar mot
befintliga förhållanden, fotografera byggnadernas exteriör och interiör samt undersöka en eller flera
standardlägenheter med betoning på planlösning, kvarvarande detaljlösningar och i viss mån
ursprungliga och äldre färgsättningar och tapeter. Vidare har dokumentationen syftat till att
undersöka området och kortfattat sammanställa boendeutveckling, yttre miljö och ur ett etnologiskt
perspektiv; livet på området.

Fokus i uppdraget har legat på att dokumentera byggnadsmiljöns arkitektur- och byggnadstekniska
värde, beskriva byggnadsteknik och funktionsmässiga sammanhang, samt att sätta in byggnaderna i
en samhällshistorisk kontext, samt att fånga upplevelsevärden som kan knytas till platsen och
rummet. Kravlistan på vad som ska dokumenteras har utgått från Länsstyrelsen i Norrbottens läns
allmänna riktlinjer för dokumentation av bebyggelse inom den blivande Gruvstadsparken, vilken i sin
tur bestämts utifrån planerna på hur byggnaderna ska hanteras i stadsomvandlingen.

Historiska Hus har tidigare färdigställt byggnadsdokumentationer för kvarteret Ullspiran B 95, B 297,
B 536-B 548 (2013-14), Lingonstigen B 303-304 (2015-16) samt B 5, Ingenjörsvillan B 39, B 44,
Länsmansbostaden B 99, samt träbläckhornen B 51-53 (2016-17), samtliga inom Gruvstadspark 1.

Utöver de dokumentationer Historiska hus utfört inom GP1 finns byggnadsdokumentationer som
utförts av andra antikvariska konsulter. Bolagshotellet och Annexet är utfört av Arkitekt Inger Olsson
AB, och Hjalmar Lundbohmsgården, stadshuset och Järnvägsområdet (stationshuset,
Järnvägshotellet, hotell Rallaren och godsmagasinet) av Norrbottens museum.

Metod / Bakgrund

Bakgrundsmaterial i form av ritningar, arbetsbeskrivningar, hyresböcker med mera har ställts till
förfogande av LKAB och LKAB Fastigheter. Ritningar och övrig relevant information bifogade
bygglovsansökningar har erhållits av Kiruna kommuns byggnadskontor. Historiska fotografier har
erhållits av Kiruna kommuns bildarkiv. Genom jämförelse med ritningar, äldre foton och de befintliga
byggnaderna har en exteriör och interiör förändringshistorik upprättats. Dokumentering av respektive
interiör har sammanställts i en nulägesbeskrivning i form av en rumskatalog i slutet av varje
byggnadsdokumentation. Dokumentation av interiör i respektive bostadshus har styrts av tillgång på
tomma lägenheter. Många lägenheter är fortfarande uthyrda och det har därför i flera av de mindre
bostadshusen inte varit möjligt att få tillgång till mer än en lägenhet. I flera av husen är lägenheterna
identiskt utformade och renoverade med samma intervaller och på liknande sätt. Det har därför
bedömts tillräckligt med en exemplifierande lägenhet. I flerfamiljshusen B 332-B 335 valdes
lägenheter efter tillgång men också efter storlek. En enrumslägenhet och en trerumslägenhet har fått
representera de mindre lägenheterna. För exemplifierandet av de större lägenheter för tjänstemän
valdes en fyrarumslägenhet och en femrumslägenhet.
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Uthus, garagebyggnader, vegetation, mark och lekplatser har inventerats och beskrivits, samt i den
mån det har varit möjligt jämförts i förhållande till ursprungliga förhållanden. Genom litteraturstudier
och ett antal intervjuer har genomförts. Dokumentation av området har utförts med
digitalfotografering.

Arkiv- och fältarbetet har i huvudsak utförts under våren och sommaren 2017 av antikvarierna Annika
Lindberg och Lisa Berglund. Ett antal byggnader dokumenterades redan i ett tidigare projekt under
2015 men sammanställdes först under sommaren 2017. Sammanställning och rapport har i huvudsak
utförts av Lisa Berglund under sommaren 2017.

Dokumentationsmaterialet och rapporten ska finnas tillgänglig hos beställaren LKAB. Rapporten ska
dessutom arkiveras på Norrbottens museum.

2004 meddelade LKAB att den fortsatta malmbrytningen hotade att skapa markdeformationer som
riskerar att rasera bostadshusen. I ett enormt projekt omlokaliseras därför stora delar av Kiruna till
säkrare mark. Gruvans expansion och brytningen beräknas under de närmaste årtiondena ligga på en
ny nivå 1 350 meter under jord. Att staden måste flyttas beror på att malmkroppens lutning påverkar
marken ovanför i form av sprickbildning. Den succesiva stadsflytten som just påbörjats har få
motsvarigheter i världen, åtminstone i den skala som planeras.

Gruvstadsparksområde 1 (GP1) hör till de områden som först måste rivas och flyttas. Redan under
2014 inleddes dokumenteringen av bebyggelsen i området. Först ut var bostadshusen i kvarteret
Ullspiran.

Någon flyttning av de byggnader som innefattas av dokumentationen är i nuläget inte aktuellt. LKAB
har sedan några år tillbaka arbetat med att finna lämpliga ersättande boenden åt hyresgästerna på
området och utflyttning har skett kontinuerligt. Under första kvartalet 2018 ska området vara helt
utrymt och slutförandet av Gruvstadsparken ska ta vid. Tanken med Gruvstadsparken är att den ska
komma att fungera som en trygghetszon mellan gruvans industriområde och det bebyggda Kiruna.
Parken ska även underlätta känslomässigt för Kirunaborna och ge dem möjlighet till ett succesivt
farväl av det som har varit.
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Färgmarkerade byggnaderna ligger inom Gruvstadsparksområde 1 och ingår i denna rapport
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2, Historik

Boendeutveckling på området

LKAB bildades redan 1890 men det var först år 1898, då riksdagen och norska stortinget beslutade
om ny järnvägsanläggning som skulle möjliggöra utskeppning av järnmalmen, som bolaget på allvar
påbörjade anläggandet av det gruvsamhälle som år 1900 skulle bli staden Kiruna. Statsgeologen
Hjalmar Lundbohm hade av bolaget år 1898 anlitats som arbetsledare. Lundbohm gav arkitekterna
Gustaf Wickman och Per Olof Hallman i uppgift att utforma en regleringsplan över ett område som
skulle styckas upp i tomter och säljas till enskilda. Planen färdigställdes år 1900 och blev Kirunas
första stadsplan. Utöver stadsplansområdet planlades två andra områden; statens järnverksområde
längst sjön Luossajärvis östra strand och sydost om detta; bolagets mark som naturligt kom att kallas
för bolagsområdet. På bolagsområdet fanns redan en begränsad bebyggelse i form av ett antal enkla,
timrade byggnader, bland andra B 1 som räknas som Kirunas första byggnad. När Hjalmar Lundbohm
väl fått klartecken för utveckling av gruvdriften krävdes att ett stort antal arbetarbostäder och andra
för verksamheten nödvändiga byggnader snabbt kunde uppföras på bolagsområdet. Lundbohm
önskade ingalunda något hastverk. Området skulle utformas prydligt efter rådande ideal för
bolagsägda bostadsområden på bruksorter. Gustaf Wickman engagerades i arbetet med utformning
av bostäder.

Under de följande fem åren uppfördes femton bostadshus av varierande storlek och karaktär på den
del av bolagsområdet som omfattas av den här dokumentationen. Av dessa femton byggnader ingår
elva i dokumentationen. Fyra bostadshus; B 5, B 51, B 52 och B 53 har dokumenterats i ett tidigare
projekt. Merparten av byggnaderna uppfördes med timmerstomme som panelkläddes. Tre byggnader
uppfördes i tegel. På området uppfördes också ett nytt bolagskontor. Sydväst om området byggdes
en stall- och ladugårdsbyggnad med tillhörande arbetarbostäder.

Trots att LKAB uppförde nästan 300 byggnader under 1900-talets fyra första år, hann man inte
uppföra bostäder i den takt arbetskraft strömmade till orten. Kirunas befolkning växte efter
sekelskiftet snabbare än i något annat samhälle i Sverige. De tidiga åren präglades av stor
trångboddhet. Standardmodellen för arbetarlägenheter var ursprungligen tänkt att vara ett rum och
kök samt en mindre förstuga. På grund av den stora befolkningsökningen delades många av
standardlägenheterna upp i två, där köket utgjorde en lägenhet och rummet en. I en lägenhet
bestående av ett enda rum, med eller utan spis, kunde det bo en familj på åtta personer. Det var inte
ovanligt att familjerna dessutom hade en eller flera inneboenden. I takt med att staden byggdes ut,
samt på grund av en lågkonjunktur under första världskriget, minskade antalet invånare i
lägenheterna till en mer rimlig nivå.

Bostäderna på området höll, förutsatt att de användes enligt bolagets avsikter beträffande antal
invånare, relativt hög boendestandard. I arbetarbostäderna var takhöjden 3 meter, 30 cm högre än
vad dåvarande byggnadsstadga föreskrev. Kakelugn fanns i rummen och köken var utrustade med
järnspis, skåp, disk- och vedbänk. Den första standardhöjningen i bostäderna utfördes med start år
1905 då vatten- och avloppsinstallationer påbörjades. I tjänstemannabostäderna installerades kok-
och värmeström tidigt, medan arbetarbostäderna utrustades med kokström först under 1920-talet.
Installation av vattenklosetter påbörjades under 1910-talet, men många arbetarbostäder utrustades
med bekvämligheten först under 1920-talet. I vissa arbetarbostäder fick hyresgästerna till en början
nöja sig med att dela toalett med ytterligare ett hushåll.

På 1940-talet ansågs områdets bostäder omoderna och LKAB påbörjade en omfattande
modernisering som fortlöpte in på 50-talet. Enligt rådande funktionalistiska ideal skivkläddes
spegeldörrar, tak och väggar, profilerade snickerier ersattes av släta, lättstädade socklar och foder,
och ursprungliga trycken ersattes av förnicklade. I köken platsbyggdes nya inredningar, i vilka
praktiska detaljer som skärbrädor och bakbord fälldes in. Befintliga badrum renoverades och många
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nya tillkom i lägenheter där det tidigare saknats. Ofta var det mindre toaletter som byggdes om till
badrum utrustade med badkar. I de byggnader där centralt värmesystem saknats revs kakelugnarna
nu ut och ersattes av sektionsradiatorer försörjda av ett pannrum i källaren.

Exteriört ersattes ursprungliga ytterdörrar av dörrar med karosseripanel och glasruta. Flera fasader
tilläggsisolerades och försågs med ny panel. De många spröjsade fönsterbågarna byttes till moderna,
kopplade bågar utan spröjs. LKAB:s fastighetsbolag, då förkortat FAB, hade många anställda under
perioden och utförde renoveringarna i egen regi. Även tillverkning av fönster och inredning kunde
utföras av den egna personalen.

År 1949 tillkom ett bostadshus i två våningar på området. Huset som gavs beteckningen B 246,
påminde i storlek om en villa och byggnationen hade inte någon större påverkan på områdets
karaktär. Den verkliga exploateringen av området tog sin början i slutet av 1950-talet.

Efterkrigstidens högkonjunktur gjorde att folk fick det bättre ställt i Sverige men bostadsproduktionen
släpade efter och så även i Kiruna. LKAB planerade för många nya bostäder på egen mark.
Luossavaara och Triangelområdet var två av de bostadsområden som planlades av bolaget under
1950-talet. Luossavaara var det större av de två, med 700 lägenheter i blandad bebyggelse, präglad
av egnahemstankar. Också på det gamla bolagsområdet planerades det för nya bostäder. Den nya
bebyggelsen uppfördes med start år 1959 i områdets nordöstra del, med Hjalmar Lundbohmsvägen i
öster och Ingenjörsgatan i norr. På platsen hade bolagets trädgård med växthus och drivbänkar
tidigare funnits. Bebyggelsen utgjordes av fyra fyravåningshus med sammanlagt 93 lägenheter. I två
av husen byggdes mindre enrumslägenheter på bottenvåningarna medan två- och trerumslägenheter
upptog de övre våningarna. De övriga två husen utformades för tjänstemän med tre-, fyra- och
femrumslägenheter.

Trots att LKAB var pressade att snabbt producera nya bostäder tummades det inte på kvaliteten. Det
nya bostadsområdet ritades av arkitekt Folke Hederus, vars höga ambition synliggjordes i kvalitativa
byggnadsdetaljer, noggranna materialval och en trivsam gårdsmiljö. Exteriört skiljde sig de nya
bostadshusen kraftigt från områdets sekelskiftesbyggnader, både beträffande volym och material.
Trots det kunde mycket av områdets ursprungliga karaktär bibehållas, till stor del på grund av att
man inte förtätade mellan husen utan istället byggde på mark utan tidigare bostadsbebyggelse.
Vidare valde man att anpassa de nya husen efter den något kuperade terrängen genom
souterrängvåningar, något som fick stor betydelse för känslan av de ursprungliga markförhållandena.

Vid mitten av 1960-talet hade Kiruna fördubblat sin folkmängd. Övergången från brytning i dagbrott
till underjordsbrytning krävde stora nyinvesteringar som uppfodrings- och sovringsverk samt tak över
huvudet för nyanställda. Namnkunniga arkitekter som Ralph Erskine och Hakon Ahlberg anlitades.
Sydväst om området, längst med Bromsgatan uppfördes under senare delen av 60-talet kvarteret
Ullspiran. Bebyggelsen utgjordes av ett flertal trevåningshus i rött tegel ritade av Thurfjells
Arkitektkontor i Luleå. 148 nya lägenheter tillkom och bolagsområdet sjöd av liv och rörelse.

Under det tidiga 2000-talet stod det klart att markdeformationerna spred sig snabbare än man
förväntat under området. På grund av en relativt nära förestående rivning upphörde nästan allt
underhållsarbete på områdets byggnader. 2011 påbörjades första etappen av arbetet med avveckling
av området och omvandling till gruvstadspark. Under 2010-talet har hyresgäster flyttat ut i takt med
att LKAB lyckats hitta passande ersättande bostäder. Idag utgörs hyresgästerna i huvudsak av företag
involverade i stadsomvandlingen och personer som kan tänka sig korttidskontrakt.
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Kort om arkitekter och medverkande

Hjalmar Lundbohm

Hjalmar Lundbohm (1855–1926) var LKAB:s första disponent och brukar benämnas som Kirunas
grundare. Efter studier i teknisk kemi och väg- och vattenbyggnad på Chalmers Tekniska Högskola i
Göteborg under 1870-talet, tog en tjänsteresa som statsgeolog vid Sveriges Geologiska Undersökning
Lundbohm till det blivande Kiruna år 1889. Lundbohms uppgift var att undersöka de geologiska
förutsättningarna för gruvbrytning i Kiirunavaara och Luossavaara. Efter det att möjligheterna
bedömdes goda installerades Lundbohm som platschef i Kiruna 1898. I februari 1900 utsågs han till
bolagets disponent. Lundbohm engagerade sig i det mesta som rörde samhällets uppbyggnad och
kom att få stor betydelse för utformningen av bolagsområdet. När ledande ingenjörer och arkitekter
skulle anställas valde Lundbohm vänner från studietiden på Chalmers, ingenjören Bengt Lundgren och
arkitekten Gustaf Wickman. Bevarad korrespondens mellan vännerna visar att Lundbohm inte var
villig att ge dem helt fria tyglar. Lundbohm hade synpunkter på allt från enskilda byggnaders exakta
placering på området till utformning av takfall.

Bengt Lundgren

Bengt Lundgren (1857–1921) föddes i Värmland och efter studier vid Chalmers Tekniska Högskola
flyttade han på 1880-talet till Norrbotten där han tog anställning som civilingenjör. Lundgren anlände
i Kiruna år 1900 och blev snabbt disponent Lundbohms närmsta medarbetare i bolaget. Lundgren
utsågs till byggnadschef för LKAB och var inblandad i de flesta byggnationer på bolagsområdet under
1900-talets första decennium. Lundgren bosatte sig även på området tillsammans med sin fru Eva
och fem barn i en nyuppförd villa nordöst om disponentbostaden. Familjen kom att spela en stor roll i
det sociala livet på området.

Gustaf Wickman

Gustaf Wickman (1858–1916) utbildade sig vid Chalmers Tekniska Högskola samt vid Konstakademin
i Stockholm. Wickman har ofta beskrivits som 1800-talets stora bankarkitekt och har lämnat efter sig
ett stort antal bankbyggnader i Stockholm och ute i landet, bland andra Skånes enskilda bank och
Norrköpings enskilda bank. Till övriga verk hör bland andra Sturebadet och Beskowska skolan i
Stockholm. Wickman startade ett eget arkitektkontor under 1890-talet och 1899 fick han i uppdrag av
Lundbohm att rita arbetarbostäder i Kiruna. Wickmans påverkan det unga gruvsamhället kom att bli
stor. Utöver ett antal olika typer av arbetarbostäder ritade Wickman bland annat Kiruna kyrka,
uppförd 1909–1912, och Kirunas brandstation år 1909. Ur Wickmans ritningar växte en särpräglad stil
fram. Stilen har kommit att kallas för Kirunastilen och karaktäriseras av voluminösa, branta och ofta
svängda tak, små takkupor med gracilt spröjsade fönsterbågar och praktiska men elegant utförda
skärmtak ovan entréer.

Byggnadsdokumentationen innefattar tre byggnadstyper ritade av Wickman. Byggnad 8 uppfördes
1899 och var arkitektens första försök till en arbetarbostad på bolagsområdet. B 8 följdes år 1900 av
de större arbetarkasernerna B 25, B 27, B 28 och B 29. År 1901 uppfördes tre byggnader i tegel av
den byggnadsmodell som kom att kallas för Bläckhorn. Tegel bedömdes strax därefter som ett
olämpligt byggnadsmaterial i det norrbottniska klimatet och följande Bläckhorn uppfördes i trä.
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Folke Hederus

Folke Hederus (1912–2003) utbildade sig under 1940-talet på Kungliga Tekniska Högskolan och
Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och kom att arbeta på bland annat Länsarkitektkontoret i
Härnösand och Ahrbom Zimdahl Arkitektkontor. Hederus inledde sin arkitektkarriär med ett
bostadsområde i Sandvången, Landskrona. Under 50-talet hade Hederus flera uppdrag åt
Grängesbergsbolaget och LKAB, både i Kiruna och Malmberget. Uppdragen varierade mellan hela
bostadsområden till tjänstemannavillor, kontorshus och inredningar. Under sin yrkesbana hann
Hederus även rita ett antal bankbyggnader och villor, bland andra Jönköpings läns sparbank och
Povel Ramels villa på Lidingö i Stockholm.

Folke Hederus satte under 50-talet sin prägel på området genom ombyggnationen av Wickmans
arbetarkaserner B 25 och B 27-B 29 och gestaltningen av radhusen vid Lingonstigen, men framför allt
genom utformningen av bostadsområdet på Gruvfogdegatan år 1959 (B 332-B 335). Hederus ritade
även den tillbyggnad till bolagskontoret som senare blev Bolagshotellets annex. Hederus material och
kompletta verksförteckning finns i Arkitekturmuseets arkiv.

Radhus för tjänstemän B 303, kv. Tätörten 4, och B 304, kv. Vallmon 1 vid Lingonstigen i Kiruna ritades av Folke
Hederus. De revs under 2017.
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Uppförande
B 8 var arkitekten Gustaf Wickmans första försök till en välfungerande arbetarbostad i Kiruna.
Byggnadsarbetet påbörjades hösten 1899 och leddes av LKAB:s byggnadsförman Östlund. Huset stod
färdigt under vårvintern 1900.

Byggnaden uppfördes på nuvarande Bromsgatan, med utsikt över myrmarken i sydväst. Som i
flera andra fall med bolagets allra tidigaste byggnader kom B 8 inte att användas som
arbetarbostad. I det unga gruvsamhället var det viktigt att få basala samhällsfunktioner på
plats. Dessa skulle givetvis ligga i nära anslutning till bolagskontoret och disponentbostaden. Av
den anledningen kom till exempel ett par av de tänkta arbetarbostäderna av modellen
”Svedbergshus” att istället inhysa Generalpoststyrelsen och Telegrafverket. När B 8 stod klar
hade Bolagshotellet ännu inte färdigställts och ett stort behov av rum för resande fanns.
Dessutom saknades det en matservering för LKAB:s ogifta tjänstemän på området. Så strax
efter uppförandet anordnades en servering i B 8:s bottenvåningen medan övervåningen
uppläts som bostad åt tjänstemän och resande. Under hösten 1901 inreddes bottenvåningen
till laboratorium för analyser av järnmalm.

Tanken var ursprungligen att ytterligare ett hus likt B 8 skulle uppföras på bolagsområdet
under våren 1900 men byggnadens konstruktion visade sig vara tidskrävande och
byggnationen hade blivit dyrare än beräknat. Därmed blev B 8 den enda byggnaden i sitt slag.

B 8 strax efter uppförandet år 1900. I förgrunden skymtar arbetarbostaden B 5. Foto: Kiruna kommuns
bildarkiv.
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Förteckning ritningar

Typ År Övrigt
Planritning, bottenplan och 1 tr
upp

1922 Ändring av gamla laboratoriet
till Förmansklubb. Godkänd av
BN april 1922. Ritning nr:
310920

Fasadritning, fasad mot söder,
fasad mot väster. Detaljritning
för bröstning i festsal

1922 Ändring av gamla laboratoriet
till Förmansklubb. Ritning nr:
310919

Fasadritning, fasad mot norr,
fasad mot väster

1926 Ändring och tillbyggnad av
Förmansklubben. Godkänd av
byggnadsnämnden december
1927. Ritning nr: 310921

Relationsritning, bottenplan 1935 Klubbhus vid LKAB i Kiruna.
Ritning nr: 310922

Relationsritning, 1 tr upp 1935 Klubbhus vid LKAB i Kiruna.
Ritning nr: 310923

Planritning, badrum 1935 Förslag till inredning av
badrum. Godkänd av
byggnadsnämnden november
1935.

Relationsritning, sektion 1940 Ritning nr: 310924
Relationsritning, fasad mot
söder

1940 Ritning nr: 310928

Relationsritning, fasad mot
norr

1940 Ritning nr: 310929. Justerad i
januari 1947.

Relationsritning, fasad mot
öster

1940 Ritning nr: 310930. Justerad i
januari 1947.

Relationsritning, fasad mot
väster

1940 Ritning nr: 310931. Justerad i
januari 1947.

Planritning, bottenplan 1947 Förmansklubbens ombyggnad.
Ritning nr: 310925

Relationsritning, norra fasaden 1947 Godkänd av byggnadsnämnden
september 1947.

Planritning, bottenplan 1949 Förmansklubbens ombyggnad.
Detaljanvisning för
dubbelfönster i klubbrum,
festsal, kapprum och kök.
Ritning nr: 310926

Sektionsritning 1947 Ritning nr: 310927. Signerad
Rune Landström.

Planritning, bottenplan 1954 Ritning nr: 411079
Fasad-, plan- och
situationsritning

1966 Ritning nr: 217115

Fasad- och planritning samt
situationsplan

1971 Förslag till ombyggnad.
Konstruktör PE. Lindström.
Ventilationsanläggning. Ritning
nr: 223771

Utrymningsplan, vån. 1 2000 Ritning nr: 1029860
Utrymningsplan, vån. 2 2000 Ritning nr: 1029861
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Stomme, konstruktion och material

Mark Pinnmo på berg

Grund Huggen naturstensockel.

Senare tillbyggnader på gjuten betonggrund

Stomme Liggtimmer

Trapphus av entums fasspontbräder

Fasadbeklädnad Liggande fasspontpanel, målad i ockragult,
ca S 2020-Y10R. Akrylatfärg på oljefärg

Yttertrappor Två yttertrappor med broplan och två steg, trä.
Sidoräcke i rödbrunlaserat trä. Södra entrén är
handikappanpassad med stålramp och räcken i
aluminium

Fönster Tvåluftsfönster med utåtgående kopplade
fönsterbågar, vitmålade. Ovala fönster med
spröjsad separat ytter- och innerbåge.
Spröjsade lunettfönster med enkelbåge. Små
kvadratiska fönster i lanternin. Spröjsade
enkelbågar, fyra rutor

Ytterdörrar Två ytterdörrar, fabrikslackerade vita. Runt
fönster med löstagbart krysspröjs. Trycke i
mässing

Yttertak Bandtäckt, falsad plåt, fabriksbehandlad svart.

Skärmtak ovan entréer med bandtäckt falsad
plåt, fabriksbehandlad svart. Ursprunglig
dekorativt utformad konsolkonstruktion, målad i
fasadkulör

Skorsten Plåtinklädd mittcentrerad skorsten

Avvattning Hängrännor och stuprör med runda böjar.
Fabriksmålade vita

Ventilation Självdrag

Uppvärmning Fjärrvärme. Radiatorer i huvudsak placerade
under fönstren. Kompletteras av öppen spis
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Exteriör, utvändiga förändringar och renoveringar

Ursprunglig utformning
B 8 uppfördes i liggtimmer i två fulla våningar samt en vältilltagen vindsvåning. Byggnaden
utformades närmast kvadratiskt. Taket var brutet och papptäckt. Tak och fasad möttes i en
bred, profilerad takgesims. Gavlarna försågs med fyra korspostfönster, där mindre spröjsade
fönsterbågar placerades i de övre lufterna. Mellan dessa placerades två mindre, smala
enluftsfönster, varav det övre var högre än det i bottenvåningen. I gavelspetsarna sattes ett
spröjsat lunettfönster. B 8 byggdes med fyra separata entréer förlagda till vardera sida om två
utanpåliggande trapphus, ställda på byggnadens långsidor. Byggnaden fick därmed ingen tydlig
fram- och baksida. För att underlätta anslutningen till huskroppen byggdes trapphusen med
entums ohyvlade fasspontbräder. Från vindsvåningen och ut över trapphusets takfall sköt en
lanternin ut. Lanterninen var rundad till formen och mot tak försedd med ett fönsterband med
små spröjsade fönsterbågar. Entréerna utgjordes av spegeldörrar med småspröjsade överljus
och skyddades av nätta skärmtak vilandes på dekorativt utformade konsoler. Ovan skärmtaket
prydde ett vertikalt placerat ovalt oxöga trapphusfasaden. B 8 stod under de första åren utan
fasadpanel. Timmerstommen var rödfärgad och fönsterbågarna var målade i en mörk kulör,
möjligtvis bruna eller rödbruna. Foder och övriga snickeridetaljer var målade i en något ljusare
kulör än fönsterbågarna. En undersökning av färglagren på de ursprungliga konsolerna till
skärmtaken visade en grönbrun bottenkulör, ca S 5010-Y10R. Troligtvis var detta
originalkulören på foder och övriga snickeridetaljer. En undersökning av fasadpanelen visade
att B 8:s fasader sannolikt var faluröda en period efter det att timmestommen panelklätts.

Lanterninernas fyr- eller tornliknande utseende och detaljer som de ovala oxögonen resulterade
i en byggnad med ett särpräglat uttryck. B 8 skiljde sig från den omgivande, relativt enkelt
utformade bebyggelsen också genom höjden. B 8 blev bolagsområdets första tvåvåningshus.
Det blir i detaljerna tydligt att Gustaf Wickman önskade skapa ett estetiskt tilltalande hus, såväl
som en väl fungerande arbetarbostad. Byggnaden uppvisar tydliga drag av den
nationalromantik Wickman senare skulle bli ledande inom.

Fotografi från 1902. Foto: Kiruna kommuns bildarkiv.
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Ombyggnation till förmansklubb
I början av 1920-talet uppfördes ett nytt laboratorium sydväst om B 8. När laboratoriet flyttat ut
byggdes B 8 om till LKAB:s förmansklubb. Ombyggnationen innebar att byggnaden till viss del
förlorade sin karaktäristiska form. Prägeln av arbetarbostad blev mindre tydlig genom låga
paviljongliknande tillbyggnader mot söder och norr. Entrén i nordväst och nordöst byggdes in,
ytterdörrarna togs bort och en tydligare fram- och baksida skapades då endast entréerna mot gatan i
söder fanns kvar. Paviljongerna anpassades efter huvudbyggnaden och försågs med korspostfönster
lika övriga. Enligt ritningar ska en balkong planerats ovan den södra tillbyggnaden. Troligtvis täcktes
paviljongernas tak med plåt. Vid något tillfälle byttes också huvudbyggnadens taktäckning från papp
till plåt. Fönstren i den övre våningen på huvudbyggnaden försågs med spetsbågiga överstycken.
Sannolikt fick B 8 en ny färgsättning i samband med ombyggnationen till förmansklubb. Panelen
målades i en ljus kulör medan foder och listverk målades i en ytterligare lite ljusare. Enligt en
färgundersökning av panelen ska fasaderna först målats grågröna innan de slutligen målades i en gul
kulör mer lika dagens ljust ockragula.

Ett odaterat fotografi över bolagsområdet sett från myrmarken i väst. Den stora byggnaden i förgrunden är det
laboratorium som uppfördes för att ersätta B 8. Troligtvis är bilden tagen under 1920- eller 1930-talet. B 8:s ljusa
fasad skymtar bakom laboratoriet.

T v: Södra fasaden, 1922. Tillbyggnad med balkong tillkommer. T h: Västra fasaden, 1922. Södra tillbyggnadens
västra gavel.



14

T v: Norra fasaden, 1926. Entréerna har byggts in och ytterdörrar har tagits bort. T h: Västra fasaden.

1940- och 1950-talens modernisering
Under 1940-talet byggdes den norra tillbyggnaden ut mot väster och öster i liv med trapphusen.
Större sammanhängande fasadytor skapades och det var möjligt att bygga en bredare och mer tydlig
huvudentré på den östra fasaden. Entrén utformades med en dubbelsidig trappa omgärdad av vad
som förmodligen var ett järnräcke. Dörren utgjordes av en pardörr som omgavs av breda foder och
ett spetsigt skärmtak som gav entrén ett tempelgavelliknande utseende.

T v: Norra fasaden, 1940. Tillbyggnaden i norr byggdes ut i liv med trapptornen. T h: Östra fasaden, 1940. Entré
tillkommer.

T v: Södra fasaden, 1940. Balkongen från 20-talet har försvunnit medan ett fönster har tillkommit i övervåningens mitt.
T h: Västra fasaden, 1940.



15

Under 1950-talet ersattes korspostfönstren av tvåluftsfönster. De spröjsade fönsterbågarna byttes
mot moderna, kopplade bågar. Under följande år försvann också de små höga fönstren i mitten på
den norra gaveln. Fönstren hade tidigare fungerat som ljusinsläpp i köken på övervåningen. När
köken togs bort och väggar flyttades, passade det bättre med ett stort fönster lika övriga. Även det
smala garderobsfönstret i övervåningen på den södra gaveln ersattes av ett fullstort fönster.

Sentida förändringar
Vid någon tidpunkt sattes den östra entrén igen och trappan med räcke revs. Under 1980- eller 90-
talen ersattes ytterdörrarna av fabriksbehandlade och isolerade moderna dörrar. Det är sannolikt att
dörrarna byttes ut redan vid ett tidigare tillfälle, troligtvis under 40- eller 50-tal, och att de nuvarande
dörrarna är de tredje i ordningen. Under senare år har den sydöstra entrén handikappanpassats med
en ramp och räcke i aluminium. Avvattningssystemet med de ursprungliga skarpa vinklarna är utbytt
mot ett fabriksbehandlat system med runda böjar. Taket som ursprungligen var skivtäckt är idag
dubbelfalsat och bandtäckt.

Östra och norra fasaden, 2015. Rött: Tillbyggnad 1922 alternativt 1926. Blått: Tillbyggnad
utbyggd efter ritning godkänd 1947.

Södra fasaden, 2015. Rött: Tillbyggnad efter ritning daterad 1922. Lila: Fönsterbågar från 1950-
talet. Grönt: Ytterdörr och räcke från 1980- eller 1990-talet.
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Norra och västra fasaden, 2015. Grönt: Avvattningssystem från 1980- eller 1990-talet.

Södra och östra fasaden, 2015. Rött: Fönsteröverstycken från ombyggnationen till förmansklubb
1922. Grönt: Ytterdörr och ramp från 1980- eller 1990-talet. Blått: Entré efter ritning godkänd 1947
är idag igensatt.
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Planlösningar, interiöra förändringar och renoveringar
B 8:s planlösning utformades ursprungligen med fyra arbetarfamiljer i åtanke. Varje familj skulle ha
varsitt rum och kök samt en förstuga i trapphuset. Lägenheterna låg alla samlade runt byggnadens
enda mittcentrerade murstock. Förvaringsutrymmen anordnades mot skiljeväggen mellan
lägenheterna. Den oinredda vindsvåningen användes förmodligen för förvaring.

I samband med att Förmansklubben flyttade in i lokalerna genomfördes ett större interiört
förändringsarbete i B 8. Klubbverksamheten krävde större utrymmen och bottenvåningen byggdes ut.
I bottenvåningens södra del togs lägenheternas skiljevägg bort och ett stort öppet rum skapades.
Genom den paviljongliknande tillbyggnad längst den östra fasaden blev rummet ännu större. En
bröstpanel med fyllningar sattes på väggarna i det som kom att fungera som festsal/klubbrum.

En planritning daterad 1922 ger en fingervisning om hur byggnadens planlösning såg ut innan ombyggnationen till
förmansklubb. Borttagna ursprungliga väggar är streckade. Ändringar har markerats med rött, t ex tillbyggnaden på
bottenvåningen.

En liknande utbyggnad av bottenvåningens norra del gjordes också under 1920-talet. Huruvida den
genomfördes i samband med tillbyggnaden mot söder eller vid ett senare tillfälle är inte möjligt att
avgöra. Planritningar daterade 1922 visar en tillbyggnad mot norr, där det tidigare västra köket
öppnats upp mot den nya delen för att möjliggöra ett större läsrum. Det östra köket och en mindre
del av tillbyggnaden ombyggdes till hall- och kapprum. Fasadritningarna daterade 1922 visar
emellertid bara den södra tillbyggnaden. Den norra tillbyggnaden finns utritad på en fasadritning för
ändring och tillbyggnad 1926. Möjligtvis var det då den norra tillbyggnaden tillkom.

Vid ombyggnationen till förmansklubb blev ett nytt kök i bottenvåningen nödvändigt, då de tidigare
köken hade byggts om och fått nya funktioner. Den öppna farstukvisten med skärmtak i nordväst
byggdes in och ett mycket litet kök kunde inredas i det västra trapphuset. Mellan kök och läsrum
byggdes ett serveringsrum. I det östra trapphuset inreddes en toalett under trappan. I den övre
våningen gjordes inga större förändringar i planlösningen. Den östra lägenheten byggdes om till
klubbrum. En större öppning mellan kök och rum togs upp och ett litet kaffekök anordnades i det
ursprungliga köket. En toalett byggdes i trapphallen. I den västra lägenheten gjordes enligt
ritningarna inga förändringar. Möjligtvis hyrdes lägenheten ut som bostad eller användes som
övernattningslägenhet för inresande gäster.
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T v: Bottenvåning 1922. T h: Övervåning 1922. Ritning till ändring av gamla laboratoriet till förmansklubb.

Ritning till bröstpanel och fönstersättning i den nya tillbyggnaden, daterad 1922.

Den nya festsalen med tillbyggnad i genomskärning 1922. Till vänster en kakelugn som under
slutet av 40-talet byttes ut mot en öppen spis.
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Under 1930-talet byggdes toaletten på den övre våningen om till ett badrum med badkar. En
dörröppning togs upp mellan kök och rum i den västra lägenheten. Läsrummet i bottenvåningen
kallades nu för bibliotek och var inrett med ett flertal små kvadratiska bord. Det stora klubbrummet
var möblerat med ett långbord mot tillbyggnadens södra vägg. Mot långbordet stod fyra mindre bord
med kortändorna in mot rummet.

T v: Bottenvåning 1935. T h: Övre våning 1935.

Nästa ombyggnation skedde i slutet av 1940-talet. Tillbyggnaden i norr byggdes ut åt väster och öster
så att dess gavlar livade med trapphusen. Därigenom kunde ett större kök inredas i bottenvåningens
nordvästra hörn. Serveringsgången som legat väster om köket flyttades söder om köket. Väggar
flyttades i biblioteket och ett större klubbrum skapades i dess ställe. I bottenvåningens nordöstra del
inreddes ett kapprum med fasta hängare med hyllor. Längst den östra fasaden byggdes en ny entré
och ett vindfång tillkom. I festsalen installerades en ny öppen spis, rundad till formen. Två pardörrar
in till festsalen tillkom. Dörrarna var delvis glasade med åtta spröjsindelade rutor. Under 50-talet
ersattes de ursprungliga spröjsade korspostfönstren ut mot tvåluftsfönster med kopplade bågar.

T v: Bottenvåningen. Ritning till
Ombyggnad daterad 1947.
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Ritning för bottenvåning med anvisning för nya fönster, 1949.

T v: Bottenvåning. T h: Övre våning. En utrymningsplan från år 2000 visar nu befintlig planlösning.

Dagens bottenvåning skiljer sig beträffande planlösning inte nämnvärt från 1940-talets. Ytterligare en
WC har tillkommit i det tidigare stolförrådet i bottenvåningens nordöstra hörn. Den västra trappan till
övervåningen har vid något tillfälle tagits bort. I den övre våningen har mer genomgripande
förändringsarbeten genomförts under senare årtionden. Ett stort öppet konferensrum har inretts i
söder. I den norra delen har den tidigare skiljeväggen flyttats ett par meter öster ut och en dörr har
tagits upp mellan rummen. Köket som tidigare låg i det västra rummet mot skiljeväggen har rivits och
ersatts av ett pentry i våningens nordvästra hörn.

Ytskikt och snickerier är genomgående utbytta i omgångar. Tidigare profilerade socklar och foder har
ersatts av smalare, enkla modeller, troligtvis i samband med 40-talets ombyggnation. Plastmattor
täcker de ursprungliga golven och skivmaterial har skruvats i tak och på väggar.
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Ursprungliga och kulturhistoriskt värdefulla detaljer
Bygganden är exteriört och interiört förändrad men saknar inte ursprunglig karaktär eller
kulturhistoriskt värdefulla detaljer. Flera ursprungliga och äldre interiöra snickeridetaljer som
nedmonterats genom åren finns bevarade på vinden.

Festsalen är till stor del präglad av ombyggnationen på 1940- och 1950-talen. Den rundade öppna spisen,
ekparketten och de spröjsade pardörrarna utgör fina detaljer som tillsammans bildar en relativt välbehållen
interiör från 1900-talets mitt.

T v: Dörrkarm mot vinden med äldre turkosa färgskikt. T h: Troligtvis ursprunglig pärlspont i vindstrappan. Det
blå/turkosa färgen härstammar troligtvis från 1920-eller 30-talet.
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Ursprungliga dörrfoder förvaras på vinden.

Ursprunglig sockel.

Kröningslist till den bröstpanel som tidigare satt i festsalen. Bröstningen tillkom i samband med
ombyggnationen till förmansklubb på 1920-talet.
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Ursprungliga fönster i lanterninen.

T v: Lanternin med gesims och småspröjsade fönsterbågar. T h: Trapphusens ovala oxögon.
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T v: Den breda och rikt profilerade takgesimsen känns igen från foton från tillkomsttiden.

Entréernas skärmtak med ursprunglig konsolkonstruktion.
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Uthus
Öster om B 8 finns ett tillhörande uthus som idag används som förråd. Uthuset är uppställt på plintar
och färgsatt lika B 8 med ljus ockragul lockläktpanel och vita snickeridetaljer. Sadeltaket är papptäckt
med vertikal läggning och har en svart fabrikslackad hängränna mot väster. Två dörrar med
karosseripanel och fönster är placerade på den västra fasaden. Numera är fönstren övertäckta och
vitmålade som dörren. Uthuset har öppna broar med tre plansteg med vardera tre brädor. Det sitter
liggande tvåluftsfönster på förrådets kortsidor.

Foto juni 2017.

Foto 2017-06-14
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Garagebyggnader och P-platser
Norr om B 8 finns en garagelänga med pulpettak och sex brunfärgade takskjutportar. Garaget har
sannolikt använts av boende i B 5 och B 10. Förmansklubbens besökare har troligtvis parkerat på den
asfalterade ytan öst om byggnaden eller på den grusade parkeringen där bolagskontoret tidigare stod
nordväst om B 5.

Garaget norr om B 8, juni 2017.

Utemiljö och växter
Tomten kring B 8 är liten och saknar trädgårdskaraktär. Byggnaden omges i söder, väster och norr av
ett par meter klippt gräsmatta på plan mark. På västra och norra sidan står välvuxna björkar
grupperade. En tvillingbjörk och en enstammig björk står intill ett runt brunnslock i järn. Öster och
väster om byggnaden finns två asfalterade uppfarter. Den västra uppfarten var tidigare en del av
Gruvfogdegatan. I öster mellan B8 och B48 står en dunge rönn och tre enstaka björkar.
Uppfarten är bredare än den östra och kantas i norr av garagelängan. Utfarterna förenas öster om B
8 i en gårdsplansliknande yta. Norr om planen står B 10.

Väster om byggnaden är tomten kilformad. Kilformen kan härledas till den tidigare dragningen av
Gruvfogdegatan i stadsplanen från 1915.
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Inför flytt eller rivning
B 8:s karaktäristiska form med de två trapptornen med lanterniner samt oxögon och lunettfönster är
ursprungliga för byggnadstiden 1899 och utgör mycket viktiga bärare av byggnadens kulturhistoriska
värde. Dessa delar är självklara element som inte får förvanskas i samband med en flytt och
återuppställning på ny plats. Till andra kvaliteter som är viktiga för det kulturhistoriska värdet hör de
interiöra detaljer som tydligt vittnar om Förmansklubbens långa historia i byggnaden:
bottenvåningens planlösning med den stora festsalen med den öppna spisen och den slutna
köksdelen med serveringsrum. Vid en eventuell flytt kan relativt enkla åtgärder stärka byggnadens
kulturhistoriska värde, exempelvis utbyte av dagens moderna ytterdörrar till spegeldörrar lika de
ursprungliga. Vidare bör akrylatfärgen tas bort från fasad och övriga exteriöra byggnadsdetaljer och
ersättas av traditionell linoljefärg. Färgsättningen bör justeras för att bättre stämma överens med
antingen ursprunglig färgsättning eller 1920-talets färgsättning.

Vid invändig restaurering bör framtagning av äldre ytskikt såsom trägolv, spegeldörrar och
pärlspontpaneler eftersträvas och tapeter liksom färgsättning bör väljas utifrån vad som framkommer
vid en närmare undersökning av ytorna under dagens inklädnader. Vid möjlighet till återgång mot
sekelskiftets utseende väljs tidsenliga kulörer för det tidiga 1900-talet. Äldre snickerier som förvaras
på vinden bör återmonteras och kompletteras med nytillverkade med de äldre som förlaga. Om detta
inte är möjligt rekommenderas att medvetna val av tapeter och kulörer görs utifrån den befintliga
1940- 50-talskaraktären, som finns på merparten av garderobssnickerier, trycken, fönster etc. Vid ett
bevarande av skivklädnader från seklets mitt väljs tapeter och kulörer utifrån vad som var populärt
under 1940- eller 1950-talen. Antikvariskt sakkunnig bör medverka vid själva flytten, men också
rådfrågas inför såväl en utvändig som invändig renovering.

Vid rivning bör alla äldre snickerier som förvaras på vinden tillvaratas för återanvändning på annan
plats. Likaså äldre fönsterbågar i trapptorn och lanternin samt pardörrar mot festsal.
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Rumskatalog

B 8 FÖRMANSKLUBBEN. FEBRUARI 2016

RUM 1
Hall/ Kapprum Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder

8826-8834
sGolv Plastmatta, beige

melerad
Sockel Enkel vit, std. mm
Tröskel Övergångslister,

mässing
Vägg Glasfiberväv Rollat, ljusgrå
Tak Skivor med fasad

kant
Rollat, vitt

Taklist Hålkäl Vit
Fönster Mittpost Penselstrukna,

vitt
Fönsterfoder Saknas
Dörrar Modern spegel

swedoor
Fabrikslackerade,
vita

Inredning Kapphyllor i bok
med klädstång
och skohyllor.

Sidor i
skivmaterial

Fabrikslackerade,
vita

4

3

1

5

6

7

2a

2b
101102103

104
105
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RUM 2a
WC Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bild 8835

Golv Plastmatta, beige
Sockel Uppvikt

plastmatta
Vägg Glasfiber på skiva Rollat, ljust

blågrått
Tak Skivmaterial Rollat, vitt
Taklist Hålkäl Vit
Inredning Kakel 15x15 över

tvättställ.
Klotarmatur i tak.
Vägghängd
radiator.
Tallriksventil i tak.
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RUM 2b
WC Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 8836-

8837

Golv Plastmatta, beige.
Sockel Plastmatta

uppvikt på vägg.
Vägg Glasfiberväv på

skivmaterial.
Rollat, vitt.

Fönster Tvåluftsfönster
med mittpost.

Penselstruket,
vitt.

Vattrat glas.

Tak Skivor med fasad
skarv.

Rollat, vitt.

Taklist Hålkälslist. Vit.
Övrigt 15×15 cm vitt

kakel bakom
handfat ned till
golv. Tallriksventil
i tak. Skiljevägg i
laminat mot WC-
stol, monterad i
aluminiumram.
Radiator under
fönster.
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RUM 3
Klubbrum Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 8838-

8839
Golv Plastmatta,

brunmelerad
Sockel Slät, 70 mm Vit
Vägg Skivmaterial,

glasfiberväv
Rollat,
S 1510-G80Y

Dörr Se anslutande
rum

Fönster 4 st
tvåluftsfönster
med mittpost.

Penselstrukna
vita

Valsat glas.
Excenterhakar.
Fönsterfoder saknas.

Tak Skivor med fasad
skarv.

Rollat, vitt.

Taklist Hålkälslist. Vit
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RUM 4
Festsal Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning

Bilder 8840-
8844

Golv Mönsterlagd
laminatparkett.
Bredd: 190 mm.

Ljus ek.

Sockel Profilerad, höjd:
170 mm.

Penselstruken, vit Troligtvis ursprunglig för
tillbyggnaden (1920-tal).

Vägg Tapet på
skivmaterial.

Schablonimitation,
blomornamentik i
rombform. Klara
kulörer i gult,
grönt, blått och
rött.

Tapet ”Gästgivars” från
Duros kollektion
Gammalsvenska.

Dörrar 2 st delvis glasade
pardörrar.
Spröjsad ruta med
8 mindre glas.
Speglar nedtill.

Penselstrukna
vita.

Munblåst glas. Grå kulör i
botten, troligtvis 1940-
tal. Förnicklade trycken.

Fönster 6 st
tvåluftsfönster
med mittpost.

Penselstrukna
vita.

Utåtgående bågar med
excenterhakar.

Tak Skivmaterial med
fasad skarv.

Rollat vitt. Äldre tillluftsdon i takets
mitt.

Taklist Hålkälslist. Vit.
Inredning Murad halvrund

öppen spis.
Kolonnmodell brun
kalksten nisch ovanför
kalkstenen Gnistgaller i
metall Klinker ytan
utanför spisen 10x20 cm.
1940-tal.

Övrigt Modernt
ventilationssystem i
byggnaden generellt,
kanaler synliga i många
rum.
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RUM 5
Kök Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning

Bilder 8845-
8846

Golv Plastmatta Brunbeige
Sockel Trä, 70 mm. Vit.
Vägg Skivor med fasad

skarv. Kaklat ovan
bänkytor. Vitt
kakel 15×15 cm.

Rollat, vitt.

Fönster 2 st
tvåluftsfönster
med mittpost.

Penselstrukna
vita.

Grå kulör i botten.

Tak Skivor med fasad
skarv.

Rollat vitt.

Taklist Profilerad plattlist. Vit.
Inredning Över- och

underskåp mot
två väggar.
Mindre skåp mot
tak. Luckor i
laminat. Enkla
stålhandtag.
Rostfria
diskbänkar. Övrig
bänkyta i vit
laminat. Stor
diskmaskin
avsedd för
restaurangkök,
rostfritt.

Fabriksbehandlat
vitt.
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RUM 6
Serveringsrum Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning

Bilder 8847-
8848

Golv Plastmatta. Brunbeige.
Sockel Trä, 70 mm. Vit.
Vägg Skivor med fasad

skarv.
Rollat, vitt.

Dörrar 2 st svängdörrar
mot klubbrum,
ramkonstruktion
med en infälld
ruta i varje.
Sparkplåtar i
rostfritt.

Dörr mot passage,
massiv spegeldörr
klädd med
masonite.

Dörr mot
aggregat, slät,
lätt.

Ytterdörr. Modern,
isolerad.

Vit, tidigare grå.

Vit

Vit

Frästa profilerade spår,
runt fönster med
spröjs.

Tak Skivmaterial. Rollat, vitt Lägre takhöjd i passage
utanför aggregatrum.

Taklist Hålkälslist. Vit
Inredning Skåp i laminat

mot två väggar.
Vitlackade
handtag och
knoppar. Diskbänk
i rostfritt samt vita
laminatbänkskivor.
Fullstor vit
kyl/frys.

Fabriksbehandlat,
vitt

Övrigt Elcentral på vägg
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RUM 7
Trapp till övre
våning

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder
8849-
8850

Golv Plastmatta lika
övriga.

Brunbeige

Sockel Släta, 70 mm. Vit
Vägg Dubbel

fasspontpanel, 75
mm.

Rollad, vit.

Dörr Dörr mot rum,
slät.

Vit

Dörrfoder Släta, 70 mm. Penselstrukna
vita.

Tröskel Ek Lackad.
Fönster Enluftsfönster.

Kopplad båge.
Penselstrukna
vita.

Fönsterfoder Släta, 70 mm. Penselstrukna
vita.

Tak Släta skivor och
fasspontpanel likt
vägg.

Rollat vitt.

Övrigt Räcke mot trappa,
fasspontat likt
vägg. 83 cm högt.
Ledstång av trä,
rundad.
Förnicklade fästen

Plansteg med
plastmatta och
trappnosar i ek.
Penselstrukna
sättsteg, målade
likt övriga ytor.

Målat vitt likt
vägg.

Penselstruken
svart.
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RUM 101
Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 8851-

8852
Golv Plastmatta lika

övriga.
Brunbeige.

Sockel Lika övriga.
Vägg Tapetserat på

skiva.
Smalrandig gul
tapet med bård
i grönt mönster.

Dörrar Dörr mot trapp,
se trapp.

Dörr mot Rum 2,
slätt, lätt.

Vit

Vit.

Smyginklädnad, smala
lister, nödutgång

1960-tal. Rummets
samtliga dörr- och
fönsterfoder är smala,
45 mm.

Fönster Två
tvåluftsfönster lika
övriga.

Penselstrukna
vita.

Tak Skivmaterial Rollat vitt.
Taklist Vinklad skugglist Vit.
Övrigt Modern kornisch

vid alla fönster.
Radiatorer under
fönster.

Vit
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RUM 102
Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 8853-

8854

Se Rum 101 i alla avseenden.
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RUM 103
Pentry Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bild 8855

Golv Plastmatta lika
övrig.

Brunbeige.

Sockel Trä, slät, 70 mm. Penselstruken
vit.

Vägg Skivmaterial.

Kakel ovan
bänkyta i tre
rader.

Rollat vitt.

Grönblått. Vit
fog.

Tak Skivmaterial. Rollat vitt.
Taklist Vinklad skugglist Vit
Inredning Modern trinettkök

med över- och
underskåp i
laminat. Rostfri
diskbänk med ho.
Infälld spis med
två plattor. Litet
kylskåp under
spis. Underskåp
med fem lådor
och infälld
skärbräda.
Överskåp med
fyra luckor, varav
de övre är
mindre. Rostfria
enkla handtag.

Fabriksbehandlat
vitt.



44

RUM 104
Konferensrum Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 8856-

8857

Golv Plastmatta lika
övrig.

Sockel Trä, slät, 70 mm. Vit.
Vägg Skivmaterial,

tapet.
Ljust gulbeige
med
rombmönster.

Fönster Två
tvåluftsfönster lika
övriga.

Tak Skivor. Rollat vitt.
Taklist Lika övriga. Vit.
Övrigt Murstock skjuter

ut i rummet,
intapetserad.
Kornischer lika
övriga.
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RUM 105
WC Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 8858-

8859

Golv Platsmatta Ljust beigerosa.
Sockel Matta uppvikt på

vägg.
Vägg Skivor klädda med

glasfiberväv.
Rollat vitt.

Fönster Spröjsat oxöga
med separata
bågar.

Penselstruket
vitt.

Höjd 92 cm, bredd 57
cm. Planglas.

Dörr Modern
spegeldörr,
Swedoor.

Fabriksbehandlad
vit.

Tak Skivor med fasade
skarvar.

Rollat vitt.

Taklist Lika övriga. Vit.
Inredning WC-stol och

handfat i vitt
porslin.
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KALLVIND Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 9022-
9046, 9048-
9076, 5018-
5042, 5027-
5039

Golv Brädgolv, bredd
12,5 cm.

Obehandlat.

Trappa Plan- och sättsteg
i trä.

Obehandlat.

Vägg Nedre del av
trapphus klädd
med pärlspont.
Bredd 8 cm.

Timrade
ytterväggar,
bredd ca 20 cm.

Väggar i
lanterniner,
spontade, bredd
ca 11 cm.

Penselstruken,
turkos.

Obehandlade.

Obehandlade.

Fönster Fönster i
lanterniner.
Spröjsade
enkelbågar, fyra
rutor.

Lunettfönster i
gavelrösten.
Spröjsade
enkelbågar.
Excenterhakar.

De flesta
obehandlade,
någon båge är
täckmålad vit.

Flertalet ursprungliga
bågar. Ursprungliga
fönsterhakar.

Ursprungliga bågar.
Senare tillkomna
fönsterhakar.

Tak Spontad panel. Obehandlad. Bredd 11,5 cm. Mot
mitten 24 cm.

Övrigt Kraftig, centralt
placerad
murstock.

Slammad, vit.
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Uppförande

I mars 1900 köpte LKAB en tolvknutad 8-rums timmerbyggnad från Selets järnbruk i Luleå. Säljaren
hade till en början begärt 3500 kronor för huset. Efter förhandlingar blev slutsumman 2000 kronor.
Den av bolaget flitigt anlitade byggmästaren Knut Harling skickades till Luleå för att leda
nedmonteringen av byggnaden. Väl uppmärkt och nedplockad fraktades byggnaden till Kiruna via
järnvägen. Byggnaden som kom att få beteckningen B 10, uppfördes under våren och sommaren
1900 på en öst-västligt orienterad, huggen stensockel, strax norr om Gustaf Wickmans B 8. B 10 hade
inköpts för att fungera som tjänstemannabostad. I augusti stod huset färdigt för inflyttning. De första
hyresgäster var länsman C.A. Olsson, överfogde J.A. Andersson, schaktmästare J.A. Olsson och
sågmästare J. Olsén.

B 10 till höger i bild strax efter uppförandet. Foto: Kiruna kommuns bildarkiv.

B 10 med avträde mot nordvästra gaveln, 1900-talets första år. Foto: Kiruna kommuns bildarkiv.
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Förteckning ritningar

Typ År Övrigt
Fasadritning, fasad mot
sydväst

1911 Ur Brunnströms Bolagets äldre
fastigheter. En dokumentation,
efter ritningskopior i LKAB:s
arkiv. (Inte återfunnen vid
arkivgenomgång)

Fasad-, plan- och
sektionsritning

1928 Fasad åt sydväst. Fasad åt
sydöst. Plan av
bottenvåningen. Plan av övre
våningen. Sektion A-B.
Godkänd av byggnadsnämnden
21/11 1928

Fasadritning 1942 Bilaga till byggnadsnämnden
protokoll § 20 den 11/3
1942. Avisande avsedd
fönstertyp

Planritning, bottenplan 1942 Ritning till ändring av B 10.
Godkänd av byggnadsnämnden
11/3 1942

Planritning, överplan 1942 Förslag till ändring av B 10. Alt.
IV. Ritningen visar också
förteckning på skorstensrören.
Daterad 14/1 1942. Justerad
och kompletterad 13/2 1942

Planritning, vindsplan 1942 Ritning till ändring av B 10.
Daterad 27/2 1942

Planritning, källarplan 1942 Ritning till ändring av B 10.
Daterad 13/2 1942.

Tvärsektion 1942 Ritning till ändring av B 10.
Ritningen visar också
förteckning på skorstensrören.
Daterad 13/2 1942. Godkänd
av byggnadsnämnden 15/4
1942

Fasadritning, fasad mot
nordväst (åt sydväst lika).

1942 Ritning till ändring av B 10.
Daterad 13/2 1942

Fasadritning, fasad åt sydväst 1942 Ritning till ändring av B 10..
Daterad 13/2 1942. Godkänd
av byggnadsnämnden 11/3
1942

Fasadritning, fasad mot
nordost

1942 Ritning till ändring av B 10.
Godkänd av byggnadsnämnden
15/4 1942

Uppmätningsritning,
bottenplan

1949 Bottenplan. Uppmätt 25/10-49.
Ritning nr: 31 09 44

Uppmätningsritning, överplan 1949 Överplan. Uppmätt 25/10-49.
Ritning nr: 31 09 45

Uppmätningsritning, sektion 1949 Sektion. Uppmätt 25/10-49.
Ritning nr: 31 09 46

Uppmätningsritning, fasad mot
nordost

1949 Uppmätt 25/10-49. Ritning nr:
31 09 47

Uppmätningsritning,
fasadritning

1949 Fasad mot sydväst. Uppmätt
25/10-49. Ritning nr: 31 09 48
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Uppmätningsritning,
fasadritning

1949 Fasad mot nordväst )åt sydväst
lika). Uppmätt 25/10-49.
Ritning nr: 31 09 49

Planritning Odaterad Ritning för botten- och
överplan. Ritning nr: 31 09 50

Planritning, bottenplan 1955 Ritning nr: 41 10 96

Stomme, konstruktion och material

Mark Pinnmo på berg

Grund Huggen natursten

Stomme Liggtimmer

Fasadbeklädnad Liggande fasspontpanel, målad med ockragul
oljefärg, ca S 2030-Y10R. Pärlspont i takfot.
Dekorativt utformade taktassar. Snickeridetaljer
målade vita. Plåtinklätt fotbräda, fabrikslackerad
vit

Yttertrappa Gjuten förstukvist i marknivå

Balkonger Två balkonger mot söder, infästa i bjälklag.
Vitmålat räcke. Halvt glasade balkongdörrar i trä

Fönster Tvåluftsfönster med utåtgående kopplade
bågar. Fyra smala enluftsfönster i sydvästra
fasadens mitt. Äldre större, spröjsat fönster i
trapphus. Spröjsade tvåluftsfönster mot norr.
Äldre eller ursprungliga spröjsade fönster i
gavelspetsar

Ytterdörr Dörr med vattrad ruta och löstagbar
spröjs, fabrikslackerad vit, 1980-90-tal. Sidoljus
med vattrad ruta

Yttertak Dubbelfalsad bandtäckt plåt, målad svart. Lika
på skärmtak ovan entré. Snörasskydd mot
entrésida

Skorsten Mittcentrerad, murad i rött tegel. Utkragning
mot topp

Avvattning Hängrännor och stuprör vid knutar,
fabrikslackerade svarta

Ventilation Självdrag

Uppvärmning Fjärrvärme. Vattenburet system med i huvudsak
sektionsradiatorer
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Exteriör, utvändiga förändringar och renoveringar

Ursprunglig utformning

B 10 byggdes med två fulla våningar samt en vindsvåning. Sadeltaket var plåttäckt och kröntes av två
centralt placerade, tegelmurade skorstenar. Nederbörd leddes bort genom fotrännor på tak och ett
stuprör vid varje knut. Fönstren var symmetriskt placerade med tre i varje våning på långsidorna och
två i varje våning på gavlarna samt ett i respektive gavelspets. Fönstren var av korspostmodell med
spröjsade bågar de nedre lufterna. Under det första året på bolagsområdet stod timmerstommen
utan brädfodring. Fasaderna kläddes under hösten 1902 med en liggande fasspontpanel. Panelen
målades i en mörkare kulör, sannolikt faluröd enligt färgspår under befintliga färglager. Knutbrädor
och foder målades i en ljusare kulör. Fönsterbågarna var ursprungligen målade i en mörk kulör,
troligtvis mörkt röda eller bruna. Ytterdörrarna var målade i samma kulör som listverket men med
fyllningarna delvis accentuerade med en mörk kulör, troligtvis fönsterkulören. Byggnaden hade två
entréer, en på varje långsidas mitt. Entréerna utgjordes av öppna farstukvistar. Farstukvisten i
sydväst var omgärdade av ett räcke. Ytterdörrarna var spegelpardörrar med ett spröjsat överljus.

Fasad mot sydväst 1911.

Skidsällskap framför B 10.
Fotot bör vara taget innan
hösten 1902 då timmer-
stommen panelkläddes.
Foto: Kiruna kommuns
bildarkiv.
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Mot slutet av 20-talet ska enligt ritningar daterade 1928 en balkong tillkommit på den nordöstra
fasaden. Balkongen som placerades ovan entrén vilande på konsoler och omgärdades av ett räcke i
trä. Flaggstänger prydde gavelspetsarna.

T v: Fasad mot sydöst, 1928. T h: Fasad mot sydväst, 1928.

B 10 på ett oskarpt fotografi över bolagsområdet, troligtvis taget under 1920-talet.
Fönsterbågarna tycks nu vara målade i samma ljusa kulör som listverket. I förgrunden
leder en grusgång från den sydvästra entrén ner till nuvarande Bromsgatan och
byggnad 5. Foto: Kiruna kommuns bildarkiv.

Moderniseringen

B 10 genomgick en omfattande ombyggnation i mitten av 1900-talet. Entrén mot sydväst togs bort.
Två smala enluftsfönster sattes i mitten i varje våning på den sydvästra fasaden. Korspostfönstren
byttes ut till tvåluftsfönster med utåtgående kopplade bågar. På den nordöstra fasaden sattes två
något mindre tvåluftsfönster med spröjsade bågar i varje våning. De mindre fönstren drogs in mot
mitten av fasaden. Den märkliga fönstersättningen, tydligt styrd av invändiga förändringar, gav
fasaden ett asymmetriskt uttryck. Balkongen mot nordöst revs och ersattes av ett korspostfönster i
trapphuset, möjligtvis återanvändes ett av de äldre korspostfönstren. Delar av stensockeln togs bort
mot nordöst då den enda kvarvarande entrén sänktes ner till marknivå. Ett rakt skärmtak tillkom ovan
entrén. Den dubbla spegeldörren byttes mot en enkel entrédörr med sidoljus. De två skorstenarna
ersattes av en mittcentrerad skorsten. Av de ursprungliga fönstren lämnades endast de i
gavelspetsarna. Troligtvis tilläggsisolerades fasaderna i samband med ombyggnationen.
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Fönstren i gavelspetsarna drogs därmed in ca 1 dm i fasaden medan de nya fönstren hamnade i liv
med panelen. Avvattningssystemet med fotränna på tak och stuprör med trattar och skarpa vinklar
ersattes av vita hängrännor och stuprör med runda böjar. Ett snörasskydd tillkom på taket på
entrésidan.

Fasad mot nordost, uppmätningsritning 1949.

T v: Fasad mot sydväst, uppmätningsritning 1949. T h: Fasad mot nordväst (lika åt sydväst), uppmätningsritning
1949.
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Odaterat foto över nordöstra fasaden, troligtvis 1970-tal. Entréparti och fönster från mitten av 1900-talet.
Taktäckningen utgörs av skivtäckt plåt. Stuprör med skarpa vinklar är utbytt mot nya med runda böjar. Foto:
Kiruna kommuns bildarkiv.

Sentida förändringar

Det saknas ritningar för de två befintliga balkongerna på den sydvästra fasaden. Av
uppmätningsritningarna från 1949 framgår att de inte tillkom i samband med den större
ombyggnationen i mitten av 1900-talet. Av utförandet att döma är det möjligt att de tillkom under
60- eller 70-talet.

Övriga sentida renoveringar och förändringar innefattar byte av takplåt, byte av dörrparti och
förändringar av fotbräda. Taktäckningen som tidigare utgjorts av skivtäckt plåt ersattes i slutet av
1980-talet av bandtäckt, dubbelfalsad, svartmålad plåt. Ny plåt lades också på skärmtaket ovan
entrén. Ytterdörren med sidoljus från mitten av 1900-talet ersattes, troligtvis på 90-talet, av ett
fabrikslackerat parti med vattrade glas i dörrblad och sidoljus. Fotbräda mot sockel har klätts in
med fabrikslackerad vit plåt. Avvattningssystemet har bytts ut ytterligare en gång. Troligtvis tillkom
dagens svarta hängrännor och stuprör i samband med bytet av takplåt i slutet av 1980-talet.
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Fasad mot nordost, juni 2017. Lila: Ursprungligt. I huvudsak ursprunglig panel. Grönt: 1900-talets mitt.
Fönster från ombyggnationen i mitten av 1900-talet. Det större fönstret i trapphuset är möjligtvis ursprungligt
och återanvändes vid ombyggnationen. Den mittcentrerade skorstenen ersatte två ursprungliga.
Gult: 1980-tal. Takplåt och avvattning från slutet av 80-talet. Blått: 1990-2000-tal. Ytterdörr och
plåtinklädd fotbräda.

Fasad mot sydväst, juni 2017. Lila: Ursprungligt. I huvudsak ursprunglig panel. Grönt: 1900-talets mitt.
Fönster från ombyggnationen i mitten av 1900-talet. Rött: Efter 1949. Balkonger tillkomna efter
ombyggnationen i mitten av 1900-talet.
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T v: Fasad mot nordväst, juni 2017. T h: Fasad mot sydöst, juni 2017. Grönt: 1900-talets mitt. Fönster från
ombyggnationen i mitten av 1900-talet. Lila: Ursprungligt. Ursprungliga fönster i gavelspetsar. Ursprungliga
taktassar och pärlspontpanel i takfot.

Äldre färgsättningar

Hur mycket av panelen som är ursprunglig är svårt att avgöra men tydliga ramsågsspår förekommer
och troligtvis härstammar en stor del av panelen från den första brädfodringen år 1902. Under det
befintliga gula färgskiktet finns spår av ett kromoxidgrönt färgskikt och i botten ett falurött. Den
faluröda kulören utgjorde tillsammans med en ljust gröngrå kulör, återfunnen på de äldre
vindsfönstren, sannolikt en av B 10:s tidigaste färgsättningar.

Panel på västra gaveln. Spår av ett kromoxidgrönt färgskikt, ca S 5030-G30Y. I botten det faluröda.

T v: Knutbräda mot sydväst. T h: Fönsterfoder på västra gaveln. I botten finns ett grågrönt
färgskikt, ca S 2005-G40Y.
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Vindsfönster mot öster. I botten ca S 2005-G40Y. Troligtvis har fönsterbågen vid något tillfälle
rengjorts helt då spår saknas av den ursprungliga mörka kulören, synlig på fotografiet från 1902.

Interiör, invändiga förändringar och renoveringar

Ursprunglig interiör

B 10 innehöll ursprungligen fyra lägenheter, två på bottenplan och två på övre plan. I mitten av
byggnaden sträckte sig en förstuga. Lägenheterna, som till en början hyrdes ut till tjänstemän,
bestod av ett rum och ett lika stort kök. Lägenheterna på bottenvåningen kunde nås både via entrén
i sydväst och entrén i nordöst. Hyresgästerna på övervåningen var hänvisade till den sydvästra
entrén, där en trappa från förstugan ledde vidare uppåt. I varje rum fanns en kakelugn medan
köken innehöll en spis. Ljusinsläpp skedde genom två fönster i varje rum och med fönstrens storlek i
åtanke bör det naturliga ljuset varit tillfredställande.

I slutet av 1920-talet gjordes mindre förändringar i planlösning. En toalett inreddes på
bottenvåningen, väster om trappan i den sydvästra delen av förstugan. Toaletten var gemensam för
bottenvåningens hyresgäster. På övervåningen byggdes en toalett i den sydvästra förstugans
nordöstra hörn. Också den var gemensam för de båda lägenheterna. På övervåningen sattes en
balkongdörr in i den nordöstra förstugan. Mindre platsbyggda skåp tillkom på vardera sidan om
balkongdörren.
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Bottenvåningen, 1928. En toalett tillkom i den sydvästra förstugan.

Den äldsta bevarade plan-
ritningen visar bottenvåning
och är daterad 1911.
Brunnström efter
originalritningar i LKAB/K.
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Övervåningen, 1928. Toalett i den sydvästra förstugan. Balkong och platsbyggda skåp tillkom
i nordöst.

Sektion, 1928. Interiören präglades av spegeldörrar, höga profilerade socklar, kakelugnar
och murade spisar.
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En planritning för vindsvåningen från 1942, där 4 st mindre vindskontor finns utritade.

Vindsvåning, 1942.

Moderniseringen

De relativt omfattande ändringarna av exteriören i mitten av 1900-talet föranleddes av en
genomgripande modernisering av lägenheterna. Varje lägenhet utrustades med en platsbyggd
kokvrå och egen toalett. De små köken placerades mot den sydvästra ytterväggen, där de sydvästra
förstugorna tidigare hade funnits. Den märkliga fönstersättningen med fyra små fönster i mitten av
den sydvästra fasaden var nödvändig för att möjliggöra ljusinsläpp i köken. Trapplöpet flyttades mot
den nordöstra ytterväggen och toaletter och garderober kunde byggas i utrymmet i mitten av
våningsplanen. De tidigare köken delades av och en tambur och ett mindre rum inreddes mot
trapphuset. För naturligt ljus i de nya mindre rummen mot den nordöstra ytterväggen flyttades de
fyra fönstren in mot mitten. De två murstockarna revs och ersattes av en mittcentrerad murstock,
placerad mellan garderoberna. När murstockarna revs försvann också de fyra kakelugnarna. Alla
äldre profilerade snickerierdetaljer, socklar och foder ersattes av släta. Spegeldörrarna skivkläddes
och försågs med förnicklade trycken. Väggar och tak skivtäcktes. Breda hålkälslister sattes mot tak.

I trapphuset skivkläddes väggar och tak och trappan försågs med en rund ledstång. En källare
grävdes ut under byggnadens nordöstra del. Utrymme krävdes för ett bränsle- och pannrum då ett
nytt centralt värmesystem med sektionsradiatorer installerades i huset.
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Bottenplan, 1942. Trapplöpet flyttades mot nordöstra ytterväggen. De tidigare köken delades av.
Kokvrå och toalett tillkom i varje lägenhet. Övervåningen utformades lika bottenvåningen.

Källarplan, 1942. I samband med ombyggnationen grävdes en ordentlig källare ut
i nordöst.

På 50-talet byggdes toaletterna om till badrum. Väggen mot hallen flyttades ut och vinklades.
Väggen mot den intilliggande garderoben togs bort och ett badkar kunde på så vis placeras intill
murstocken.
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Ritning för botten- och överplan, 1955. Toaletterna byggs om till badrum med badkar.
Golven beläggs med klinker.

Sentida renoveringar och förändringar

Lägenheternas planlösning är i stort sett oförändrade sedan moderniseringen på 40- och 50-talen.
Platsbyggda garderober har tillkommit i sovrummen och en tidigare dörröppning mellan sovrum och
vardagsrum har satts igen. Sentida renoveringar innefattar ytskiktsrenovering av badrummen, utförd
under 1990-talet. Badkaren har ersatts av duschhörnor med våtrumstapet och våtrumsmattor har
ersatt klinkergolven. Tidigare linoleummattor i rummen har bytts ut till plastmattor. I köken finns
stommar och luckor kvar från renoveringen i mitten av 1900-talet. Köksluckorna som ursprungligen
var penselstrukna med oljefärg är idag sprutlackerade. Övriga ytskikt är bemålade med modern
vattenbaserad akrylatfärg och befintliga tapeter härstammar från 1990–2000-talet.

Trapphuset målades om under 1990-talet. Väggarna är delvis svampade, en för 1990-talet
karaktäristisk målningsteknik. Plan- och sättsteg är belagda med en sentida plastmatta. I källaren har
mycket få förändringar gjorts. På vinden finns idag inga spår av kontorsrummen som ska ha inretts
på 1940-talet. Vindstrappan härstammar från moderniseringen i mitten av 1900-talet.
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Äldre och kulturhistoriskt intressanta detaljer

Ursprungliga takstolstassar och pärlspont i takfoten. Fönsterbågarna i gavelspetsarna härrör sannolikt
också från år 1900.

T v: Vindsfönster och timmerstomme i östra gavelspetsen. T h: Ursprungliga smidda stängningsbeslag.
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Handmålad plåtskylt ovan entrén. Troligtvis från ombyggnationen i mitten av 1900-talet.

Äldre eller ursprungliga spegeldörrar har skivklätts och försetts med förnicklade trycken.
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Gemensamhetslokaler
Förrådsutrymmen finns i både källare och på vind. I källaren finns ett mindre rum med snickarbänk.
Rummet har troligtvis använts av hyresgästerna som hobbyrum. Tvättstuga saknas i byggnaden. En
tvättmaskin förvaras på vinden.

Förmodligen har en enklare tvättstuga tidigare funnits i något av rummen i källaren. På vinden finns
mot den östra gaveln ett utrymme som är av avsett för tvättupphängning. Området markeras med en
tejpad ruta på golvet.

Förråd med väggar av hönsnät finns mot den västra gaveln.

Hobbyrum med snickarbänk i källaren.
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Förråd som är möjliga att förse med hänglås finns i den västra delen av källaren.

P-platser och garage
Kring B 10 saknas regelrätta p-platser. Dagens hyresgäster parkerar på uppfarten öster eller norr om
byggnaden. Troligtvis var det för tidigare hyresgästerna möjligt att hyra in sig i något av de
intilliggande garagen, t ex garaget mellan B 10 och B 5.

Garagelänga söder om B 10. Garagelängan står på en träsyll, har sex bruna Crawfordportar, fasader av ljusgrå
TRP-plåt samt hörn- och takfotsplåtar i mörkare grått. Pulpettaket är täckt med grå TRP-plåt.
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Idag nyttjas den asfalterade ytan norr om byggnaden som parkering.

Trappa av skiffer och betong. Bänk tillhörande B10s gård.

Utemiljö och växter
B 10 omges i söder och väster av gräsmatta. Öster om B10 finns en asfalterad väg som leder genom
tomten där B10 och B8 står, den går mellan Gruvfogdegatan och Bromsgatan. Även framför B10:s
entré mot norr är marken asfalterad. Mellan gatan och hyreshuset är marken brant terrasserad och i
slänten finns en trappa av betong och skiffersten som leder ned till entrén. Trappan har åtta plansteg
och sidostycken.

Närmast huset plan mark med gräs. Mot väster fem rönnar på rad, tre flerstammiga och en med
stubbe. Mot söder en dunge med åtta björkar varav en med fågelholk. Öster om infartsvägen en rad
med tre äldre flerstammiga rönnar och en björk, samt stubbar av rönn och björk.
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Till höger om entrén står en mattpiskställning i galvaniserat stål. Mot väster och B 246 tomt finns en
torkställning utan linor. I övrigt ett runt brunnslock i järn vid sydöstra hörnet, en lyktstolpe av galvat
stål med runt vitt lykthus med kinahattsformat tak samt en sittbänk av svartmålade järnrör och
träsits.

B 10s tomt mot söder och öster. Bakom garage till B5/B8 står en dunge flerstammiga rönnar samt enstaka
björkar.

Inför rivning
B 10 är ett av bolagsområdets äldsta bostadshus och har trots omfattande ombyggnationer ett antal
ursprungliga eller kvalitativa detaljer värda att tillvarata. Vindsfönstren och trapphusets fönster med
munblåst glas och smidda beslag är i gott skick och kan återanvändas på annan plats. Likaså de
skivtäckta innerdörrarna med förnicklade trycken.
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Rumskatalog

B 10, västra lägenheten, bottenplan. Juni 2017.

Exteriörbilder: 2026-2043, 2116-2119, 3624-3628

RUM 1, hall Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2070-
2074, 3629-
3631

Golv Plastmatta Ljusbeige,
melerad

Sockel Rak, 5,5 cm Penselstruken,
vit

Tröskel Mässingslist mot
vardagsrum, 3
cm.
Mässingsskodd
mot ytterdörr, 12
cm

Tröskel mot ytterdörr
belagd med mörkgrå
linoleummatta

Vägg Skivklädda, tapet Ljusrosa botten
med rosa och
gröna blommor

Tak Skivklätt, fasade
skarvar

Rollat, vitt Takhöjd: 255 cm

Taklist Hålkälslist, 7 cm Penselstruken,
vit

Fönster Fönster saknas

4.

3.

1.

2.

5.6.
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Dörr Ytterdörr med
vattrad ruta.
Glasningslist i
bok.
Förnicklat trycke
och brevinkast

Penselstruken,
vit

1950-tal

Dörrfoder Dörrfoder saknas.
Tapet mot smal
karmkant

Övrigt Hatthylla i stål.

Lucka till elskåp
ovan dörr till
badrum. Äldre
elcentral. Bakre
vägg brädfodrad.
Masonite i tak.

Moderna brytare
och uttag

Penselstruken,
vit

1980-90-tal

1990-tal
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RUM 2,
badrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2077-
2080, 3635-
3636

Golv Plastmatta Blågrå, melerad
Sockel Matta uppvikt på

vägg, 10 cm
Tröskel Ek, 12 cm
Vägg Skivklädda,

våtrumstapet 2
meter från golv.
Glasfiberväv mot
tak

Ljusblå, mönster
med mörkblå
blad. Rollat, vitt

Ytskikt från 1990-talet

Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd: 250 cm
Taklist Hålkälslist, 5 cm Penselstruken,

vit
Fönster Fönster saknas
Dörr Skivklädd.

Förnicklat trycke.
Ventil i
bottenstycke ram.

Penselstruken,
vit

Äldre spegeldörr bakom
skivklädnad. Trycke
från 40-50-talet

Dörrfoder Saknas. Tapet
mot smalare
karmlist

Inredning Vitt
sanitetsporslin.
Vitlackerat
badrumsskåp med
två spegelklädda
luckor. Takhängd
anordning för
duschdraperi.

Övrigt Tallriksventil på
vägg i
duschhörna.

Äldre smal
rektionsradiator
invid toalett
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RUM 3, kokvrå Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2081-
2085, 3639-
3643

Golv Plastmatta Gulbeige,
melerad

Sockel Rak, 5,5 cm Penselstruken,
vit

Tröskel Mässingslist, 4 cm
Vägg Skivor med fasad

skarv
Rollat, ljusgult Trekantlister i hörn,

målade i väggfärgen
Tak Skivor med fasad

skarv
Rollat, vitt Takhöjd: 270 cm

Taklist Hålkälslist, 7 cm Penselstruken,
vit

Fönster Enluftsfönster
med kopplad
båge, 60×130 cm

Penselstruket,
vitt

Förnicklade
stängningsvred. Nisch:
15 cm djup

Fönsterfoder Gerat, 7 cm Penselstruket, vit
Dörr Dörr avhängd,

gångjärn kvar
Dörrfoder 6,5 cm, lätt

rundade kanter
Penselstuket, vitt

Inredning Diskbänk i rostfritt
stål, 59×13 6cm,
höjd: 86 cm.

Spis med fyra
plattor, Bosch.

Kryddhylla i ek
ovan spis.

Skåpsinredning
med 3 luckor i
överskåp, två
luckor under bänk
samt 6 lådor och
skärbräda.

Skafferi med
överskåp.

Städskrubb med
två överskåp

Två rader kakel
ovan diskbänk,
vitt, 15×15 cm.
Ljus fog.

Kyl/frysskåp

Luckor
fabrikslackerade
vita. Stommar
penselstrukna
vita.

1980-90-tal

Platsbyggd inredning.
Handtag i bok.

Platsbyggd inredning
med hyllplan i vinkel

Platsbyggd inredning
med hyllplan och
lådsystem

Övrigt Radiator under
fönster
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RUM 4,
vardagsrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2086-
2089, 3637-
3638

Golv Eklaminat.
Mönsterlagt,
stavar i två
storlekar rutor,
20×20 cm, 25×20
cm

Lackat

Sockel Rak, furu, 5,5 cm Obehandlad
Tröskel Se rum 1 och rum

3
Vägg Skivklädd, tapet Gulorange,

svampad botten,
mörkare
mönster med
enkel bladkvist

Tak Skivor med fasad
skarv

Rollat, vitt Takhöjd: 265 cm

Taklist Hålkälslist, 7 cm Penselstruken,
vit

Fönster Två
tvåluftsfönster,
kopplade bågar,
145×58 cm.
Fönsterbräda 28
cm djup,
luftspalter och
rundade kanter

Penselstruket,
vitt

Excenterhakar

Fönsterfoder 6,5 cm, lätt
rundade kanter

Penselstruket,
vitt

Dörr Dörrar mot rum 1
och rum 3
avhängda.
Gångjärn kvar

Dörrfoder 6,5 cm, lätt
rundade kanter

Penselstrukna,
vitt

Övrigt Radiatorer under
fönster
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RUM 5, sovrum Material/utförande Färg/målat Kommentar/beskrivning Bilder 2090-
2094, 3632-
3633

Golv Plastmatta Ljust beige,
melerad

Sockel Rak, 5,5 cm Penselstrukna,
vitt

Tröskel Saknas
Vägg Skivklädda, tapet Ljust grårosa

botten, randigt
mönster med
bredare
medaljongrand

Tak Skivor med fasad
skarv

Rollat, vitt Takhöjd: 263 cm

Taklist Hålkälslist, 7 cm Penselstruken,
vit

Fönster Ett
tvåluftsfönster.
Kopplade bågar,
excenterhakar

Penselstruket,
vitt

Fönster lika rum 4

Fönsterfoder Gerat, 6,5 cm, lätt
rundade kanter

Penselstruket,
vitt

Dörr Skivklädd dörr
med förnicklat
trycke

Penselstruken,
vit

Äldre spegeldörr under
skiva

Dörrfoder 6,5 cm, lätt
rundade kanter

Penselstruket,
vitt

Inredning Fem platsbyggda
garderober med
överskåp.
Förnicklade
stängningsbeslag

Penselstrukna,
vita

Garderober från 1950-
talet

Övrigt Radiator under
fönster. Moderna
brytare och uttag
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RUM 6, mindre
rum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2096-
2100, 3644-
3647

Golv Plastmatta Ljusbeige,
melerad

Sockel Rak, 5,5 cm Penselstruken,
vit

Tröskel Saknas
Vägg Skivklädd, tapet Ljusrosa botten,

mönster med
rosa och grön
ros

Tak Skivor med fasad
skarv

Rollat, vitt Takhöjd: 263 cm

Taklist Hålkälslist, 7 cm Penselstruken,
vit

Fönster Mindre
tvåluftsfönster
med spröjsade,
kopplade bågar,
117×43 cm.
Fönsternisch: 25
cm djup

Penselstruket,
vitt

Fönsterfoder Gerat, 6,5 cm Penselstruket,
vitt

Dörr Skivklädd.
Förnicklat trycke

Penselstruken,
vit

Äldre spegeldörr,
skivklädd under 50-
talet. Trycke från 50-
talet

Dörrfoder 6,5 cm, lätt
rundade kanter

Penselstruket,
vitt

Inredning Garderob med
överskåp.
Platsbyggd
inredning med
hylla och
klädstång. Går
linoleummatta på
golv.

Penselstruket,
vitt

Garderob: 178×42 cm
Överskåp: 51×43 cm
Äldre skivklädd
garderobsdörr

Övrigt Radiator under
fönster
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KÄLLARE Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2101-
2114

Golv Betong
Vägg Betong. Delvis

brädfodrat i
trappa

Rollat, vitt

Tak Betong Rollat, vitt
Dörrar Stål, två st Penselstrukna,

grön respektive
grå

Äldre dörrar

Trappa Plansteg belagda
med roströd
linoleummatta.
Sättsteg i lackad
furu.
Mässingsskodda
trappnosar, smal
list. Rund
ledstång i lackad
ek, förnicklade
beslag

Övrigt Hobbyrum med
snickarbänk samt
pannrum åt öster.
Förrådsutrymmen
med enkla
obehandlade
brädväggar åt
väster
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TRAPPHUS Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2068-
2069, 2045-
2049

Golv Plastmatta Rödspräcklig
Sockel Rak, 10 cm Penselstruken,

vit
Vägg Skivklädda Rollat, vitt. 120

cm hög målad
bröstning, grå
rand och enkel
svampning i
samma grå
kulör

Plattlister över skarvar
samt trekantlister i
hörn

Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd på
våningsplan: 280 cm

Dörrar Se rumskatalog
för lägenhet

Dörrfoder Rakt, 6,5 cm Fabrikslackerat,
vitt

Fönster Ett större
tvåluftsfönster,
separat skruvad
inner- och
ytterbåge

Penselstruket,
vitt

Äldre fönster

Trappa Plan- och sättsteg
belagda med lika
plastmatta som
golv.
Mässingsskodda
trappnosar.
Vangstycke i
lackad furu,
överkant
penselstruken vit.
Rund ledstång i
lackad ek,
förnicklade beslag
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VIND Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2049-
2066

Golv Brädgolv, 12 cm Obehandlat
Vägg Timmerstomme.

Brädfodrat i
trapplöp.

Tak Brädfodrat. Ca
290 cm till nock

Fönster Två
tvåluftsfönster i
gavelspetsar.
Utåtgående enkla,
spröjsade bågar.
Båge: 52×138 cm

Obehandlade Äldre eller ursprungliga
fönster. Ursprungliga
smidda
stängningsbeslag. Ett
par ursprungliga
munblåsta glas

Trappa Furu, 115 cm
bred. Ledstång
lika trapphus

Lackad

Övrigt Enkla förråd,
regelkonstruktion
med väggar av
hönsnät.
Slammad
murstock.
Yta mot östra
gaveln avsedd för
tvättupphängning
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Uppförande

B 22 och B 23 uppfördes öster om B 8 år 1900. Husen byggdes som arbetarbostäder i en våning med
vind. Inga ursprungliga eller tidiga ritningar finns bevarade, med undantag för en förenklad
planritning ur LKAB:s hyresbok från 1903. Mycket lite är känt kring byggnadernas tillkomst. Ur
hyresböckerna från byggnadernas första år framgår att arbetare ur olika yrkesgrupper hyrde in sig i
respektive hus. I B 22 bodde år 1903 bland andra snickaren J.P Westling, verkstadsarbetaren
A. Rönnmark och gruvarbetaren Karl Johan Persson.

Foto över bolagsområdet från tidigt 1900-tal. B 22 och B 23 uppfördes öster om B 8. Mellan B 22 och B 23
och bläckhornen bildades en gård där uthus placerades på rad. Foto: Kiruna kommuns bildarkiv.

Förteckning ritningar

Typ År Övrigt
B 22
Planritning ca 1900 Förenklad planritning ur LKAB

hyresbok 1903-1904
Relationsritning, planritning
bottenplan

1937 Ritning till arbetarbostad vid
LKAB i Kiruna. Godkänd av
byggnadsnämnden 21/4 1937.
Två lägenheter

Planritning, bottenplan 1937 Ritning till arbetarbostad vid
LKAB i Kiruna. Tre lägenheter

Planritning, bottenplan 1945 Ritning till om- och påbyggnad
av B 22. Godkänd av
byggnadsnämnden 10/10
1945.

Uppmätningsritning, botten-
och överplan, källarplan

1949 Uppmätt 22/11-49. Ritning nr:
310990

Uppmätningsritning, fasad mot
norr och sektion

1949 Uppmätt 22/11-49. Ritning nr:
310991

Uppmätningsritning, fasad mot
söder, fasad mot öster (mot
väster lika)

1949 Uppmätt 22/11-49. Ritning nr:
310992
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B 23
Planritning, bottenplan ca 1900 Ritning i LKAB hyresbok 1903-

1904
Planritning, källarplan 1942 Ritning till om- och påbyggnad

B 23.
Planritning, överplan 1942 Ritning till om- och påbyggnad

B 23.
Fasadritning, fasad mot väster,
tvärsektion

1942 Ritning till om- och påbyggnad
B 23.

Fasadritning, fasad mot
Gruvfogdegatan

1942 Ritning till om- och påbyggnad
B 23.

Fasadritning, fasad mot söder 1942 Ritning till om- och påbyggnad
B 23.

Fasadritning, fasad åt söder 1943 Ritning till om- och påbyggnad.
Godkänd av byggnadsnämnden
28/7 1943.

Fasadritning, fasad mot
Gruvfogdegatan norr

1943 Ritning till om- och påbyggnad

Planritning, bottenplan 1943 Godkänd av byggnadsnämnden
28/7 1943.

Uppmätningsritning, botten-
och överplan, källarplan

1949 Uppmätt 23/11-49. Ritning nr:
310993

Uppmätningsritning, fasad mot
norr och sektion

1949 Uppmätt 23/11-49. Ritning nr:
310994

Uppmätningsritning, fasad mot
söder, fasad mot öster (mot
väster lika)

1949 Uppmätt 23/11-49. Ritning nr:
310995

Uppmätningsritning,
bottenplan

1957 Ritning nr: 411112

Uppmätningsritning, övre plan 1957 Ritning nr: 411113
Uppmätningsritning, källarplan 1957 Ritning nr: 411114

Stomme, konstruktion och material

Mark Pinnmo på berg

Grund Huggen stensockel

Stomme Liggtimmer

Fasadbeklädnad Fasspontpanel, ljusgrå akrylatfärg. Vitmålade
snickeridetaljer. Svarta vindskivor. Plåtinklädd
fotbräda, fabrikslackerad vit

Källarbjälklag Trä
Yttertrappor Cementgjuten förstukvist i marknivå, järnskodda

kanter

Balkonger Endast B 23. Två balkonger mot söder, infästa i
bjälklag, vitmålat räcke. Halvt glasade
balkongdörrar

Yttertak Sadeltak med dubbelfalsad bandtäckt svart plåt.
Snörasskydd mot entrésidor. Skärmtak ovan
entréer med plåt lika sadeltak
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Skorsten Mittcentrerad, mindre, plåtinklädd skorsten

Ytterdörrar Fabrikslackerade vita, vattrad ruta med
löstagbar spröjs. 1980-90-tal

Fönster B 22: 13 tvåluftsfönster med utåtgående
kopplade bågar. Mindre, horisontellt
tvåluftsfönster högst upp i trapphus. Ett mindre,
horisontellt treluftsfönster i gavelspetsar.
B 23: 11 tvåluftsfönster med utåtgående
kopplade bågar. Ett enluftsfönster bredvid varje
balkongdörr. Ett mindre, horisontellt
treluftsfönster i gavelspetsar. Samtliga fönster
är målade vita.

Avvattning Hängrännor och stuprör vid knutar,
penselstrukna svarta

Ventilation Självdrag

Uppvärmning Fjärrvärme med vattenburna radiatorer

Exteriör, utvändiga förändringar och renoveringar

Ursprunglig exteriör

B 22 och B 23 uppfördes i liggtimmer på en huggen stensockel. Husen var rektangulära till formen
och bör till utseendet ha påmint om arbetarbostaden B 5. I varje fasad satt två fönster, sannolikt av
korspostmodell. I gavelspetsarna fanns ett mindre rektangulärt fönster. Enligt planritningen från 1903
ska två entréer varit placerade på ena långsidan. Entréerna ska utgjorts av smala vindfång tillgängliga
via en trappa. Ytterligare en entré i form av en bro med trappa fanns på motsatta långsida.
Sadeltaket var flackt och troligtvis plåttäckt. Varje hus var försett med två skorstenar. Fasaden var
mörk, sannolikt faluröd, medan övriga snickeridetaljer var målade i en ljusare kulör. I likhet med
övriga timmerhus på området bör B 22 och B 23 panelats något eller ett par år efter uppförandet,
sannolikt med fasspontpanel.

1940-talets modernisering

Under byggnadernas tre första decennier gjordes relativt få exteriöra förändringar. Vid någon
tidpunkt, troligtvis under 20- eller 30-talet, byggdes vindfången ut. Brokvisten på den motsatta
långsidan byggdes ut till en förstukvist.

Först under 1940-talet genomfördes en genomgripande ombyggnation av B 22 och B 23. En
tillbyggnad och modernisering godkändes av byggnadsnämnden 1945. Byggnaderna höjdes rejält och
ytterligare ett våningsplan samt ett väl tilltaget vindsplan tillkom. Vindfången, de entréerna som
förmodligen vette mot norr, revs. Kvar blev entrén i söder. Förstukvisten ersattes av en gjuten
cementplatta, ca 1 dm hög. Delar av stensockeln togs bort när ytterdörren sänktes ner mot mark.
Ovan ytterdörren tillkom ett enkelt skärmtak.
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Det finns ett flertal olika ritningar för ombyggnationen. Ritningar från 1942 visar fönster som
placerats mot knutarna och två skorstenar, medan ritningar daterade 1943 visar en mer symmetrisk
fönstersättning med tvåluftsfönster i den övre våningen, korspostfönster i bottenvåningen, ett mindre
horisontellt placerat treluftsfönster i varje gavelspets samt en mittcentrerad skorsten istället för två.
Fönster saknades i gavlarna med undantag för det mindre fönstret i gavelspetsarna.
Uppmätningsritningar daterade 1949 visar att det blev förslaget från 1943 som genomfördes. Efter
ombyggnationen skiljde sig B 22 från B 23 genom att tvåluftsfönster satts i både den övre våningen
och i bottenvåningen. Ett tvåluftsfönster hade också satts i trapphus och ovan det ett lägre
tvåluftsfönster.

Fasad mot söder. Förslag till
om- och påbyggnad, 1942.
Fönster mot knutar. Delvis glasad
ytterdörr med sidoljus.
Två skorstenar.

Västra och östra fasaden.
Förslag till om- och påbyggnad, 1942.
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Fasad mot söder. Ritning till
om- och påbyggnad. Godkänd
av byggnadsnämnden juli 1943.
Korspostfönster i bottenvåning
och trapphus.

Fasad mot norr.
Förslag till om- och påbyggnad, 1942.

Fasad mot norr. Ritning till om- och
påbyggnad. Godkänd av
byggnadsnämnden juli 1943. Högre
korspostfönster i bottenvåningen.
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B 22: Fasad mot norr.
Uppmätningsritning 1949.

B 22: Fasad mot söder.
Uppmätningsritning 1949.
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B 22: T v: Fasad mot öster (lika mot väster) T h: Sektion 1949. Uppmätningsritningar 1949.

B 23: Fasad mot norr. Uppmätningsritning 1949. Till skillnad från B 22 hade B 23 fortfarande
korspostfönster i bottenvåningen.
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Sentida ändringar och renoveringar

Två balkonger har tillkommit på B 23:s södra fasad vid någon tidpunkt efter 1949. I samband med
det byttes tvåluftsfönstren i den övre våningen på den södra fasaden ut mot en delvis glasad
balkongdörr och ett enluftsfönster. Samtliga av B 23:s korspostfönster har ersatts av tvåluftsfönster
lika övriga. Takplåten lades om på båda byggnaderna i slutet av 80-talet. Skärmtaken ovan
entréerna belades med plåt lika taket. B 22:s skärmtak som tidigare hade varit plant utformades lika
B 23:s. Snörasskydd på entrésidan har tillkommit. Fabrikslackerade vita ytterdörrar med vattrad
glasruta och löstagbar spröjs har ersatt ytterdörrarna från moderniseringen på 40-talet. Fotbrädor
har klätts in med fabrikslackerad vit plåt. Tidigare oljefärg på fasaderna har övermålats med modern
akrylatfärg i en ljust gråblå kulör. Under befintlig fasadfärg finns spår av en gröngrå kulör,
ca S 1502-G, som möjligtvis kan vara från moderniseringen. I botten finns spår en vit färg. Troligtvis
rör det sig om en grundfärg.

B 22: Fasad mot söder, 2017. Rött: 1900. Ursprunglig stensockel. Grönt: 1940-tal. Entré,
fönster och skorsten. Gult: 1980-90-tal. Takplåt och ytterdörr. Troligtvis tillkom hängrännor
och stuprör i samband med byte av takplåt. Möjligtvis är delar av panelen äldre.

B 23: Fasad mot söder.
Uppmätningsritning 1949.
Korspostfönster i bottenvåning och
trapphus. Här skiljer sig B 23 från B
22 som vid samma tidpunkt hade ett
mindre tvåluftsfönster samt ett
horisontellt litet fönster i trapphuset.
Entrépartiet skiljer sig genom den
spröjsade rutan i dörren samt
skärmtaket med fall. Ovan B 22:s
entré fanns ett plant tak.
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B 22: Fasad mot norr, 2017. Gult: 1980-90-tal. Takplåt, hängrännor och stuprör.
Plåtinklädd fotbräda. Grönt: 1940-tal. Fönster och våningsplan.

B 22 (B 23 lika): T v: Fasad mot väster, 2017. Grönt: 1940-tal. Fönster i gavelspets. Äldre fönster i den
tidigare bottenvåningen igensatta. Gult: 1980-90-tal. Plåtinklädd fotbräda. T h: Fasad mot öster, 2017. Lika
fasad mot väster.
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B 23: Fasad mot söder, 2017. Rött: 1900. Ursprunglig stensockel. Grönt: 1940-tal. Skorsten. Våningsplan.
Blått: Efter 1949. Korpostfönster i bottenvåningen och trapphus utbytta till tvåluftsfönster. Balkonger.
Balkongdörrar och enluftsfönster. Gult: 1980-90-tal. Takplåt. Ytterdörr. Plåtinklädd fotbräda.

B 23: Fasad mot norr, 2017. Grönt: 1940-tal. Fönstersättning. Lucka i grund tillkommen i samband
med källaren. Blått: Efter 1949. Korspostfönster utbytta till tvåluftsfönster. Gult: 1980-90-tal.
Takplåt. Plåtinklädd fotbräda.



102

Interiör, invändiga förändringar och renoveringar

Ursprunglig planlösning

Enligt en planritning i en av LKAB:s hyresböcker från 1903 innehöll B 22 och B 23 fem separata rum.
Två mindre rum med varsin ingång via de små vindfången på den ena långsidan omgav ett större
rum som nåddes från förstugan med entré via den öppna brokvisten på den motsatta långsidan. På
vardera sidan om förstugan, som också inhyste trappan till vinden, låg ytterligare två rum i samma
storlek som det mellan de två mindre rummen. Planritningen är förenklad, till exempel saknas
murstockarna och värmekällor, och det blir därmed osäkert hur rummen användes. Om planritningen
stämmer så innehöll husen fem separata boenden. Det stöds av hyresboken från 1903, där det
framgår att fem arbetare hyrde in sig i varsitt rum. Möjligtvis var de två mindre rummen utrustade
med spis och ursprungligen tänkta att utgöra lägenheter om ett rum och kök tillsammans med de två
rummen bredvid förstugan. Förmodligen valde LKAB att hyra ut samtliga rum som separata boenden
på grund av bostadsbristen kring sekelskiftet.

Planritning ur LKAB hyresbok 1903.

Nya bekvämligheter

År 1909 drogs vatten och avlopp in i B 22 och B 23. Det dröjde till 30-talet innan husen utrustades
med toaletter. Två olika ritningar för ändringar av planlösningen finns från 1937. Vilken av dem som
kom att genomföras, om de gällde för både B 22 och B 23 eller om det handlar om en ritning för
varje byggnad är inte möjligt att avgöra. Den ena ritningen visar två lägenheter, en med ett rum och
kök och en med två rum och kök. Andra förändringar utgjordes av två toaletter på vardera sidan om
trappan i förstugan och garderober bakom toaletterna. Den andra ritningen visar en planlösning där
förstugan delades av och en tambur med entré till ett rum i mitten av huset inreddes. Vid sidan om
tamburen byggdes en WC. Mot gavlarna låg lägenheter om ett rum och kök. En dörröppning fanns
mellan den ena lägenhetens kök och rummet i mitten. Det kan tyda på att den lägenheten fungerade
som två rum och kök. I den andra lägenheten som innehöll ett rum och kök byggdes en toalett i
köket mot vindfånget.
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1940-talets modernisering

Ombyggnationen på 40-talet innebar genomgripande ändringar av såväl planlösning som ytskikt. Två
entréer togs som tidigare nämnt bort. Innanför den enda entrén i söder byggdes ett nytt trapphus.
En halvtrappa ledde upp till den första våningen. Trappan fortsatte sedan upp till ytterligare ett
våningsplan och avslutades i en vindsvåning. På de två våningsplanen byggdes fyra identiska
lägenheter. Lägenheterna bestod av två rum i fil mot gavlarna. I mitten av husen låg mot den norra
ytterväggen ett mindre kök som följdes av en tambur med toalett. Mot den södra ytterväggen låg två
garderober, en tillgänglig från tamburen och en tillgänglig från det södra rummet.

Bottenplan, 1937. Om
planen gäller B 22, B 23
eller båda husen framgår
inte av ritningen.
Mittenrummet som tidigare
var ett separat boende
skulle enligt ritningen
utgöra en del av den
vänstra lägenheten.

Bottenplan, 1937. En separat
ingång till rummet i mitten kan
tyda på att det hyrdes av en tredje
hyresgäst. Dörren mellan det
högra köket och rummet indikerar
emellertid att rummet tillhörde den
högra lägenheten.



104

Väggar, tak och spegeldörrar skivtäcktes. Äldre trycken byttes mot nya förnicklade som passade
beslagen på de nya kopplade fönsterbågarna. Profilerade socklar och foder byttes mot släta. Köken
utrustades med platsbyggd inredning, diskbänk i rostfritt stål och spis. Kakelugnar försvann i
samband med rivningen av murstockarna.

Övre plan. Ritningen är en del av det första förslag som togs fram 1942 men som aldrig genomfördes.
Fönstren i ytterhörnen samt de bevarade murstockarna finns inte på uppmätningsritningarna från 50-talet.

Bottenvåning, uppmätningsritning 1957. Ritningen för den övre våningen är identisk med bottenvåningen.
Kylskåp har tillkommit i köket.
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I samband med moderniseringen grävdes en källare ur i mitten av byggnaderna. Krigstider krävde
ett skyddsrum. I B 22 och B 23 fick en matkällare också fungera som tillflykt vid larm om fara. Ett
nytt centralt värmesystem krävde ett bränsle- och pannrum.

Källarplan, 1942.

Sentida ändringar och renoveringar

Under följande år höjdes boendestandarden nationellt och i B 22 och B 23 räckte 40-talets WC med
toalett och handfat inte längre till. Vid något tillfälle efter 1957 byggdes därför garderoberna om till
badrum. Toaletten i tamburen byggdes om till garderob. I rummen mot norr tillkom platsbyggda
garderober, troligtvis i slutet av 50-talet. I övrigt är planlösningen oförändrad.

Ytskikten har renoverats kontinuerligt sedan moderniseringen. Oljefärgsmålade ytor har vid två eller
fler tillfällen övermålats med vit modern akrylatfärg. Äldre golv, parkett eller linoleummattor, har bytts
ut mot plastmatta. Badrummen ytskiktsrenoverades under 80- eller 90-talet. Väggar kläddes med
våtrumstapet och golven belades med våtrumsmatta.

Trapphusen har renoverats efter samma mönster. Golv, plan- och sättsteg är klädda med plastmatta.
Väggarna är ommålade under 90- eller tidigt 2000-tal. Vind och källaren är i stort oförändrade sedan
renoveringen på 40-talet.

T v: Trapphuset. Målad bröstning med svampad yta. Från 1990-tal till tidigt 2000-tal. T h:
Tapeter i sovrum och kök från 2000-talet.
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Äldre och kulturhistoriskt värdefulla detaljer

Ursprungliga spegeldörrar finns på vinden i både B 22 och B 23. Äldre trycken har
bytts ut till moderna i rostfritt.

T v: Dörr till källaren i B 22. Ursprunglig spegeldörr. Under den gulnade oljefärgen
finns en ekådringsmålning. Utsida dörr har skivtäckts. T h: Lägenhetsdörrarna
präglas av 40-talets modernisering. Förnicklat brevinkast och glasningslist i ek mot
en vattrad ruta.
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Gjutjärnsventil i källaren i B 22. Ventilen är en så kallad ”produkt med dubbla
användningsområden” och är märkt med Krigsmaterielinspektionen Handelsdepartementet.
Troligtvis tillverkad under 40-tal och samtida med källaren och dess skyddsrum.

Gemensamhetslokaler

Förrådsutrymmen för hyresgäster finns på vinden i både B 22 och B 23. Enkla regelkonstruktioner
med väggar av hönsnät skapar avskilda förvaringsutrymmen.
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I källarplan finns mot väster två rum innehållandes matkällare uppdelade av brädväggar, en till
varje hyresgäst. Den inre matkällaren byggdes för att fungera som skyddsrum. En ståldörr mellan
rummen vittnar om den dubbla funktionen.

B 22 och B 23 tycks inte ha haft någon gemensam tvättstuga. Troligtvis fick hyresgästerna
gå med sin tvätt till något av de hus på bolagsområdet som var utrustade med tvättstuga,
t ex B 334.

Garage och p-platser
Väster om B 22 uppfördes under 1970-talet ett garage med plats för fyra bilar. Direkt söder om
garaget planerades det för parkeringsplatser för ytterligare fyra bilar. B 23 tycks inte ha haft något
tillhörande garage. B 23:s bilburna hyresgäster var hänvisade till asfalterade parkeringsytor längst
med byggnadens gavlar.

Situationsplan för nytt garage daterad 1974. Garaget är markerat med rött.
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Ritning till garage, 1974.

Garaget skymtar i väster bakom, augusti 2015. Garaget revs under vår/vintern
2017 för att möjliggöra flytten av närliggande B 53.

Bilburna hyresgäster i B 23 har varit hänvisade till asfalterade parkeringsytor på gavlarna.
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Utemiljö och växter
B 22 omges av plan mark. Framsidan mot söder är asfalterad. En brunlaserad sittbänk av träribbor är
placerad mot entrésidan. På gräset till höger om entrén står en torkställning. Gräsyta mot
Gruvfogdevägen är gräsbevuxen men saknar träd. Sluttningen mot B52 växer två flerstammiga
rönnar. På gavelsidan mot öster växer en tvåstammig grov rönn.

B 23s entrésida mot söder har en smal grässträng närmast huset, men i övrigt är marken asfalterad.
Det finns plats för bilparkering på ömse sidor om huset. Mot öster leder en gång- och cykelväg upp
till Hjalmar Lundbohmsvägen. På bägge sidor om cykelvägen växer unga björkar. Närmare husets
östra sida står en flerstammig björk och två vinbärsbuskar. Mot norr är marken sluttande och närmast
Hjalmar Lundbohmsvägen finns en kallmurad stenmur. I sluttningen ned mot B 23 finns två äldre
björkar. Mot Gruvfogdevägen i väster står relativt stora björkar, en flerstammig rönn och en ungersk
syrén.

B 22 saknar medvetet planterad trädgård. Entrésida och till höger tomt mot öster.

B23 buske och träd på tomtens västra sida mot Gruvfogdegatan. På framsidan växer stora flerstammiga rönnar.

Björk och vinbärsbuskar mot öster. Rester av en äldre kallmurad stenmur finns närmast Hjalmar
Lundbohmsvägen.
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Inför rivning
B 22 och B 23 är exteriört och interiört kraftigt förändrade sedan tillkomsten år 1900. Få detaljer av
kulturhistoriskt värde eller hög kvalitet återstår. Ursprungliga spegeldörrar bör om möjligt tillvaratas
för att återanvändas på annan plats.
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Rumskatalog

B 22, bottenplan, västra lägenheten. Juni 2017.

RUM 1a, hall Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivningBilder 2354-
2359, 2413-
2414

Golv Plastmatta Ljust beigegul,
melerad

Sockel Rak, 7 cm Penselstruken,
vit

Tröskel Furu,
mässingsskodd,
11 cm

Lackad

Vägg Skivor med fasad
skarv

Rollat, vit, 0502-Y

Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd: 245 cm
Taklist Hålkälslist, 7 cm Penselstruken,

vit
Fönster Saknas
Dörr Ytterdörr med

vattrad ruta och
glasningslist i bok.
Förnicklat trycke
och brevinkast

Penselstruken,
vit

1950-tal

Inredning Hatthylla i
vitlackerat stål och
bok

Övrigt Mindre elskåp på
vägg mot badrum

1b

1a

2.

3.

4.

5.
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RUM 1b,
hallgarderob

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2360-
2363

Golv Plastmatta Mörkgrå,
melerad

Sockel Rundad överkant,
5,5 cm

Penselstruken,
vit gulnad
oljefärg

Tröskel Ek, 9 cm
Vägg Masoniteskiva Penselstruken,

vit gulnad
oljefärg

Trekantslist i hörn

Tak Samma som vägg Samma som vägg Takhöjd: 228 cm
Taklist Hålkälslist, 5 cm Samma som vägg
Fönster Saknas
Dörr Skivklädd, 59×188

cm
Penselstruken,
vit

Förnicklat trycke med
plasthandtag

Dörrfoder Saknas
Inredning Hyllplan och

klädstång
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RUM 2,
badrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2365-
2368

Golv Plastmatta Gul, melerad
Sockel Plastmatta på vägg,

10 cm
Tröskel Ek, 11 cm
Vägg Skivklädd,

våtrumstapet 2 m
upp på vägg.
Glasfiberväv
närmast tak

Rosa botten.
Vågmönster i
mörkare rosa och
blått

Ytskikt från 1990-talet

Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd: 240 cm
Taklist Hålkälslist, 5 cm Penselstruken,

vit
Fönster Saknas
Dörr Skivklädd Penselstruken,

vit
Förnicklat trycke

Dörrfoder Saknas
Inredning Vitt sanitetsporslin.

Vitlackerat
badrumsskåp i trä
med spegel och två
luckor. Takhängd
anordning för
duschdraperi i
duschhörna

Övrigt Vägghängd radiator.
Tallriksventil i tak
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RUM 3,
Vardagsrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2369-
2382

Golv Plastmatta Brunbeige,
melerad

1980-tal

Sockel Lätt rundad
överkant, 9 cm

Penselstruken,
vit

40-50-tal

Tröskel Stållist mot hall,
2 cm

Vägg Skiva, tapet Grå, bredrandig
Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd: 280 cm
Taklist Hålkälslist, 7 cm Penselstruken,

vit
Fönster Två tvåluftsfönster,

kopplade bågar:
58×147 cm.
Fönsterbräda med
rundade kanter och
luftspalt: 12×135
cm

Penselstruket,
vitt

Excenterhakar. Fönster
från 50-talet.

Fönsterfoder Rundade kanter,
6 cm

Penselstruket,
vitt

Dörr Två skivklädda,
89×198
cm

Penselstruken,
vit

Äldre eller ursprungliga
spegeldörrar. Nya beslag
och skivklädnad på
40- eller 50-tal

Övrigt Radiatorer under
fönster
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RUM 4,
sovrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2385-
2394

Golv Plastmatta Brunbeige,
melerad

Sockel Lätt rundad
överkant, 9 cm

Penselstruken,
vit

Tröskel Saknas mot
vardagsrum. Mot
kök: stållist, 2 m

Vägg Skiva, tapet Mörkgrå botten,
ljusgrått mönster
med rundlar

2000-tal

Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd: 280 cm
Taklist Hålkälslist, 7 cm Penselstruken,

vit
Fönster Ett tvåluftsfönster

lika rum 3
Penselstruket,
vit

Dörr Skivklädd,
69×198 cm

Penselstruken,
vit

Äldre spegeldörr

Dörrfoder Lika rum 3 Penselstruket,
vit

Inredning Platsbyggd
garderob med två
skåp med sex
hyllplan i det
vänstra och ett
samt klädstång i
det högra. Två
överskåp

Penselstruket,
vitt

1950-tal. Förnicklade
stängningsbeslag

Övrigt Radiator under
fönster.
Moderna brytare
och uttag
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RUM 5,
kök

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivningBilder 2395-
2400, 2403-
2404, 2406-
2407

Golv Plastmatta Ljust beigegul,
melerad

Sockel Rak, 7 cm Penselstruken,
vit

Tröskel Saknas mot hall
Vägg Skivor med fasad

skarv, fondvägg
med tapet

Rollat, vitt
fondtapet, svart
botten med rut-
mönster i silver

Tapet 2000-tal

Tak Skivor med fasad
skarv

Rollat, vitt Takhöjd: 278 cm

Taklist Hålkälslist, 7 cm Penselstruken,
vit

Fönster Ett tvåluftsfönster Penselstruken,
vit

Lika rum 4

Dörr Avhängd mot hall,
gångjärn kvar

Dörrfoder Saknas
Inredning Diskbänk i rostfritt

stål med två hoar.
Vägghängd
blandare.
Vitt kakel 15×15
cm, ljus fog, två
rader ovan
diskbänk.
Platsbyggd
skåpinredning
med över- och
underskåp, fem
lådor i nedre.
Utdragbar
skärbräda.
Skafferi med
överskåp.
Kyl/frysskåp med
tillhörande
överskåp.

Luckor
fabrikslackerade
vita. Stomme
penselstruken,
vit

Handtag i rostfritt stål,
tillkomna under 2000-
talet

Övrigt Sektionsradiator
under fönster
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KÄLLARE Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2419-
2458

Golv Betong Rollat, grått
Vägg Betong, puts Rollat, vitt
Tak Betong Rollat, vitt
Dörrar Spegeldörrar,

skivklädda mot
trapphus

Penselstrukna.
Vit akrylat färg
utsida. Vit
gulnad oljefärg
på insida

Äldre eller ursprungliga
dörrar. Ett modern
trycke i stål. Ett äldre
smidestrycke. Äldre
ekådringsmålning under
befintligt färglager på
dörrens insida. Äldsta
färgskiktet i botten
grönbeige, ca 2010-Y

Övrigt Förråd av enkla
brädväggar. Äldre
gjutjärnsventil
på vägg. Äldre
elcentral samt
senare proppskåp
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TRAPPHUS Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2301-
2323, 2351-
2353, 3790-
3794

Golv Plastmatta Ljust beigerosa,
spräcklig

Sockel Rak, 7 cm Penselstruken,
grå

Vägg Skivor, fasad skarv Rollat, vitt.
Målad bröstning
i ljust gult med
bred grå bård.
Gult fält under
bård enkelt
svampad i grått

Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd våningsplan:
264 cm

Taklist Hålkälslist, 7 cm Rollat, vit
Dörrar Se lägenhet Foder saknas
Trappa Plan- och sättsteg

belagda med
plastmatta lika golv.
Mässingsskodda
trappnosar

Trappans bredd: ca 110
cm. Steghöjd: 17 cm.
Djup: 32 cm smalnar av
till 18 cm

Fönster Mindre rektangulärt
fönster mellan vån
2 och vindsvåning.
117×64 cm.
Utåtgående
kopplade bågar.
Mellan vån 1 och
vån 2 ett tvålufts-
fönster: 116×137
cm. Bågar lika ovan

Penselstrukna,
vita

Övrigt Rund ledstång med
förnicklade beslag.
Äldre bakelitbrytare
mot källare.

Penselstruken,
svart, blank.
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VIND Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3829,
3836, 2324-
2347

Golv Brädgolv, 12 cm
brett

Obehandlat

Vägg Timmerstomme,
spontade bräd-
väggar i gavel-
spetsar

Tak Takhöjd till nock:
290
cm

Dörrar Två st spegeldörrar
76,5×194 cm

Penselstrukna,
utsida mot
trapphus grå,
insida gulnad
oljefärg

Äldre eller ursprungliga
dörrar. Trycken utbytta
mot moderna i stål

Fönster Ett horisontellt
treluftsfönster i
respektive gavel-
spets. 162×67,5
cm. Kopplade
utåtgående bågar

Obehandlade

Övrigt Slammad murstock.
Förråd i regel-
konstruktion och
väggar av hönsnät.
Skivklädda äldre
spegeldörrar för-
varas på vinden
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Uppförande

Under vårvintern år 1900 påbörjades utstakning av grunder till fyra 16-rums arbetarkaserner på
bolagsområdet. Grunderna lades i slänten upp mot nuvarande Hjalmar Lundbohmsvägen, öster om
disponentbostaden och Bromsgatan. Arkitekt Gustaf Wickman hade i sitt arbete med ritningarna låtit
sig inspireras av en byggnadstyp som uppförts som arbetarbostad i Malmberget under senare delen
av 1890-talet. För byggnationen anlitades flera entreprenörer. B 28 uppfördes av byggmästare J.
Runman i Hudiksvall. B 25 och B 27 uppfördes av snickaren J.P. Forsmark och hans bygglag om sex
man. Ytterligare två hus av byggnadstypen, B 19 och B 38, uppfördes på andra sidan nuvarande
Hjalmar Lundbomhsvägen. B 19 byggdes av byggmästare Knut Harling. Vem som ansvarade för
byggnationen av B 29 och B 38 är inte känt. Arbetet med husen pågick under sommaren och hösten
år 1900. De stora timmerbyggnaderna i två våningar ska enligt en äldre muntlig tradition ha
förtimrats nere vid kusten för att sedan fraktas till Kiruna via järnvägen. B 25, B 27, B 28 och B 29
placerades i två rader med gavlarna i öst-västlig riktning. Mellan husraderna lämnades en större
gårdsyta med plats för de nödvändiga dassen och övriga uthus. Husen stod klara först under vintern
1900, men på grund av den akuta bostadsbristen hade det redan under hösten flyttat in ett flertal
hyresgäster i de ofärdiga bostäderna. Innan spisar kommit på plats i köken fick de boende laga mat
utomhus över öppen eld.

B 25 och B 27 på rad till vänster i bild. Till vänster om B 25 och B 27 skymtar den nu igenlagda Ångköksgatan.
B 28 och B 29:s ljusare fasader är synliga till höger om den vältilltagna gårdsplanen. Foto: Vy över
bolagsområdet, troligtvis 1910-tal. Kiruna kommuns bildarkiv.
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Förteckning ritningar

Typ År Övrigt
B 25
Uppmätningsritning,
bottenplan

1949 Ritning nr: 311002

Uppmätningsritning, övre plan 1949 Ritning nr: 311003
Fasadritning Odaterad Ritning nr: 311005
B 27
Uppmätningsritning,
bottenplan

1949 Ritning nr: 311006

Uppmätningsritning, övre plan 1949 Ritning nr: 311007
Uppmätningsritning, samtliga
fasader

1949 Ritning nr: 311008

Planritning, källarplan 1958 Godkänd av byggnadsnämnden
15/12-55. Ritningen daterad
1958.

B 28
Uppmätningsritning,
bottenplan

1950 Ritning nr: 311009

Uppmätningsritning, övre plan 1950 Ritning nr: 311010
Planritning, bottenplan 1957 Ändringsritning. Ritning nr:

311011
B 29
Planritning, bottenplan 1943 Daterad 4/3 1943
Planritning, mellanlägenhet 1943 Daterad 4/3 1943
Uppmätningsritning,
bottenplan

1950 Ritning nr: 311012

Uppmätningsritning, övre plan 1950 Ritning nr: 311013
Planritning, källarplan 1955 Ändring av bostad B 29. Sign.

ark Folke Hederus. Ritning nr:
311015

Planritning, bottenplan 1955 Ändring av bostad B 29. Sign.
ark Folke Hederus. Ritning nr:
311016

Planritning, övre plan 1955 Ändring av bostad B 29. Sign.
ark Folke Hederus. Ritning nr:
311017

Fasadritning, fasad mot norr 1955 Ändring av bostad B 29. Sign.
ark Folke Hederus. Ritning nr:
311018

Fasadritning, fasad mot söder 1955 Ändring av bostad B 29. Sign.
ark Folke Hederus. Ritning nr:
311019

Fasadritning, fasad mot öster
och väster

1955 Ändring av bostad B 29. Sign.
ark Folke Hederus. Ritning nr:
311020

Detaljritning, våningsbjälklag 1956 Ritning nr: 311021
Detaljritning, murstock 1956 Ritning nr: 311022
Fasadritning, fasad mot norr 1956 Ändring av bostad B 29. Sign.

ark Folke Hederus. Ritning nr:
311023
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Fasadritning, fasad mot norr 1956 Ändring av bostad B 29.
Balkong ovan entré. Sign. ark
Folke Hederus. Ritning nr:
311024.

Ritningar för samtliga hus, omärkta ritningar och ritningar för uthus/garage

Fasad-, plan- och
sektionsritning

1900 Enligt Brunnström ska
Wickmans originalritningar
finnas bevarade i LKAB:s
ritningsarkiv. De kunde inte
hittas vid arkivgenomgången.
Därför har kopior ur
Brunnströms bok Kiruna – ett
samhällsbygge i sekelskiftets
Sverige del II Kirunas
bebyggelse år för år under
pionjärtiden 1890-1910
används i dokumentationen

Planritning Ca 1900 Förenklad planritning ur LKAB:s
hyresbok 1903

Relationsritning, planritning,
plan av våningen 1 tr upp

1936 Godkänd av byggnadsnämnden
21/4 1937. Ritning märkt B
19.25.27.28.29.38.

Relationsritning, planritning,
plan av bottenvåningen

1936 Ritning till arbetarbostad vid
LKAB Kiruna. Godkänd av
byggnadsnämnden 21/4 1937.
Ritning märkt B
19.25.27.28.29.38.

Relationsritning, planritning,
plan av våningen 1 tr upp

1946 Ritning till arbetarbostad vid
LKAB Kiruna. Godkänd av
byggnadsnämnden 11/12
1946. Balkonger tillkommer.

Fasadritning 1946 Godkänd av byggnadsnämnden
11/12 1946.

Fasadritning 1946 Godkänd av byggnadsnämnden
11/12 1946.

Fasadritning, fasad mot söder 1955 Godkänd av byggnadsnämnden
15/12 1955. Ritning märkt B
19.25.27.28.29.38.

Fasadritning, fasad mot norr 1955 Godkänd av byggnadsnämnden
15/12 1955. Ritning märkt B
19.25.27.28.29.38.

Fasadritning, fasad mot öster
och väster

1955 Godkänd av byggnadsnämnden
15/12 1955. Ritning märkt B
19.25.27.28.29.38.

Planritning, överplan 1955 Godkänd av byggnadsnämnden
15/12 1955.

Planritning, källarplan 1955 Godkänd av byggnadsnämnden
15/12 1955.

Planritning, bottenplan 1955 Godkänd av byggnadsnämnden
15/12 1955.

Fasad-, plan- och
sektionsritning för
uthus/garage

1958 Godkänd av byggnadsnämnden
17/6 1958.

Situationsplan 1958 Situationsplan för B
19.25.27.28.29.38.



134

Situationsplan 1958 Situationsplan för uthusen.
Fasad-, plan- och
sektionsritning uthus/garage

1972 Ritning för insättning av
garageportar. Godkänd av
byggnadsnämnden ?/? 1972.
Ritning nr: 32 81 54

Stomme, konstruktion och material

Mark Pinnmo på berg

Grund Huggen natursten

Stomme Liggtimmer

Fasadbeklädnad Lockläktpanel, akrylatfärg i gult ca 2060-Y10R
respektive grönt ca 3050-G50Y.
Vita snickeridetaljer

Källarbjälklag Trä

Yttertrappor En bred trappa på varje nordvästra långsida.
Två trappor på respektive sida av trapphus på
gavlarna. Betongfundament, plan- och sättsteg
samt broplan i obehandlat trä. Vitmålade
träräcken

Ytterdörrar Ytterdörrar med karosseripanel och vattrad ruta.
Penselstrukna vita. Överljus ovan parentré på
långsida

Fönster Tvåluftsfönster med kopplade utåtgående
bågar. Ursprungliga spröjsade lunettfönster i
gavelspetsar och takkupor. Utåtgående
enkelbågar

Yttertak Dubbelfalsad bandtäckt svart respektive
tegelröd plåt. Snörasskydd i stål ovan entréer

Skorsten Två plåttäckta rektangulära skorstenar
placerade mot gavlarna

Avvattning Hängrännor och stuprör med runda böjar.
Fabrikslackerade svarta

Ventilation Självdrag

Uppvärmning Fjärrvärme. I huvudsak sektionsradiatorer
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Exteriör, utvändiga förändringar och renoveringar

Ursprungligt utförande

Byggnaderna uppfördes i timmer i två våningar samt en vältilltagen vindsvåning. På gavlarna
placerades trapptorn. I varje trapptorn fanns två separata entréer. I mitten på varje långsida fanns en
parentré. Entréerna utgjordes ursprungligen av öppna brokvistar med räcken. Fönstren var i
huvudsak av korspostmodell med småspröjsade bågar i de övre lufterna. Timmerstommen bekläddes
med en liggande fasspontpanel och ett dekorativt utformat profilerat listverk. I gavelrösten samt i
takkupor på långsidorna placerades lunettfönster med smäckra spröjs. På gavelspetsarna monterades
också flaggstänger. Taket var valmat och plåttäckt. Två skorstenar var placerade mot gavlarna. B 25
och B 27 målades lika medan B 28 och B 29 målades i en avvikande, ljusare färgsättning.

Fasadritning av Gustaf Wickman, 1900. Småspröjsad ruta i ytterdörrarna i den dubbla entrén. Entréerna på
gavlarna skulle enligt ritningen skyddas av små skärmtak.

T v: Fasadritning av Gustaf Wickman, 1900. T h: Den ursprungliga fasspontpanelen och ett profilerat bottenstycke
finns bevarat i den sydvästra källarnedgången i B 29. Byggnadernas profilerade listverk är knappt synligt på
originalritningarna.
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Familj porträtterad utanför B 27 ca 1910. Skärmtak ovan gavelentré saknas. Foto: Borg Mesch, Kiruna
kommuns bildarkiv.

1940-tal

Under senare delen av 1940-talet genomfördes den första utvändiga förändringen av mer påtaglig
karaktär. LKAB ansökte i december 1945 om tillstånd för bygglov för balkonger på samtliga fyra hus
samt B 19 och B 38. Balkongerna placerades ovan entréerna. I samband med byggnationen av
balkonger gjöts nya förstukvistar i betong och skärmtak tillkom ovan entréerna där balkong saknades.
När källarnedgångarna tillkom är osäkert men det är möjligt att de är samtida med byggnaderna med
tanke på de huggna stensocklarna samt att den ursprungliga fasspontpanelen på några håll i
källarnedgångarna aldrig målats.

B 27: Fasader mot söder och norr, 1949. B 25: Odaterad fasadritning, troligtvis från 1949.
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B 27: Fasad mot öster och väster, 1949. Två balkonger på tillkommit på respektive långsida.
Förstukvistarna på gavlarna har breddats.

B 27 under 50-talet. Huset är i det närmaste oförändrat sedan uppförandet. Balkonger och betonggjutna
förstukvistar har tillkommit. Fasspontpanelen, fönstren, de småspröjsade ytterdörrarna och det
profilerade listverket är ursprungligt. Skorstenarna har inte plåtklätts och det äldre avvattningssystemet
med fotränna på tak och skarpvinklade stuprör har ännu inte bytts ut. Foto: Kiruna kommuns bildarkiv.
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Folke Hederus modernisering

I slutet av 1950-talet fick arkitekten Folke Hederus i uppdrag att modernisera de fyra stora
arbetarkasernerna utvändigt såväl som invändigt. För exteriörerna innebar ombyggnationen att
samtliga ursprungliga fönster och dörrar byttes ut. Korspostfönstren med spröjsade bågar ersattes
av tvåluftsfönster med kopplade bågar. Spegeldörrar ersattes av dörrar med karosseripanel och
vattrad ruta. Den liggande fasspontpanelen byttes mot en stående lockläktpanel. Det profilerade
listverket byttes mot ett enkelt, slätt. Den dubbla entrén på de södra långsidorna sattes igen.

T v: Ändring av fasad mot norr, 1956. Inga ritningar där den stående panelen är synlig finns bevarade.
T h: Fasad mot väster, 1956. De ursprungliga lunettfönstren i gavelspetsarna saknas på ritningen.

T v: Ändring av fasad mot söder, 1955. Dubbelentrén togs bort på långsidan. T h: Fasad mot öster, 1956.

Foto taget år 1959 i samband med grundläggningen av flerfamiljshusen på Gruvfogdegatan. Den nya
stående lockläktpanelen har ännu inte målats på B 27. Plåtarbeten har utförts på tak. Foto: Kiruna
kommuns bildarkiv.
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Sentida förändringar

Efter moderniseringen i slutet av 50-talet har få förändringar gjorts. Fasaderna har ommålats vid ett
antal tillfällen och vid de två senaste med modern uteakrylatfärg. Takplåten är bytt i helhet till
dubbelfalsad bandtäcktplåt. Plåten och det fabrikslackerade avvattningssystemet byttes troligtvis
under slutet av 80-talet. De tegelmurade skorstenarna har plåtklätts.

B 27. Fasad mot norr, 2017. Rött: Ursprungligt 1900. Fönster i takkupa. Skorstenar. Stensockel. Grönt:
1940-tal. Balkonger. Gult: 1950-tal. Panel, fönster, ytterdörrar och överljus. Lila: 1980-90-tal. Plåt och
snörasskydd.

B 25. Västra och östra fasaderna, 2017. Rött: Ursprungligt. Pärlspont i takfot, takstolstassar, lunettfönster.
Eventuellt ursprunglig eller äldre stensockel till källarnedgång. Grönt: 1940-tal. Balkonger. Gult: 1950-tal.
Panel och fönster. Lila: 1980-90-tal. Avvattningssystem.
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B 28. Södra fasaden, 2017. Rött: Ursprungligt 1900. Dubbelentré igensatt. Takkupa. Grönt: 1940-tal.
Balkonger. Gult: 1950-tal. Panel, ytterdörr och fönster. Lila: 1980-90-tal. Plåt, avvattningsystem,
snörasskydd.

Interiör, invändiga förändringar och renoveringar

Ursprunglig planlösning

När B 25, B 27, B 28 och B 29 uppfördes år 1900 var det som de dittills största arbetarbostadshusen
på bolagsområdet. De fyra byggnaderna var identiskt utformade och avsedda att rymma åtta
arbetarfamiljer var. Varje hushåll skulle disponera ett rum och kök. Rummen var grupperade fyra och
fyra i korsplaner runt två kraftiga murstockar. Tack vare planlösningen där varje rum kunde nås direkt
via en förstuga var det möjligt att använda de åtta lägenheterna som sexton spisrumslägenheter.
Bostadsbristen kring sekelskiftet gjorde det omöjligt för en familj att själva disponera ett rum och kök
och under flera år hyrdes rummen i de stora arbetarkasernerna ut som separata spisrumslägenheter.
Stora familjer trängde ihop sig i ett rum. Ofta tog familjerna även in en eller ett par inneboende.

Trångboddheten avhjälptes med åren och rummen återgick så småningom till lägenheter om ett rum
och kök. Redan 1904 fanns det två till sex lägenheter i varje hus. År 1907 drogs vatten in.

Planritning för bottenvåning. Gustaf Wickman, 1900. Kakelugnar i rummen och spisar i de rum som var tänkta att
utgöra kök i lägenheterna. I köken fanns också någon typ av platsbyggda skafferier och garderober, en
tillgänglig från köket och en med ingång från rummet.
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Planritning för övervåning. Gustaf Wickman, 1900. Botten- och överplan utformades identiskt.

T v: Planritningar ur LKAB:s hyresbok 1901. T h: Sektionsritning av Gustaf Wickman, 1900.
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1930- och 40-talen

Under de decennier som följde efter uppförandet gjordes få förändringar i planlösningen i husen. En
vattenklosett installerades i varje lägenhet under senare delen av 1930-talet. Toaletterna placerades i
köken bredvid ytterdörrarna ut mot förstugorna i det utrymme som tidigare varit en garderob med
dörr från rummet. I köken hade också det tidigare snedställda skafferiet byggts om till två utrymmen,
en garderob och ett skafferi. Enligt ritningar från 1937 sattes entrédörren mellan förstugan och
rummet igen.

Bottenplan, 1937. Toaletter och ombyggda garderober.

Övervåningen utformades lika bottenvåningen. Ritning godkänd av byggnadsnämnden 1937.
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Folke Hederus modernisering

En uppmätningsritning av B 28 visar att kakelugnarna år 1950 ännu fanns kvar i rummen.
Planlösningen var identisk med den ursprungliga med undantag för en toalett och en ombyggd
garderob. Hur material och ytskikt hade förändrats sedan uppförandet går inte att avgöra, men
troligtvis var det först under 1950-talet och Hederus genomgripande modernisering som äldre ytskikt,
pärlspontpanel och så vidare försvann.

B 28: Uppmätningsritning för övervåning, 1950. Planlösning är densamma och kakelugnarna finns ännu kvar.

För interiören innebar Hederus modernisering förändringar av både ytskikt och planlösning. När
entréerna på de södra långsidorna togs bort var det möjligt att i de högra mittenlägenheterna bygga
ett sovrum där de södra förstugorna legat. Två lägenheter i varje byggnad byggdes på så vis om till
lägenheter med två rum med kök. I samtliga lägenheter byggdes det mellan köket och rummet en
långsmal hall. I lägenheterna med två rum och kök inreddes både ett kapprum och en klädkammare i
hallen medan det i de mindre lägenheterna bara byggdes två garderober. I köken mot toalettväggen
byggdes ytterligare två förvaringsutrymmen. I samband med ombyggnationen revs kakelugnarna ut.
Skivmaterial sattes på väggar och i tak. Äldre profilerade snickerier byttes ut mot släta. Profilerade
dörrar skivkläddes eller byttes ut. Mellan rum och hall sattes en glasad pardörr med vattrade rutor.
De platsbyggda garderoberna penselstryktes med oljefärg och försågs med förnicklade beslag. Äldre
golvmaterial byttes ut. I rummen lades en lamellparkett i ek. I kök och hall lades troligtvis
linoleummatta. I de nytillkomna sovrummen lades brädgolv av gran.

Istället för att utrusta varje lägenhet med badrum byggdes en gemensam badanläggning i källaren på
B 29.

Övre våning, 1946.
Balkonger tillkommer.
Inga övriga förändringar.
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Ändringsritning för bottenplan, Folke Hederus, 1955. Ett nytt mindre sovrum har tillkommit mot söder i den
högra mittenlägenheten. En långsmal hall byggdes mellan rum och kök i samtliga lägenheter.

Ändringsritning för övre plan, Folke Hederus, 1955. Lika bottenplan.

Sentida ändringar

Vid något tillfälle byggdes toaletterna om till badrum. Utrymme till en duschhörna skapades genom
att garderober i angränsande rum sattes igen och öppnades upp mot toaletterna. Exakt när
badrummen tillkom är osäkert men det går med säkerhet att säga att det inte skedde under
moderniseringen på 50-talet. Inga senare ritningar över badrum har hittats. Möjligtvis skedde
ombyggnationen först under 1980-talet. Våtrumsmattorna och våtrumstapeterna i dagens badrum
härstammar från 1980- eller 90-talet. I relation till andra bostadshus på området byggdes
badrummen anmärkningsvärt sent i B 25, B 27, B 28 och B 29.

Ytskikt har sedan moderniseringen på 1950-talet renoverats regelbundet. I en majoritet av rummen
finns tapeter från 2000-talet. Köksväggarna är i huvudsak rollade med modern plastfärg. I köken
finns stommar, kakel och luckor kvar från 50-talet. Luckorna har på senare år sprutlackerats och i
några lägenheter har mindre bänkytor bytts ut. Också vitvaror har bytts ut kontinuerligt. På golven
har linoleummattor bytts ut mot plastmattor.
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Äldre och kulturhistoriskt intressanta detaljer

T v: Ursprungligt foder och fasspontpanel på södra gaveln i källarnedgången B 29. T h: Ursprungligt foder och
fasspontpanel på södra gaveln i källarnedgången B 25. Festlig äldre färgsättning med ljusockra och ljust
kromoxidgrönt.

Ursprungliga lunettbågar i takkuporna. Spröjsen är ovanligt smäckra. Fönstren är mycket karaktäriserande för
byggnadstypen.

Ursprungliga lunettfönster i gavelspetsar. Ursprungliga taktassar.
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Makulaturpapp sannolikt från 1920-talet tapetserad på timmerstommen i trappan till vind.

Sannolikt ursprunglig pärlspont och golv i skrubb på övervåningen i södra trapphuset i B 25. Den turkosa färgen
härstammar troligtvis från 1930-talet. Till höger om hyllplanen är profilen från ett ursprungligt fönsterfoder
synligt i form av en trären yta. Äldre eller ursprunglig hatthylla.
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Ursprungliga spegeldörrar i källaren och på vinden i B 25.

Gemensamhetslokaler

I samtliga fyra hus finns förrådsutrymmen på både vind och i källare. I B 29 grävdes källaren ut
ytterligare på 1950-talet. En bastu, ett tvagningsrum med dusch och två rum med varsitt badkar
inreddes efter ritningar av Folke Hederus. Sannolikt nyttjades också anläggningen av hyresgästerna i
B 25, B 27 och B 28 eftersom dusch- och badmöjlighet saknades i lägenheterna. Tvättstuga tycks inte
ha funnits i någon av byggnaderna.

Ändringsritning för källarplan i B 29, 1955.
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Garage och p-platser

Stadsplanen från 1915 visar att det fanns inte mindre än sex tillhörande uthus på gårdsplanen.
Möjligtvis fanns det till och med åtta men de två i sydväst tillhörde förmodligen B 10. Redan på 30-
talet hade toaletter i lägenheterna gjort avträdena överflödiga och förrådsutrymme fanns ju i källarna
och på vindarna. Behov av en annan typ av ekonomibyggnad uppstod när privatbilismen ökade på
1950-talet. Därför rensades gårdsytan upp, uthusen revs och två garage uppfördes i deras ställe. Till
en början utgjordes bilplatserna av sex öppna carportar i varje garage. Mot gavlarna fanns förråd för
sparkar och cyklar samt mindre utrymmen för sophantering. På 70-talet sattes takskjutportar in.
Mellan garagen finns ett tjugotal p-platser med motorvärmare. Ytterligare ett antal parkeringar finns
mot gräsmattan utanför B 332.

Uthusen på gården 1958. Fotot är taget i samband med grundarbetet för flerfamiljshusen B 332-335 på
Gruvfogdegatan. Foto: Kiruna kommuns bildarkiv.

Urklipp från tomtuppmätning 1963.
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Planritning för nybyggnation av garage, 1958.

Fasadritning, 1958.

Fasadritning, 1958.

Sydvästra garaget 2017.

Sektionsritning, 1958. Garagen
utformades med ett karaktäriserande
brutet tak.
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Gavel, garage mot sydväst, 2017. Garagelänga med brutet takfall, mindre fram. 6 bruna
takskjutportar/Crawfordportar och ytor för soptunnor. Vitgrå liggande fasspontpanel under tak. Sidoförråd, två
dörrar per gavel, svart TRP-plåt. Tre skorstenar. Fabrikslackerade stuprör med runda böjar.

Parkeringsytan mellan garagen, 2017.

Utemiljö och växter

B25 Omges av en asfalterad väg utan kanter. De gräsinsådda ytorna närmast huset bildar en oval
form. Intill nordöstra och sydvästra entréerna växer sibirisk vallmo i enkla kullerstensatta rabatter.
Mot nordväst växer en grupp flerstammiga rönnar.

B27 inramas också av en asfalterad väg utan kanter samt gräsinsådda ytor i anslutning till entréerna.
Mot norr intill postlådorna växer två större björkar och en rönn, nära fasaden finns en sälgbuske. Mot
södra fasaden växer ett rosbuskar, Finlands vita ros. Intill slänten i sydväst, mot Gruvfogdegatan, står
tre större björkar, vara en är flerstammig.

Söder om B335 eller norr om B27 finns fyra flerstammiga rönnar, två björkar, en gran och en stubbe.
Andra sidan om infarten finns tre dubbelbjörkar, två flerstammiga rönnar, två björkar, en flerstammig
rönn i hörn, två björkar och en odlingslåda i trä samt en trippelbjörk intill carport.

Marken mellan B332 och 335 utgörs av gräsmatta och tre glest stående björkar.
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B 28 och B 29 har branta grässlänter mot sydost, ned mot Gruvfogdegatan. Marken är plan närmast
sydfasaderna. Asfalt mot entré i sydväst. Gräs mot västra fasaden och asfalt mot framsidan. En
sälgbuske och självsådda björkar utgör vegetation. Enstaka sibirisk vallmo förekommer också i gräset.
Annars saknas spår av medvetna planteringar. Cykelställ och piskställ i stål liknande övriga hyreshus.

Enklare rabatt vid entréer till B25. I rabatten växer sibirisk kornvallmo.

Buskrosen Rosa Pimpinella Plena, Finlands vita ros, växer intill B27s södra fasad. Vid B29 finns sibirisk vallmo och
en tistelliknande violettblommande växt.

Inför rivning eller flytt

B 25 och B 27-29 tillhör de äldsta bostadshusen på bolagsområdet och utgör en mycket viktig del av
historien kring utvecklingen av arbetarbostäder i Kiruna. Byggnadstypen är en hörnsten i berättelsen
om arkitekten Gustaf Wickmans insats i det framväxande Kiruna. Byggnaderna är genom sina
imposanta volymer och sinnrika detaljer, som de intrikat spröjsade lunettfönstren, mycket
karaktärsgivande för sin omgivning. Byggnaderna är exteriört välbevarade i relation till många andra
fastigheter på området. Interiört är ursprunglig planlösning fortfarande skönjbar. Möjlighet till att
flytta något hus av byggnadstypen bör allvarligt övervägas.

Vid rivning bör samtliga ursprungliga lunettfönster tillvaratas. Detta gäller också äldre eller
ursprungliga spegeldörrar. De glasade pardörrarna mot vardagsrummen är tydligt 1950-talspräglade
och av hög kvalitet. De bör om möjligt återanvändas.
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Vid en eventuell flytt av någon av byggnaderna bör ett återskapande av det ursprungliga exteriöra
utförandet övervägas. Det vore önskvärt att byta dagens lockläktpanel till en fasspontpanel lika den
ursprungliga. Den liggande fasspontpanelen är och har länge varit karakteriserande för panelade
byggnader på bolagsområdet. Byggnadernas kulturhistoriska värde skulle stärkas ytterligare om
fönster och dörrar kunde återställas till ursprungligt utseende: korspostfönster med småspröjsade
bågar i de övre lufterna och spegeldörrar med spröjsad ruta. Vid en eventuell restaurering är det
viktigt att kvalitativa och traditionella material och metoder används.

I det fall en återskapande restaurering inte genomförs bör 1950-talets tillägg respekteras. Ytterdörrar
med karosseripanel bör renoveras och inte bytas mot fabrikslackerade, isolerade dörrar. Fönsterbågar
och andra byggnadsdetaljer i trä bör behållas och underhållas och inte ersättas av så kallade
underhållsfria material. Den moderna akrylatfärgen bör tas bort utvändigt och ersättas av linoljefärg
som låter virket andas. Vid en eventuell flytt bör fasadkulörerna justeras för att bättre
överensstämma med antingen år 1900 eller 1950-talet.
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Rumskatalog

B 25, lägenhet E, bottenplan, två rum och kök. Juni 2017.

RUM 1a, hall Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2608,
2611, 2614

Golv Plastmatta Beigegul,
melerad

Sockel Rak, 5 cm Penselstruken,
vit

Tröskel Furu, 9 cm,
mässingsskodd

Vägg Skivor med fasad
skarv

Rollat, vit,
0502-Y

Tak Skivklätt Rollat, vit Takhöjd: 260 cm
Taklist Hålkälslist, 7 cm Rollad, vit
Fönster Saknas
Dörr Skivklädd

ytterdörr: 91×214
cm. Ruta med
vattrat glas

Penselstruken,
vit

Förnicklat trycke och
brevinkast. 1950-tal

Dörrfoder Saknas, endast
karm

Övrigt Lucka till i skåp i
vägg.
Vägghängd
mindre radiator.
Hatthylla i
vitlackerat stål
och bok

Rollad, vit

1a.1b
.

2.

3.
4
.

5
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RUM 1b,
klädkammare

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2625,
2628

Golv Linoleummatta Brunbeige,
jaspémönstrad

Sockel Lätt rundad
överkant, 8 cm

Penselstruken, vit

Tröskel Bottenstycke
garderob utgör
tröskel

Vägg Masoniteskiva Rollat, vitt Trekantslist i hörn
Tak Samma som vägg Rollat, vitt
Taklist Trekantslist, 2 cm Penselstruken, vit
Dörrar Två

garderobsdörrar:
61,5×191,5 cm

Fabrikslackerade,
vit

Moderna handtag i stål,
2000-tal

Inredning Platsbyggt
hyllsystem, lådor
och klädstång.
Spot i tak
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RUM 2,
vardagsrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2616-
2624, 3823-
3826, 2616

Golv Ek, laminat, stav i
två storlekar ruta:
20×20, 20×40,5
cm

Lackat

Sockel Rundad kant, 8
cm

Penselstruken, vit

Tröskel Ek, 10 cm
Vägg Skiva, tapet Rollat vitt på

tapet
Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd: 257 cm
Taklist Hålkäl, 7 cm Rollad, vit
Fönster Ett

tvåluftsfönster,
kopplade bågar.
Båge: 57×144,5
cm. Fönsterbräda
med rundade
hörn och luftspalt:
7,5×138 cm

Penselstruket,
vitt

Excenterhakar. Fönster
från 1950-talet

Fönsterfoder Rundat, 6,5 cm Penselstruket,
vitt

Dörr Glasad pardörr,
vattrat glas.
Dörrblad: 67×204
cm

Penselstruken, vit 50-tal. Förnicklat trycke

Dörrfoder Lika fönsterfoder Penselstruket,
vitt

Inredning Två moderna,
fristående
garderober.
Moderna uttag
och brytare.
Sektionsradiator
under fönster

Fabrikslackerade,
vita

Handtag i borstat stål,
2000-tal
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RUM 3, kök Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2628-
2634, 2636,
3820-3822

Golv Plastmatta Beigegul,
melerad

Sockel Rak, 5 cm Penselstruken,
vit

Tröskel Saknas
Vägg Skivor med fasad

skarv
Rollat, vitt Trekantslist i hörn

Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd: 265 cm
Taklist Hålkälslist, 7 cm Rollad, vit
Fönster Ett tvåluftsfönster

lika rum 2
Penselstruket,
vitt

Fönsterfoder Saknas
Dörr Saknas
Dörrfoder Saknas
Inredning Platsbyggt kök

med över- och
underskåp samt
skafferi med två
överskåp.
Kyl/frysskåp.
Rostfri diskbänk
med två hoar,
61×139×86 cm.
Mindre bänkyta
bredvid spis med
Perstorpsskiva.
Spis med tre
plattor och ugn.
Två rader vitt
kakel ovan
diskbänk, 15×15
cm, mörk fog.
Vitlackerad
kryddhylla ovan
fläkt. Vägghängd
blandare.
Tallriksventil på
vägg i skafferi

Penselstruken
stomme, vit.
Fabrikslackerade
luckor, vit

Moderna stålhandtag,
2000-tal

Övrigt Sektionsradiator
under fönster

Penselstruken,
vit
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RUM 4,
badrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2637-
2639

Golv Våtrumsmatta Gulbrun, melerad
Sockel Matta uppvikt på

vägg, 5 cm
Tröskel Ek, 10 cm
Vägg Skiva,

våtrumstapet
Gulorange botten
med rött
blommönster och
bård

Ytskikt från 90-tal

Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd: 244 cm
Taklist Skugglist, 4 cm Fabrikslackerad,

vit
Fönster Saknas
Dörr Slät, 62×202 cm Penselstruken,

vit
Förnicklat trycke

Dörrfoder Raka kanter, 5 cm Fabrikslackerat,
vitt

Inredning Vitt
sanitetsporslin.
Duschhörna med
draperistång.
Vitlackerat
badrumsskåp med
spegel.

Övrigt Mindre
vägghängd
radiator.
Tallriksventil i tak
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RUM 5,
sovrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3827-
3828

Golv Plastmatta Ljust vitbeige,
melerad

Sockel Rundad, 8 cm Penselstruken,
vit

Tröskel Saknas
Vägg Skiva, tapet Ljusbeige
Tak Skivklätt Rollat, vitt, grov

gräng
Takhöjd: 264 cm

Taklist Hålkälslist, 7 cm Rollad, vit
Fönster Ett tvåluftsfönster

lika rum 3
Penselstruket,
vitt

Fönsterfoder Rundat, 6,5 cm Penselstruket,
vitt

Dörr Slät, 82×202 cm.
Förnicklat trycke

Övrigt Sektionsradiator
under fönster
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B 25, lägenhet H (mot södra gaveln), övre plan. Ett rum och kök.
Juni 2017.

RUM 1, hall Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2736,
2739, 2740-
2741

Golv Plastmatta Ljusbeige,
melerad

Sockel Rak, 7 cm Penselstruken,
vit

Tröskel Furu, 8 cm,
mässingsskodd

Vägg Skivor med fasad
skarv. Trekantslist
i hörn. Södra och
västra väggen
tapetserad, övriga
väggar målade

Rollat, vitt. Grå
botten med
rutmönster i
silver

Ytskikt från 2000-talet

Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd: 261 cm
Taklist Hålkälslist, 7 cm Rollad, vit
Fönster Saknas
Dörr Ytterdörr med

vattrad ruta.
Förnicklat trycke

Penselstruken,
vit

Dörrfoder Saknas
Inredning Två platsbyggda

garderober.
Förnicklade
beslag. Hyll- och
lådsystem

Luckor
fabrikslackerade
vita. Stomme
och inredning
penselstrukna
vita

2

1

3

4
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Övrigt Mindre
vägghängd
radiator mot
ytterdörr
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RUM 2,
badrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2753-
2756

Golv Våtrumsmatta Blågrå, melerad
Sockel Matta uppdragen

5 cm på vägg
Tröskel Ek, 7 cm
Vägg Skiva,

våtrumstapet
Ljusblå botten,
större
prickmönster i
beige och lila
samt storprickig
bård

Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd: 251 cm
Taklist Skugglist, 4 cm Fabrikslackerad,

vit
Fönster Saknas
Dörr Slät dörr: 62×202

cm. Förnicklat
trycke

Penselstruken,
vit

Dörrfoder Rakt, 5 cm Fabrikslackerat,
vit

Inredning Vitt
sanitetsporslin.
Duschhörna med
stång för draperi.
Vitlackerat
badrumsskåp

Övrigt Mindre radiator
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RUM 3, kök Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2742-
2745

Golv Plastmatta Ljusbeige,
melerad

Sockel Lätt rundad kant,
7 cm

Penselstruken,
vit

Tröskel Saknas
Vägg Skivor med fasad

skarv
Rollat, vitt.
Ljusblå fondvägg
mot söder

Trekantslister i hörn

Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd: 265 cm
Taklist Hålkälslist, 7 cm Rollad, vit
Fönster Ett

tvåluftsfönster,
kopplade bågar.
Båge: 57×144,5
cm.
Excenterhakar.
Fönsterbräda med
luftsspalt och
rundade hörn:
11×129 cm.

Penselstruket,
vitt

Fönsterfoder Rundade kanter,
6,5 cm

Penselstruket,
vitt

Dörr Slät skjutdörr:
207×208 cm.
Skena längst med
västra hallväggen

Penselstruken,
vit

Inredning Platsbyggd
köksinredning
med över- och
underskåp.
Skafferi med två
överskåp.
Kyl/frysskåp. Spis
med fyra plattor
och ugn. Två
rader vitt kakel
15×15 cm, ljus
fog. Diskbänk i
rostfritt med två
hoar.

Stomme och
inredning
penselstruket,
vitt.
Fabrikslackerade
luckor

Skåpshandtag i bok

Övrigt Sektionsradiator
under fönster.
Brytare och uttag
från 1990-2000-
tal

Penselstruket,
vitt
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RUM 4,
sovrum/vardagsrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder
2746-
2751

Golv Ek, laminatgolv,
stav i två storlekar
ruta

Lackat

Sockel Rundad, 8 cm Penselstruken,
vit

Tröskel Ek, 9 cm Skurlist i furu mot hall
Vägg Skiva, tapet Grå tapet tre

väggar. Vägg
mot söder vit
tapet med svart
storblommigt
mönster

Ytskikt från 2000-talet

Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd: 266 cm
Taklist Hålkälslist, 7 cm Rollad, vit
Fönster Ett tvåluftsfönster

lika rum 3.
Fönsterbräda:
19×140 cm.

Penselstruket,
vitt

Fönsterfoder Rundat, 6,5 cm Penselstruket,
vitt

Dörr Glasad pardörr
lika lägenhet E.
Vattrade rutor.

Penselstruken,
vitt

Dörrfoder Rundat 6,5 cm Penselstruket,
vitt

Inredning Modern fristående
garderob.
Sektionsradiator
under fönster

Fabrikslackerad,
vit.
Penselstruken,
vit
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B 25, lägenhet A, bottenplan. Ett rum och kök. Juni 2017.

RUM 1a,
vindfång

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2658-
2659

Golv Plastmatta Korkimitation
Sockel Rundad kant, 8

cm
Penselstruken,
vit

Tröskel Ek, 8 cm
Vägg Masoniteskiva Rollad, ärtgrön Trekantslist i hörn
Tak Skivtäckt Rollat, vitt Takhöjd: 234 cm
Taklist Hålkälslist, 4 cm Penselstruken,

vit
Fönster Saknas
Dörr Slät dörr med

vattrad ruta och
löstagbar spröjs

Fabrikslackerad,
vit

80-90-tal

Övrigt Klotarmatur på
vägg

4

3

5

1a

2a

2b

1b
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RUM 1b,
skrubb

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2660-
2663

Golv Brädgolv, furu Mörk fernissa Ca 1×1 m mönstrad
linoleummatta från
tidigt 1900-tal.

Sockel Lätt rundad
överkant, 9 cm

Penselstruken,
vit

Tröskel Ek,
mässingsskodd,
10 cm

Lackad

Vägg Pärlspont Penselstruken,
vit

Sannolikt ursprunglig
vägg- och
takbeklädnad

Tak Snedtak,
pärlspont

Penselstruket,
vitt

Taklist Saknas
Dörr Slät, skivklädd Penselstruken,

vit
Äldre kammarlås

Övrigt Platsbyggd hylla
med tre plan

Penselstruken,
vit
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RUM 2a, hall Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2666-
2669, 2679,
2679-2681,
2683, 3804-
3807

Golv Plastmatta Gulbeige,
melerad

Sockel Lika rum 1 Penselstruken,
vit

Tröskel Furu,
mässingsskodd 10
cm

Vägg Skivor med fasad
skarv

Rollat, orange Trekantslist i hörn

Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd: 260 cm
Taklist Hålkälslist, 7 cm Penselstruken,

vit
Fönster Mindre

tvåluftsfönster.
Kopplade bågar,
excenterhakar.
Fönsteröppning:
89×84 cm

Fönsterfoder Saknas
Dörr Mot vindfång,

slät. Förnicklat
trycke

Penselstruken,
vit

Dörrfoder Saknas
Inredning Två platsbyggda

garderober med
överskåp och
hyllplan.
Dörrknoppar i rött
glas

Penselstruket,
vitt. Framkant
på hyllplan
målade röda likt
knoppar

Övrigt Äldre brytare.
Vägghängd
radiator på västra
väggen.
Öppning mot
tidigare avdelad
tambur försedd
med skena för
draperi.
Svartlackerad
hatthylla i stål.
Lucka till elskåp
infällt i vägg

Hammarlack,
grå

60-70-tal
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RUM 2b,
klädkammare

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2670-
2675

Golv Linoleummatta Rollad, orange
lika vägg i rum
2a

Sockel Lika rum 1 Penselstruken,
vit

Skurlist närmast golv

Tröskel Mässingslist, 1,5
cm

Vägg Masoniteskiva Penselstruken,
gulnad oljefärg

Trekantslist i hörn

Tak Lika vägg Lika vägg Takhöjd: 273 cm
Taklist Trekantslist, 1,5

cm
Lika vägg

Fönster Saknas
Dörr Slät, 179×59 cm.

Förnicklat
kammarlås

Penselstruken,
vit

Dörrfoder Saknas
Inredning Hyllplan och

klädstång
Lika vägg



177

RUM 3,
badrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2687-
2688, 2693

Golv Våtrumsmatta Ljusblå, melerad
Sockel Matta uppdragen

på vägg
Tröskel Ek, 9 cm
Vägg Skiva,

våtrumstapet
Vitrosa botten
med blått
blommönster

Ytskikt från 80-90-tal

Tak Skivklätt Rollat, vitt
Taklist Skugglist, 4 cm Fabrikslackerad,

vit
Fönster Saknas
Dörr Slät, 62×236 cm.

Förnicklat trycke
Penselstruken,
vit

Dörrfoder Saknas
Inredning Vitt

sanitetsporslin,
duschhörna med
stång för draperi.
Vit lackerat
badrumsskåp i
plåt, runda hörn
och spegel.
Mindre radiator

Äldre badrumsskåp 50-
60-tal
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RUM 4, kök Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2694-
2701

Golv Plastmatta Gulbeige,
melerad

Sockel Lika rum 1 Penselstruken,
vit

Tröskel Saknas
Vägg Skivor med fasad

skarv
Rollat, citrongult

Tak Skivor Rollat vitt
Taklist Hålkälslist, 7 cm Rollad, vit
Fönster Ett

tvåluftsfönster.
Kopplade bågar,
57×144,5 cm.
Fönsterbräda med
luftspalt och
rundade hörn

Penselstruket,
vitt

Fönsterfoder Saknas
Dörr Slät skjutdörr,

207×208 cm
Penselstruken,
vit

Dörrfoder Saknas
Inredning Platsbyggt kök

med över- och
underskåp.
Skafferi med
överskåp.
Kyl/frysskåp. Spis
med brun topp
och tre plattor
och ugn.
Utdragbart
bakbord. Handtag
i teak. Rostfri
diskbänk. Två
rader vitt kakel
lika övriga
lägenheter.
Kakelstickers i
form av
rotfrukter. Runda
mörkbetsade
knoppar på
luckor.

Stomme
penselstruken,
vit. Luckor
penselstrukna,
orangebruna

Köksinredning troligtvis
renoverad under 70-
talet. Äldre vitvaror
jämfört med övriga
lägenheter. Spis från
70-tal.

Övrigt Sektionsradiator
under fönster.
Väggfast hylla vid
matplats.
Taklampa med
glasskärm och
mässingsbas.
Klotarmatur på
vägg ovan spis.
Spjällventil med
kulkedja ovan spis
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RUM 5,
sovrum/vardagsrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder
2706-
2707,
2710-
2713

Golv Ek, laminat Lackat Stav i rutor lika övriga
lägenheter

Sockel Lika rum 1 Penselstruken,
vit

Tröskel Ek, 11 cm
Vägg Skiva, tapet Brunrandig

botten med
storblommigt
vitt mönster

Tapet troligtvis 70-tal

Tak Skiva Rollat, vit
Taklist Hålkälslist, 7 cm Penselstruken,

vit
Fönster Ett

tvåluftsfönster,
lika rum 4

Penselstruket,
vitt

Fönsterfoder Rundat, 6,5 cm Penselstruket,
vitt

Dörr Glasad pardörr
lika övriga
lägenheter

Penselstruken,
vit

Dörrfoder Gerat. Lika
fönsterfoder

Penselstruket,
vitt

Inredning En fristående
garderob.

Fabrikslackerad,
vit

Övrigt Sektionsradiator
under fönster

Penselstruken,
vit
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B 25 KÄLLARE Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2643-
2657

Golv Betong
Vägg Sten. Delvis

putsade. Norra
trappans väggar
brädfodrade.

Ursprunglig
fasadbeklädnad i södra
trappan. Fasspontpanel
13,5 cm bred. Ljust
ockragul ca S 2030-
Y10R.
Ursprungligt profilerat
bottenstycke, 107×9
cm. 7 cm djup. Ljust
kromoxidgrönt, ca
S 4030-G.
Fotbräda 17 cm, mörkt
grön ca S 5020-G30Y.

Tak Synligt
bottenbjälklag

Dörrar Två äldre
spegeldörrar

Penselstrukna,
ljust grågrönt

Troligtvis ursprungliga

Inredning Förråd. Enkla
brädväggar

Övrigt Äldre elcentral.
Flertal äldre
bakelitbrytare
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B 25
TRAPPHUS
(SÖDRA)

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2558-
2576, 2715-
2722, 2727-
2735

Golv Plastmatta Ljust rödbrun
spräcklig

Sockel Rak, 5,5 cm Fabrikslackerad,
vit

Vägg Skivor med fasad
skarv

Rollat, ljusgult

Tak Skivklätt Rollat, vitt
Taklist Hålkälslist, 7 cm Rollad, vit
Trappa Plastmatta lika

golv på plan- och
sättsteg.
Mässingsskodda
trappnosar.
Rund ledstång. Penselstruken,

grå
Övrigt Delvis glasad

balkongdörr på
övre plan.

Förrådsutrymme
på övre våning
med äldre eller
ursprunglig
pärlspontpanel på
väggar, 8,8 cm
bred.
Brädgolv, 8,5 cm.
Äldre hatthylla
samt väggfasta
hyllor.
Skivklädd dörr
med äldre
kammarlås,
59,5×179 cm.

Klädkammare i
hall på
bottenplan.
Väggar och tak
klädda med
masonite. Hylla
och klädstång.
Golv belagt med
jaspémönstrad
linoleummatta.

Penselstruken,
vit

Penselstruken,
ljust grönblå, ca
1515-B80G

Insida
penselstruken,
grå, ca 1500-N.

Obehandlade

Ljust brunbeige

Kontur av äldre
profilerat foder synligt i
panelens färgskikt.

Ursprungligt färgskikt
ca S 2030-G.

Äldre oljefärg
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B 25 VIND Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2579-
2596

Golv Brädgolv Obehandlat
Vägg Liggtimmer I huvudsak

obehandlat
I norra trapplöpet finns
ett par kvadratmeter
kvar av en äldre
mönstrad
makulaturpapp som
klistrats direkt på
timmerstommen. Svart
och brungult
blommönster. Troligtvis
1920-talet

Trappa Furu, 140 cm bred.
16 cm höga steg.
Ledstång i furu.

Tunnsliten
penselstruken
oljefärg,
grågrön

Äldre färgskikt.
Profilerade trappnosar

Fönster Ursprungliga
lunettfönster i
takkupor och i
gavelspetsar.

Obehandlade.
Ett med ett
grått, tunt äldre
färgskikt

Moderna excenterhakar
på gavelfönster.
Ursprungliga smidda
stängningsbeslag på
bågarna i takkuporna

Övrigt Slammad
murstock.
Förråd längst med
långsidorna, enkla
brädväggar.
En äldre eller
ursprunglig
spegeldörr

Obehandlade

Penselstruken,
grågrön, äldre
oljefärg
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B 29, lägenhet C, övre plan, två rum och kök. Juni 2017.

RUM 1a,
hall

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3152-
3154

Golv Plastmatta Gråblå, melerad
Sockel Rak, 7 cm Penselstruken,

vit
Tröskel Ek, 10 cm
Vägg Skiva, fasad skarv Rollad, vitt Trekantslist i hörn
Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd: 259 cm
Taklist Hålkälslist, 7 cm Penselstruken,

vit
Fönster Saknas
Dörr Slät, 91, 5×212

cm. Större ruta
med klarglas:
65×78 cm

Penselstruken,
vit

Brevinkast har satts för
med skruvad skiva

Dörrfoder Saknas, dörr i
nisch

Inredning Hatthylla i
vitlackerat stål
och bok.
Platsbyggd
garderob, hyll-
och lådsystem.
Dörr: 41×191 cm

Penselstruken,
vit

Övrigt Mindre radiator
mot ytterdörr

1a1b

2

3

4

5
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RUM 1b,
klädkammare

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3155-
3156

Golv Plastmatta Grå, melerad
Sockel Lätt rundad

överkant, 8 cm
Penselstruken,
vit

Tröskel Ek, stålskodd, 5
cm

Penselstruken,
vit

Vägg Masoniteskiva Rollat, vitt Trekantslist i hörn
Tak Masoniteskiva Rollad, vitt Takhöjd: 257 cm
Taklist Hålkälslist, 7 cm Penselstruken,

vit
Fönster Saknas
Dörr Slät, 61×191 cm Penselstruken,

vitt
Förnicklade
stängninsbeslag

Dörrfoder Saknas
Inredning Två hyllplan,

skohylla och
klädstång
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RUM 2,
vardagsrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3157-
3161

Golv Ek, laminat Lackat Mönsterlagt, stav i två
storlekar ruta, lika
övriga lägenheter

Sockel Rundad, 8 cm Penselstruken, vit
Tröskel Ek, 10 cm Lackad Skurlist mot hall, 1 cm
Vägg Skiva, tapet Ljusrosa,

melerad
Tak Skivklätt Rollat, vitt
Taklist Hålkälslist, 7 cm Rollad, vit
Fönster Ett tvåluftsfönster,

utåtgående
kopplade bågar

Penselstruket,
vitt

Fönster lika övriga.
Fönsterbräda med
rundade hörn,
14,5×139,5 cm. 2 cm
luftspalt mot karm

Fönsterfoder Rundade kanter,
6,5 cm

Penselstruket,
vitt

Dörr Glasad pardörr lika
lägenhet E.
Vattrade rutor.

Penselstruken, vit

Dörrfoder 6,5 cm Penselstruket,
vitt

Inredning Två fristående
standardgarderober

Fabrikslackerade,
vita

Övrigt Sektionsradiator
under fönster,
103×58 cm

Penselstruket,
vitt
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RUM 3,
kök

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3163-
3173

Golv Plastmatta Gråblå, melerad,
lika rum 1a

Sockel Rak, 7 cm Penselstruken,
vit

Tröskel Saknas
Vägg Skiva med fasad

skarv
Rollad, vit Trekantslist i hörn

Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd: 264 cm
Taklist Hålkälslist, 7 cm Rollad, vit
Fönster Ett tvåluftsfönster Penselstruket,

vitt
Lika övriga

Fönsterfoder Saknas
Dörr Dörrblad avhängt
Dörrfoder Saknas
Inredning Platsbyggt kök

med över- och
underskåp samt
skafferi med två
överskåp.
Kyl/frysskåp.
Rostfri diskbänk
med två hoar,
61×139×86 cm.
Mindre bänkyta
bredvid spis med
bänkskiva i
laminat,
ekstavsimitation.
Spis med tre
plattor och ugn.
Två rader vitt
kakel ovan
diskbänk, 15×15
cm, mörk fog.
Vitlackerad
kryddhylla ovan
fläkt. Vägghängd
blandare.
Tallriksventil på
vägg i skafferi

Penselstruken
stomme, vitt.
Fabrikslackerade
luckor, vita

Övrigt Sektionsradiator
under fönster,
60×114 cm

Penselstruket,
vitt
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RUM 4,
badrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3176-
3179

Golv Våtrumsmatta Ljusblå, melerad
Sockel Matta uppdragen

på vägg, 7 cm
Tröskel Ek, 9 cm
Vägg Skiva,

våtrumstapet
Vit botten med
blått
streckmönster

Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd: 242 cm.
Sänkt tak

Taklist Enkel list med
skuggkant, 5 cm

Penselstruken,
vit

Fönster Saknas
Dörr Slät, 62×201 cm Penselstruken,

vit
Förnicklade trycken

Dörrfoder Saknas
Inredning Vitt

sanitetsporslin,
duschhörna med
skena i tak för
draperi.
Badrumsskåp med
spegel och
lysrörsarmatur,
vitlackerad plåt

Övrigt Liten
sektionsradiator:
15×57 cm

Penselstruket,
vitt
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RUM 5,
sovrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3181-
3185

Golv Brädgolv, gran, 9
cm breda

Sockel Rundad, 8 cm Penselstruket,
vitt

Tröskel Ek, 10 cm
Vägg Skiva, tapet Rosavit, melerad
Tak Skivtäckt Rollat, vitt
Taklist Hålkälslist, 7 cm Rollad, vit
Fönster Ett tvåluftsfönster

lika övriga
Penselstruket,
vitt

Fönsterbräda:
9,5×139,5 cm, luftspalt

Fönsterfoder Rundade kanter,
6,5 cm

Penselstruket,
vitt

Dörr Slät, 82×204 cm Penselstruken,
vit

50-tal. Förnicklade
trycken.

Dörrfoder Lika fönsterfoder Penselstruket,
vitt

Övrigt Sektionsradiator
under fönster.
Brytare och uttag
90-tal
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B 29 KÄLLARE
Förråd/relax

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3214-
3269

Golv Betong i
förrådsdel.

Grå klinker i relax,
15×15 cm

Rollat, grönt

Mörk fog

Vägg Putsad betong.

Partier med
oputsade
lättbetongblock.

Brädfodrade
väggar i norra
trappan.

Delar av
ursprunglig
fasspontpanel och
fönster i södra
trappan.

I relax
slätputsade
väggar.

Rollad, vit.

Delvis målad i
ljust ockragult.

Rollade, gult,
vitt i WC

Ursprungligt
fönsterbottenstycke
bevarat

Tak Delvis brädfodrat.

Delvis putsat

Obehandlat.

Rollat, vitt
Inredning Bastu, dusch,

badkar och wc i
relaxavdelning.

Förråd med enkla
brädväggar.

Inspektionsluckor
till krypgrund mot
öster och väster.

Släta dörrar med
förnicklade
trycken i relax.

Trappor i furu.
Rund ledstång
med förnicklade
beslag.

Penselstrukna,
vita

Övrigt Äldre elcentral.
Flertal
bakelitbrytare.
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B 29
(MITTEN)
TRAPPHUS

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3141-
3148, 3151

Golv Plastmatta Ljust rödbeige
spräcklig

Sockel Rak, 5,5 cm Fabrikslackerad,
vit

Vägg Skivor med fasad
skarv

Rollat, gult

Tak Skivklätt Rollat, vitt
Taklist Hålkälslist, 7 cm Rollad, vit
Trappa Plan- och sättsteg

belagda med
plastmatta lika
golv.
Mässingsskodda
trappnosar.
Rund ledstång. Penselstruken,

grå
Övrigt Delvis glasad

balkongdörr på
övre våning

Penselstruken,
vit
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B 29 VIND Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3186-
3201

Golv Brädgolv Obehandlat
Väggar Liggtimmer
Tak Brädtak
Fönster Spröjsade

lunettfönster
Obehandlade Ursprungliga

fönsterbågar
Inredning Förråd längst med

långsidorna. Enkla
regelkonstruktioner
med hönsnät

Övrigt Slammad
mittcentrerad
murstock
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Uppförande

Byggnaden uppfördes år 1898 som butik med bostadsdel om ett rum och kök av handlanden Fredrik
Wikström. Byggnationen särskilde sig på bolagsområdet som ett av få hus uppfört i privat regi. Huset
placerades mitt emot det dåvarande bolagskontoret på nuvarande Bromsgatan. Byggnaden uppfördes
i timmer och utformades enkelt i en våning samt vind under ett sadeltak som troligtvis täcktes med
tjärpapp. I mars 1899 anlände Karl Oskar Silfwerbrand till Kiruna. Silfwerbrand föddes 1863 i
kronolänsmansbostaden i Gällivare. Under 1880-talet arbetat han som affärsföreståndare i
Malmberget. Silfwerbrand fick tillsammans med en kompanjon vid namn Harald Hasselström
möjlighet att ta över Wikströms butik. Konkurrensen var hård och fraktkostnaderna dyra. Firma
Silfwerbrand och Hasselström gjorde konkurs redan år 1900. LKAB kom till undsättning och köpte
byggnaden för 4000 kronor. Bolaget hyrde sedan ut huset till Silfwerbrand som år 1901 blev ensam
ägare till företaget.

Fotografi föreställande bolagsområdet runt sekelskiftet 1900. Längst till höger i bild skymtar Silfwerbrands
hus med en tillbyggnad på baksidan. Troligtvis tillkom tillbyggnaden 1901 och rymde butikens lager. Foto:
Kiruna kommuns bildarkiv.

Hannu och Greens handelsbod i Kiruna år 1899. Handelsboden låg ett stenkast från Silfwerbrands och
Hasselströms butik och konkurrensen dem emellan var hård under de första åren. Hannu och Green
hade under den första tiden monopol på att frakta varor via järnvägen, vilket gjorde transporterna för
övriga handlare svåra och dyra. Foto: Kiruna kommuns bildarkiv.



213

Förteckning ritningar
Typ År Övrigt
Fasad- och planritning för
uthus tillhörande B 47

Odaterad. Troligtvis tidigt
1900-tal. 1900-1920.

Fasad åt söder. Fasad åt öster.
Planritning med vedbodar,
magasin och dass

Fasadritning, fasad mot
Hjalmar Lundbohmsvägen

1936 Ritning till ändring av affärshus
/B.47/ vid LKAB i Kiruna.
Godkänd av byggnadsnämnden
15/7 1936.

Detaljritning 1936 Detalj till list över skyltfönster.
Ritn. Nr 11 16 78

Detaljritning 1936 Ritning till trappräcke vid
butiksingång till B 47. Ritn. Nr
31 11 82

Detaljritning 1936 Ritning till köksinredning i
B 47. Ritn. Nr 41 19 43

Detaljritning 1936 Ritning till köksinredning i B
47. Diskbänk. Ritn. Nr 41 19 44

Planritning, bottenvåningen 1936 Ritning till ändring av affärshus
/B.47/ vid LKAB i Kiruna.
Godkänd av byggnadsnämnden
15/7 1936.

Planritning, våningen 1 tr upp 1936 Ritning till ändring av affärshus
/B.47/ vid LKAB i Kiruna.
Godkänd av byggnadsnämnden
15/7 1936.

Planritning, källarplan 1939 Ritn. Nr 41 19 45
Planritning, bottenvåning 1947 Ändring B 47. Godkänd av

byggnadsnämnden 10/9 1947.
Planritning, överplan 1947 Ändring B 47. Godkänd av

byggnadsnämnden 10/9 1947.
Planritning, källarvåning 1947 Ändring B 47. Godkänd av

byggnadsnämnden 10/9 1947.
Fasadritning, fasad mot öster 1947 Ändring B 47. Godkänd av

byggnadsnämnden 10/9 1947.
Fasadritning, fasad mot norr 1947 Ändring B 47. Godkänd av

byggnadsnämnden 10/9 1947.
Fasadritning, fasad mot norr 1952 Godkänd av byggnadsnämnden

12/3 1952.
Planritning, bottenplan 1952 Godkänd av byggnadsnämnden

12/3 1952.
Detaljritning 1958 Kompletterande köksinredning.

Ritn. Nr 41 19 53
Detaljritning, föreningsskylt 1989 Kiruna amatörteaterförening.

Svart text på vit bakgrund.
Logga med två masker.
Godkänd av byggnadsnämnden
1989.

Planritning, bottenplan 1995 Ombyggnation till café och
lanthandelsmuseum. Godkänd
av byggnadsnämnden 1995.

Fasadritning, caféskylt 1995 Godkänd av byggnadsnämnden
1995.

Detaljritning, caféskylt 1995 Godkänd av byggnadsnämnden
1995.
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Stomme, konstruktion och material

Mark Pinnmo på berg

Grund Huggen natursten. Gjuten betonggrund i
tillbyggnad

Stomme Liggtimmer och plankstomme

Fasadbeklädnad Liggande och stående faluröd fasspontpanel

Källarbjälklag Trä

Yttertrappor Gjuten betongtrappa till butiksentré.
Träkonstruktioner till de två gårdsentréerna

Ytterdörrar Glasad dörr med ram i ädelträ vid butiksentré.
Skyddsräcke i järn framför glas. Gummitäckt
bottenstycke. Skivtäckt dörr med vattrad ruta i
tillbyggnad. Brädfodrad dörr med vattrad ruta i
vindfång. Samtliga dörrar är täckmålade vita

Fönster Korspostfönster med spröjsade utåtgående
bågar. Separata inner- och ytterbågar. Oxöga i
frontespis mot söder. Mindre kvadratiska
enluftsfönster i gavlar och under takfot mot
nordväst. Mindre korspostfönster i fönsterkupor
mot söder. Munblåst glas. Täckmålade vita

Yttertak Papptäckt

Skorsten Murad i rött tegel. Rektangulär med putsad
utkragning mot toppen. Plåtinklädd bas.
Placerad på taknock mot västra gaveln

Avvattning Hängrännor och stuprör med runda böjar.
Fabrikslackerade vita

Ventilation Självdrag

Uppvärmning Fjärrvärme. Centralt system med äldre
panncentral i källare. Sektionsradiatorer i
huvudsak placerade under fönster. Öppen spis
på övervåningen
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Exteriör och utvändiga förändringar

Ursprunglig utformning

Inga fasadritningar finns att tillgå för beskrivningen av den ursprungliga exteriören. Utifrån oskarpa
fotografier och vittnesuppgifter insamlade fyrtio år efter uppförandet är det endast möjligt att teckna
en diffus bild av det ursprungliga huset. Byggnaden var rektangulär till formen och betydligt mindre
och lägre än dagens B 47. Sadeltaket var relativt flackt och papptäckt. En övervåning och en
frontespisliknande tillbyggnad på den södra fasaden tillkom troligtvis år 1901. Tillbyggnaden rymde
trappan till övervåningen och i en lägre, omgivande del fanns butikens lager. Entrén till butiken var
förlagd till den västra gaveln. Ovan entrén satt en avlång skylt som troligtvis förkunnade
butiksnamnet. En flaggstång prydde den västra gavelspetsen. Fönstren var av korsposttyp, två på
respektive gavel samt två på den norra långsidan. Ett vindfång utgjorde köksentré öster om
tillbyggnaden på den södra fasaden. Troligtvis panelades huset först efter ombyggnationen 1901.

Silfwerbrands butik ca 1901. Övervåningen är uppförd. Snett bakom står bolagskontoret. Till höger
bakom butiken skymtar B 8. Foto: Nya Pappershandeln/Kiruna.

Två herrar promenerar i riktning mot Silfwerbrands (till höger) och bolagskontoret (till vänster).
Foto från tiden kring sekelskiftet 1900. Foto: Kiruna kommuns bildarkiv.
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Silfwerbrands vid sekelskiftet. Foto: Kiruna kommuns bildarkiv.

Ombyggnationen 1909

År 1909 flyttades byggnaden till sin nuvarande plats på Hjalmar Lundbohmsvägen. Byggnaden
placerades på en huggen stensockel i öst-västlig riktning längst med gatan. Huset höjdes ytterligare
och troligtvis flyttades någon eller några ytterväggar ut. Fasaden mot gatan försågs med en
frontespis med två fönster och ett oxöga mot gavelspetsen. På vardera sidan om frontespisen
byggdes små spetsbågiga takkupor. Nedan frontespisen placerades en profilerad gördellist som löpte
vidare över knutbrädor och övriga fasader. Vindskivorna utformades med ett jugendinspirerat svängt
avslut. Butiksentrén flyttades från gaveln till den södra fasaden ut mot gatan.  På den norra fasaden
mot gården byggdes ett trapptorn med en köksingång i väst. Köksentrén utgjordes av en öppen
farstukvist. På trapptornet östra fasad fanns en entré för varuleverans. Det finns inga uppgifter om
hur ytterdörrarna såg ut efter ombyggnationen. Troligtvis utgjordes de av profilerade spegeldörrar,
kanske med en småspröjsad ruta med tanke på tidens nationalromantiska strömningar. Dörren till
varumottagningen bör ha varit av enklare slag.

Fönstren var vältilltagna korspostfönster med separata ytter- och innerbågar. De högre nedre
fönsterbågarna var spröjsade med två horisontala glas i varje båge. De övre mindre bågarna delades
av ett vertikalt placerat spröjs. Sannolikt tillkom fönstren vid ombyggnationen. Fönsterbågarnas
gångjärn är av en typ som förekom redan under 1800-talet senare del, men fönstrens storlek och
anpassning till husets nya utformning tyder på att de härstammar från ombyggnationen 1909. Mindre
rektangulära och spröjsade fönster omgav fönsterparet på den västra gaveln. Denna mindre
fönstertyp placerades också i vardera gavelspetsen. På den norra fasaden sattes små horisontellt
placerade fönster under takfoten. De möjliggjorde ljusinsläpp i badrummet och klädkammaren på den
övre våningen. Fönsteröverstycken utfördes profilerade och täcktes med en vinklad plåt.

Fasaderna panelades med liggande fasspontpanel. Ovan gördellisten sattes stående panel.
Kvarvarande äldre panel visar inga tecken på att ha varit annorlunda färgsatt än dagens faluröda
kulör. Snickeridetaljer målades troligtvis i en bruten vit kulör. Taktäckningsmaterialet bör ha utgjorts
av skivtäckt plåt med husets övriga relativt påkostade exteriör i åtanke, men det är även möjligt att
man fortsatte med den tidigare papptäckningen. Skorstenen murades i rött tegel med en diskret
utkragning mot toppen.
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Moderniseringen 1936

Funktionalismens stora genombrott under 1930-talet kom att sätta sina spår även i B 47:s fasad.
Butiksentrén, som vi inte med säkerhet kan säga hur den tedde sig under 1900-talets första
decennier, byggdes nu om i tidens anda. En glasad ytterdörr med ramverk i ädelträ placerades mellan
stora skyltfönster. Dörren nåddes via en bred, gjuten betongtrappa. Trappan omgavs på båda sidor
av ett modernistiskt smidesräcke. Troligtvis tillkom nu också den karaktäristiska neonskylt som än
idag pryder entrén. Neonskylten gjorde sitt intåg i Sverige under 1920-talet men fick sitt stora
genombrott först under 1930-talet. Om tillkommen vid moderniseringen 1936, bör
Silfwerbrandskylten ha varit en av de allra tidigaste neonskyltar i Kiruna.

Troligtvis hade det innan moderniseringen funnits två fönster i bottenvåningen på den östra gaveln.
Om de existerat sattes de förmodligen igen för att ge mer möblerbar väggyta i butiken. Kanske ansåg
man också att de stora skyltfönstren skulle ge fullgott ljusinsläpp.

Ritning för ändring av södra fasaden mot Hjalmar Lundbohmsvägen, 1936.

Detaljritning av butikstrappan år 1936.
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Detaljritning från 1936. Södra fasaden med ny butiksentré och stora skyltfönster ut mot Hjalmar
Lundbohmsvägen.

Tillbyggnaden 1947

År 1947 byggdes B 47 ut ytterligare. Tillbyggnaden mot gården som rymde trapphuset byggdes ut
mot öster för att nästan liva med huvudkroppens östra gavel. I tillbyggnadens norra fasad placerades
mindre, horisontella fönster i bottenvåningen medan det övre fullstora fönstret kompletterades i öster
med ett likadant men med kopplade bågar utan spröjs. En balkong med konsolkonstruktion tillkom på
den västra gaveln. I nordväst byggdes den öppna farstukvisten om till ett vindfång. Vindfånget
kläddes i panel lika övrig fasad och försågs med ett plåttäckt tak, sluttandes ut från huvudkroppens
fasad. I vindfånget sattes en panelklädd dörr med vattrad ruta.

Fasad mot norr, 1947.
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Ritning till ändring av östra fasaden 1947. Enligt planritningen för
bottenvåningen från 1936 fanns det inga fönster i bottenvåningen.
Varuentrén placerades i tillbyggnadens östra fasad.

1950-tal och sentida ändringar

När ett kylrum skulle inredas i tillbyggnadens östra del 1952 var varuentrén tvungen att flyttas. Den
placerades istället mellan de mindre horisontella fönstren på den norra fasaden. Dörren utformades
lika den till vindfånget och målades i en kromoxidgrön kulör. Vid något tillfälle tillkom en smal
vägghängd brandstege i järn på den östra gaveln. Efter 1952 har mycket få ändringar gjorts i
exteriören. Det västra av de två mindre fönstren i bottenvåningen på tillbyggnadens norra fasad har
satts igen. Fotbrädan har klätts in i fabrikslackerad plåt. Avvattningssystemet har bytts ut till ett
fabriksbehandlat med runda böjar. Äldre taktäckning har bytts ut mot modernare asfaltspapp.
Ytterdörrar har målats vita medan gördellisten målats lika fasaden.

Två fasadskyltar tillkom under 1980- respektive 1990-tal. Den första var Kirunas
Amatörteaterförenings skylt. Den andra tillkom i samband med caféverksamheten. Båda skyltarna är
idag nedplockade men caféskyltens fästanordning i smide finns fortfarande kvar på den västra gaveln.
Senare tillkom ytterligare två skyltar på byggnadens östra gavel; Studieförbundet Vuxenskolan och en
hänvisningsskylt till närliggande lägenhetshotellet Gullriset.
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Fasad mot norr, 1952.

Detaljritning från bygglovsansökan 1989.

Detaljritning daterad 1995.



221

Södra fasaden, maj 2017. Grönt: 1980- eller 90-tal. Avvattningsystemet har bytts ut till fabriksbehandlade
vita hängrännor och stuprör med runda böjar. På fotbrädan har en fabrikslackerad plåt monterats. Gult: 1936.
Butiksentré med skyltfönster, skylt och gjuten trappa med smidda räcken.

Norra fasaden, maj 2017. Blått: 1947. Tillbyggnad av trapphus. Vindfång tillkommer. Lila: 1952. Ytterdörr.
Grönt: 1980-1990-tal. Fönster sattes igen. Taket lades förmodligen om med papp under 80- eller 90-talet.
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Östra fasaden, maj 2017. Blått: 1947. Tillbyggnad av trapphus. Grönt: 1990–2000-tal. Fasadskyltar.

Västra fasaden, maj 2017. Blått: 1947. Balkong tillkommer. Grönt: 1980-1990-tal. Skyltarmatur i smide
tillkommer i samband med caféverksamhet.
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Interiör, invändiga förändringar och renoveringar

Ursprunglig interiör

När Silfwerbrand och Hasselström tog över affärsverksamheten bosatte de sig i byggnadens
bostadsdel. I rummet som var cirka 4×4 meter bodde också den då femtonåriga pojken August
Degerman. Degerman hade kommit till Kiruna under sommaren 1900 och fått anställning som
butiksbiträde. Silfwerbrand och Hasselström tyckte om sällskap och rummet i bostaden blev en
samlingspunkt för bolagstjänstemän och andra Kirunaprofiler som till exempel postmästare Percival.
Ofta stannade besökarna över natten och då blev det trångt i det redan begränsade utrymmet.
Kanske kunde nattgästerna bidra med lite välbehövlig värme. Degerman har i en intervju 1939
beskrivit huset som kolossalt kallt. Butikslokalen var cirka 5×6 meter till ytan och värmdes upp genom
en gjutjärnskamin. Under natten kunde det hända att varor frös. 1901 ska det efter förbättringar ha
blivit varmare. Huruvida förbättringarna utgjordes av bättre isolering eller förbättrad
uppvärmningsmetod framgår inte av intervjun med Degerman. I butikslokalen fanns en disk och
längst väggarna fanns hyllor. Butiken belystes genom fotogenlampor i taket.

År 1901 gifte sig Silfwerbrand med lärarinnan Hanna Degerman. Bröllopet hölls i Hannas hemort
Gällivare, men paret gav sig snart av för att bosätta sig i huset i Kiruna. Hasselström drog sig samma
år ur firman och flyttade ut ur huset. Silfwerbrand byggde därefter ut huset för att bättre passa en
växande familj. Taket höjdes och ett rum och kök inreddes på övervåningen.

Butiksinteriör i Kiruna under tidigt 1900-tal. Vilken butik fotografiet visar framgår inte av källorna,
men disken, de väggtäckta hyllorna, fotogenlampan i taket och fönstrets placering tyder på att
det skulle kunna röra sig om Silfwerbrands butik. Foto: Kiruna kommuns bildarkiv.
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Planritning ur Nordiska museets kulturhistoriska undersökningar 1939-1945 Intervjuer Kiruna.

Planritningen ur Nordiska museets undersökningar 1939-1945 visar hur bottenvåningen såg
ut under 1900-talets första år. Köksentrén på byggnadens baksida användes troligtvis som
ingång till den privata bostadsdelen. Kylan hölls ute genom ett vindfång. Rummet som på
ritningen kallas för kontor var det rum Silfwerbrand, Hasselström och pojken Degerman sov i
under de första åren. I butikslokalen fanns endast två fönster. Med tanke på det mörka
vinterhalvåret förstår man att det fanns behov av fotogenlampor i taket.

Ombyggnationen 1909

De äldsta bevarade planritningarna härstammar från 1936 och det är därmed inte möjligt att avgöra
exakt hur utbyggnationen 1909 påverkade planlösningen. Troligtvis nyttjade familjen den västra delen
av bottenvåningen såväl som den övre våningen för bostadsändamål, medan den östra utgjorde
butikslokal och lager. Köket torde ha varit belägen i nordvästra delen av bottenvåningen i anslutning
till murstocken. Det kök som hade byggts på övervåningen 1901 byggdes förmodligen om till en
sängkammare. Höjningen av taket gav en generös takhöjd på cirka tre meter och stora fönster gav
ordentligt ljusinsläpp. Väggar och tak var med största sannolikt pappspända medan pärlspontpanel
spikades i mindre utrymmen som klädkammare och förmodligen även i trapphus och vindfång.
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Moderniseringen 1936

Karl Oskar Silfwerbrand drev butiken fram till sin död 1936. Sonen Erik tog då över verksamheten. Ett
flertal ändringsritningar daterade 1936 antyder att Erik då tyckte det var dags att modernisera såväl
bostaden som butikslokalen.

Planritning för bottenvåning daterad 1936.

Planritningen från 1936 visar en planlösning som rimligtvis borde överensstämma någorlunda väl med
den som utformades 1909. Förändringarna utgjordes troligtvis av ny inredning och uppdelning av
butikslokalen. En särskild köttbutik inreddes i lokalens sydvästra hörn. I den större östra delen fanns
en speceributik där en disk i mitten av utrymmet utgjorde en tydlig gräns mellan kundens rum och
personalens domäner. Stora skyltfönster togs upp mot gatan. Fönstren måste ha inneburit viss
ommöblering i lokalen, då det inte längre var möjligt att möblera mot den södra ytterväggen. För att
butiken skulle leva upp till dåtidens ökade krav på hygien sattes förmodligen kakel på väggarna.
Golvet belades troligtvis med klinker. I LKAB:s arkiv finns uppgifter från en bostadsinventering utförd
1952. Där anges att butiken hade 18,66 kvadratmeter klinkerplattor. För butikdelens övriga golvyta
anges linoleummatta.

Köket byggdes om i tidens funktionalistiska anda. Skåpinredningen platsbyggdes och luckorna
utformades i 1930-talets nya material: masonite. En praktisk diskbänk i rostfritt stål underlättade vid
rengöring. Linoleummatta lades i kök, hall och kontor. Det var troligtvis också under 1930-talets
renovering då väggar och tak, som tidigare bör ha varit pappspända, kläddes med den masonite som
än idag finns bevarad i flertalet rum. Avsaknaden av kakelugnar på planritningarna från 1936 vittnar
om att centralvärme med sektionsradiatorer hade installerats i byggnaden.
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Detaljritning för köksinredning från 1936.

Detaljritning för köksinredning från 1936.
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T v: Det platsbyggda köket från slutet av 1930-talet. Vitvaror och modern spis har tillkommit men
skåpsstommar och luckor härstammar från Erik Silfwerbrands modernisering av byggnaden.

Ritning för övervåning från 1936.
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På övervåningen byggdes en ny öppen spis i den stora sängkammaren mot västra gaveln. Gnistplatta
och spiselkrans utgjordes av röd kalksten. Ovan spisöppningen placerades en bit kalksten likt en
dekorativ slutsten. Väggar och tak kläddes likt bottenvåningen med masonite. I vardagsrummet blev
ett pappspänt tak kvar. Renoveringen på 1930-talet omfattade också snickerier. Spegeldörrar byttes
ut eller skivtäcktes. Beslag byttes ut och dörrarna försågs med moderna förnicklade trycken med
teakhandtag. Profilerade, breda foder och socklar byttes mot smalare släta modeller med lätt rundade
kanter. En toalett med angränsade badrum inreddes mot den nordvästra ytterväggen. Rödbrun
klinker lades på golvet. I det begränsade badutrymmet ställdes troligtvis ett sittbadkar. I den övre
hallen tillkom en lång hatthylla med kromade rör. Hallgolvet och trappans plansteg belades med
linoleummatta. I de mindre publika och prioriterade utrymmena, garderoberna och jungfrukammaren,
brydde man sig inte om att byta ut alla snickerier och väggbeklädnad. I garderoben innanför
jungfrukammaren lämnades pärlsponten i tak och på väggar samt de profilerade socklarna och
fodren. I jungfrukammaren blev de äldre socklarna kvar medan det äldre dörrfodret lämnades i
garderoben mot sydost.

Husets enda öppna spis tillkom i slutet av 1930-talet och återfinns i sällskapsrummet på övervåningen.
Förmodligen ersattes spisen en äldre kakelugn.
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Tillbyggnaden 1947

Tillbyggnaden mot nordost innebar att en packbod kunde inredas intill lagerlokalen på
bottenvåningen. Vid ombyggnationen gjordes ändringar i köket. Rummet delades av och ett separat
serveringsrum tillkom mot den västra gaveln. Serveringsrummet utrustades med ett väggfast
klaffbord under fönstret och ett platsbyggt skåp med bänkyta mot den norra väggen. En liten toalett
byggdes också intill murstocken i hallen. Dörren mellan köttbutiken och kontoret sattes igen. Den
öppna farstukvisten byggdes om till ett vindfång.

På övervåningen inreddes ett sovrum i den nya utbyggnaden. Den större garderoben delades av mot
öster och två garderober blev därigenom tillgängliga från rummet i nordost samt två mindre
garderober från rummet i sydost. Den stora sängkammaren i väster omvandlas till ett herrum. Två
bokhyllor fälldes in i den södra väggen. Entré till rummet hade tidigare skett genom en dörr norr om
murstocken. Dörren sattes nu igenom och en större öppning togs istället upp söder om murstocken.
På så vis skapades en större, sammanhängande, och för slutet av 1940-talet mer tidsenlig
sällskapsyta.

En större öppning togs även upp mellan vardagsrummet och den rymliga hallen. Hallen var stor till
ytan men saknade ljusinsläpp och upplevdes säkerligen mörk. Öppningen mot det ljusa
vardagsrummet bör ha gett hallen lite välbehövligt ljus. En orsak till utbyggnaden var troligtvis den
växande familjen. Erik Silfwerbrand och hans fru Annemarie fick under 1940-talet flera barn och
slutligen skulle fem barn och två vuxna inrymmas i huset.

T v: Serveringsrummet med inredning från
ombyggnationen 1947.
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Planritning över bottenvåningen, 1947. Serveringsrum och WC tillkom i väster. I öster inreddes en
packbod i den nya tillbyggnaden.

Planritning för övervåningen 1947. Större öppningar togs upp mellan vardagsrum och herrum och
vardagsrum och hall. Ett sovrum tillkom i tillbyggnaden.
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Ändrad funktion och sentida ändringar

Under 1950-talet gjordes mindre ändringar i bottenvåningen. Packrummet delades av och ett kylrum
inreddes mot den östra gaveln. Köttbutiken byggdes ut ett par meter åt norr. I övrigt gjordes mycket
få förändringar i interiör och planlösningar under de följande årtiondena. Erik Silfwerbrand drev
tillsammans med sin familj butiken fram till 1975. Familjen bodde kvar i huset fram till 1987. Efter
familjen flyttat ut installerades Kiruna Amatörteaterförening och Studieförbund vuxenskolan i
lokalerna. 1995 gav Kiruna kommun bygglov för ändrad användning av bottenvåningen, från
butikslokal till café. Enligt ritningarna avsåg man också skapa ett lanthandelsmuseum i butikslokalen.
Det tyder på att en del av den ursprungliga butiksinredningen fortfarande fanns kvar 1995.

Vid något tillfälle byggdes den forna packboden om till ett grovkök medan kylrummet byggdes om till
toalett. På övervåningen bestod den största förändringen i att väggen mellan vardagsrum och hall
togs bort i helhet i slutet av 1980-talet. Väggar i både hall och vardagsrum försågs med en bröstning
av ädelträimiterande laminat.

Bröstningen i den övre hallen.

Planritning över källaren från 1947.
Källaren grävdes förmodligen redan
vid uppförandet på den nya tomten.
I samband med utbyggnationen av
de två övre planen passade man på
att skapa mer utrymme också i
källaren. Det nordöstra rummet
tillkom troligtvis nu.
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En planritning över bottenvåningen daterad 1952 visar att köttbutiken byggdes ut åt norr. Utrymmet
kallades då för charkavdelning. Den tidigare packboden delades upp och ett kylrum inreddes mot den
östra gaveln.

Planritning framtagen i samband med ombyggnation till café år 1995.
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El och värme

Silfwerbrands värmdes ursprungligen upp av kakelugnar. På 30-talet plockades ugnarna ner till
förmån för ett centralt värmesystem med sektionsradiatorer. Brytare och uttag har bytts ut
kontinuerligt och utgörs i huvudsak av modeller från 1980-talet. Enstaka brytare och uttag i bakelit
finns bevarade.

T v: Brytare i bakelit i klädkammaren innanför pigkammaren. T h: I butikslokalen samlas brytare från olika perioder.

Nedanför skyltfönstren i butikslokalen sträcker sig en flera meter lång radiator från moderniseringen i slutet av
30-talet. T h: Radiator infälld i vägg i grovhallen.
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Beslag

T v: Förnicklat dörrbeslag med teaktrycke från 30- eller 40-talet. T h: Kammarlås med ovalt vred på badrumsdörren.

T v: Kammarlås på dörren till stora klädkammaren. Troligtvis från ombyggnationen 1909. T h: Beslag på balkong-
dörren från 1947.
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Äldre färgsättning och tapet

När väggmaterial och snickerier byttes ut i slutet av 30-talet försvann också de flesta spår av
ursprunglig eller tidig färgsättning och tapet. I den välbevarade klädkammaren innanför
jungfrukammaren finns spår av den enda kvarvarande färgsättningen som med största sannolikhet
härstammar från ombyggnationen 1909. Samtliga rum har omtapetserats eller målats om vid ett
flertal tillfällen har sedan 30-talet. Senast ytskiktsrenoveringen gjordes under 1990-talet. Oljemålade
ytskikt har i de flesta fall ommålats med modern akrylatfärg vid minst två tillfällen. Klinkergolvet i
badrummet övermålades under 1980-talet med grå flingfärg. Troligtvis för att möta det ökade slitaget
från offentlig verksamhet.

Garderob innanför jungfrukammaren. T v: Pärlsponten på väggar har i botten ett rosa färgskikt, troligtvis
en rosa bruten med bränd terra och guldockra. Därefter följer ett engelskt rött färgskikt. T h: På socklar och
foder finns i botten en grön färg som sannolikt är samtida med väggarnas rosa färglager. Den rosa och den
gröna kulören stämmer väl överens med jugendstilens färgsättningar, vanligt förekommande kring 1910-talet.

Trappa. Trappans sättsteg och vangstycke var ursprungligen målade i guldockra.
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Matsal. I matsalen utgörs det understa tapetlagret av en medaljongmönstrad guldockrafärgad tapet, tryckt med
limfärg. Tapeten bör vara samtida med masoniteskivan som troligtvis tillkom vid moderniseringen under senare
delen av 30-talet. Snickerierna i matsalen har relativt få färglager; ett antal vita akrylatlager samt ett par tunna
oljefärgslager i botten. Oljefärgen har en grönbeige kulör och är sannolikt samtida med den medaljongmönstrade
tapeten.

Kök. T v: Västra köksväggen. På väggarna i köket från 1936 finns i botten ett grönt penselstruket lager
oljefärg. T h: Färglager på kökslucka, överskåp. Köksinredningen var ursprungligen målad i en sandgul kulör.
Luckorna i köket målades vid något tillfälle om i en kraftigt brun kulör, möjligtvis under 70-talet. På både väggar
och snickerier i köket finns direkt under dagens vita färgskikt ett bubbelgumsrosa lager. I ett antal andra rum,
till exempel badrummet och vardagsrummet återfinns andra färgstarka pasteller under dagens vita. Troligtvis
tillkom färgsättningen under cafétiden på 1990-talet.
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Äldre och kulturhistoriskt värdefulla detaljer

Snickerier från 1909

I två av klädkamrarna samt i den forna jungfrukammaren finns profilerade snickeri som troligtvis är
samtida med ombyggnationen 1909. Det är möjligt att något foder härstammar från byggnationen av
övervåningen 1901. Klädkammaren innanför jungfrukammaren är husets bäst bevarade rum, med
ursprunglig pärlspont på väggar och i tak samt sockel och taklist. Det är även möjligt att ursprungliga
spegeldörrar döljer sig bakom skivbeklädnaden på några av dörrarna, bland andra dörren till
jungfrukammaren.

T v: Foder i klädkammare i sydöst. T h: Sockel i jungfrukammare.

T v: Foder och sockel i klädkammaren innanför jungfrukammaren. T h: Pärlspont och taklist i samma rum.



238

Profiler

Golv Dörr

Sockel i klädkammaren
innanför jungfrukammaren

Vägg

Dörrfoder i samma rum

Vägg
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Fönster från 1909

Majoriteten av byggnadens fönster härstammar från tidigt 1900-tal. Inga äldre fönsterbågar har
tillsynes bytts ut. De yngre fönstren har tillkommit vid senare tillbyggnader. Det är unikt för LKAB:s
fastigheter på bolagsområdet. I regel byttes äldre fönsterbågar ut till förmån för kopplade bågar kring
mitten av 1900-talet. Under åren har fönsterbeslag bytts ut. I huvudsak till excenterhakar men också
till modeller med vred. Fönsterbågarna är välbevarade. Många munblåsta glas finns kvar och virket är
i god kondition.
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Linoleummattor

I de fyra klädkamrarna på övervåningen som härstammar från 1909 finns äldre linoleummattor.
Mattorna är troligtvis tillkomna under 1910–1920-talet. Mattorna är i huvudsak hela och välbevarade.
Äldre linoleummattor är ovanligt idag och Silfwerbrands mattor har ett kulturhistoriskt värde.

T v: Välbevarad matta tillhörande stora klädkammaren i hallen. T h: Sydvästra klädkammaren.

T v: Klädkammaren innanför pigkammaren. T h: Sydöstra klädkammaren.
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Exteriöra detaljer

Fasadskylten ovan butiksentrén.

Butiksentrén från 1936.



242

Uthus och p-platser

Strax norr om Silfwerbrands ligger ett tillhörande uthus som troligtvis uppfördes i samband med
bostadshuset 1909. Ritningarna är inte daterad men härstammar från tidigt 1900-tal. Att uthuset
fanns på plats 1915 framgår av stadsplanen från samma år. Uthuset var ursprungligen större, med
ytterligare en länga placerad i nord-sydlig riktning längst den västra fasaden. Uthuset innehöll dass,
flera vedbodar och magasinsutrymmen samt en isbod. Uthuset är ett av de äldsta bevarade på
bolagsområdet och utmärker sig genom sin storlek.

Uthuset har locklistpanel målad med röd slamfärg och sadeltak belagt med horisontell papptäckning.
Dörrarna är kryssträvade och målade med grön oljefärg, två enkla och två dubbla. Ovan dörrarna
finns grönmålade liggande fönster med tre rutor, förutom ovan den lägre dörren. Plansteg saknas.

Parkeringsmöjligheter finns på den grusade gårdsplanen norr om bostadshuset.

Fasadritning för uthus tillhörande Silfwerbrand. Fasad mot söder.

Odaterad planritning för uthus.
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Södra fasaden.

Västra fasaden varifrån ytterligare en länga sträckte sig söderut tidigare. Uthuset är till exteriören välbevarat.

Utemiljö och växter

Öster om B 47 växer en sälgbuske och två björkar. Intill grunden finns friväxande Sibirisk kornvallmo,
men i övrigt saknas spår efter trädgårdsodling . En asfalterad gång- och cykelväg ligger intill södra
fasaden, mot Hjalmar Lundbohmsvägen. Gavelsidan mot öster består av plan mark, gräs och grus.
Mot norr, mellan uthus och affärshus, finns i mitten en rundkörning med upphöjd mark och en björk
med rötter. Runt köksingången och lastbryggan i norr är marken belagd med ärtsingel/naturgrus.

Närmast uthusets framsida finns ett stråk med gräs där det också växer vit förgätmigej. Baksidan
präglas av terrasserad mark med björkar i gräsmatta.
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Inför rivning

B 47 eller Silfwerbrands är på flera sätt en unik byggnad bland områdets fastighetsbestånd.
Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde för området såväl som för Kiruna stad. Huset utgör den
enda bevarade butiksbyggnaden från bolagsområdets allra första år. Familjen Silfwerbrand drev
butiksverksamheten i drygt 75 år. Under merparten av dessa år var butiken den enda i privat regi i
området.

Byggnaden är i relation till många andra fastigheter på området tämligen välbevarad till exteriören.
Visserligen inte från uppförandet 1898, men väl från den tidiga ombyggnationen 1909. Exteriören
präglas också av kvalitativa modernistiska tillägg. 1930-talets entré är inte på något vis förvanskande
utan stärker snarare byggnadens kulturhistoriska värde. Entrén är en årsring där arkitektur- och
teknikhistorisk utveckling synliggörs i formspråk och detaljer som de stora valsade skyltfönstren och
neonskylten. Interiören präglas i huvudsak av moderniseringen i slutet av 1930-talet. Planlösningen
för både botten- och övervåning är välbevarad från 30-talet och troligtvis också från ombyggnationen
1909. Trots avsaknaden av butiksinredning är det även för det otränade ögat lätt att urskilja gränsen
mellan privat och publik sfär. Pigkammare och serveringsrum vittnar om familjen Silfwerbrands
socioekonomiska status.

Inför rivning finns ett flertal byggnadsdetaljer som bör tillvaratas:

 Fönsterbågar
 Fasadskylten ”Silfwerbrands”
 Linoleummatta med bladverksmönster i stora klädkammaren
 Skivklädda äldre innerdörrar
 Förnicklade dörrtrycken med teakhandtag
 Ledstång i trapp till övervåning
 Modernistiska järnräcken vid butiksentrén
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Rumskatalog

B 47. Hjalmar Lundbohmsvägen 16. Maj 2017

BOTTENVÅNING

RUM 1
Vindfång Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder

1656-1660

Golv Plastmatta Melerad, ljust
beigerosa

Tröskel Ek
Sockel Trä, 6 cm Penselstruken, vit
Vägg Skivklädd,

masonite
Rollat, rosa Trekantslist i hörn, målad

vit. Skivklädnad
tillkommen vid
byggnationen av
vindfånget 1947.

Taklist Hålkälslist, ca 7
cm

Rollad, vit

Tak Skivklädd,
masonite. Takhöjd
265 cm

Rollat, vit
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Dörr Ytterdörr med
vattrad ruta

Fabriksbehandlad,
vit

Dörrfoder Saknas
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RUM 2
Nedre
trapphall
samt
trapplöp

Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder
1648-1655,
1667-1671,
1747-1748

Golv Plastmatta Melerad, ljust
beigerosa

Tröskel Furu,
mässingsskodda, 3 st

Sockel Trä, 6 cm Penselstruken,
vit

Vägg Skivklädd, synliga
skarvar

Rollat, vit Trekantslister i hörn

Taklist Hålkälslist, 9 cm Rollad, vit
Tak Skivor, 120 cm Rollat, vit
Fönster Separata inner- och

ytterbågar. Spröjsade.
Foder saknas

Penselstruket,
vit

Dörr Skivklädda
spegeldörrar,
förnicklade trycken
med teakhandtag

Trycken från 1960-tal.
Skivtäckningen troligtvis
från samma period.
Möjligtvis ursprungliga
eller tidiga spegeldörrar
under.

Dörrfoder Lätt rundade, 7 cm Penselstruket,
vit

Trappa 125 cm bred. Plansteg
belagda med
stavparkettsimiterande
linoleummatta.
Trappnosar i lackad
ek. Sättsteg och
vangstycken målade
svarta, högblanka.

Övrigt Rund ledstång med
svarvade knoppar till
avslut. Förnicklade
fästen.

Innerväggen i
trapphuset delas i
trappans höjd in i två
fält genom en bred
och profilerad
gördellist.

Sektionsradiator
21×70 cm

Penselstruken,
svart, högblank

Penselstruken,
vit
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RUM 3
Kapprum/hall Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 1636-

1641

Golv Plastmatta Melerad, ljust
beigerosa

Sockel Trä, 6 cm Penselstruken,
vit

Vägg Skivklädd, synliga
skarvar

Rollad, vit

Taklist Hålkälslist,
7 cm

Rollad, vit

Tak Takhöjd 272 cm.
Skivklätt

Rollat, vit

Dörrar Släta, skivklädda
dörrar

Penselstrukna,
vit

Övrigt Torkskåp med
rörhyllor.
Platsbyggt.

Sektionsradiator
under torkskåp.
20×35 cm.

Platsbyggd
garderob, fyra
skåp. Rostfri
klädstång med 10
dubbelkrokar.

Brandsläckare

Penselstruket,
vit
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RUM 4
Toalett Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 1626-

1635

Golv Plastmatta Röd
granitimitation

Tröskel Mässingsskodd,
furu

Lackad

Sockel 6 cm Penselstruken,
vit

Vägg Skivklädd. Fasad
skarv. Kakel ovan
handfat, vitt
15×15 cm, mörk
fog

Rollat, vit

Taklist Smal hålkälslist,
25 mm

Penselstruken,
vit

Tak Skivklätt Rollat, vit
Övrigt Badrumsskåp med

rundade hörn och
spegel. Toalett
och litet handfat i
vitt porslin.
Klotarmatur på
vägg
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RUM 5
Kök Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 1621-

1625

Golv Plastmatta Melerad, ljust
beigerosa

Tröskel Furu, 14 cm Lackad
Sockel Lätt rundad

överkant, 8 cm
Penselstruken,
vit

Vägg Skivklädda,
masonite

Rollat, vit Masonite från
ombyggnationen 1936.
För masoniten
ursprungligt
penselstruket
oljefärglager under två
moderna rollade lager

Taklist Hålkälslist,
ca 10 cm

Rollat, vit

Tak Takhöjd 295 cm.
Skivklätt, synlig
fasad skarv.

Rollat, vit

Fönster Fyrluftsfönster.
Excenterhakar

Penselstruken,
vit

Dörr 2 st skivklädda,
släta. Trycke på
dörr mot
serveringsrum
saknas. Förnicklat
trycke med
teakhandtag mot
hall

Penselstruken,
vit

Dörrfoder Släta, 6,5 cm Penselstruken,
vit

Övrigt Platsbyggd
inredning med
över- och
underskåp vid
diskbänk. Skafferi
mot norra
ytterväggen.
Bakbord med
laminatskiva
under fönster.
Runda
mässingsknoppar.
Rostfri diskbänk,
höjd 87 cm.
stänkskyddsplåt
30 cm upp på
vägg. Spis från
ElektroHelios.
Fläkt från
Futurum. Kyl- och
frysskåp.

Penselstruken,
vit, även insida
skåp målad

Köksinredning tillkommen
under 1930-tal. Ritningar
daterade 1936
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RUM 6
Serveringsrum Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 1611-

1620

Golv Plastmatta Melerad, ljust
rosabeige

Tröskel Ljus ek Lackat
Sockel 7,5 cm Penselstruken,

vit
Vägg Skivklätt Rollad, vit
Taklist Hålkälslist, ca 10

cm
Rollad, vit

Tak Skivklätt Rollat, vit
Fönster Fyrluftsfönster

med separata
inner- och
ytterbågar

Penselstruket,
vit

Några äldre munblåsta
glas. Ursprungliga
fönsterhakar utbytta mot
förnicklat vridlås

Dörr Dörr saknas mot
matsal. Dörr mot
kök slät utan
trycke. Släta
foder, 7 cm

Penselstruket,
vit

Övrigt Slagbord med
lufthål under
fönster.

Platsbyggd
skåpinredning
med bänk mot
norr. Två
överskåp, två
underskåp, fyra
lådor under bänk.
Svarvade knoppar
i furu.

Sektionsradiator
under fönster

Penselstruket,
vit

Penselstruket,
vit

Inredning tillkommen
under 1940-tal
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RUM 7
Matsal Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 1607-

1610

Golv Lamellparkett, ek Lackat Mönsterlagd, stavar 7
cm. Troligtvis inlagd vid
ombyggnationen 1947.

Tröskel Ek Lackad
Sockel Slät, 7,5 cm Penselstruken,

vit
Vägg Skivklätt, tapet Marmorerad,

rosagrå
Tapet även på murstock

Taklist Hålkälslist Rollad, vit
Tak Skivor med 2 cm

skarvar
Rollat, vit

Fönster Två fyrluftsfönster
med separata
inner- och
ytterbågar. Foder
släta 6 cm.
Fönsterbrädor
med rundade
hörn och
luftspringor. 21
cm djup.
Fönsterbräda med
dubbellängd 28
cm djup

Penselstruket,
vit

Dörrar Saknas. Gångjärn
finns kvar. Släta
foder, 7 cm

Penselstruket,
vit

Övrigt Sektionsradiatorer
under fönster.

Lysrörsarmatur i
tak
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RUM 8
Kontor/
Cafélokal

Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 1585-
1591

Golv Plastmatta Melerad, ljust
beigerosa

Tröskel Saknas mot
tambur

Sockel Slät, 6,5 cm Penselstruken,
vit

Vägg Skivklädda Rollat, vit
Taklist Hålkälslist, va 7

cm
Rollad, vit

Tak Skivklätt Rollat, vit
Fönster Fyrluftsfönster lika

rum 7
Dörr saknas, gångjärn

finns. Släta foder
7 cm

Övrigt Väggfast garderob
med hyllor. Två
dörrar.

lysrörsarmatur i
tak

Penselstruken,
vit
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RUM 9
Hobbylokal/tidigare
charkavdelning

Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder
1576-
1584

Golv Plastmatta Melerad med
svampningseffekt.
Grön

Tröskel Smal metallist
Sockel Slät, 6 cm. Sockel

saknas mot rum
10

Brun

Vägg Skivklädda.
Trekantslist i
hörn. Södra och
västra väggen
övermålat kakel,
vitt 15×15 cm.

Rollat,
mellangrönt.

Ett större fönster mot
rum 10 är igensatt med
skivor. Skivorna är
målade i en ljusare grön
kulör än övrig väggyta

Taklist Trekantslist
Tak Takhöjd 3 m

respektive 2,75
m. Skivklätt

Rollat, vit

Fönster Skyltfönster mot
söder samt ut mot
rum 10. Foder
saknas

Dörr Saknas. Slätt
dörrfoder, 6 cm

Penselstruket, vitt

Övrigt Större platsbyggd
hylla med bänkyta
belagd med
linoleum.
Överskåp med
många mindre
fack.

Fläkt med utsug.

Keramikugn

Penselstruken, vit
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RUM 10
Tidigare
butikslokal

Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 1592-
1597

Golv Plastmatta Melerad med
svampningseffekt.
Grön

Tröskel Saknas
Sockel Rak, 6 cm Penselstruken,

turkos
Vägg Skivklädda, tapet

från golv och 210
cm upp

Rutor, grå

Taklist Trekantslist och
hålkälslist 6 cm

Rollat, vit

Tak Skivklätt med
förskjutna skarvar

Rollat, vit

Fönster Två stora
skyltfönster.
Tidigare entré
igensatt med
skiva. Foder
saknas

Fönsterkarm
målad ockragul

Dörr Tidigare entrédörr
till butik igensatt
med skiva

Övrigt Platsbyggd hylla
mot hall.
180×35×175 cm.

Tallriksventiler på
vägg. Äldre
ventiler i tak.

Sektionsradiator
som sträcker sig
längst med
skyltfönstrens
hela längd

Rollad, vit

Penselstruket,
vitt. Baksida
ockragul

Radiator från 1936.
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RUM 11
Toalett Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 1998-

1600

Golv 15 cm högre än
grovkökets golv.
15×15 klinker

Grå

Sockel En plattrad klinker Grå
Tröskel Saknas
Vägg Skivklätt, kaklat

från golv och 195
cm upp. 15×15
vitt kakel med
mörk fog.

Rollat vitt ovan
kakel

Taklist Saknas
Tak Takhöjd 225 cm.

Skivklätt
Rollat, vit

Fönster Saknas
Dörr Slät gabondörr Penselstruken

vit. Utsida
penselstruken
orange

Övrigt Sanitetsporslin
från Gustavsberg.
Rester av ett
kylaggregat
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RUM 12
Grovkök Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 1601-

1606

Golv Linoleummatta Marmoleum,
beigebrun

Sockel Slät, 8 cm Penselstruken,
vit

Tröskel Smal metallist
mot grovhall

Vägg Skivklätt, 120 cm
skivor med smala
skarvar. 15×15
vitt kakel ovan
diskbänk

Rollat, vitt

Taklist Hålkälslist, 6 cm Rollad, vit
Tak Takhöjd 305 cm.

Skivklätt, 120 cm
skivor med smala
skarvar

Rollat, vitt

Fönster Lång smalt
tvåluftsfönster,
placerat högt
ovan diskbänk.
Excenterhakar

Penselstruket,
vitt

Dörr Dörr mot grovhall
saknas

Övrigt Väggfasta hyllor i
nivåer mot tak.

Platsbyggt skafferi
i hörn närmast
tak.

Överskåp ovan
fönster.

Rostfri diskbänk
med stänkplåt.
Höjd 95 cm. Övrig
bänkyta belagd
med grå mönstrad
laminatskiva.

Äldre brytare i
svart respektive
vit bakelit.

Skåpluckor
penselstruken,
orange,
högblank.
Stommar
penselstrukna,
vitt
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RUM 13
Grovhall Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 1661-

1666

Golv Plastmatta Svampingseffekt,
mörkt brun

Tröskel Furu, plåtskodd
Sockel Rak, 6 cm Brun
Vägg Skivklätt Rollat, gulbeigt
Taklist Hålkälslist, ca 6

cm
Rollad vit

Tak Takhöjd 290 cm.
Skivklätt. Snedtak
mot trapp

Rollat, vitt

Dörr Skivklädd
ytterdörr med
vattrad glasruta.
90 cm bred.

Släta, skivklädda
dörrar mot rum
10 och rum 13

Penselstruken,
orange

Penselstrukna, vit

Dörr från 1952.

Övrigt Sektionsradiator
infälld i vägg,
bredd 50 cm.

Penselstruken lika
vägg
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RUM 13
Mindre passage
till källaren

Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 1661-
1671, 1747-
1748

Golv Linoleummatta Marmoleum,
beigebrun

Tröskel En ektröskel, en
mässingsskodd i
furu

Lackade

Sockel Saknas
Vägg Masonite Två väggar

ommålade, två
grå

Taklist Hålkälslist Grå
Tak Takhöjd 295 cm.

Skivklätt
Grå

Dörr Se rum 13 och
rum 2

Övrigt Nedgång till
källare 95 cm
bred.
Trappväggar
skivtäckta och
målade grå. Rund
ledstång. Tre
fasta hyllplan på
vägg mot trapp
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ÖVERVÅNING

RUM 1
Trapphall Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder

1672-1677

Golv Linoleummatta Stavparkettimitation,
mörkt ekfärgad

Tröskel Furutrösklar,
mässingskodda.
Mot rum 2: 14 cm
bred. Mot rum 6:
15 cm bred.

Sockel Trä, lätt rundad
överkant, 8,5 cm.
Smal rundad
skurlist mot golv

Penselstruken, vit

Vägg Skivklädd, fasad
skarv. Stålskodd
kant mot trapp

Rollat, vitt Trekantslist i hörn, målad
vit

Taklist Hålkälslist, ca 10
cm

Rollad, vitt
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Tak Takhöjd 275 cm.
Skivklädd, fasad
skarv.
Vindstege i trä
upphissad i tak
mot vindslucka.

Rollat, vitt

Penselstruken, vit

Dörrar Dörr mot rum 2
slät. 89,5×200cm.
Förnicklat trycke
med grått
plasthandtag.
Dörr mot rum 6
med glasruta och
profilerad ram.
90×208 cm.
Förnicklat trycke
med handtag i
teak

Penselstruken, vit.

Penselstruken, större
ytor är rollade, vit

Dörrfoder Saknas
Övrigt Lång hatthylla i

rostfritt med
dubbelkrokar och
övre hängare med
svarvade
träknoppar i ek.
Halvcirkelformad
konsolhylla mot
rum 6.
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RUM 2
Sovrum Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder

1678-
1683

Golv Brädgolv, gran, ca 6
cm.

Lackat

Tröskel Se rum 1
Sockel Trä, lätt rundad

överkant, 8 cm
Penselstruken, vit

Vägg Skivklädd, tapet Beige/gul/rosa med
små ekblad

Taklist Hålkälslist, ca 7 cm Rollad, vit
Tak Skivklädd, fasad

skarv. Takhöjd 275
cm

Rollat, vit

Dörr Se rum 1 Fabriksbehandlad,
vit

Dörrfoder Lätt rundad
ytterkant, 7 cm

Penselstruken, vit

Fönster Fyrluftsfönster med
kopplade
utåtgående bågar.
Båge i övre luft:
60×60 cm. Båge i
nedre luft: 60×115
cm. Excenterhakar.
Fönsterfoder 6 cm,
gerat. Fönsterbräda
med rundade hörn,
12×141 cm.

Penselstruket, vitt

Övrigt Två inbyggda
garderober med
lackat brädgolv, ca
14 cm b. Skivklädda
väggar och tak,
rollat vitt. Sockel
lika rummet.
Rundad trekantslist
vägg och tak.
Väggfasta hyllplan
och rostfri klädstång
i den vänstra.
Platsbyggt
lådsystem i den
högra. Äldre
utanpåliggande el,
bakelitbrytare.
Sektionsradiator
under fönster.
Äldre tallriksventil
med kulkedja på
vägg.
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RUM 3
Klädkammare Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder

1684-1692

Golv Linoleummatta Grön botten med
grönbeigt bladverk

Äldre matta. Ca 1920-tal

Tröskel Ek
Sockel Furu, 8 cm Obehandlad
Vägg Skivklädd,

masonite
Obehandlad Hörn samt skarv mot tak

är försedda med rundad
trekantlist

Taklist Hålkälslist, ca 7 cm Rollad, vit
Tak Skivklädd,

masonite. Takhöjd
275 cm

Obehandlat

Dörr Slät dörr med äldre
kammarlås.
58×189 cm.

Penselstruken, vit

Dörrfoder Saknas
Övrigt Samtliga väggar är

täckta med enkla
hyllsystem med
konsolkonstruktion.

Utanpåliggande el.
Modern brytare
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RUM 4
Sovrum Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 1693-

1698

Golv Brädgolv, gran
eller furu, 12 cm
b.

Lackat

Tröskel Saknas
Sockel Lika rum 2, 8 cm Penselstruken, vit
Vägg Skivklädd, tapet Rosagul botten med

rosa och grön ros
samt små vita
prickar

Trekantslist i hörn, målad
vit

Taklist Hålkälslist, ca 10
cm

Rollad, vit

Tak Skivklätt. Takhöjd
275 cm

Rollat, vit

Dörr Skivklädd äldre
dörr med
förnicklat trycke
och grått
plasthandtag.
90×206 cm

Penselstruken, vit

Dörrfoder Lika rum 2
Fönster Fyrluftsfönster

med separata
inner- och
ytterbågar,
spröjsade. Foder
lika rum 2.
Vridlås, övre båge
skruvad. Nedre
båge: 59,5×115
cm. Fönsterbräda
med rundade
hörn och luftspalt,
15×130 cm.

Penselstruket, vitt Äldre munblåst glas

Övrigt Sektionsradiator
under fönster.
Moderna brytare
och uttag.

Två i väggen
infällda,
platsbyggda
garderober med
fyra hyllplan i
varje. Öppning: 2
st 85×180 cm.
Djup 52 cm

Rollat, vitt Dörrar saknas med
gångjärn finns
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RUM 5 a
Klädkammare Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder

1699-1701

Golv Linoleummatta Diskret rutmönster,
olivgrön botten
med beigt mönster

Äldre matta

Tröskel Smal mässingslist
Sockel Likt rum 2, 8 cm.

Smal rundad
skurlist

Penselstruken, vit

Vägg Skivklädd,
masonite

Rollat, vitt Trekantslist i hörn och
mot tak, målad vit

Taklist Hålkälslist, ca 7
cm

Rollad, vit

Tak Snedtak.
Skivklädd,
masonite. Takhöjd
mot yttervägg:
156 cm. Mot rum
4: 235 cm

Rollat, vit

Dörr Saknas
Dörrfoder Saknas
Fönster Treluftsfönster

med separata
inner- och
ytterbågar,
spröjsade.
Liggande övre
båge: 18×70 cm.
Nedre båge:
36×63 cm

Penselstruket, vitt Äldre munblåst glas

Övrigt Två platsbyggda
vägghyllor.

Smal och hög
sektionsradiator i
hörn mot rum 7

Penselstrukna vita

Penselstruken, rosa
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RUM 5 b
Mindre
klädkammare

Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 1702-
1705

Golv Linoleummatta.
Golvet är ca 10
cm högre än i rum
5 a

Diskret rutmönster,
olivgrön botten med
beigt mönster

Äldre matta

Tröskel Utgörs av
bottenstycke
dörrkarm samt
smal mässingslist

Sockel Lätt rundad
överkant, 8 cm

Penselstruken lika
vägg och tak

Vägg Skivklädd,
masonite

Penselstruket med
oljefärg, beigegrönt

För skivväggarna
ursprunglig målning

Taklist Smal rundad
trekantslist

Penselstruken lika
tak och vägg

Tak Snedtak lika rum
rum 5 a. Masonite

Lika vägg

Dörr Dörr saknas.
Dörröppning:
72,5×102 cm

Fabriksbehandlad, vit

Dörrfoder Profilerat, 11,5 cm Penselstruket lika
vägg och tak

Härstammar troligtvis
från ombyggnationen i
samband med flytten
1908

Övrigt Hyllplan med
konsolkonstruktion
längst samtliga
väggar. Hyllplan
målade turkosa
östra väggen

Klotarmatur ovan
dörröppning
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RUM 6
Hall Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder

1706-1709

Golv Plastmatta Korkimitation Matta från 1980-tal
Tröskel Mässingslist mot

rum 7. Mot rum 1.
se rum 1.

Sockel Lika rum 2, 8 cm Penselstruken, vit
Vägg Skivklädd, tapet

ovan bröstning.

Bröstning i laminat
med tryck
imiterande ekpanel.
130 cm h. Profilerad
kröningslist, 5 cm.

Marmorerad,
rosabeige

Trekantslist i hörn, målad
vit.

Bröstning tillkommen
under 1980-tal

Taklist Hålkälslist, ca 7 cm Rollad, vit
Tak Skivklädd. Takhöjd

270 cm
Rollat, vit

Övrigt Sektionsradiator
mot rum 11.

Lysrörsarmatur i
tak.

Moderna brytare
och uttag.

Öppning mot rum 7
stöttas av pelare
klädd i
bröstningsmaterialet
samt smala
hörnlister
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RUM 7
Vardagsrum Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 1710-

1714

Golv Eklaminat Lackat Mönsterlagt med stavar,
6×33 cm respektive
13×6 cm. troligtvis från
ombyggnationen 1947.

Sockel Lätt rundad
överkant, 8 cm

Penselstruken, vit

Vägg Skivklädd, tapet
och bröstning lika
rum 6

Lika rum 6

Taklist Hålkälslist, ca 10
cm

Rollad, vit

Tak Pappspänt.
Takhöjd 275 cm

Rollat, vit

Fönster Två fyrluftsfönster
med separata
inner- och
ytterbågar,
spröjsade. Foder
och fönsterbänk
lika rum 4

Penselstruket, ljust
grått

Flera äldre munblåsta
glas

Övrigt Sektionsradiatorer
under fönster
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RUM 8
Klädkammare Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 1715-

1718

Golv Linoleummatta Innerst rostbrun
spräcklig, ytterst
brunbeigt
streckmönster

Äldre mattor ca 1920-tal.
Skiljs genom smal
mässingslist.
Klädkammaren var
tidigare uppdelad till två
utrymmen. Dörr idag
avhängd

Tröskel Mässingsskodd
furulist, 14 cm b.

Lackad

Sockel Lätt rundad
överkant, 8 cm.
Smal skurlist

Penselstruken, vit

Vägg Skivklädd,
masonite

Rollat, vitt Trekantslist i hörn

Taklist Smal rundad
trekantlist

Tak Snedtak.
Skivklädd,
masonite. Takhöjd
mot yttervägg:
156 cm. Mot rum
9: 235 cm cm

Dörr Slät dörr med
äldre kammarlås.
61×180 cm

Penselstruken, vit
insida, äldre gulnad
oljefärg. Rollad vit
utsida

Dörrfoder Saknas
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RUM 9
Herrum/
Sällskapsrum

Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 1719-
1724

Golv Eklaminat lika
rum 7

Tröskel Mot balkong,
mässingsskodd
furu, 14 cm

Sockel Lika rum 7, 8 cm Penselstruken, vit
Vägg Skivklädd, tapet.

Öppning mot rum
7: 160×210.
Foder likt övriga

Lika rum 7

Taklist Hålkälslist, ca 10
cm

Rollad, vit

Tak Skivklätt. Takhöjd
275 cm

Rollat, vit

Dörr Innerdörr mot
balkong. Slät,
skivklädd.
75×195.
Förnicklat trycke.

Rollad, vit utsida.
Penselstruken insida,
gulnad oljefärg.
Karm målad ljusblå

Dörrfoder Lika rum 4 Penselstruken, vit
Fönster Två fyrluftsfönster

lika rum 7
Penselstruken, vit Fler äldre munblåsta glas

Övrigt Öppen spis murad
i rött tegel, sten:
7×25 cm.
Utvändigt senare
putsad med
gipsbruk med
kraftiga, sirliga
drag. Gnistplatta
och spiselkrans av
röd kalksten. En
rektangulär
kalksten har
placerats ovan
spisöppningen likt
en slutsten.
Murstocken
skivklädd och
tapetserad.

Två i väggen
infällda hyllor,
platsbyggda.
74×177 cm ×2.

Penselstruken med
akrylatfärg, vit

Rollad, vit

Öppen spis från 1930-tal
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RUM 10
Badrum Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 1729-

1734

Golv Klinker,
övermålad

Rostbrun klinker
15×15 cm.
Övermålad med grå
flingfärg

Tröskel Furu, 14 cm
Sockel Klinker, h 10 cm
Vägg Skivklädd Rollat, vitt Trekantslist i hörn, målad

vit
Taklist Trekantslist likt

hörn
Penselstruken, vit

Tak Snedtak.
Skivklädd,
glasfiberväv.
Takhöjd 203 cm
och 65 cm

Rollat, vit

Dörr Slät med äldre
kammarlås, ovalt
litet trycke.
60×180 cm

Penselstruken, vit

Dörrfoder Lika rum 4 Penselstruket, vitt
Fönster Litet spröjsat

fönster med
separat inner- och
ytterbåge. 50×50
cm

Penselstruket, vitt

Övrigt Dörr mot tidigare
avskilt duschrum
avhängd. Öppning
60×180.

Smal hög
sektionsradiator i
duschrum.

Brett handfat med
separata kranar
för kall- och
varmvatten.
Toastol Ido med
svart bakelitsits.

Väggarmaturer i
går porslin.

Tallriksventil i tak

Sanitetsporslin från 1940-
tal
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RUM 11
Rum/tidigare
jungfrukammare

Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder
1735-1741

Golv Linoleummatta Ljus beige botten
med
grön/orange/brun
spräckligt
mönster

Äldre matta

Tröskel Saknas
Sockel Profilerad, 16 cm Penselstruken, vit Ursprunglig eller tidigt

1900-tal. Troligtvis
tillkomna vid ombyggnation
i samband med flytten 1908

Vägg Skivklädd, tapet Lika rum 4 Trekantslist i hörn, målad
vit

Taklist Hålkälslist, ca 7
cm

Rollad, vit

Tak Skivklätt. Takhöjd
273 cm

Rollat, vit

Dörr Skivklädd äldre
dörr, förnicklat
trycke med
teakhandtag

Penselstruken, vit Troligtvis äldre spegeldörr

Dörrfoder Lika rum 4 Penselstruket, vitt
Fönster Mindre fönster

högt placerat.
Tvåluft, kopplad
båge. Profilerat
karmbottenstycke.
Foder lika rum 4

Penselstruket, vitt

Övrigt Hylla ovan
element
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RUM 12
Klädkammare Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder 1742-

1746

Golv Linoleummatta,
golvet ca 10 cm
högre än i rum 11

Lika rum 11 1920-tal ca

Tröskel Dörrkarmen utgör
tröskel

Penselstruken, vitt

Sockel Profilerad, 16 cm Penselstruken, vit Ursprunglig eller tidigt
1900-tal. Troligtvis
tillkomna vid
ombyggnation i samband
med flytten 1908

Vägg Pärlspont, 11 cm
bred

Penselstruken, vit Samma som ovan

Taklist Profilerad, ca 12
cm

Penselstruket, vitt Samma som ovan

Tak Pärlspont, 11 cm
bred. Takhöjd ca
266 cm

Rollat, vit Samma som ovan

Dörr Enkel trästomme,
skivklädd

Penselstruken vit Samma som ovan

Dörrfoder Profilerat, 11 cm Penselstruket, vitt Samma som ovan
Övrigt Ett hyllplan längst

samtliga väggar,
en klädstång.

Äldre
bakelitbrytare
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Uppförande

Bolagets huvudägare var vid sekelskiftet 1900 konsul Broms. Broms hade år 1899 investerat i
ett tegelbruk i Holmfors och var därför angelägen att få fart på tegelanvändningen i
malmfältssamhällena. Till Broms stora förtret hade Holmforstegel framtill 1901 använts endast i
eldstadsmurar i Kiruna. För att blidka Broms bestämdes det att Gustaf Wickman skulle rita en
arbetarbostad avsedd att uppföras i tegel. Tre hus av byggnadsmodellen som genom dess form
fick smeknamnet Bläckhorn kom att byggas i tegel. Grundgrävningarna påbörjades under våren
1901. Husen placerades öst om nuvarande Bromsgatan med entréerna i väst-östlig riktning.
B 48 som uppfördes som tjänstemannabostad med bolagets kassör Malte Mathiesen i åtanke
placerades lite avskilt från de två andra, med B 8 som närmaste granne. Byggnadsarbetet
pågick under sommaren och hösten och leddes av byggmästare Knut Harling. Det för Kiruna
nya byggnadsmaterialet bjöd på utmaningar för både arkitekt och utförare. Wickman hade ritat
vindsrummens ytterväggar en sten tjocka men på inrådan av ingenjör Bengt Lundgren beslöts
det att det norrbottniska klimatet krävde en tjocklek om en och en halv sten. Hur
innerväggarna av trä skulle fästas på murverket var också en fråga som krävde en del
diskussion under uppförandet.

Tjänstemän framför det nyligen uppförda tegelbläckhornet B 48. Foto: Ca 1901. Borg Mesch, Kiruna
kommuns bildarkiv.
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Förteckning ritningar

B 48
Typ År Övrigt

Fasad- och planritning för
botten- och överplan

1901 Något justerad ritningskopia
efter Wickmans originalritning
ur Brunnströms Kiruna ett
samhällsbygge i sekelskiftets
Sverige del II Kirunas
bebyggelse år för år under
pionjärtiden

Planritning, botten- och
överplan

1927 Ritning till ändring. Ritning nr:
311183

Fasadritningar, västra fasaden,
östra fasaden

1927 Ritning till ändring. Godkänd av
byggnadsnämnden juni 1927.
Ritning nr: 311184

Detaljritning, öppen spis 1928 Ritning nr: 311185

Planritning, källare 1938 Godkänd av byggnadsnämnden
augusti 1938. Ritning nr:
311186

Fasadritning, fasad mot norr 1938 Godkänd av byggnadsnämnden
augusti 1938. Ritning nr:
311187

Fasadritning, ”Hufvudfasad” 1938 Fönsterändring ö.b. Godkänd
av byggnadsnämnden juli
1938.

Planritning, bottenplan 1951 Godkänd av byggnadsnämnden
december 1951. Ritning nr:
411954

Planritning, våningsplan 2 1951 Godkänd av byggnadsnämnden
december 1951.

Fasadritning, fasad mot väster 1951 Ritning nr: 411955

Detaljritning, fönster 1952 Fönstersnickerier. Byte till
tvåluftsfönster (5 st) samt
enluftsfönster (1 st). Kopplade
bågar. Fixfabrikens katalog nr
45. Ritning nr: 411956

Fasadritning, fasad mot väster 1957 Godkänd av byggnadsnämnden
?/?

Fasad- och planritning samt
situationsplan, uthus/garage

1957 Ritning nr: 316559

Övrigt B 48

Fasad- och planritning samt
situationsplan för uthus/garage
tillhörande B 48

1957 Inredning av garage i uthus vid
bostad 48. Ritning nr: 316559
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Beslut från Kiruna kommuns
byggnadskontor

1991 Beslut om krav på återställning
av entré efter olovlig
ombyggnad. Beslutet upphävt
av Länsstyrelsen i Norrbotten.

B 49

Planritning, överplan 1937 Ritning till arbetarbostad vid
LKAB i Kiruna. Godkänd av
byggnadsnämnden april 1937.

Planritning, bottenplan 1937 Ritning till arbetarbostad vid
LKAB i Kiruna. Godkänd av
byggnadsnämnden april 1937.

Fasad- och planritning, fasad
mot öster, bottenvåning

1946 Ritning till tillbyggnad av B 49.
Godkänd av byggnadsnämnden
i november 1946.

Fasad- och planritning, fasad
åt väster, överplan

1946 Ritning till tillbyggnad av B 49.
Godkänd av byggnadsnämnden
i november 1946.

Fasad- och sektionsritning,
fasad mot söder

1946 Ritning till tillbyggnad. Ritning
nr: 411960

Planritning, botten- och
övervåning

Odaterad Uppmätningsritning. Ritning nr:
311188

Fasadritning, samtliga fasader Odaterad Ritning nr: 311189

Planritning, bottenvåning 1958 Ritning för badrum. Ritning nr:
411961

B 50

Planritning, bottenplan 1937 Ritning till arbetarbostad vid
LKAB i Kiruna. Godkänd av
byggnadsnämnden april 1937.

Planritning, överplan 1937 Ritning till arbetarbostad vid
LKAB i Kiruna. Godkänd av
byggnadsnämnden april 1937.

Planritning, bottenplan 1943 Ritning till tillbyggnad och
ändring av B 50.

Planritning, överplan 1943 Ritning till tillbyggnad och
ändring av B 50.

Fasadritning, fasad mot väster 1943 Ritning till ändring av B 50.

fasadritning, fasad mot söder 1943 Ritning till ändring av B 50.

Planritning, källarplan 1949 Ritning till ombyggnad och
ändring av B 50. Ritning nr:
311190

Planritning, bottenvåning- och
övervåning

1950 Uppmätningsritning. Ritning nr:
311191

Fasadritning, fasad mot söder
(lika mot norr), fasad mot
väster, fasad mot öster

1950 Ritning nr: 311192

Detaljritning, köksinredning 1959 Ritning nr: 311193
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Planritning, bottenvåning 1959 Ritning till ändring, lgh A.
Ritning nr: 411963

Planritning, övervåning 1959 Ritning till ändring, lgh A.
Ritning nr: 411963

Stomme, konstruktion och material

Mark Pinnmo på berg

Grund Huggen naturstensockel.

Stomme Tegelmurad. Rött tegel från Holmfors tegelbruk

Fasadbeklädnad Holmforstegel. Fönsteromfattningar och knutar i
relief.

Vindfång och takkupor: Liggande fasspontpanel
målad med faluröd akrylatfärg.

Yttertrappor Trappkonstruktioner i trä med broplan till
vindfång. Laserat mörkbrunt. Vitmålade
träräcken. Ett par trappor står på gjutna
fundament

Fönster Tvåluftsfönster med kopplade, utåtgående
fönsterbågar, målade vita

Ytterdörrar Moderna ytterdörrar tillkomna under 1980- eller
90-tal. Fabrikslackerade vita. Ruta med vattrat
glas och löstagbar spröjs

Yttertak Bandtäckt, dubbelfalsad plåt, målad i en
ärggrön, kopparimiterande kulör.

Tak till vindfång lika övrig takyta

Skorsten En mittcentrerad, smal och rektangulär
tegelmurad och lätt utkragad skorsten

Avvattning Hängrännor och stuprör med runda böjar.
Fabriksmålade vita

Ventilation Självdrag

Uppvärmning Fjärrvärme. Vattenburna radiatorer, i huvudsak
placerade under fönster. Kompletteras av öppna
spisar
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Exteriör, utvändiga förändringar och renoveringar

Ursprunglig utformning

B 48, B 49 och B 50 utformades i tegel som nästan kvadratiska 6-rumsbyggnader på grovt
huggna stensocklar. Wickman tycks aldrig haft för avsikt att låta putsa tegelfasaderna. Under
byggnationen diskuterades det huruvida fönsteromfattningar i relief och hörnpilastrar skulle
putsas. Idéen förkastades på grund av Hjalmar Lundbohms invändningar. Lundbohm kunde
tänka sig att hörn och omfattningar murades med ett mörkare och hårdbränt klinkertegel.
Slutligen murades fasader och fasaddetaljer enhetligt med det röda Holmforstegel.

Teglet påbjöd konstruktioner som resulterade i ett annorlunda och för bolagsområdet nytt
formspråk. De bärande murarna krävde avlastning över fönsteröppningarna och dessa murades
därför i segmentbågar. Den rundade formen upprepades i frontespiser på de norra och södra
fasaderna. I frontespiserna på B 48 placerades två smala enluftsfönster tätt ihop medan
frontespiserna på B 49 och B 50 försågs med fönster lika de i bottenvåningen. I bottenplan
murades fönsteröppningarna brett isär, två i varje fasad. De få fönstren gav husen ett slutet
men robust utseende. Fönstren var av treluftstyp med separata inner- och ytterbågar.
Rektangulära fönsterbågar placerades i de två nedre lufterna medan den övre luften försågs
med en småspröjsad horisontellt placerad båge som följde murens segmentbågiga form.
Ytterligare ljusinsläpp i den övre våningen möjliggjordes genom små takkupor i takfallen ovan
entréerna. Varje hus försågs med två entréer, en mot väster och en mot öster. Entréerna
utformades som öppna farstukvistar med ett skärmtak uppburet av svarvade pelare med ett
kapitälliknande avslut. Pelarna målades mörka medan det omgivande räcket målades vitt lika
fönstren. Ytterdörrarna utgjordes av spegeldörrar som målades mörka. Taken var lätt svängda,
med branta och höga takfall. Taken plåtkläddes och målades svarta. Skorstenen placerades på
takets mitt och murades i tegel lika fasader. Skorstenen var smalt rektangulär med en
utkragning mot toppen. Från de branta takfallen ledde fotplåtar och svarta skarpvinklade
stuprör bort nederbörd.

B 49 eller B 50 under tidigt 1900-tal. Foto: Kiruna kommuns bildarkiv.
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Wickmans ritning till 6-rums arbetarbostad i tegel. Skiss efter Brunnströms ritningskopia
ur Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del II. Ritningen har justerats vid
senare tillfälle. Fönstret i frontespisen har ändrats från ett treluftsfönster med horisontal
spröjsad båge alternativt två smalare, spröjsade enluftsfönster. Ritningen är den enda
bevarade som visar de två ursprungliga förstukvistarna med svarvade pelare.

Förändringar

Tegelbläckhornen är till exteriören välbevarade. De förändringar som gjorts genom åren följer det
mönster vilket flera av bolagets bostadshus har moderniserats efter: öppna förstukvistar har byggts
om till större slutna vindfång, takkupor har byggts ut och spröjsade enkelbågar har ersatts av
kopplade fönsterbågar utan spröjs. B 48:s exteriöra utveckling skiljer sig från de två övriga på grund
av att huset uppfördes som en tjänstemannabostad. Förstukvistarna byggdes om till vindfång
tidigare. Det är möjligt att B 48:s östra entré ursprungligen byggdes som ett vindfång. I slutet av
1920-talet byggdes båda entréerna ut. En tydligare huvudentré skapades mot väster genom en
representativ tempelgavellik tillbyggnad. Tillbyggnadens fasad kläddes med stående lockläktpanel.

B 48 under tidigt
1900-tal. Köksentrén
med vindfång på
östra fasaden. Foto:
Kiruna kommuns
bildarkiv.
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B 48: T v: Västra fasaden 1927. Tillbyggnad utformad som en klassicistisk tempelgavel. Skärmtaket vilar på
barockinspirerade skruvade pelare. T h: Östra fasaden, 1927. Vindfånget som utgjort köksentré byggdes ut och
en balkong tillkom. Takkuporna byggdes ut.

B 48: Norra fasaden, 1938. Tillbyggnad för källarnedgång tillkom.

Skyddade entréer till arbetarfamiljerna i B 49 och B 50 dröjde längre. I slutet av 30-talet byggdes den
ena av B 50:s förstukvistar om till ett mindre vindfång. Först under sent 40-tal försågs samtliga
entréer med vindfång. Vindfången kläddes med liggande fasspontpanel.

B 49: T v: Fasad mot öster. Två separata entréer byggdes i ett större vindfång. T h: Fasad mot väster.
Ritningarna är odaterade men utifrån planritningar troligtvis från 1946.
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B 49: Fasad mot söder, 1946. En balkong tillkom.

B 50: T v: Fasad mot väster, 1950. Vindfång med två separata entréer. T h: Fasad mot öster, 1950. Det mindre
vindfånget tillkom i slutet av 30-talet. Vindskuporna har byggts ut. Troligtvis byttes alla äldre fönster också ut i
samband med ombyggnationen, utan att justeras i ritningarna.

B 50: Fasad mot söder (lika mot norr), 1950.
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Tegelbläckhornens ursprungliga fönster byttes ut under 1950-talet. Treluftsfönstren med den
segmentbågeformade horisontella övre bågen och de två mindre rektangulära bågarna i de nedre
lufterna ersattes av två högre kopplade, utåtgående fönsterbågar. Mot det murade fönsteröverstycket
utökades karmytan. Troligtvis byttes också de ursprungliga spegelytterdörrarna på 40- eller 50-talet.
Ytterligare ett dörrbyte skedde på 80- eller 1990-talet. Då till fabrikslackerade vita dörrar med
vattrade ruta och falskt spröjs.

B 48: Ritning till fönstersnickerier, 1952.

B 48. Fasad mot väster, augusti 2015. Entrétillbyggnad från 1927. Tillbyggnadens förstukvist flyttades på
50-talet från norra delen av fasaden till mitten. Fönstret till vänster om entrén härstammar också från 50-
talet. Ett spröjsat sexluftsfönster sattes vid samma tillfälle igen till höger om entrén och ett horisontellt
fönster tillkom på vindfångets södra fasad. Ytterdörren byttes på 80- eller 90-talet. Vindfånget har målats
om med modern akrylatfärg, men en färgundersökning visar att färgsättningen stämmer relativt väl
överens med den ursprungliga. De vita detaljerna var ursprungligen lite mer grå.
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B 48, juni 2017. Fasad mot norr. Tillbyggnad för källarnedgång efter ritning från 1938.

B 48, juni 2017. Fasad mot öster. Vindfång från 1927. Den föreslagna balkongen finns inte kvar.
Fönstren har bytts ut i både vindfång, takkupor och fasad.

B 48, juni 2017. Fasad mot söder. Fasaden är i stort oförändrad med undantag för fönsterbågarna.
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B 49, juni 2017. Fasad mot norr i stort oförändrad.

B 49, juni 2017. Fasad mot söder. Balkongen härstammar troligtvis från 1946.

B 49, juni 2017. Fasad mot öster. Vindfång och utbyggd takkupa troligtvis från sent 1940-tal.
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B 49, juni 2017. Fasad mot väster. Vindfång och utbyggd takkupa troligtvis från sent 1940-tal.
Ytterdörr från 80- eller 90-talet.

B 50, augusti 2015. Fasad mot söder och öster. Vindfång på huggen stensockel från 1938. Utbyggda
vindskupor med kopplade bågar (lika mot väster) från 1940-talet enligt planritning. Övriga fönsterbågar
från 1950-talet. Utökad karmyta mot det murade överstycket. Takplåt från 1900-talets andra hälft.
Förmodligen tillkom den ärggröna kulören i samband med omläggningen. Fabrikslackerad ytterdörr,
hängrännor, stuprör och snörasskydd på tak från 80- eller 90-talet.
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B 50: Fasad mot väster, augusti 2015.

B 50: Fasad mot norr, augusti 2015.
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Interiör, invändiga förändringar och renoveringar

Arbetarbostäderna B 49 och B 50

B 49 och B 50 uppfördes som sexrumsarbetarbostäder. Bottenvåningen var indelad i två separata
lägenheter med entréer på motsatt fasad. Lägenheterna utgjordes av ett rum och kök. Rummen låg
längst södra fasaden och köken mot norr. Samtliga rum samlades runt den enda centralt placerade
murstocken. I förstugorna fanns trapporna till den övre våningen som innehöll två rum förlagda till
mitten av byggnaden i nord-sydlig riktning med fönster i frontespiser. Rummen hyrdes troligtvis ut till
ungkarlar. Övrig yta på den övre våningen användes som förvaringsutrymme. Vatten- och
avloppsledningar drogs in i B 49 och B 50 år 1909.

Ursprunglig planlösning för
bottenvåning. Efter ritningskopior
ur Brunnströms Kiruna –
ett samhällsbygge i sekelskiftets
Sverige del II.

Övervåning. Planlösningen var enkel
med två rum mot frontespiserna.
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Arbetarbostäderna B 49 och B 50 som ursprungligen inhyst fyra hushåll byggdes under 30- respektive
40-talet om till tre lägenheter. Ena lägenheten på bottenvåningen omvandlades till en etagelägenhet
med ett rum på övervåningen. Den andra halvan av övervåningen utrustades med enklare köks-
inredningen. Ritningar från 1937 visar att toaletter installerades i varje lägenhet. Under 40-talet
inreddes badrum utrustade med badkar. Förstukvistarna byggdes om till större vindfång med
förvaringsutrymmen. I både B 49 och B 50 delades det ena vindfånget av och två separata entréer
skapades, varav den ena ledde direkt till trappan till övervåningen.

B 49: T v: Planritning för bottenvåning, 1937. Toaletter inreddes under trapporna. Förstukvistarna är ännu inte
ombyggda. Planritningen för B 50 från samma år är identisk med B 49: s. T h: Övervåning, 1937. En toalett
inreddes i en av övre lägenheten. Den del som tillhörde till en av lägenheterna på bottenvåningen inreddes med
garderober.

B 50: T v: Övervåning, 1937. En toalett tillkom i den östra lägenheten. T h: Övervåning, 1943. Takkuporna mot
öster och väster byggdes ut och större rum och garderober skapades. Toaletten i öst flyttades in mot rummet för
att skapa rum för en garderob samt ett skafferi tillhörande lägenheten i väst som utrustats med köksinredning. En
toalett tillkom i den västra lägenheten.
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B 49: Bottenvåning, 1946. Badrum med badkar byggdes mot köken. Förstukvistarna
byggdes ut till vindfång och två separata entréer skapades i öster.

B 49: Bottenvåning, 1958. Kakelugnarna i rummen har tagits bort. Vid renoveringarna på
40- och 50-talen byttes snickerier ut och väggar och tak skivkläddes.

B 50: Toaletten byggdes om till badrum i östra delen av övervåningen 1959.
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B 49: Bottenvåning, 1958.

Tjänstmannabostaden B 48

B 48 som uppförts med LKAB:s kassör Malte Mathiesen i åtanke och utformades med en planlösning
och interiör anpassad för en tjänsteman. Huset utrustades med rum nödvändiga för en familj med
tjänstefolk; ett serveringsrum i anslutning till kök och matsal samt en jungfrukammare på den övre
våningen. År 1903 var B 48 tillsammans med sju andra byggnader på bolagsområdet först att
utrustas med elektrisk belysning. Vatten- och avloppsledningar drogs in år 1908 i B 48.

Malte Mathiesen med hustru och hushållerska i B 48 under tidigt 1900-tal. Taket var panelklätt.
Foder och socklar var breda och profilerade, troligtvis målade i dova gröngrå kulörer som
plockades upp i den bladmönstrade tapeten. Dörrarnas ramverk var målade i en mörkare kulör
mot kontrasterade ljusare speglar.
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De äldsta bevarade planritningar för B 48 är daterade 1927. Troligtvis skilde sig den ursprungliga
planlösningen inte avsevärt från 1927 års planlösning. Ändringarna utgjordes förmodligen av den
utökade ytan i de utbyggda vindfången samt en öppen spis i vardagsrummet och ett badrum på den
övre våningen.

B 48: Bottenplan, 1927. Den östra förstugan byggdes med trapp ner till källaren. I den
västra tillbyggnaden skapades en rymlig tambur med separat vindfång och kapprum.

B 48: Övre plan, 1927. Ett rymligt badrum inreddes i sydöst.

B 48: Ny utvändig källarnedgång, 1938.
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B 48: Ritning till öppen spis i vardagsrummet på bottenvåningen, 1928.

I början av 1950-talet byggdes B 48 om för att kunna inhysa tre hushåll lika B 49 och B 50.
Bottenvåningen utgjordes av en lägenhet med fyra rum och kök. Den övre våningen delades av och
en lägenhet med två rum, kokvrå, klädkammare och badrum inreddes i den södra delen. I den norra
delen byggdes en enklare lägenhet med två rum, klädkammare och WC.

B 48: Bottenvåning
1951. Den förra
matsalen i nordväst
byggdes om till
sovrum, badrum och
hall. Kapprummet
byggdes om till ett
rum och en dörr togs
upp mot den nya
hallen.

B 48: Övervåning,
1951. Två lägenheter
med vardagsrum och
sovrum nåddes via en
gemensam hall i
öster. Den södra
lägenheten utrustades
med kokvrå.
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Idag präglas lägenheterna av renoveringen utförd under 1940- och 50-talet. I köken finns den
platsbyggda inredningen kvar. Snickerier; dörrar, socklar, foder och hålkälslister i tak kan härledas till
mitten av 1900-talet. Ytskikt har renoverats kontinuerligt och väggar är idag rollade med modern
akrylatfärg. Under 80- eller 90-tal ersattes förnicklade trycken i köken av handtag i bok och de
penselstrukna luckorna sprutlackerades vita. Även badrummen renoverades under 80- eller 90-talet
med nya ytskikt; plastmatta på golv och våtrumstapet på väggar.

Äldre och kulturhistoriskt värdefulla detaljer

Interiöra detaljer

T v: Linoleummatta i källartrappa i B 50. Linoleummatta från tidigt 1900-tal i garderob på övervåningen i B 50.

T v: Ursprungligt kammarlås med mässingstrycke på källardörr i B 50. Tidigt 1900-tal. T h: De karaktäristiska
rundade fönsternischerna.
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Exteriöra detaljer

B 48:s tempelgavelliknande vindfång från 1927. Det 20-talsklassicistiska vindfånget är relativt välbevarat och
utgör en kvalitativt och kulturhistoriskt intressant årsring i byggnadens historia.

Karaktäriserande element i form av segmentbågiga fönsteromfattningar och frontespiser. Byggnadsdetaljerna
i relief ger liv åt de i övrigt ganska tunga fasaderna.
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Uthus, garage och p-platser

Enligt ritningar från 1957 skulle två garage byggas på ytan mellan B 48, B 49 och B 53. Huruvida de
byggdes är osäkert. Troligtvis uppfördes i deras ställe det större kvadratiska uthuset med tälttak som
står på platsen idag. Uthuset innehåller enskilda förråd samt gemensamma förråd för cyklar och
sparkar.

Nuvarande uthus har ett kvadratiskt tälttak täckt av papp i stående riktning. Gulmålad liggande
fasspontpanel, vita hörnlister och foder. Fem liggande fönster med två rutor mot väster, ett mot
söder och tre mot öster där fasaden är indragen under tak. Uthuset som står på betonggrund rymmer
tio kallförråd, samt ett soprum med sneddad vägg och två dörrar. På motsvarande sida mot söder
hänger snöskyfflar. Samtliga dörrar är klädda med stående fasspontpanel och har spetsiga gångjärn
med vardera två muttrar och två spårskruvar.

Ritning till föreslaget garage vid B 48, 1957.

Situationsplan ur ritning för garage 1957. Den röda kvadraten markera uthusets nuvarande position. Enligt en
bygglovshandling uppfördes uthuset i mitten av 1960-talet.
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Befintligt uthus i juni 2017. Soprum syns till höger. Vilket eller vilka hus som hade tillgång till uthuset är osäkert
men troligtvis var det hyresgästerna i både tegelbläckhornen och de intilliggande träbläckhornen.

Uthuset har tio kallförråd.
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Utemiljö och växter

Intill farstun på B 48 finns en rabatt med kant av trä. Förutom ogräs syns sibirisk vallmo. Intill
fasaden som vetter mot Bromsvägen växer buskar av tornedalsros, en fylld kanelros. Vid terrassen
finns hägg, rönn och björk. Utmed B 50s södervägg växer kraftiga exemplar av perennen blå
riddarsporre, Delphinium.

Vy mot B 49.

Riddarsporre intill B 50s södervägg.
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Tornedalsros intill entrén till B 48.

B 50
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Rabarberplantor sibirisk vallmo (Papaver croceum) intill B 48.

Vinbärbärsbuska öster om B50

Inför rivning
Bläckhornet är förmodligen den byggnadstyp som är starkast förknippad med både bolagsområdets
och Kirunas tidigaste bebyggelse. Många hus av byggnadstypen uppfördes runt om i Kiruna men
B 48, B 49 och B 50 är unika genom sina tegelfasader och segmentbågiga former. Byggnaderna har
ett stort kulturhistoriskt värde. Ett stort värde finns i byggnadernas fasadmaterial och det vore ur ett
antikvariskt perspektiv önskvärt att en del av teglet kunde återanvändas i Gruvstadsparken.
Förslagsvis i gabioner som markerar husgrunderna. I övrigt bedöms inga byggnadsdetaljer vara
angelägna att tillvarata.
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Rumskatalog

B 48, ÖVRE VÅNING. JULI 2017

Relevant planritning saknas, lägenheten används vid inventeringetillfället som arbets / omklädning
/ fikarum för VEOLIAs personal som jobbar med flytten av byggnader till nya området nedanför
Luossavaara.

Redovisningen utförs med bilder och komenterande text under respektive bild.

RUM 1
Trapphus / hall Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder

8057 - 8062

Vilplan våning 1 trappa. Plastmatta på golv och i trappa. Väggar och tak klädda med skivor som
målats. Väggarna svampmålade i grå nyans på nedre delen. Trappnos av mässingfärgad list.
Ledstrång av rundträ.
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Mittpostfönster, kopplat utåtgående
på vilplanet på våning 1 trappa.
Målat vitt ca 1940-tal.
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Tidigare vardagsrum med parkettgolv, massiva spegeldörrar har klätts med skivor.
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Kök
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Badrum/tvättstuga, plastmatta på golv, anslutningsmöjlighet tvättmaskin, målad glasfiberväv på
väggarna.

WC/dusch , plastmatta på golv o vägg.                 Sovrum, plastmatta på golv, målade väggar.
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Rötskador i fönster, takläckage.

Tidigare sovrum med parkettgolv.



329

Rumskatalog

B 50, ÖVRE VÅNING. FEBRUARI 2016

RUM 1
Hall Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder

445-446
Golv Plastmatta Gråmelerad
Sockel Slät, 7 cm Vit
Tröskel Furu,

mässingskodd
Vägg Masonite Rollat, ljusgrå
Tak Masonite Rollat, vitt
Taklist Trä, hålkällist, 7

cm
Vit

Fönster Mittpost Penselstrukna,
vitt

Fönsterfoder Saknas
Balkongdörr Trä Målad, vit Dold spegel. Glas utbytt

vid något tillfälle.
Dörr Med glasruta, ej

massiv.
Penselstruken,
vit

Övrigt Mässingslister på
trappnosar.

Trappspindel Trä med fasade
hörn

476-477
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RUM 2
Kapprum Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder

447-448
Golv Plastmatta Beigerosa
Sockel Slät, 7 cm Vit, brun mot

rum
Vägg Masonite Vit
Tak Masonite Rollat, vitt.

Delvis omålad
Sluttande tak, 82-135 cm

Taklist Trä, hålkällist, 7
cm

Vit

Dörr Mot sovrum, ej
massiv

Penselstruken,
vit

Övrigt El inbyggd i skåp med
vipp. Modern radiator.
Garderob med fyra hyllor.
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RUM 3
WC Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder

449
Golv Plastmatta Orangebrun
Sockel Matta uppvikt på

vägg
Tröskel Furu, plåtskodd
Vägg Våtrumstapet på

skiva
Aprikosfärgad,
bård i orange
och blått.

Tak Skivmaterial Rollat, vitt
Taklist Trä, plattlist, 2 cm Vit
Dörr Massiv, skivklädd. Penselstruken,

vit
Möjligtvis ursprunglig
spegeldörr. Förnicklat
trycke med plasthandtag.

Inredning Handfat och WC-stol i vitt
porslin.
Handdukshängare,
vitlackerad. Takhängd
skena för duschdraperi.



333

RUM 4a
Kök Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder

450-452
Golv Plastmatta Beigerosa
Sockel Slät, 9 cm Vit
Vägg Tapet på

skivmaterial
Ljust rödbeige

Tak Skivor (120×240
cm) fasade
skarvar

Rollat, vitt Förskjutna skarvar.
Takhöjd: 260 cm.

Taklist Trä, hålkälslist, 7
cm

Vit

Dörr Saknas
Dörrfoder Slät, 7 cm Vit
Fönsterbänk,
fönsternisch

Trä, 35,5 cm
djup.

Vit 450

Fönster Tvåluftsfönster
med segmentform
upptill

Vit Valsat glas.
Excenterhakar

Inredning Köksstomme och
skåpdörrar från 1930-60-
tal?
Bänkskivor i ljus laminat
Kryddhylla i teakfanér
Vitt kakel ovan bänkar,
15x15 cm
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RUM 4b
Skafferi Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder

454
Golv Linoleummatta Grön Mattan lagd på äldre

linoleum som ligger på
ett trägolv.

Sockel Slät, 8 cm Vit Rundad kant upptill
Vägg Målad skivmaterial Beige, blank Trekantlister i hörnen
Tak Skivor Beige, blank 133-260 cm
Dörr Enkel trädörr Vit målad
Dörrfoder Slät, 7 cm Vit
Taklist Trekantlist trä Beige
Inredning Hyllor i trä Vit
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RUM 5a
Vardagsrum Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder

462-465
Golv Trägolv Lackat med

modern lack
Lagt med fris

Sockel Trä, slät, 7 cm Vit
Vägg Tapet på

skivmaterial
Beige melerad

Tak pappspänt Rollat, vitt
Taklist Trä, hålkälslist Vit
Dörr En massiv trädörr

En modern, ej
massiv

Vit penslemålad
Vit fabriksmålad

Dörrfoder Trä, släta Vit
Fönsterbänk,
fönsternisch

Trä, 35,5 cm
djup.

Vit

Fönster Tvåluftsfönster
med segmentform
upptill

Vit Valsat glas.
Excenterhakar

Övrigt Ventil Vit Frånluftsventil på
murstock

464
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RUM 5b
Garderob Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder

454
Golv Linoleummatta Stjärnmönstrad,

gul -beige
Sockel Slät, 7 cm Vit
Vägg Målad skivmaterial Vit
Tak Skivor Rollat, vitt Tacklucka till vinden
Dörr Enkel trädörr Vit målad
Dörrfoder Slät, 7 cm Vit
Inredning Klädstång Förnicklad
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RUM 6a
Sovrum Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder

468-471
Golv Trägolv Lackat med

modern lack
Lagt med fris

Sockel Slät 9cm Vit, platsmålad Rundad överkant
Vägg Målad tapet på

skivmaterial
Ljust grå
melerad

Tak Skivor (120×240
cm) fasade
skarvar

Rollat, vitt Förskjutna skarvar.
Takhöjd: 260 cm.

Taklist Trä, hålkälslist, 7
cm

Vit

Dörr Skivklädd Vit Klädd på 1950 talet
Dörrfoder Slät, 7 cm Vit
Fönsterbänk,
fönsternisch

Trä, 35,5 cm
djup.

Vit 450

Fönster Tvåluftsfönster
med segmentform
upptill

Vit Valsat glas.
Excenterhakar

Övrigt Ventiler på murstock
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Rum 5a i öppningen till vänster, 6b sovalkov rakt fram och rum 6c garderob till höger
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RUM 6b
Sovalkov Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder

473
Generellt Lika 6a Lika 6a Lika 6a
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RUM 6b
Garderob /
skrubb

Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder
474-475

Golv Linoleummatta Grön Mattan lagd på äldre
linoleum som ligger på
ett trägolv.

Sockel Slät, 8 cm Vit Rundad kant upptill
Vägg Målad skivmaterial Beige, blank Trekantlister i hörnen
Tak Skivor Beige, blank 133-260 cm
Dörr Enkel trädörr Vit målad
Dörrfoder Slät, 7 cm Vit
Taklist Trekantlist trä Beige
Inredning Hyllor i trä Vit
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Uppförande

B 246 uppfördes år 1949 i en gräsbevuxen slänt nordöst om B 5 och bolagskontoret. Byggnaden som
idag har adress Gruvfogdegatan låg ursprungligen intill den nu försvunna Ångköksgatan. B 246
uppfördes som en av tre snarlika byggnader tänkta att fungera som arbetarbostäder. De två andra
uppfördes på Schouggatan och gavs beteckningen B 244 respektive B 247. B 246 uppfördes för att
inhysa två hushåll och påminde till exteriören mer om en villa medan B 244 och B 247 uppfördes som
större flerfamiljshus med tio lägenheter i varje byggnad.

Arkitekten bakom B 246 är inte känd. Byggnaden utformades i en enkel funktionalistisk anda, fjärran
från Gustaf Wickmans romantiskt svängda takfall och spröjsade lunettfönster. Ändå bör byggnaden
inte varit någon iögonfallande särling på bolagsområdet när den uppfördes år 1949. Under 40- och
50-talen pågick ett genomgripande arbete med modernisering av det äldre byggnadsbeståndet.
Fönster och dörrar byttes ut och de mer uppenbara skillnaderna mellan sekelskifteshusen och B 246
suddades ut. Intilliggande arbetarbostäderna B 25, B 27-B 29 försågs under slutet av 50-talet till och
med panel lika B 246.

Förteckning ritningar

Typ År Övrigt

Fasad- och sektionsritning,
fasad mot söder

1947 Nybyggnad B 246. LKAB Kiruna
den 16 dec 47.
Ritning nr: 31 39 88

Fasadritning, fasad mot öster
och norr

1947 Nybyggnad B 246. LKAB Kiruna
den 16 dec 47.
Ritning nr: 31 39 89

Fasad- och sektionsritning,
fasad mot väster

1947 Nybyggnad B 246. LKAB Kiruna
den 16 dec 47.
Ritning nr: 31 39 87

Planritning 1947 Nybyggnad No 246.
Bottenplan, överplan,
källarplan.
Ritning nr: 31 39 86

Fasad-, sektion- och planritning 1948 Samtliga fasader och plan.
Ritning nr: 11 17 03

Detaljritning 1959 Detalj av bro.
Ritning nr: 31 39 91
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Stomme, konstruktion och material

Mark Pinnmo på berg

Grund Cementhålsten. Hög slätputsad sockel målad
grå med modern puts- och murfärg, ca S 3005-
R80B

Stomme Trä. Regelkonstruktion

Fasadbeklädnad Lockläktpanel, målad med gul akrylatfärg, ca
S 2040-Y10R. Vitmålade snickeridetaljer

Källarbjälklag Betong

Yttertrappa Betong. Sju plansteg samt förstukvist.
Järnskodda kanter. Svartmålat järnräcke

Balkonger Trä, infästa i bjälklag. Obehandlat plankgolv.
Vitmålat räcke

Fönster Sex större tvåluftsfönster med utåtgående
kopplade bågar i trä. Två mellanstora
tvåluftsfönster med kopplade utåtgående bågar
i trä. Ett enluftsfönster i trapphus, kopplad
utgående båge, trä. Två små enluftsfönster med
inåtgående bågar, plåtinklädd karm och båge.
Vattrat badrumsglas i båge. Fyra rektangulära
och horisontellt placerade tvåluftsfönster i
sockel samt två enluftsfönster, trä, kopplade
utåtgåendebågar. Badrumsfönster från 80-90-
talet. Övriga fönster ursprungliga för
byggnaden.

Ytterdörr Fabrikslackerad vit ytterdörr med vattrad ruta
och löstagbar spröjs. Modernt trycke i stål

Balkongdörrar Två till hälften glasade, trä. Målade vita,
akrylatfärg

Yttertak Flackt sadeltak, papptäckt

Skorsten Söderorienterad, rektangulär, murad i rött tegel.
Plåthuv

Avvattning Hängrännor och två stuprör med skarpa vinklar,
placerade på långsidornas mitt. Penselstrukna
vita

Ventilation Mekanisk frånluft i badrum. I övrigt självdrag

Uppvärmning Fjärrvärmesystem med vattenburna radiatorer. I
huvudsak ursprungliga sektionsradiatorer.
Kompletteras av enstaka, mindre elelement
samt en öppen spis i varje lägenhet
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Exteriör, utvändiga förändringar och renoveringar

B 246 uppfördes på en hög sockel av cementhålsten med gavlarna orienterade i en öst-västlig
riktning. Sockeln slätputsades och målades i mörkt grågrön kulör. Fasaderna kläddes med
lockläktpanel som målades med oljefärg i en gulbeige kulör, ca S 2020-Y. Enkla vindskivor och foder
målades vita lika de kopplade utåtgående fönsterbågarna. Två balkonger med delvis glasade
balkongdörrar byggdes mot söder. Balkongerna omgärdades av vit plåt. På den norra fasaden
resulterade lägenheternas planlösning i att två tvåluftsfönster placerades mot mitten tillsammans med
ett till hälften så smalt enluftsfönster. På den västra gaveln placerades fyra tvåluftsfönster
symmetriskt med två i varje våning. Små en- och tvåluftsfönster sattes i sockeln. Den enda entrén
förlades till den östra gaveln. En gjuten betongtrappa ledde norrifrån upp till en förstukvist som
skuggades av ett plant skärmtak. Ytterdörren hade en vattrad ruta och var klädd med karosseripanel
som målats vit. Det flacka sadeltaket täcktes med taktegel. En tegelmurad skorsten placerades mot
den västra gaveln.

Fasad mot väster, 1948.
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Fasad mot söder, 1948.

Fasad mot öster, 1948.
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I samband med att Ångköksgatan lades igen och Gruvfogdegatan drogs om i slutet av 1950-talet
byggdes entrétrappan på den östra gaveln om. Trappan som tidigare vette mot norr byggdes om för
att nås från söder. Den söderorienterade trappan blev nödvändig på grund av att Gruvfogdegatan
dragits snävt runt B 246:s nordöstra knut. Mot det sydöstra hörnet fanns något mer utrymme och en
asfalterad uppfart anlades vid trappans fot. Själva trappan utformades likt den äldre med en liten
förstukvist och plan- och sättsteg i betong. Trappnosarna järnskoddes. Ett omgärdande smidesräcke
tillkom.

Detaljritning av bron, 1959.

Fasad mot norr, 1948.
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Fotografi troligtvis taget under 60- eller 70-talet. Trappan har byggts om. Sockeln är fortfarande
målad i en gröngrå kulör. Ursprunglig ytterdörr och taktegel. Foto: Kiruna kommuns bildarkiv.

Efter ombyggnationen av entrétrappan har mycket få ändringar genomförts. Den ursprungliga
ytterdörren som var klädd med karosseripanel ersattes på 80- eller 90-talet av en fabrikslackerad
modern dörr med vattrad ruta och falsk spröjs. Under samma period byttes enluftsfönstren i den
norra fasaden ut mot inåtgående, mindre plåtinklädda fönster. Ommålning av fasad har gjorts
regelbundet och vid senaste tillfället, troligtvis under 2000-talet, med en akrylatfärg i en kraftigare gul
kulör än den ursprungliga. Sockeln har målats med en modern puts- och murfärg i en ljusare grå
kulör. Vid något tillfälle har takteglet ersatts av takpapp. Möjligtvis gjordes ändringen under sent
1980-talet då man la om flera av taken på området. Balkongräckena har vid något tillfälle bytts ut
mot träräcken.

T v: Östra fasaden, 2017. Trappan mot söder efter ritning från 1959. Skärmtak och fönster i trapphus är ursprungliga
detaljer. Ytterdörr tillkommen under 80- eller 90-talet. T h: Fasad mot väster, 2017. Fasaden är oförändrad med
undantag för en något ändrad färgsättning.



350

Norra fasaden, 2017. Ursprungliga rektangulära fönster har ersatts av fyrkantiga, plåtklädda fönster.

Södra fasaden, 2017. Senare balkongräcken men i stort oförändrad.
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Interiör, invändiga förändringar och renoveringar

B 246 byggdes som ett tvåfamiljshus med en lägenhet på respektive våningsplan. Lägenheterna
utformades identiskt med kök, vardagsrum, sovrum, badrum, tambur samt en mindre kammare
innanför kök. I sovrummet byggdes garderober som genom storleken snarare kan beskrivas som
klädkammare. Väggar och tak skivkläddes. Golvet i vardagsrummet belades med en ekstavsparkett
medan ett enklare brädgolv av gran lades i sovrummet och möjligtvis också i kammaren. I köket och
tamburen lades förmodligen linoleummatta. Badrumsgolvet var sannolikt belagt med klinker medan
väggarna var till hälften kaklade. I vardagsrummet murades en öppen spis som försågs med en
spiselkrans i röd kalksten. Med tanke på storleken på lägenheterna samt på de relativt påkostade
materialen bör B 246 uppförts med tjänstemannafamiljer i åtanke. Lägenheterna utrustades redan vid
tillkomsten 1949 med badrum med badkar.

Bottenplan, 1948.
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Längst den västra väggen i sovrummet tillkom en enkel och två dubbla platsbyggda garderober med
överskåp. Garderoberna byggdes troligtvis senast under 50- eller 60-talet. En annan möjlighet är att
de byggdes redan vid uppförandet 1949 som ett avsteg från ritningen. Ytterligare en avvikelse från
ritningen utgör klädkammaren i sovrummet. Idag består den av ett enda rum medan den
ursprungligen ska ha utformats som två rum med separata dörrar.

Övervåningen, 1948.

Sektion, 1947. Våningsplanen byggdes 260 cm
höga medan man i källarens betongvalv nöjde
sig med en takhöjd på 210 cm.
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T v: Garderobsväggen i sovrummet. Luckorna är idag fabrikslackerade vita. T h: Den enda dörren till klädkammaren
i sovrummet.

Få förändringar har gjorts i planlösningen. Väggen mellan den tidigare kammaren och köket har rivits
och dörren mellan kammaren och vardagsrummet har satts igen. Därigenom skapades ett stort kök
med matplats. Ändringen gjordes förmodligen under 80- eller 90-talet i samband med att köket
byggdes om. Det ursprungliga platsbyggda köket ersattes då av ett nytt med fabrikslackerade luckor
och stomme. Nytt 15×15 cm vitt kakel med ljus fog sattes över nya, vita laminatbänkytor. Även
badrummet renoverades under 80- eller 90-talet. Badkaret revs ut, våtrumstapet och våtrumsmatta
ersatte kakel och klinker. När en duschhörna inreddes där badkaret tidigare stått bytte man fönstret i
den norra väggen. Förmodligen ansåg man att ett mindre och högre placerat fönster i aluminium
passade bättre i en dusch. Lägenheterna har ytskiktsrenoverats regelbundet och de ursprungliga
snickerierna som vid uppförandet var målade med oljefärg är idag målade med modern plastfärg.
Befintliga tapeter är i huvudsak från 1990-talet.

Linoleummattor har ersatts av plastmattor. Också i trapphuset har golv, plan- och sättsteg belagts
med plastmatta. Trappnosar har försetts med en kraftig mässingslist.

T v: Det vita köket. Ovan bänken under fönstret fick ett litet elelement tjänstgöra som värmekälla när en
sektionsradiator inte fick plats. T h: Badrummet präglas av 80- och 90-talens material: våtrumsmattor,
fabrikslackerade snickerier och ett fönster med plåtprofil.
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Äldre och kulturhistoriskt värdefulla detaljer

T v: Den öppna spisen och ursprunglig ekparkett utgör kvalitativa inslag i det välbevarade vardagsrummet. T h:
Ursprunglig dörr med förnicklat trycke och originalfärg i källaren. I B 246 finns många ursprungliga detaljer i
både lägenheterna, trapphuset och källaren.

T v: Ursprunglig ledstång i lackad björk i trapphuset. Förnicklade beslag. T h: Ursprunglig bakelitbrytare i
källaren.

Gemensamhetslokaler

B 246 uppfördes med en fullstor källare som utrustades med alla nödvändigheter. I den nordvästra
delen fanns ett torkrum och en tvättstuga. I den östra delen hade de två hushållen tillgång till varsin
matkällare och förråd. I den sydvästra delen fanns ett bränsle- och pannrum för det centrala
värmesystemet.
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Källarplan, 1948.

Källaren 2017. Mycket litet har förändrats sedan tillkomsten. Om väggen mellan torkrum och tvättstuga byggdes
så har den vid något tillfälle rivits. I tvättstugan finns idag en mindre tvättmaskin för hushållsbruk.
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P-platser

Kring B 246 saknas regelrätta parkeringsplatser. Söder om byggnaden finns en asfalterad uppfart som
angränsar till Gruvfogdegatan. Ytan används idag som parkering för en till två bil. Har det funnits fler
bilar tillhörande de två hushållen har man troligtvis parkerat på Gruvfogdegatans största parkering,
norr om byggnaden mot Ingenjörsgatan. Sannolikt har det även funnits möjlighet att hyra in sig i ett
garage tillhörande flerfamiljshusen längre upp på Gruvfogdegatan.

Asfalterad p-plats mot B246 gavelsida mot norr och Gruvfogdegatan.

Utemiljö och växter

Delvis kuperad tomt med klippt gräs. I gräset växer även daggkåpa, smörblommor, klöver med mera.
Till höger om parkeringen står en grönmålad rörstolpe med fäste för två gröna postlådor i plast. Till
vänster om parkeringen står en grön soptunna.

Två flerstammiga rönnar, en mot öster och en mot söder. I övrigt förekommer främst uppvuxna
flerstammiga fjällbjörkar. Någon har endast en stam och på flera av björkarna har minst en stam
kapats vid marken. På västra delen av tomten står sju björkar på rad, vilka kan uppfattas som rester
av en medvetet planterad allé. Björkraden leder ned mot tomten där B5 stått.

Mot öster, ned mot B10 finns en torkställning bestående av tre parställda galvade rör med krokar.
Linor saknas. Nära södra gavel står en rund hoppställning.
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Inför rivning

B 246 är en god representant för sin tids enklare villa eller mindre flerfamiljshus. Byggnaden är
exteriört och interiört välbevarad och generellt i gott skick. Vid rivning bör den tidstypiska och
ursprungliga ledstången i trapphuset tillvaratas för att möjligen återanvändas i annan 40- eller 50-
talsmiljö

Flerstammiga björkar och rönnar i slänten mot söder.
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Rumskatalog

B 246, bottenplan. Juni 2017.

RUM 1, hall Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2160,
2163, 2165,
2167-2168,
2170

Golv Plastmatta Ljust beigegul,
melerad

Sockel Rak, 7 cm Fabrikslackerad,
vit

Tröskel Ek, 6,5 cm Skurlist i furu, 1,5 cm
Vägg Skivklädd, tapet Lila, melerad Bård mot tak. Lila

botten med blomranka
och text. 1990-tal.
Glasfiberväv bakom
radiator

Tak Gipsskiva Rollat, vitt Takhöjd: 257 cm
Taklist Hålkälslist, 7 cm Penselstruken,

vit
Fönster Saknas
Dörr Slät, skivmaterial,

81×202 cm
Penselstruken,
vit

Förnicklat trycke och
brevinkast

Dörrfoder Raka kanter, ej
gerade

Fabrikslackerat,
vitt

Inredning Två platsbyggda
garderober med
överskåp. Den
högra utan lucka.
Hyllplan,

Penselstrukna,
vita

Plastmatta i den högre
lika hall

3.

4.

5.

1. 2b.

2a.
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lådsystem och
klädstång.

Övrigt Mindre radiator på
västra väggen
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RUM 2a,
sovrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2173,
2175, 2177,
2179-2182,
2184-2185

Golv Brädgolv, gran, 9
cm

Mattlackat

Sockel Lätt rundad
överkant, 7,5 cm

Penselstruken,
vit

Ursprunglig

Tröskel Ek, 10 cm
Vägg Skivklädd, tapet Ljusrosa botten,

randig med
vertikala
blomrankor

Tak Skivor med fasad
skarv

Rollat, vitt Takhöjd: 260 cm

Taklist Hålkälslist med
skuggkant

Rollad, vit

Fönster Ett tvåluftsfönster
med kopplade
bågar. 137×62
cm. Fönsterbräda
med luftspalt och
lätt rundade
kanter, 14×140
cm.

Penselstruket,
vitt

Ursprungligt fönster.
Excenterhakar.

Fönsterfoder Lätt rundade
kanter, 5,5 cm

Penselstruket,
vitt

Ursprungligt foder

Dörr Trä, slät, 203×83
cm

Penselstruken,
vit

Ursprunglig

Inredning Platsbyggd
garderob, fem
skåp med
överskåp. Hyllplan
och klädstång

Stomme
penselstruken
vit. Luckor
fabrikslackerade
under 90-tal

Troligtvis ursprunglig
garderob. Senare
stängningsbeslag i stål,
90-tal

Övrigt Sektionsradiator
under fönster.
Talliksventil på
vägg.
Moderna brytare
och uttag

Penselstruken,
vit

Ursprunglig

90-tal
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RUM 2b,
klädkammare

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder
2187-2189,
2191, 2193

Golv Plastmatta Ljust gulbeige,
melerad

Sockel Rak, 7 cm Fabrikslackad,
vit

80-90-tal

Tröskel Ek, mässingslist
mot
klädkammare, 11
cm

Vägg Skivklädd Rollad, vit
Tak Skivklädd Rollat, vit Takhöjd: 257 cm
Taklist Skugglist, 4 cm Penselstruken,

vit
Fönster Saknas
Dörr Slät, trä, 55×203

cm
Penselstruken,
vit

Ursprunglig

Dörrfoder Lätt rundade
kanter, 5,5 cm

Penselstruken,
vit

Ursprungligt

Inredning Fem hyllplan samt
klädstång

Penselstruken,
vit

Övrigt Klotarmatur i tak.
Tallriksventil på
vägg
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RUM 3,
vardagsrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2194,
2196-2201,
2203-2204,
2208-2209

Golv Ekparkett, stav i
två storlekar ruta:
15×38, 13×15 cm

Lackat

Sockel Lätt rundad
överkant, 7,5 cm

Penselstruken,
vit

Ursprunglig

Tröskel Ek, 11 cm Skurlist i furu mot hall
Vägg Skiva, tapet Ljusrosa,

melerad
Tak Skiva med fasad

skarv
Rollat, vitt Takhöjd: 261 cm

Taklist Hålkälslist med
skuggkant, 7 cm

Rollad, vit Ursprunglig

Fönster Ett enluftsfönster
lika rum 2a.
Pardörr till
balkong, halvt
glasade med
enkelt profilerade
speglar nedtill.
Öppning:
126×217 cm.
Dörrar: 65×209
cm

Trycke i stål från 80-
90-talet.

Fönsterfoder Lika rum 2a Penselstruket,
vitt

Dörr Avhängd,
gångjärn kvar

Dörrfoder Lika rum 2a
Inredning Vit putsad öppen

spis med röd
kalkstensskiva på
spiselkrans,
99,5×28 cm. Bas
murad med rött
tegel. Gnistplatta
av rostbrun
klinker, 15×15
cm.
Sektionsradiator
under fönster och
vänster om
balkongdörr

Penselstrukna,
vitt

Ursprunglig
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RUM 4, kök Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2217-
2224

Golv Plastmatta Ljust gulbeige,
melerad

Sockel Rak, 7 cm Fabrikslackerad,
vit

Tröskel Ek, 9 cm
Vägg Skivklädd, tapet Rollat vitt, efter

murstock tapet.
Ljuslila med
diagonalt diffust
rutmönster

Tapetserade delen av
rummet utgör den
tidigare kammaren.
Vägg mellan kammare
och kök troligtvis
nedtagen under 90-
talet

Tak Gipsskiva Rollat, vitt Takhöjd: 247 cm
Taklist Skugglist, 7 cm Rollad, vit
Fönster Ett mot söder lika

rum 2a. Ett
mindre
tvåluftsfönster
ovan köksbänk
mot väst:
125×105 cm.

Penselstruket,
vitt

Ursprungliga fönster

Fönsterfoder Gerade, lätt
rundade kanter,
5,5 cm

Penselstruket,
vitt

Dörr Avhängd,
gångjärn kvar

Dörrfoder Lika rum 2a Penselstruket,
vitt

Inredning Bänkskivor och
skåpinredning,
över- och
underskåp, i vit
laminat. Diskbänk
i rostfritt två hoar.
Kyl/frysskåp och
skafferi med
överskåp.
Spis/ugn med fyra
plattor. Vitt
15×15 cm kakel,
vit fog.

Fabriksbehandlat,
vitt

Köksinredning från 90-
talet. Inga ursprungliga
stommar bevarade

Övrigt Sektionsradiator
under fönster mot
söder.
Litet elelement
ovan bänkskiva,
under fönster mot
väst

Ursprungligt
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RUM 5,
badrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder
2225,
2228-
2229,
2234

Golv Plastmatta Lila, marmorerad
Sockel Matta på vägg, 7 cm
Tröskel Ek, 9 cm
Vägg Skiva, våtrumstapet Vit botten, lila

vågmönster
Tak Gipsskiva/våtrumsskiva Rollat, vitt
Taklist Skugglist, 5 cm Fabrikslackerad,

vit
Fönster Mindre inåtgående

fönster. Plastmaterial,
båge: 53,5×63 cm

Fabriksbehandlat,
vitt

Fönster från 80-90-tal

Fönsterfoder Ej gerat, raka kanter,
5,5 cm

Fabriksbehandlat,
vitt

80-90-tal

Dörr Modern, slät dörr,
82×203 cm

Fabriksbehandlad,
vit

80-90-tal

Dörrfoder Ej gerat, raka kanter,
5,5 cm

Fabriksbehandlat,
vitt

80-90-tal

Inredning Vitt sanitetsporslin,
duschhörna,
vägghängd stång för
duschdraperi.
Vitlackerat
badrumsskåp i
skivmaterial.
Fläkt i tak, styrning
från vägg.

Övrigt Modern vattenburen
och vägghängd
radiator
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KÄLLARE Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2236,
2238-2241,
2243-2245,
2248-2249,
2251-2253,
2258-2261,
2273-2274,
2276, 2279-
2281

Golv Betong, gjuten Rollat, grönt
Vägg Betong, slätputsat Rollat, vitt
Tak Brädtak Obehandlat Takhöjd: 212 cm
Dörrar En skivklädd, en

spegeldörr.
Förnicklade trycken

Penselstruken,
grå

Trapp Furu, plansteg
belagda med
laminatskiva i
träimitation

Lackad
högblank

Övrigt Rum mot sydväst
tvättstuga med
mindre
hushållstvättmaskin
och större rostfri
ho. Rum mot
sydost panncentral
med snickarbänk.
Ursprungliga
bakelitbrytare.
Panncentral. 4
förråd, brädväggar.
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TRAPPHUS Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2148-
2150, 2153-
2154, 2156,
2158, 3623

Golv Plastmatta Ljust rödbrun,
spräcklig

Sockel Rak, 5,5 cm Fabrikslackerad,
vit

Vägg Skiva med fasad
skarv

Rollat, vitt

Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd våningsplan:
267 cm

Trappa Plan- och sättsteg
belagda med
plastmatta lika
golv.
Mässingsskodda
troppnosar.

Rund, lackad ledstång i
björk, förnicklade
beslag, ursprunglig

Fönster Smalt
enluftsfönster på
plan 2.
Utåtgående,
kopplad båge med
excenterhakar

Penselstruket,
vitt

Foder saknas

Övrigt Vägghängd
radiator på plan 1
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Uppförande

År 1959 i samband med uppförandet av flerfamiljshusen B 332-B 335 på Gruvfogdegatan, beslöt
LKAB att ett garage för bolagets industribrandkår skulle byggas i anslutning till de nya bostadshusen.
Brandmännen skulle bo i hus B 332 längst med Hjalmar Lundbohmsvägen och för att de snabbt skulle
kunna ta sig till brandbilarna skulle garaget placeras mot byggnadens södra gavel. En dörr i
bostadshusets gavel skulle ge en direktförbindelse mellan byggnadskropparna. Varje
brandmanslägenhet utrustades med en klocka som larmade om utryckning. Utfart skulle ske mot
Hjalmar Lundbohmsvägen i nordöst. För ritningarna stod Folke Hederus, arkitekten som även låg
bakom B 332-B 335. Ritningarna är daterade 1960 men godkändes av byggnadsnämnden först i
augusti 1962. Sannolikt uppfördes garaget under 1962.

Förteckning ritningar

Typ År Övrigt
Fasad- och planritning 1960 Brandstation. Ritning av Folke

Hederus, Stockholm. Ritning
daterad 13/7 1960. Godkänd
av byggnadsnämnden 9/8
1962.

Stomme, konstruktion och material

Mark Pinnmo på berg
Grund Gjuten betong. Spritputsad sockel
Stomme Betonghålsten
Fasadbeklädnad Slät cementputs
Yttertrappor Saknas

Fönster Smala horisontella fönster i trä, kopplade
inåtgående bågar. Målade vita

Ytterdörr/garageport Ytterdörr mot nordväst. Trä. Karosseripanel och
glasruta som skivtäckts. Trären, tidigare
brunlaserad

Två sidohängda dubbla vikportar i grålackerad
plåt i norra fasaden. En infälld entrédörr samt
fyra rektangulära glas i respektive port

Yttertak Motfallstak. Bandtäckt plåt, dubbelfalsad.
Plåtren, tidigare målad svart

Avvattning Invändigt system

Skorsten Liten, plåtklädd ventilationsskorsten
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Ventilation Mekanisk frånluft

Uppvärmning Fjärrvärme. Vattenburna radiatorer

Exteriör, utvändiga förändringar och renoveringar

Garaget uppfördes i betonghålsten på en nästan kvadratisk gjuten grund. Stommen putsades och
avfärgades sannolikt i en grå kulör lika B 332:s sockel. I den östra fasaden placerades två
garageportar. Byggnadens volym och portarnas storlek anpassades efter de två brandbilarna som
skulle inrymmas i lokalen. I ett brev daterat december 1959 informerade brandmästare K A Österlund
bolagsingenjör Hansson om brandbilarnas storlek. Bilarna var 725 cm långa, 235 cm breda och 256
cm höga. För att en bogserbar motorspruta kopplad efter fordonen skulle rymmas i garaget krävdes
ett djup på minst tio meter.

I södra fasaden sattes fyra smala, horisontella fönster strax under tak. Karmar och de inåtgående
kopplade bågarna målades vita. Fasaden mot väster var fönsterlös. En dörr placerades på den norra
fasaden mot det nordvästra hörnet. Dörren var klädd med karosseripanel och försedd med en
glasruta. Dörren nåddes via en brokvist med två trappsteg. En lägre och smalare byggnad, även den
kvadratisk till formen, kopplade samman garagedelen med bostadshuset. Under taket på de båda
synliga fasaderna mot väster och öster placerades fönster lika de på garagedelens södra fasad. De
båda huskropparna försågs med plåttäckta motfallstak.

Folke Hederus ritning från 1960. Fasad mot öster. Ritningen visar takskjutportar men sannolikt är dagens dubbla
vikportar med infälld dörr ursprungliga.
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Fasad mot söder.

Fasad mot väster. Till vänster bostadshuset B 332.

Foto föreställande B 332, taget från andra sidan Hjalmar Lundbohmsvägen. Garaget skymtar till vänster i bild.
Fotografiet är inte daterat men sannolikt från 60- eller 70-talet, innan flerfamiljshusen på Gruvfogdegatan
försågs med ny fasadbeklädnad. Fotot indikerar att garaget ursprungligen var färgsatt lika B 332:s sockel. Foto:
Kiruna kommuns bildarkiv.

B 310 är i det närmaste oförändrad sedan uppförandet. Trappan till entrén i nordväst har rivits och
ersatts av en provisorisk lösning i form av en lastpall. Fönstren i den lägre byggnadskroppens västra
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fasad har satts för med skivor. Övriga exteriöra förändringar är orsakade av bristande underhåll.
Taket som ursprungligen var målat svart är idag till största delen plåtrent. Ytterdörren i nordväst var
troligtvis ursprungligen brunlaserad. Idag är dörren trären.

Fasad mot öster, juni 2017. Sannolikt ursprungliga portar och färgsättning.

Fasad mot väster, juni 2017. Skivor har satts för fönstren. Entrétrappan har rivits.

Fasad mot söder, juni 2017. Fasaden är oförändrad.
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Interiör, invändiga förändringar och renoveringar

Garagedelen utformades som en enda stor yta med plats för två brandbilar. Betongväggarna
putsades och målades. Det gjutna betonggolvet slipades och målades, troligtvis i en mörkt grå eller
grön kulör. Större sektionsradiatorer hängdes på den södra och den norra väggen, i närheten av
garageportarna. I den lägre huskroppen byggdes en passage mot den östra ytterväggen. I den bortre
ändan fanns dörren till bostadshuset B 332. Väster om passagen inreddes en toalett, ett
omklädningsrum med dusch samt ett mindre torkrum. Golven belades med grå klinker, 15×15 cm.
Väggarna i omklädningsrummet kaklades med vitt 15×15 kakel. Toalettens väggar putsades släta och
målades. Fönstren var placerade i en grund nisch och mot karm fanns en rundad trekantslist. Den
runda formen återkom i bågarnas profil mot glas. Fönstren var hängda i bottenstycke och öppnades
inåt med förnicklade vred. Dörrarna var släta och penselstrukna med oljefärg. Dörrfodren var gerade
och 5 cm breda. I omklädningsrummet fanns vägghängare eller skåp för ca tjugo
utryckningsuniformer.

Planritning, 1960.

Under 70- eller 80-talet byggdes omklädningsrummet om. Väggen mot torkrummet togs bort och
dörren mot passagen sattes igen. Brandmännen själva byggde en bastu med tre lavar i rummets
sydvästra hörn. Rummets östra och södra vägg kläddes med obehandlad granpanel.

I början av 1990-talet lade LKAB ner brandkåren och verksamheten övergick kommunal regi. Därefter
har lokalerna använts som garage och uppställning av gräsklippare.

Under senare år har golvet målats ljusgrått medan väggar och tak sprutmålats vita. I garagets mitt
delar reglade skivväggar delvis upp rummet. Mot den västra ytterväggen har enkla loft för förvaring
byggts.



384

Garagedelen med portarna i östra väggen, 2017.

Garagedelen med mittcentrerad skiljevägg och enkla loft för förvaring, 2017.
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Passagen mot östra ytterväggen med dörr till omklädningsrum och branddörr till bostadshuset.

Omklädningsrum och toalett med ursprungliga ytskikt.
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T v: Utrymmet mellan bastun och passagen används idag som fikaplats. T h: Bastun som
brandmännen själva byggde.

Äldre och kulturhistoriskt värdefulla detaljer

B 310 är till både exteriör och interiör välbevarat. I omklädningsrummet finns ursprungliga ytskikt,
snickerier och beslag. Dörren till bostadshuset vittnar om byggnadens ursprungliga funktion och tiden
då brandmännen bodde vägg i vägg med garaget.

T v: Tidstypiskt förnicklat trycke på dörr till toalett. T h: Förbindelsen mellan garaget och B 332.



387

P-platser

In- och utfart mot Hjalmar Lundbohmsvägen är idag förbjuden och ett par större stenar blockerar
vägen. Infart sker via Gruvfogdegatan. Den asfalterade ytan utanför garageportarna används som
parkering och rymmer 3-4 bilar.

Inför rivning

Ur ett antikvariskt perspektiv bedöms inga byggnadsdetaljer vara värda att tillvarata.
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Situationsplan

Situationsplan av Folke Hederus, daterade 1964.

Uppförande

I bolagsområdets nordöstra del låg fram till slutet av 1950-talet LKAB:s bolagsträdgård eller
Trädgårdsparken som den också kallades. Trädgården sträckte sig från Ingenjörsgatan i norr längs
Hjalmar Lundbohmsvägen ner till arbetarkasernerna B 25 och B 27-B 29 i söder. I trädgården fanns
både växthus, långa drivbänkar och diverse skjul. Det beslöts att området lämpade sig för ny
bostadsbebyggelse och under mitten av 1950-talet påbörjade LKAB projekteringen av fyra nya
flerfamiljshus. Arkitekt Folke Hederus med kontor i Stockholm stod för ritningarna. Grundarbetet
påbörjades år 1958. Under ledning av dåvarande bolagsträdgårdsmästare S Röjmyr flyttades några
av växthusen till en plats i närheten av Bolagshotellet. Resten av trädgården, skjul, drivbänkar etc.
revs.

B 332 uppfördes längst med Hjalmar Lundbohmsvägen med arbetarbostaden B 29 som närmaste
granne i söder. B 333 uppfördes norr om B 332 och byggdes i vinkel mot Ingenjörsgatan i väster. B

B 333 B 332
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334 uppfördes söder om B 333 och placerades med gavlarna i öst-västlig riktning. B 335 var det
sista av husen att uppföras och placerades söder om B 334. Väster om B 334 uppfördes
garagelängor som tillsammans med de övriga byggnadskropparna bildade en triangelformad,
skyddad gårdsmiljö. Gårdens norra del utgjordes av en parkeringsplats medan en grönyta för
barnens lekar anlades i den södra delen mellan B 334 och B 335.

De många nya bostäderna innebar en ökad biltrafik inom området och in- och utfart till byggnaderna
behövde ordnas. Vägnätet drogs därför om. Ångköksgatan som förbundit Hjalmar Lundbohmsvägen
med Bromsgatan och Ingenjörsgatans sydvästra ände lades igen. Gruvfogdegatan anpassades för
att fungera som huvudled genom bolagsområdet. Gatan som tidigare hade sträckt sig i öst-västlig
riktning mellan Hjalmar Lundbohmsvägen och Bromsgatan, drogs om i nord-sydlig riktning, från
Ingenjörsgatan till nuvarande Silfwerbrandsgatan. Från den nya Gruvfogdegatan kunde infarter till
samtliga hus på området ordnas, undantaget de hus som vette mot Bromsgatan.

Skjul och långa drivbänkar i Trädgårdsparken under en blöt dag i slutet av 50-talet. I bakgrunden i båda bilderna
skymtar Bolagshotellets annex. Foto: Ur fotoserie över nytt bostadsområde i Trädgårdsparken av fotograf Börje
Rönnberg, Kiruna kommuns bildarkiv.
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Anläggningsarbetet påbörjades 1958. Arbetarbostaden B 27 i bakgrunden. Spårvägen längst Hjalmar
Lundbohmsvägen i förgrunden. Foto: Ur fotoserie över nytt bostadsområde i Trädgårdsparken av fotograf Börje
Rönnberg, Kiruna kommuns bildarkiv.



392

Arbete med grunden till vad som ska bli B 332. Foto: Börje Rönnberg, Kiruna kommuns bildarkiv.

Förteckning ritningar

Typ År Övrigt
B 332
Planritning, samtliga våningar 1964 Planer för hus B 332. Folke

Hederus, Stockholm september
-64.
Ritning nr: 11 19 29

Fasad- och planritning,
samtliga fasader, plan av
hobbyrum mellan B 332 och
B 333

1964 Fasader hus B 332. Folke
Hederus, Stockholm september
-64. Ritning nr: 11 19 86

B 333
Fasadritning med skyltplacering 1959 Ritning för placering av

konsumskylt på nybyggnad
inom kv. Fjällvivan. Två skyltar,
fasad mot norr och fasad mot
väster. Godkänd av
byggnadsnämnden 6/10 1959.

Planritning, våningsplan 1964 Folke Hederus, Stockholm
september -64. Ritning nr: 11
19 42
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Plan- och sektionsritning, 1964 Plan för suterrängvåning samt
sektion A-A. Folke Hederus,
Stockholm september -64.
Ritning nr: 11 19 30

Planritning, lägenhet 63 Odaterad Ritning nr: 316542
Fasad- och sektionsritning,
samtliga fasader

1964 Folke Hederus, Stockholm
september -64.
Ritning nr: 11 19 87

Planritning, 1967 Ombyggnad av affärslokal i
bottenplan till annex till
bolagshotellet. Malmfältens
arkitektkontor, Kiruna 1/12-67.
Godkänd av byggnadsnämnden
14/12-67

Fasadritning, fasad mot väster,
fasad mot norr

1967 Ombyggnad av affärslokal i
bottenplan till annex till
bolagshotellet. Malmfältens
arkitektkontor, Kiruna 1/12-67.

Fasadritning, södra fasaden 1999 Fasadändring södra fasaden.
Dörr och fönster i
bottenvåningen ersätts av
Crawford port, brun
2.400×1600

B 334
Plan- och sektionsritning,
samtliga våningar

1964 Plan för bottenvåning,
våningsplan och källarplan
samt sektion. Folke Hederus,
Stockholm september -64.
Ritning nr: 11 19 31

Fasadritning, samtliga fasader 1964 Fasader. Folke Hederus,
Stockholm september -64.
Ritning nr: 11 19 32

Planritning, tre rum och kök 1961 72,2 kvm2. Ritning nr: 315084
Planritning, källarplan 1980 Förslag till inredning av bastu i

källarplan. Kiruna 80.05.14.
Byggnadsnämndens protokoll
§530/80

B 335
Plan- och sektionsritning,
källarplan, våningsplan

1960 Folke Hederus, Stockholm
18/7-60. Ritning nr: 111926

Fasadritning, samtliga fasader 1960 Fasader. Folke Hederus,
Stockholm 18/7-60

Fasadritning, samtliga fasader 1964 Fasader. Folke Hederus,
Stockholm september -64.
Ritn. Nr 11 19 34

Plan- och sektionsritning,
våningsplan, källarplan

1964 Plan för våningsplan och
källarplan. Folke Hederus,
Stockholm september -64.
Ritn. Nr 11 19 33

Övriga och allmänna

Situationsplan 1964 Situationsplan för hus B 332, B
333, B 334, B 335. Folke
Hederus, Stockholm september
-64. Ritning nr: 11 19 28
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Situationsplan, fasadritning 1965 Varmgarage. Ritning nr: 21 09
52. Godkänd av
byggnadsnämnden 15/6 1965.

Situationsplan, vegetation och
yttre miljö

1980 Upprustning av yttre miljön.
Byggnadsnämndens protokoll §
530/80

Detaljritning, yttervägg 1981 Gällande B 332-335. Bifogad
bygglovsansökan. 1981-10-06.

Situationsplan 1995 Plan bifogad bygglovsansökan
angående byte av plåttak på
kallgaragen.

Stomme, konstruktion och material

Mark 1-2 meter pinnmo på berg

Grund Betongplintar och murar till berg

Stomme Bärande väggar och pelare gjutna i betong

Fasadbeklädnad Fabrikslackerad korrugerad plåt, 5 cm
mineralullsskiva plus salning och vindskydd.
Suterrängvåningar och sockel spritputsade och
avfärgade grå

Källarbjälklag 16 cm armerad betong, 15 cm lättbetong, 5 cm
överbetong

Yttertrappor Krysshamrad granit. Urtag för skrapgaller med
stålglättad betongbotten

Balkonger Vattentät Betong K 300, cementslipad. Målat
golv. Räcke av falspanel på stålstomme.
Helglasad balkongdörr i furu. Förnicklat trycke

Fönster Furu, kopplade inåtgående fönsterbågar. Större
fönsterpartier fasta. Förnicklade vred.
Penselstrukna vita

Ytterdörrar Lamelldörr i furu, laserade teakfärgad. Beslag
och gångjärn i mattborstad mässing. Större,
rektangulärt trycke i furu. Sidoljus med 6-8 mm
tjockt glas. Glaslister i ek. Sparkskydd i räfflat
svart gummi

Yttertak Papptäckt motfallstak. Skärmtak ovan entréer
gjutna av betong mot slät form.

Skorstenar Pannskorsten murad med fullkantigt hårdbränt
tegel, slammad grå. Skorstenar till öppna spisar
i hörnlägenheter av tegelrör i våning, därovan
eternitrör som kringgjutits
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Avvattning Takbrunnar med regnvattenledningar genom
hus

Ventilation Självdrag

Uppvärmning Fjärrvärme. Vattenburet system med
sektionsradiatorer. Kompletteras i vissa
lägenheter av öppna spisar och mindre
elelement

Exteriör, utvändiga förändringar och renoveringar

Ursprunglig utformning

B 332: Fasad mot sydväst, 1964.

B 332: Fasad mot nordöst, gatufasad, 1964. Garageportarna till höger i ritningen placerades slutligen i suterräng-
våningen på den sydvästra fasaden. I markplan på den nordöstra fasaden byggdes istället ett daghem och ett
fönsterband och en dörr ersatte de tilltänkta portarna.

B 332: Fasad mot sydöst,
ritningar av Folke Hederus,
daterad 1964. Mot gaveln tillkom
ett garage uppfört åt LKAB:s
brandkår.
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B 333: Fasad mot sydväst, 1964.

B 333: Fasad mot nordost, 1964. Till höger skorstenen till panncentralen som var gemensam för de fyra
byggnaderna. Skorstenen murades med fullkantigt hårdbränt tegel och slammades ljust grå.

B 333: Fasad mot söder, 1964.

B 333: Fasad mot väster, 1964.
Närlivsbutik med skyltfönster i
bottenplan. Papptäckt motfallstak.



397

B 333: Fasad mot norr, 1964.

B 334: Fasad mot söder, 1964. Pilen markerar entrén till tvättstugan som var gemensam för hyresgästerna i alla fyra
hus.

B 334: Fasad mot norr, 1964.
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B 334: T v: Fasad mot väst, 1964. T h: Fasad mot öst, 1964.

B 335: Fasad mot norr, 1964.

B 335: Fasad mot söder, 1964. Garage i souterrängvåningen.
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B 335: T v: Fasad mot öster. T h: Fasad mot väster. 1964. Entréer indragna i fasad.

B 332-B 335 uppfördes i betong med fyra våningar. Stommen kläddes med en 12 mm gipsplatta
som följdes av en plastfolie, en 10 cm stenullsplatta, reglar och slutligen en 4 mm
asbestcementplatta på vilken en fasadbeklädnad skulle spikas. Fasadbeklädnaden var något som
arkitekten Folke Hederus lade särskild tankemöda på. I ett brev till bolagsingenjören Martin
Hansson skrev Hedrus i maj 1959 om sina tankar kring val av fasadbeklädnad. Hederus förordade
en finribbad och lackerad eternitplatta, 6,5 mm tjock. Plattan var en så kallad Turnalplatta
tillverkad av Turners Asbestos Cement Co. Ltd. LKAB hade tidigare visat tveksamhet till plattorna
och eventuell monteringsmetod, men Hederus hade besökt byggnader klädda med materialet i
Kungsör och kunde intyga att plattorna varken hade slagit sig eller flagat under tiden de suttit på
fasaderna. I brevet diskuterade arkitekten även plattornas räffling och konstaterade att horisontella
räfflor gav en starkare färgverkan och ett mer framträdande mönster. Bolaget lät sig övertygas och
fasadplattorna spikades upp med salning mot asbestcementplattan och skarvar om ca 1 cm.

B 332 kläddes mot gården med grå plattor medan den östra fasaden mot Hjalmar
Lundbohmsvägen kläddes med vita. Mellan fönsterpartierna på den östra fasaden sattes blå plattor
som gav en mönsterverkan mot den i övrigt ljusa fasaden. B 333:s gårdsfasad kläddes med
sandfärgade plattor. Den östra fasaden utformades likt B 332:s med skillnaden att de
mönsterformande plattorna här var gulbruna istället för blå. Gavlarna putsades med ädelputs och
avfärgades i kulörer lika fasadplattorna. Hur B 334 och B 335 färgsattes är mer osäkert men
sannolikt med de mönsterbildande plattorna i rött respektive grönt, likt dagens färgsättning.

Den ursprungliga fasadbeklädnaden. T v: B 332, fasad mot gården. T h: B 333, västra och södra fasaden. I
bottenvåningen inreddes en närlivsbutik. Entré- och fönsterpartier var utförda i teak. Fotografierna är sannolikt tagna
under 70-talet. Foto: Kiruna kommuns bildarkiv. Skänkta av FAB, nuvarande LKAB Fastigheter.
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De mönsterskapande fasadplattorna på B 332 och B 333:s östra fasad. Mellan husen byggdes ett garage i
suterrängvåningen mot väster. I markplan byggdes ett daghem, som i arkivmaterialet benämns som en
barnträdgård.

B 332 och B 333 utformades med entréer på gårdsfasaderna i väst. De utskjutande, triangulära
entréerna gjöts i betong och putsades med en konststensputs. Trappor och broplan utformades i
krysshamrad granit. Porten med sidoljus tillverkades i furu och betsades för att imitera teak. Till varje
entré beställdes en nummerskylt från Kåge verkstad, Gustavsberg i glaserat, grönbrunt lergods.

I gårdsfasaderna fälldes balkonger in. Balkongerna försågs med räcken med faspanel på stålstomme.
Panelen betsades mörkbrun. Till lägenheterna i B 332:s suterrängvåning anlades uteplatser med
markplattor av blästrad betong. B 334 och B 335 utrustades med balkonger mot söder. B 334
utrustades med två entréer lika övriga på den nordvästra längdfasaden. I B 335 drogs entréerna in i
gavelfasaderna. Suterrängvåningar och socklar spritputsades på samtliga fyra hus.

T v: En av B 333:s entréer. T h: Fönstren utfördes i trä och utgjordes i huvudsak av tvåluftsfönster med en bred
fönsterbåge kompletterad av en smal fönsterbåge för vädring. Fönsterbågarna var kopplade och inåtgående.
Fönstren målades vita. Foto: Till väster: juni 2017. Till vänster: Troligtvis 70-tal. Kiruna kommuns bildarkiv.
Skänkta av FAB, nuvarande LKAB Fastigheter.
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Byte av fasadbeklädnad och övriga förändringar

I slutet av 1970-talet bedömdes fasadplattorna vara uttjänta. Plattorna var rejält nedsmutsade och
infästningen hade börjat släppa. LKAB ansökte i oktober 1981 om bygglov för byte av isolering och
fasadmaterial. Eternitplattorna ersattas av korrugerad plåt utformad för att imitera lockpanel.
Ombyggnationen kunde potentiellt kraftigt förändrat byggnadernas karaktär. Ansvarig arkitekt, vars
namn inte stått att finna i arkivmaterialet, visade emellertid respekt för Folke Hederus ursprungliga
utformning av fasaderna. I ombyggnationen är en tydlig strävan efter en likande färg- och
formverkan synlig. Eternitplattornas räfflor gick igen i den korrugerade plåten, om än i större format.
Plåten fabrikslackerades i kulörer liknande de ursprungliga, där varje byggnad gavs varsin kulör. B
332 försågs med blå plåt, B 333 med mörkbrun, B 334 med röd och B 335 med grön. På de
balkonglösa längdfasaderna monterades ljusgrå plåtar mot tak och sockel. Samma ljusgrå plåt
placerades i en vertikal linje i fasadens mitt. Mellan fönstren sattes plåten horisontellt och mer
framträdande fönsterband skapades. Ljusgrå plåt sattes också på de indragna balkongernas fasader.
De putsade gavlarna kläddes med stående, rektangulära plåtar. Plåtarna var lätt konkava och
knäckta för att tillsammans bilda ett rombformat mönster. Effekten blev närmast futuristisk. I
samband med bytet av fasadmaterial renoverades fönstren och balkongerna. Fönstren behölls vita
medan panelen på balkongräckena målades i en kulör lika den nya fasadplåten. Undantaget var B
334:s balkonger som målades i en gul kulör.

Fasadplattornas skick dokumenterades av FAB i slutet av 70-talet eller början av 80-talet. Även fönstren var i stort
behov av renovering. Troligtvis hade de inte målats om sedan uppförandet på 60-talet.
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T v: Detaljritning för ny isolering och fasadbeklädnad bifogad bygglovsansökan i oktober 1981. T h: Detaljbild av
den nya fasadplåten strax efter montering. Plåten fabrikslackerades och skruvades fast i den underliggande
konstruktionen. Till höger skymtar ett nymålat fönster. Foto: FAB, Kiruna kommuns bildarkiv.

Bortsetts från bytet av fasadbeklädnad har få exteriöra ändringar gjorts på de fyra byggnaderna.
Garageportarna i B 335:s södra fasad har bytts ut mot takskjutprotar i brunfärgat kompositmaterial. En
likadan port har tillkommit i B 333:s södra fasad. I byggnadens västra fasad har entrépartiet i teak till
den tidigare närlivsbutiken ersatts av ett parti i brunlackerad aluminium. På den mindre
byggnadskroppen med garage mellan B 332 och B 333 har de putsade fasader klätts med lockpanel.
Panelen målades i en grå kulör lika socklar och suterrängvåningar medan foder målades blå lika B 332:
fasader. Entrépartiet ursprungligen utfört i trä i byggnadens östra fasad är idag ersatt av ett i
aluminium lika det i det i den tidigare butiken.

Garage- och daghemsbyggnad med ursprungliga putsade fasader. Foto: Kiruna kommuns bildarkiv.
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Ny fasadbeklädnad fick sannolikt byggnaden i samband med att övriga byggnader renoverades. Till vänster
skymtar en trappa till gårdsmiljön. Det omgärdande staketet togs förmodligen bort då daghemsverksamheten
upphörde.

Garaget mot väster. Portarna som idag är målade i en roströd kulör var sannolikt ursprungligen betsade lika
entréerna.

B 332. Fasader mot nordost och sydväst, juni 2017. Färgen på balkongerna är rejält blekt och var
ursprungligen betydligt mörkare.
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B 332. Fasader mot sydost och nordost, juni 2017.

B 333. T v: Fasad mot sydost och sydväst. T h: Fasad mot söder, juni 2017.

B 333. T v: Fasad mot väst. T h: Fasad mot norr och nordost, juni 2017.
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B 333. Fasad mot nordost, juni 2017.

B 333. Den tidigare butikens entré för varuleverans i södra fasaden. Ett smalt horisontellt fönster togs bort i
samband med att en takskjutport i brunfärgat kompositmaterial sattes in. Dörrarna är desamma, undantaget
överljuset i den vänstra som har satts för med panel.

B 333. Butiken under 1970-talet. Ursprungliga skyltfönster och glasade dörrar i teak.
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B 333. Butiksfasaderna i juni 2017. T v: Fasaden har slätputsats och målats mörkt blågrå. Dörrparti i aluminium
tillkom sannolikt under 80- eller 90-talet. Ett brunbetsat staket har satts som skydd för skyltfönstet. T h: Den
södra entrédörren har satts igen.

B 334. Gavelfasad mot öster. Längdfasad mot norr. Juni 2017. Oförändrade med undantag för
fasadbeklädnaden.

B 334. Fasad mot söder, juni 2017. Den ursprungligt brunbetsade panelen på balkongräckena målades
gul i samband med bytet av fasadbeklädnad.
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B 334. Juni 2017. Den ursprungliga dörren i trä till tvättstugan i den södra fasaden har ersatts av en
aluminiumdörr.

B 335. Gavelfasad mot öst. Längdfasad mot norr. Juni 2017.
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B 335. Gavelfasad mot väst. Längdfasad mot söder. Juni 2017. Garageportarna byttes sannolikt ut
under 80- eller 90-talet. Dagens takskjutportar är utförda i brunfärgat kompositmaterial.

Interiör, invändiga förändringar och renoveringar

B 332

I B 332 byggdes fyra trappuppgångar. I souterrängplan byggdes åtta enrumslägenheter mot
sydväst, två i varje trappuppgång. Lägenheterna utrustades med kokvrå och badrum. Badrummen
försågs med badkar, något som ur ett nationellt perspektiv var ovanligt för små enrumslägenheter
under sent 50-tal och tidigt 60-tal. Mot nordöstra ytterväggen byggdes matkällare, en undercentral
och en elcentral. Varje matkällare utrustades med tre hyllor och en potatislår med spjälbotten. I den
sydöstra gaveln togs en dörr upp till det angränsande garaget. Garaget tillhörde LKAB:s brandkår
och inhyste två brandbilar. Brandmännen bodde i B 332 och kunde genom dörren snabbt ta sig till
bilarna vid larm. I brandmanslägenheterna fanns en klocka som larmade om utryckning.

I de tre våningsplanen byggdes trerumslägenheter. Lägenheterna utformades identiskt, med två mot
varandra spegelvända i varje trappuppgång. Vardagsrum och kök med plats för ett matbord byggdes
mot sydväst medan sovrummen placerades mot nordost. Badrum, hall och kapprum samlades kring
trapphusen.

B 335. Juni 2017. Entréerna är placerade
på gavlarna och bevarade i original-
utförande.
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B 332: Våningsplan, 1964.

B 332: Souterrängplan, 1964.

B 333

I den nordöstra byggnadskroppen byggdes i souterrängvåningen tre enrumslägenheter lika de i B
332. Övrig yta upptogs av matkällare samt en stor panncentral mot pannskorstenen i norr. De övre
våningsplanen inhyste fem trerumslägenheter utformade lika de i B 332. I vinkeln byggdes
matkällare och kontorslokaler i souterrängvåningen medan en tvårumslägenhet byggdes på varje
våningsplan. I den sydvästra byggnadskroppen inreddes närlivsbutiken med tillhörande lagerlokaler
på bottenvåningen. För att undvika trängsel utformades butiken med två entréer, en för ingång och
en för utgång. De tre övre våningsplanen innehöll fyra trerumslägenheter.

B 333: Souterrängvåning, 1964.
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B 333: Våningsplan, 1964.

B 334

I bottenvåningen i B 334 byggdes fyra trerumslägenheter. Lika övriga hus placerades sovrummen
mot norr medan kök och vardagsrum vette mot söder. I de två övre våningsplanen byggdes tre
trerumslägenheter lika de på bottenvåningen. Mot den östra gaveln byggdes en fyrarumslägenhet. I
lägenheterna mot öster gav det triangulära burspråksliknande gavelpartiet ett extra rymligt sovrum
och ett väl tilltaget vardagsrum i vinkel. I källarplan inreddes i väster en stor tvättstuga med
mangelrum och toalett. I öster byggdes ett skyddsrum anpassat för 200 personer. I mitten av
källarplanet byggdes förråd, matkällare, el- och undercentral, källarkontor samt ett omklädningsrum
med duschar och bastu.

B 334: Bottenplan, 1964.
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B 334: Våningsplan, 1964.

B 334: Källarplan, 1964.

B 335

I B 335 byggdes områdets största lägenheter, klart anpassade för tjänstemannafamiljer. Mot
gavlarna byggdes i varje våningsplan två stora femrumslägenheter. Fyra sovrum placerades på rad
mot den norra ytterväggen. Söder om de två sovrummen närmast gavlarna byggdes ett badrum och
en hall med garderober. De övriga sovrummen vette mot ytterligare en hall som mot trapphuset
försågs med en WC och en generös klädkammare. Mot söder byggdes ett L-format vardagsrum med
öppen spis. Vardagsrummet angränsade till ett matrum och separat kök.

I mitten av våningsplanen byggdes två fyrarumslägenheter med liknande planlösning men utan det
fjärde sovrummet och klädkammaren.
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B 335: Våningsplan, 1964.

I källarvåningens södra del byggdes garage och en värmecentral. Mot gavlarna tillkom mindre förråd
avsedda för förvaring av skidor. I våningsplanets mitt byggdes två entréhallar, en mot varje gavel.
Mot den norra ytterväggen byggdes förråd och ett skyddsrum för 180 personer. Skyddsrummet
försågs på vardera sidan med gasfång.

B 335: Källarplan, 1964.

Inredning och utrustning

Golv

I de större lägenheterna lades en lamellparkett med slityta i ek i vardagsrum och matrum.
Parketten lades i fiskbens- eller rutmönster. I sovrum, hallar och kök lades enligt Folke Hedreus
byggnadsbeskrivning linoleummattor av fabrikat Forshaga i mönstren Jaspé och Marmolin.

Parkett i vardagsrum i trerumslägenhet i B 334.
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Lamellparkett i rutmönster. Femrumslägenhet i B 335.

Jaspémönstrad linoleummatta i klädkammare i femrumslägenhet i B 335.

Snickerier

Innerdörrarna var av lamelltyp och utförda i furu för målning. Tamburdörrarna isolerades och
försågs med ytfaner och kantlister av knivskuren furu. Dörrfoder och socklar utfördes enkla utan
profileringar. I kapprummen monterades vägghängda kapphyllor med ekfanerade stänger på
lättmetallkonsoler. Fönsterbänkar utfördes i lamellträ som på ovan- och undersida försågs med
linoleum. Kanterna kläddes med en teaklist. Ovan fönstren monterades släta kornischer som
utrustades med skenor för gardiner.
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Garderober

Samtliga lägenheter utrustades med ett generöst antal platsbyggda garderober. Garderoberna
placerades i hallar och sovrum och försågs med tidstypiska förnicklade beslag. I
femrumslägenheterna byggdes stora garderober som skiljevägg mellan matrum och
vardagsrummets norra del. Luckorna utfördes i ek och med placeringen i matrummet i åtanke kan
det antas att skåpen användes som förvaring av linne eller porslin.

T v: Skåp med ekdörrar i matrum i femrumslägenhet i B 335. T h: Garderobsvägg i ett sovrum i en
trerumslägenhet i B 334.

Kök

I samtliga lägenheter platsbyggdes köksinredningar med över- och underskåp, skafferi och plats för
spis från Husqvarna och kylskåp. Luckor försågs med förnicklade beslag. Kökslådor utrustades med
draghandtag av fabrikat AB Lundell & Zetterberg. Köken inreddes med rostfria diskbänkar med
insvetsad disklåda och slasktratt.
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Övriga bänkytor utgjordes av Perstorpsplatta på lamellskiva med kantlister av ek. Ovan bänkar
sattes vitt kakel i två skift. I de större köken fälldes utdragbara skärbrädor in och kryddhyllor
byggdes ovan spis.

T v: Kök i enrumslägenhet i B 332. Perstorpsplatta till vänster om den ursprungliga spisen. T h: Skafferi i
femrumslägenhet i B 335.

T v: Infälld skärbräda i fyrarumslägenhet i B 334. T h: Fyrarumslägenhet i B 334. I de större köken
byggdes även skåp för förvaring av städmaterial.
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Badrum

I badrum och WC lades sintrade klinkerplattor på golven. De förekommande kulörerna tycks enligt
bevarade golv ha varit roströd och svart. Väggarna i badrummen halvkaklades med vita, 15×15 cm
stora kakelplattor medan de mindre toaletterna försågs med kakel i två skift ovan handfat. Övrig
väggyta slätputsades och stöpplades med oljefärg. Badrum och WC utrustades med lågspolande
vattenklosetter i vitt sintrat sanitetsporslin med sitsar av svart Isolpal. I badrummen placerades
badkar, inbyggd tvålkopp i kakel och klotarmaturer på vägg och i tak. Ovan handfat hängdes
vitlackerade och spegelförsedda badrumsskåp i plåt med rundade hörn. Varje badrum och WC
försågs också med en blankförnicklad handdukshängare med krokar samt en toalettpappershållare i
rostfritt stål.

T v: Badrum i enrumslägenhet i B 332. T h: WC i fyrarumslägenhet i B 334.

WC i femrumslägenhet i B 335. Svart klinkergolv med klinkersockel med hålkälsprofil.
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Öppna spisar, kaminer och radiatorer

De stora lägenheterna i B 334 och B 335 utrustades med öppna spisar. I B 335 byggdes kvadratiska
spisar som putsades släta och omgavs av en gnistplatta i grå kalksten. I B 334 byggdes i
fyrarumslägenheterna mot öster vinklade spisar med kåpor i gjuten betong. I de mindre
lägenheterna i B 332 ska det enligt tidigare hyresgäster ha funnit mindre kaminer. Samtliga
lägenheter utrustades med sektionsradiatorer.

T v: Kamin från Kockums Kallinge i B 332 Foto: Tidigare hyresgäst Roland Strålberg. T h: Öppen
spis i en av B 334:s fyrarumslägenheter mot öster.

T v: Öppen spis i femrumslägenhet i B 335. T h: Sektionsradiatorer placerades under fönster.
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Färgsättning och tapeter

I samtliga lägenheter tapetserades sovrum och vardagsrum. I de större lägenheterna tapetserades
även hallarna. Tapeterna tycks i huvudsak ha utgjorts av mönstrad papperstapet i en relativt sober
färgskala; vitt, grått, och grönt med grafiska mönster i vitt eller blått. Tak och väggar som inte skulle
tapetseras stöpplades med emulsion- eller oljefärg. Väggkulörerna gick i jordtoner; guldockra och
grön umbra. Snickerier och köksluckor penselstryktes med oljefärg i en bruten vit kulör.
Köksstommar målades i en något kontrasterande grågrön kulör.

Sedan uppförandet har omtapetsering utförts vid ca fem till sju tillfällen, ungefär vart åttonde år. I
stort alla bemålade ytor har ommålats vid två till tre tillfällen. De senaste ommålningarna gjordes i
huvudsak under 1990-talet. Tak, väggar och snickerier målades då med modern akrylatfärg, nästan
uteslutande i vitt.

Enrumslägenhet B 332

Bemålade ytor

T v: Tambur, vägg mot nordost, 5×5 cm. Tamburen målades ursprungligen ockragul, ca NCS S 2030-Y10R.
T h: Kök, vägg mot nordväst, 5×5 cm. Ursprungligen grågrönt, ca NCS S 3010-G90Y.
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T v: Köksstomme, överskåp vägg mot sydost, 5×5 cm. Stommen målades ursprungligen i en grågrön kulör,
ca S 2010-G60Y. T h: Kökslucka, överskåp vägg mot sydost, 5×5 cm. Luckorna målades vita. Den
ursprungliga oljefärgen har gulnat med åren. Stommen är idag ommålad i en bruten vit kulör. Luckorna har
ommålats vid ett tillfälle med en starkt grön kulör, sannolikt från 1970-talet.

T v: Stomme och skåpslucka, garderob nordöstra väggen i anslutning till kök, 5×3 cm. Garderoben
färgsattes lika köksstomme och luckor. Stommen är idag målad vit. T h: Badrum, vägg mot sydost, 5×5
cm. Badrummets putsade väggar målades vita.
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Tapet

Vardagsrum, vägg mot sydost, detalj ur 30×30 cm ruta. T v: Lager 1. Den ursprungliga tapeten med vit botten
och grafiskt mönster i blått. T h: Lager 2. Rosa botten med diffusa vita ränder och ljusblåa prickar.

T v: Lager 3. Beigegrå botten med mörkt och ljust rutmönster. T h: Lager 4. Kraftigt brunt medaljongmönster,
sannolikt från 70-talet.

T v: Lager 5. Brunbeiget vävliknande mönster. T h: Lager 6. Vitgrön randigt mönster.
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Lager 7. Den idag befintliga rosamelerade tapeten.

Fyrarumslägenhet B 334

Bemålade ytor

Kök, vägg och foder mot norr, 5×5 cm. Foder målades ursprungligen med vit oljefärg. Väggarna
målades gröna, ca S 3010-G90Y.

T v: Kök. Stommen som idag är penselstruken med vit akrylatfärg, var ursprungligen målad med en
gröngrå oljefärg, ca S 3010-G90Y. T h: Köksluckorna helrenoverades på 90-talet. Färgen på utsidan
togs bort helt och luckorna sprutlackerades vita. På baksidorna finns ett äldre färgskikt kvar under
sprutlackeringen i kulör ca S 3040-Y.
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T v: WC, södra väggen, 5×5 cm. Väggarna på toaletten målades ursprungligen gröna, ca S 2010-
G90Y. T h: Inre hall, norra väggen, 5×5 cm. Ursprungligen ca S 4020-G30Y.

Tapet vardagsrum

Vardagsrum, vägg mot norr, detalj ur 30×30 cm ruta. T v: Lager 1. Ursprunglig tapet med vit botten och
horisontella ränder. T h: Lager 2. Grön botten med vitt vävliknande mönster.

T v: Lager 3. Vit botten med grönbrun spräckligt och randigt mönster. Tapeten följs av en bredspackling som
troligtvis utfördes under 90-talet i samband med tillkomsten av dagens rosamelerade tapet till höger i bild.
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Tapet tambur

Tambur, vägg mot väster, detalj ur 30×30 cm ruta. T v: Lager 1. Ursprunglig tapet med grön botten och
vitt randigt mönster. T h: Lager 2 grönbrun tapet med vävliknande mönster.

T v: Lager 3 till höger i den vänstra bilden. Stänktapet med bruna brutna vertikala ränder. Bruna och röda
stänk. Till vänster i bild lager 4, blå randig. Båda tapeterna härstammar sannolikt från 80-talet. T h: Befintlig
tapet, rosamelerad.
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Tapet sovrum mot nordost

Sovrum mot nordost, västra väggen, detalj ur 30×30 cm ruta. T v: Lager 1. Ursprunglig tapet med grå
botten och mörkare grå ränder med vita prickar. T h: Lager 2. Grå botten med vitt rutigt mönster.

T v: Lager 3. Rosabeige botten och ljusare och mörkare ränder i olika bredder. T h: Lager 4. Beigegrå
botten och gula och gröna ränder samt vitt rutmönster. Tapeterna är sannolikt från 70-talet.

T v: Lager 5. Vit botten och bruna och rosa smala ränder. T h: Lager 6. Båda tapeterna är sannolikt från
80-talet. Den idag befintliga tapeten är rosamarmorerad lika vardagsrum och tambur. Senaste
omtapetseringen skedde förmodligen under 90-talet.
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Interiöra förändringar

Lägenheternas planlösningar är i stort oförändrade. De interiöra förändringarna utgörs av
regelbundna ytskiktsrenoveringar och byten av detaljer som fönsterbänkar, arbetsbänkar i kök,
vitvaror och sanitetsporslin.

Merparten av köken präglas av renoveringar utförda under 1990-tal. Perstorpsplattor ersattes med
laminatskivor i varierande kulörer och mönster. Mest förekommande är ljusgrå skivor med
marmorimiterande mönster. De ursprungliga köksinredningarna är bevarade men de penselstrukna
luckorna har sprutlackerats vita. Förnicklade beslag har ersatts av handtag i bok. Även spisar och
kylskåp uppdaterades under 90-talet.

Badrummen totalrenoverades under 80- eller 90-tal. Klinker på golv och kakel på väggar ersattes av
melerade plastmattor och våtrumstapeter i ljusa pastellfärger. Handfat, badrumsskåp, och
sanitetsporslin uppdaterades. De mindre toaletternas väggar har ommålats med vit akrylatfärg och
toalettstol och handfat har bytts ut medan de ursprungliga klinkergolven har behållits.

Ursprungliga fönsterbrädor ersattes under 80- eller 90-talet av fabrikslackerade vita lamellbrädor.
Linoleummattor har ersatts av melerade plastmattor.

Lägenheterna i souterrängplan i B 332 har haft återkommande problem med vattenskador. Flera
lägenheter har därför stått tomma under en längre period och har inte renoverats i samma
omfattning som övriga lägenheter. Av den anledningen finns fler ursprungliga ytskikt och
inredningsdetaljer bevarade i B 332.

Äldre och kulturhistoriskt värdefulla detaljer

Hederus triangulärt utskjutande entréer. Dörrpartiet i teakbetsad furu mjukar upp det i övrigt hårda, nästan
brutala uttrycket. Trappan är utförd i granit. Betongväggarna har putsats med en konststenputs vars släta yta
kontrasterar mot sockelns grova spritputs. Nummerskyltarna från Kåge verkstad Gustavsberg i glaserat lergods
har ett konstnärligt såväl som ett arkitektoniskt värde. I entréerna blir Folke Hederus omtalade öga för detaljer
synligt.
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De uttrycksfulla fasadplåtarna på gavlarna är relativt nytillkomna men är idag starkt karaktäriserande för
byggnaderna. Plåtarna utgör en viktig årsring i husens historia och har ett arkitektoniskt värde.

I en av de mindre lägenheterna i B 332 finns köket bevarat i närmast originalutförande. Kylskåpet har ersattes av
ett mer modernt och skåpsluckor och lådor har målats om vid ett tillfälle men i övrigt är köket orört. I de flesta
köken har de ursprungliga förnicklade beslagen bytts mot handtag i bok. Ursprunglig Perstorpskiva till vänster om
originalspisen.
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T v: I merparten av lägenheter har de ursprungliga fönsterbrädorna ersatts av vita fabrikslackerade. I en av
de mindre lägenheterna i B 332 finns en originalbräda i linoleum och teak kvar. T h: I samma lägenhet finns
ett badrum i originalutförande. Väggarna har halvkaklats i sju skift och golvet är belagt med roströd sintrad
klinkerplatta. Ursprungligt och tidstypiskt badrumsskåp, handfat och väggarmatur. Badkaret är senare.

T v: Att B 335 byggdes med tjänstemän i åtanke blir synligt inte bara genom storleken på lägenheterna
utan också genom material och byggnadsdetaljer. Bakom den öppna spisen skymtar platsbyggda skåp
med luckor i ek. T h: Den öppna spisen i en fyrarumslägenhet i B 334. Den vältilltagna och stilrena spisen
gav vardagsrummet ett påkostat uttryck.
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Gemensamhetslokaler

Förråd och matkällare

Samtliga hus utrustades med matkällare och förrådsutrymmen i källarplan eller souterrängplan. Till
varje lägenhet hörde en matkällare som utrustades med hyllor och en potatislår. I B 334 och B 335
fanns förråd för cyklar och skidor.

T v: Matkällare i B 335. T h: Cykelförråd i B 334.

Sophantering

Ursprungligen utrustades varje trapphus med sopnedkast, ett i anslutning till varje våningsplan.
Soporna färdades genom ett i väggen gjutet betongrör som mynnade ut i ett sopkärl i ett utrymme
bredvid trapporna på souterräng- eller källarplan. Idag är luckorna till sopnedkasten låsta och sopor
måste bäras ut till tunnor placerade på gården.

T v: Sopnedkast trappuppgång i B 335. T h: Soptunnor på rad framför garagelänga.
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Butikslokal

I souterrängplan i B 333 byggdes det ursprungligen en Konsumbutik. I mitten av 1980-talet övertog
den lokala entreprenören Sune Strålberg den ca 200 kvm stora lokalen. Den tidigare närlivsbutiken
byggdes om till en butik för hundprodukter; Björkis Hundcenter. 2013 flyttade företaget till nya
lokaler och butiken har sedan dess stått tom i väntan på rivning.

Daghem

Byggnaden mellan B 332 och B 333 har i folkmun kallats för ”Klacken” och uppfördes för att inhysa
ett daghem för områdets barn samt garage i souterrängvåningen mot gården. Dagisverksamheten
upphörde i slutet av 1980-talet och Hyregästföreningen flyttade in i den ca 70 kvm stora lokalen på
övre plan. I samband med hyresgästbytet revs flera av innerväggarna och en större
sammanhängande yta skapades. Ytan lämpade sig väl för nästa hyresgäst; Dansklubben Kiruna
Bugg & Swing. Dansklubben flyttade ut 2014 och lokalen har sedan dess stått tom.

En odaterad ritning i LKAB:s arkiv visar att planer fanns på att omvandla garagen i
souterrängvåningen till hobbylokal med vävstuga och bordtennis. Garageportarna skulle sättas igen
och ersättas av fönster och två entrédörrar. Ombyggnationen kom aldrig att genomföras.

Tvättstuga

I västra delen av källarplan i B 334 finns en tvättstuga gemensam för de fyra bostadshuset.
Tvättstugan byggdes redan vid uppförandet av byggnaden och planlösningen har inte förändrats
nämnvärt. Tvättstugan är utrustad med ett flertal tvättmaskiner och torktumlare samt ett
mangelrum, torkrum och WC.

T v: Plan för tvättstuga. Detalj ur planritning för B 334, 1964. T h: Tvättstugan är idag utrustad med moderna
maskiner för storhushållsbruk.
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Skyddsrum

Boende i området var vid larm om krig eller katastrof hänvisade till källarplan i B 334 och B 335. I B
334 finns ett skyddsrum för 200 personer. Skyddsrummet i B 335 är anpassat för 180 personer.

T v: I skyddsrummet i B 335 finns idag förråd. T h: Skyddsrummen kunde förseglas med kraftiga ståldörrar.

Garage och p-platser

Bostadsområdet försörjs av ett flertal garagebyggnader samtida med bostadshusen.
Garagebyggnaderna är utformade som carportar med förrådsdel mot en gavel. Den reglade
stommen är klädd med mörkbrun panel på förvandring. Taken är klädda med vågformad plåt.

1965 uppfördes ytterligare ett garage söder om B 335. Garaget är ett termogarage med pulpettak
och väggar av trapetsplåt. Ursprungliga portar är idag utbytta mot portar i brunfärgat
kompositmaterial.

Parkeringsmöjligheter finns på gården mellan B 333 och B 334. Längst med Gruvfogdegatan sträcker
sig en parkering från Ingenjörsgatan i norr till B 335 och Bolagshotellets annex i söder. Parkering
rymmer ca 35 bilar och ungefär en tredjedel av platserna är utrustade med motorvärmare.
Ytterligare ett antal parkeringsplatser finns sydväst om B 332.

Garagelänga väster om B 332 med plats för sex bilar. Mot söder finns en förrådsdel.
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Garage norr om B 334 med genväg till bostadshusets västra entré. I öster finns en förrådsdel. Grunden består av
formgjuten betong, väggar av brunlaserad panel på förvandring. Stolpkonstruktionen är nätt och taket utgörs av ett
vågformat plåttak med masonite under. Inuti carportarna grusbeläggning, elbelysning och motorvärmaruttag.

Garage längst B 334:s västra gavel.

Garage mellan B 334 och B 335 mot Gruvfogdegatan i väster.

Vy mot  B334 och B333.
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Sexbilsgarage från 1965 med pulpettak och takskjutportar söder om B 335.

Garage i souterrängplan B 335.

Parkeringsplatser mellan B 333 och B 334.
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Utemiljö och växter

Lekplatsen på Gruvfogdegatan

Lekplatsen mellan B334 och B335 och två garagelängor fick sin nuvarande utformning för knappt 20 år sedan.
Marken består av svagt sluttande gräsmatta, förutom i norra delen där det finns en upphöjd kulle för
pulkåkning. Mitt mellan husen finns en rektangulär sandfylld yta som inramas av telefonstolpar på stödben.
En mindre rektangulär sandlåda med kant av korslagda telefonstolpar ligger i direkt anslutning mot norr. I
den stora sandlådan finns en gungställning i järn med två vanliga gungor och en babygunga. I sandlådan står
en rutschbana under tak och i direkt anslutning mot söder finns en plankvägg med hål - fem runda, ett
triangulärt och ett fyrsidigt. Utanför sandlådan finns lekredskap såsom en gunghäst i trä på spiralfjädrar, en
leklastbil och ett plank med målade målvaktslinjer. I hörnet mot nordost finns ett vindskydd bestående av två
träplank, samt en grillplats med bänkar. Ett fristående picknickbord med sitsar i trä och galvaniserat stål finns
också. I gräsmattan utanför sandlådan finns en smal asfalterad cykelväg, men också upptrampade eller
cykelkörda gångar finns i gräsmattan. En skylt vid lekplatsen uppger att senaste säkerhetsbesiktning av
lekplatsen ägde rum den 26 augusti 2013.

På lekplatsytan växer tre björkar mot garagelängan i sydväst, en björk vid sandlådan och tre flerstammiga
rönnar mot carportlängan i nordost, framför B332.

Lekplatsen sedd från söder. Blå byggnad är B332. Vy mot väster och röd hyreshuset B334.

Förutom lekredskapen bör det asfalderade cykelspåret noteras.
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Gunghästen bedöms vara från 1990-talet. Till höger den mindre av sandlådorna med korslagda arsenikimpregnerade
stolpar.

B332

Framför bottenvåningens uteplatser (ettornas) på B332 finns gräsbevuxna ytor innanför kanter av granit.
Granitstenarna i en-meters längder är dock inte ursprungliga. Själva uteplatserna är täckta med betongplattor,
fem rader grå betongsten. Övriga ytor som inte är asfalterade eller plattbelagda består av gräs och omges
idag av granitkantsten. Asfalterade ytor för soptunnor eller vädringsställ finns framför entréerna. Smala
asfaltsgångar eller plattläggningar förekommer på ett flertal ställen inom B332-335.

Gräsytor mjukar upp övergången mellan mark och B332 s södra fasad. Till höger syns en smal asfalterad gång som leder
ned till 7B.

Mot Hjalmar Lundbohmsvägen i norr är tomten relativt plan och insådd med gräs. Eventuellt finns spår av
toppklocka intill B332s norra husvägg, men överlag präglas miljön runt Gruvfogdegatan av en avsaknad av
perenna planteringar och buskar. Någon enstaka björk förekommer och intill skorstenen ligger ett större
brunnslock i järn.

Mot Ingenjörsgatan är tomten svagt kuperad. I dalen ned mot B333 står 16 björkar som ger platsen
parkkaraktär. Dubbla betongplattrader leder upp till Ingenjörsgatan genom gräsmattan. På tomtytan mot
Gruvfogdegatan finns två av tre björkar kvar.
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Mellan B332 och Hjalmar Lundbohmsvägen finns en åtta meter bred gräsyta och en halvgammal björk. Vid infarten till
Brandgaraget, som är asfalterad, finns fem större stenar. Till höger: Vy mot björkbeståndet intill Ingenjörsgatan.

Innergården mot söder B333

Innergården domineras av parkeringsbyggnader och hårdgjorda asfaltsytor. Gården, liksom entréerna, är väl
anpassad till bilägande hyresgäster. Endast mindre gräsytor finns. Dessa har försetts avskiljande kanter i
träkanter. Inom området finns galvaniserade lyktstolpar med kinahattsformade runda lykthus.

Träkanter mot asfalt förekommer mellan B334 och B335. Asfalterade ytor för piskställ lika B332s gård.´

Genom carportarnas placering bildas vindskyddande rum vid entreerna till B334.
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Grillplatsen har liknande utformning som planteringskärlen. De är tillverkade i trä med horisontella brädor.

På Gruvfogdevägens hyreshusområde består trädvegetationen främst av björk och rönn.

Träd vid infarten till B335 och B25 och B27.

Foto från okänd tidpunkt, men sannolikt tidigt 1960-tal, Kiruna kommun.
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Upprustning av den yttre miljön år 1980. Ett förslag av landskapsarkitekterna Södérblom & Palm AB som inte
genomfördes.

Inför rivning

Nummerskyltarna i glaserat lergods från Gustavsberg har ett stort kulturhistoriskt värde och bör
tillvaratas. Skyltarnas konstnärliga kvaliteter och behändiga storlek öppnar för möjligheter till
återanvändning. Till exempel som utsmyckning i offentlig miljö. Monterade tillsammans skulle
skyltarna göra ett vackert konstverk.

Detsamma gäller de karaktärsskapande gavelplåtarna. Det vore ur kulturhistoriskt hänseende
önskvärt att det effektfulla rombmönstret får fortsätta ge Kiruna stad en livfull och färgstark prägel
genom återmontering på en ny byggnad.
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Rumskatalog

B 332, 5A, bottenplan, ett rum och kök. Juni 2017.

RUM 1,
kapprum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2900-
2802, 2882

Golv Plastmatta Gulbeige,
melerad

80-90-tal

Tröskel Ek, 12 cm
Sockel Borttagen
Vägg Betong mot öst.

Övriga väggar
lättbetong,
spånplatta/gipsskiva

Rollat, vitt

Tak Betong Rollat, vitt Takhöjd: 247 cm
Taklist Saknas Ventilationstrumma i

tak mot västra väggen
Fönster Saknas
Dörr Lamelldörr med

ytfanér i furu:
82×204×4,5 cm

Lackad Förnicklat trycke och
brevinkast

Dörrfoder Raka kanter, 5 cm Penselstruket, vit
gulnad oljefärg

Inredning Skohylla med
grönbrun
marmorerad
linoleum på
lamellträ. Kantlister
i teak. 34×137.
Rundad takarmatur
med glaskupa

1

2

3

4
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Övrigt Mindre vägghängd
radiator.
Ursprungliga
brytare. Skruvad
inspektionslucka
mot golv.
Proppskåp i plåt
infällt i vägg

Hammarlackad,
grå
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RUM 2,
badrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2803-
2805, 2883,
2886, 2888

Golv Sintrade
klinkerplattor,
15×15 cm, mörk
fog

Rödbrun Ursprungligt golv.
Sannolikt av fabrikat
Höganäs eller
Iföverken

Sockel Saknas
Tröskel Ek, 8 cm
Vägg Betong mot söder

och väster. Övriga
skiva. Kaklad
bröstning, 95 cm
hög, sju skift,
15×15 cm vitt
kakel

Rollat, vitt

Tak Betong Rollat, vitt Takhöjd: 247 cm
Taklist Saknas Ventilationstrumma i

tak mot västra väggen.
Runda hörn mot söder

Fönster Saknas
Dörr Slät, 63×202 cm,

Förnicklat trycke
Penselstruken,
vit gulnad
oljefärg

Ursprunglig dörr, trycke
och färgskikt

Dörrfoder Västra: 5,3 cm,
rak. Östra: 1,5 cm

Penselstruket,
vit gulnad
oljefärg

-ll-

Inredning Brett handfat med
separat kall- och
varmvatten,
43×55 cm, vitt
porslin.
Badrumsskåp med
rundade hörn,
vitlackerad plåt,
utvikbar
skåpslucka med
spegel.
Badkar,
vitlackerat,
69×160 cm.
Förkromad
apparatur för
värmemätning på
vägg.
Toalettstol
bortplockad.

Ursprungligt

Ursprungligt

Badkar och blandare
80-tal

Övrigt Sektionsradiator
45×70 cm.
Klotarmatur ovan
badrumsskåp. Två
tallriksventiler i
vägg
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RUM 3,
kokvrå

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2808-
2811, 2813,
2815-2816,
2819, 2821-
2822, 2890

Golv Linoleummatta Brungrön
spräcklig

Ursprunglig matta

Sockel Furu, rak, 5,5 cm Lackad
Tröskel Ek, 7 cm
Vägg Betong Rollad, vit
Tak Betong Sprutgrängad, vit Takhöjd: 247 cm
Taklist Saknas mot vägg.

Skugglist
mot köksinredning
och garderob

Penselstruken, vit

Fönster Ett mindre enlufts-
fönster med
kopplad båge:
62×62 cm. Isoler-
ruta i innerbåge

Penselstruket,
vitt

Förnicklade ursprungliga
stängningsvred. Fönster-
nisch: 18,5 cm djup.
Fönsterbräda i svart
konststen. Foder saknas

Dörr Slät, skivmaterial.
84×202 cm.
Senare trycke i
mässing och ek

Penselstruken,
vit gulnad
oljefärg

Dörrfoder Rakt, 5,5 cm Penselstruket,
vit gulnad
oljefärg

Ursprunglig dörr och
färgskikt

Inredning Tre platsbyggda
garderober med
överskåp. Luckor:
55,5×177, 45×177,
49×45,5 cm. För-
nicklade
stängningsbeslag.
Hyll- och lådsystem
klädstänger i två.

Platsbyggd köks-
inredning. Tre
luckor i underskåp:
35,5 ×69,5cm.
Två breda lådor:
56×8, 5 cm.
Fem mindre lådor:
26×8 cm. I över-
skåp: tre enkla,
ett dubbelskåp.
Luckor: 37×98,5,
55,5×98,5, 25,5×
98,5 cm.
Kyl/frys-
skåp med överskåp:
Lucka: 46×55,5 cm
Diskbänk i rostfritt
med två hoar:
61,5×165 cm.
Höjd: 90 cm.

Penselstrukna,
vitt

Penselstrukna
luckor och
stomme. Vit
stomme. Gröna
luckor och lådor.
Akrylatfärg,
högblank

Ursprungliga

Ursprunglig stomme och
luckor. Senare färgskikt.
Ursprungliga förnicklade
stängningsbeslag.
Draghandtag nr. 1328
på lådor, fabrikat AB
Lundell & Zetterberg
Stockholm

Kyl/frys från 80-90-tal

Ursprunglig diskbänk
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Två rader vitt kakel
15×15 cm, mörk
fog.
Bänkyta till vänster
om spis, grå
Perstorpskiva.
Kryddhylla ovan
spis i teak.
Spis från
Husqvarna med
tre plattor och
liten ugn. Grön och
röd av/på-lampa
på topp mot vägg.
Fläkt från Bosch.

Ursprunglig

Ursprunglig spis.

Fläkt från 80-tal
Övrigt Radiator: 79×99

cm
Penselstruken,
vit
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RUM 4,
vardagsrum/
sovrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2823,
2825-2827,
2829, 2832,
2834, 2891-
2892

Golv Lika rum 3, kök
Sockel Lika rum 3, kök
Tröskel Saknas mot kök.

Balkongdörr: ek,
13 cm

Vägg Betong, tapet Ljusrosa botten
med vitfläckigt
mönster

Tapet 80-tal

Tak Lika rum 3, kök Takhöjd: 248 cm
Taklist Mot yttervägg,

söder: skugglist,
4 cm. I övrigt
ingen list

Penselstruken,
vit

Fönster Stort
enluftsfönster
med fast båge.
Isolerglas i inner-
ruta. 126×242
cm.
Fönsterbänk i
lamellträ belagd
med linoleum på
båda sidor.
Kantlister i teak.
15×245 cm

Penselstruket,
vitt

Grön linoleum,
ca S 3020-G60Y

Ursprungligt fönster
och fönsterbräda

Fönsterfoder Saknas
Dörr Ingen dörr mot

kök. Öppning:
110×248 cm.
Stålskena för
draperi.
Balkongdörr:
glasad, 86,5×205.

Penselstruken,
vit

Foder saknas

Förnicklat trycke.
Ursprunglig dörr.

Inredning Kornisch med
dubbla stålskenor
för gardiner.
Äldre brytare och
uttag. Telefonjack
och comhem-
dosa.
Spjällventil mot
tak, östra väggen

Penselstruken,
vit

Fabrikslackad,
hammarlack, grå
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B 334, 3A, våning 1, tre rum och kök. Juni 2017.

RUM 1,
hall/kapprum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3016,
3018

Golv Plastmatta Gulbeige,
melerad

90-tal

Sockel Rak, 5,5 cm Penselstruken,
vit

Tröskel Ek, 17 cm 1 cm skurlist, furu
Vägg Betong. Tapet Rollat vitt på

södra väggen
mot
vardagsrum.
Övriga väggar
rosa melerad
tapet

Tak Betong,
sprutgrängat

Vitt Takhöjd: 247 cm

Taklist Saknas
Fönster Saknas. Sågad

öppning mot tak
vid nisch för
hatthylla mot
vardagsrum.
Öppning: 120
b×21 h.

Dörr Ytterdörr: furu,
81,5×204.
Innerdörr,
skivmaterial,
82×204

Lackad

Penselstruken,
vit

Förnicklade trycken.
Lägenhetens samtliga
dörrar är ursprungliga

Dörrfoder Rakt, 5,5 cm Penselstruket,
vitt

1

2

3 4

5

7

6
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Övrigt Hatthylla i
vitlackerat stål
och bok, från
Habo.
Elskåp i vägg med
lucka

Hammarlack,
grå
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RUM 2,
kök

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3019-
3023

Golv Plastmatta Lika rum 1
Sockel Rak, 5,5 cm Penselstruken,

vit
Tröskel Saknas
Vägg Betong Rollad, gulbeige Ytskikt från 2000-talet
Tak Betong, lika rum 1 Vitt
Taklist Skugglist tre

väggar, 4 cm
Penselstruken,
vit

Fönster Fönster i vinkel
mot öster. Ett
mindre
öppningsbart.
Båge: 37,5×119
cm. Ett större
fast: 175×119 cm.
Mellan storlek,
öppningsbart.
Båge: 127×119
cm.

Penselstruket,
vitt

Kopplade bågar med
isolerglas i innerbåge.
Förnicklade beslag.
Fönsterbräda med 6 st
lameller, vitlackerad,
15 cm bred

Fönsterfoder Saknas
Dörr Dörrblad avhängt.

Överljus med
klarglas: 35×96
cm. Sidoljus:
117×10,5 cm

Penselstruket,
vitt

Dörrfoder Saknas
Inredning Platsbyggd

skåpinredning
med över- och
underskåp samt
lådor. Två
skafferier med
överskåp. Skafferi
mot öst med
större överskåp,
två lådor och ett
mindre skåp i
botten.
Diskbänk i
rostfritt: 61×159
cm. Höjd: 90 cm.
Två hoar. Vit spis
med fyra plattor
samt ugn. Övrig
bänkyta i vitgrå
marmorerad
laminat.
Kyl/frysskåp, vitt

Stomme
penselstruken,
vit. Luckor och
lådor
fabrikslackerade
vita.

Handtag i bok. 90-tal.
Ursprunglig stomme.
Vitvaror från 90-tal.

Övrigt Kornisch med
skena för daraperi
mot vardagsrum.
Sektionsradiatorer,
2 st under fönster:
170×46 och
88×46 cm

Penselstruken,
vit
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RUM 3,
vardagsrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3024-
3028

Golv Fiksbensmönstrad
parkett. Stav:
6×30 cm.
Mönsterlagd ram
mot vägg, 28 cm
bred

Lackat

Sockel Furu, rak, 5,5 cm Lackad
Tröskel Mässingslist mot

kök, 4 cm
Vägg Skiva mot väster,

övriga betong.
Tapet

Gul, melerad

Tak Lika rum 2 Vitt
Taklist Skugglist, 4 cm Penselstruken,

vit
Fönster Fast fönsterparti

med glasad
balkongdörr:
87×204 cm
Fönster: 242×125
cm. Isolerglas i
innerbåge

Penselstruket,
vitt

Fönsterbräda lika rum
2

Fönsterfoder Saknas, karm 4,5
cm

Penselstruken,
vit

Dörr Större halvt
glasad dörrparti
med spegel
nedtill, 101,5×203
cm. Skjutdörr
monterad på
kökssidan:
101×203 cm

Penselstruken,
vit

Förnicklat beslag

Dörrfoder Saknas
Övrigt Sektionsradiator

under fönster.
Vertikalt placerad
list på vägg mot
rum 1, 3 cm

Penselstruket,
vitt

Penselstruken,
vit
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RUM 4,
sovrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3032-
3037

Golv Plastmatta Gulbeige,
melerad

Sockel Rak, 5,5 cm Penselstruken,
vit

Tröskel Saknas
Vägg En vägg skiva,

övriga betong.
Tapet

Norra och västra
väggen: grön
bredrandig tapet.
Övriga väggar
vitrosa melerad
tapet

Tak Lika rum 2 Vitt Takhöjd: 246 cm
Taklist Skugglist, 4 cm Penselstruken,

vit
Fönster Tvåluftsfönster

med mindre
inåtgående båge:
32,5×119,5 cm.
Stort fast fönster:
97,5×119,5 cm

Penselstruket,
vitt

Fönsterbräda lika rum
2: 15,5×139. Bågar lika
övriga

Fönsterfoder Saknas
Dörr Slät, 74×203 cm Penselstruken,

vit
Förnicklat trycke

Dörrfoder Raka kanter,
gerat, 5,5 cm

Penselstruket,
vitt

Inredning 6 st platsbyggda
garderober med
överskåp. Lucka
överskåp:
45,5×49 cm.
Garderobsdörrar 2
st: 45×179. 4 st:
55×179 cm

Penselstrukna,
vitt

Ursprungliga.
Förnicklade
stängningsbeslag

Övrigt Sektionsradiator
under fönster:
93,5×60 cm

Penselstruket,
vitt
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RUM 5,
sovrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3038-
3042

Golv Plastmatta Lika rum 4
Sockel Lika rum 4 Lika rum 4
Tröskel Saknas
Vägg Skiva en vägg,

övriga betong.
Tapet

Grå, melerad Ytskikt från 90- tidigt
2000-tal

Tak Lika övriga rum Vitt
Taklist Skugglist, ej mot

södra väggen. 4
cm

Penselstruken,
vit

Takhöjd: 246

Fönster Lika rum 4 Lika rum 4
Fönsterfoder Saknas
Dörr Lika rum 4 Lika rum 4
Dörrfoder Lika rum 4
Inredning Fem platsbyggda

garderober.
Dörrar 4 st:
55×203 cm. 1 st:
46×203 cm.

Penselstrukna,
vit

Ursprungliga.
Förnicklade
stängningsbeslag

Övrigt Brytare och uttag
från 90-talet.
Sektionsradiator
under fönster lika
rum 4
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RUM 6,
badrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3048-
3052

Golv Våtrumsmatta Blågrå, melerad
Sockel Matta på vägg, 7

cm
Tröskel Ek, 9 cm Skurlist i fur mot hall
Vägg Betong,

våtrumstapet
Ljusblå botten,
glest
kvistmönster i
mörkblått.

Bård 50 cm från tak,
blomranka. I
duschhörna är
golvmattan uppdragen
på utbyggd låda från
östra väggen, 65 cm

Tak Betong Rollat, vit
Taklist Saknas
Fönster Saknas
Dörr Slät, skivmaterial,

lika rum 5
Penselstruken,
vit

Förnicklat trycke

Dörrfoder Lika rum 5
Inredning Badrumsskåp i

plåt, två luckor
med speglar.
55×69 cm.
Lysrörsarmatur.
Vitt
sanitetsporslin.
Duschhörna med
takhängd skena
för draperi.

Fabrikslackad,
vit

Övrigt Mindre radiator:
49×75 cm.
Tallriksventil på
vägg

Fabrikslackerad,
vit
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RUM 7,
hall

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3043-
3047

Golv Plastmatta lika
rum 1

Sockel Rak, 5,5 cm Penselstruken,
vit

Tröskel Saknas
Vägg Skiva, betong mot

rum 1
Rollat, ljusblått

Tak Skivklätt Rollat, vitt Takhöjd: 207 cm
Taklist Plattlist, 1 cm

bred
Penselstruken,
vit

Fönster Saknas
Dörr Slät, 84×203 cm Penselstruken,

vit
Förnicklat trycke

Dörrfoder Foder, 5 cm, raka
kanter

Penselstruket,
vitt

Övrigt Pelare ur vägg
mot rum 1,
möjligtvis för
rördragning eller
avvattning från
tak. Bredd: 28
cm. Djup: 25 cm
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B 334, 3A, våning 2, fyra rum och kök. Juni 2017.

RUM 1a,
kapprum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder
3704-3708

Golv Plastmatta Gulbeige,
melerad

Sockel Rak, 5,5 cm Fabrikslackerad,
vit

Tröskel Ek, 20 cm Lackad
Vägg Betong mot

trapphus. Övriga
skiva. Tapet, tre
väggar.
Norra väggen
indragen till
kapprums-
utrymme.

Rosa/vit,
melerad.

Rollat, vitt

Tak Betong,
sprutgrängat

Vitt Takhöjd, 250 cm

Taklist Saknas
Fönster Saknas
Dörr Furu, 84×204 cm Lackad
Dörrfoder Rakt, 5,5 cm,

gerat
Penselstruket, vitt

Inredning Hatthylla,
vitlackerat stål
och bok

Övrigt Elskåp i vägg:
38×35 cm

Rollat, vitt

1
a

1
b

2

3

4

5

6

7

8
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RUM 1b,
hall

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3709-
3711

Golv Lika rum 1a
Sockel Lika rum 1a
Tröskel Saknas
Vägg Skiva, betong mot

rum 1a
Rollat, vitt

Tak Skivklätt Rollat, vitt Sänkt tak. Takhöjd:
206 cm

Taklist Plattlist, 1 cm Penselstruken,
vit

Fönster Saknas
Dörr Dörrblad avhängt,

gångjärn kvar
Dörrfoder Lika rum 1a Penselstruken,

vitt
Inre karmmått:
80×201 cm

Inredning Platsbyggt vägg-
skåp. Undre skåp:
45,5×89 cm. Ett
hyllplan belagt
med självhäftande
plast med
ädelträimiterande
tryck. Övre skåp:
45,5×98 cm. Tre
hyllplan

Penselstruket,
vitt. Insida
penselstruken
med gulnad vit
oljefärg

Förnicklade
ursprungliga
stängningsbeslag

Övrigt Väggarmatur i
porslin med
rektangulär
glaskupa

Möjligtvis ursprunglig
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RUM 2,
Toalett

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3731-
3734

Golv Sintrad
klinkerplatta,
9,5×9,5 cm, ljus
fog

Rostbrun Ursprungligt. Golv 5 cm
högre än rum 1b

Sockel En rad 15×15 cm
vitt kakel med
rundad överkant.
Ljus fog

Tröskel Ek, 9 cm
Vägg Betong mot rum 3

och rum 1b, skiva
övriga

Rollat, vitt,
S 0502-Y

Tak Betong
slätspacklat

Rollad, vitt Takhöjd: 247 cm

Taklist Saknas
Fönster Saknas
Dörr Slät, 64,4×202

cm
Penselstruken,
vit

Förnicklat trycke med
lås

Dörrfoder Rakt, 5,5 cm Penselstruket,
vitt

Inredning Toalettstol och
mindre handfat i
vitt porslin.
Väggarmatur i
porslin med
dubbla ljuskällor,
avlånga,
cylinderformade
glaskupor

90-tal

Övrigt Tallriksventil på
vägg över
toalettstol.
Mätapparatur i
krom, märkt med
Svensk
värmemätning
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RUM 3,
badrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3735-
3743

Golv Våtrumsmatta Gul, melerad
Sockel Matta på vägg, 7

cm
Tröskel Ek, 9 cm bred Lackad
Vägg Betong och skiva,

glasfiberväv
Rollat, lila 90- eller 2000-tal

färgskikt
Tak Betong Rollat, vitt Takhöjd: 247 cm
Taklist Saknas
Fönster Saknas
Dörr Slät, 64,4×202

cm, lika rum 2
Penselstruken,
vit

Förnicklat trycke med
lås

Dörrfoder Rakt, 5,5 cm Penselstruket,
vitt

Smalare plattlist mot
rum 4

Inredning Badkar utan front.
Vägghängd
blandare. Brett
handfat i vitt
porslin: 55×43
cm.
Toalettstol i vitt
porslin.
Badrumsskåp i
vitlackerad plåt.
Speglar på in- och
utsida
skåpsluckor,
lysrörsarmatur
mot topp. 55×76
cm

Övrigt Tallriksventil på
vägg. Trumma för
vetilation/rör i tak
mot rum 4.
Mindre
vattenburet
element: 40×74
cm
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RUM 4,
mindre
sovrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3716-
3721

Golv Plastmatta Ljust gulbeige,
brädgolvsimitation

90-tal

Sockel Rak, 5,5 cm Fabrikslackerad,
vit

Tröskel Saknas
Vägg Betong och skiva.

Tapet
Rosa botten, vitt
mönster i form av
penseldrag

Tak Betong,
sprutgrängat

Vitt Takhöjd: 246 cm

Taklist
Fönster Två luftsfönster

med mindre
öppningsbar
båge:

Penselstruket, vitt

Fönsterfoder Saknas
Dörr Slät, 74,4×202

cm
Penselstruken, vit Förnicklat trycke

Dörrfoder Rakt, 5,5 cm,
gerat

Penselstruket, vitt

Inredning 4 st platsbyggda
garderober.
Luckor: 45×202
cm

Penselstruket, vitt Skohyllor, hyllplan och
klädstång

Övrigt Sektionsradiator
under fönster:
63×74 cm

Penselstruket, vitt
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RUM 5,
sovrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3712-
3715

Golv Lika rum 4
Sockel Lika rum 4
Tröskel Saknas
Vägg En betong, resten

skiva
Rosa/vit,
svampad

Tak Betong,
sprutgrängat

Vitt

Taklist Skugglist alla
sidor utom
betongvägg mot
norr, 4 cm

Penselstruken,
vit

Fönster Ett enluftsfönster
mot norr,
öppningsbart.
73×119,5 cm. Ett
tvåluftsfönster
samt fönsterbräda
lika rum 4

Penselstruket,
vitt

Inåtgående, isolerglas i
innerbåge lika övriga
fönster

Fönsterfoder Saknas
Dörr Slät, 74,5×202

cm
Penselstruken,
vit

Dörrfoder Lika rum 4
Inredning Två garderober

med överskåp.
Vänstra
skåpsluckan:
55×178 cm.
Överskåp: 55×44
cm. Högra:
45×178 och
45×44 cm

Penselstrukna,
vit.
Obehandlade
insidor

Förnicklade
stängningsbeslag.
Skivklädda invändigt,
plastmattor på golv.
Skohyllor, klädstång

Övrigt Sektionsradiator
under
tvåluftsfönster lika
rum 4. Mindre
sektionsradiator
under
enluftsfönster:
52×63 cm

Penselstruket,
vitt
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RUM 6,
sovrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3722-
3729

Golv Lika rum 4
Sockel Lika rum 4
Tröskel Saknas
Vägg Två väggar

betong, 2 skiva.
Tapet

Rosa botten,
mörkrosa
randigt mönster
med vertikalt
placerade
blomrankor

Tak Betong,
sprutgrängat

Vitt Del mot norr i
utskjutande fasadparti
har ett sänkt tak, 232
cm. Övrig takhöjd: 242
cm

Taklist Skugglist, 4 cm
mot
garderobsvägg

Penselstruken,
vit

Fönster Tvåluftsfönster
lika rum 4

Penselstruket,
vitt

Fönsterfoder Saknas
Dörr Lika rum 5 Penselstruken,

vit
Förnicklat trycke lika
övriga

Dörrfoder Lika rum 4
Inredning 3 platsbyggda

garderober med
överskåp. 2 st:
45×178 cm dörr
och 45×49 cm
överskåp. 1 st:
55×178 cm och
55×49 cm
överskåp

Utvändigt
penselstruket,
vitt. Vänstra
penselstruket
med gulnad
oljefärg. Övriga
obehandlade

Stängningsbeslag lika
övriga. Invändigt
skivklädda

Övrigt Sektionsradiator
under fönster lika
rum 4
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RUM 7,
vardagsrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3676-
3699

Golv Ekparkett Lackat Fiskbensmönstrad,
stav: 6×30 cm.
Mönsterlagd ram, ca
23,5 cm

Sockel Rak, 5,5 Fabrikslackerad,
vit

Tröskel Mässingslist, 4 cm
Vägg Betong, tapet Rosavit,

melerad
Tapet 90-tal

Tak Betong,
sprutgrängat

Vitt Takhöjd: 248 cm

Taklist Saknas
Fönster Ett

tvåluftsfönster, ett
mindre
öppningsbart:
47,5×119,5 cm.
Stort fast:
193×119,5 cm.
Större fönsterparti
med glasad
balkongdörr.
Fönster: 241×126
cm. Dörr:
86,5×205 cm

Penselstrukna,
vitt

Förnicklade vred.

Kornisch med dubbla
stålskenor för gardiner,
12,5 hög,
penselstruken, vit.
Finns i samtliga rum
med fönster.

Fönsterfoder Saknas
Dörr Saknas. Större

öppning mot rum
1a: 130×214 cm

Dörrfoder Saknas
Inredning Öppen spis byggd

i vinkel.
Rektangulär kupa
gjuten i betong.
Skjuter ut 24 cm
från golv, från
vägg i norr 52 cm,
i söder 38 cm.
Eldstadsplan och
sidor murade i
gult eldfast tegel,
12×24,5 cm. Fem
tegelmurade
lameller i botten,
7 cm höga.
Spisplan av
mörkgrå
natursten på golv.

Rollad, vit,
akrylatfärg

Övrigt Sektionsradiatorer
under fönster.
168×58 cm

Penselstrukna,
vitt
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RUM 8,
kök

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3745-
3748, 3664-
3675

Golv Plastmatta Gulbeige,
melerad

Sockel Rak, 5,5 cm Penselstruken,
vit

Tröskel Saknas
Vägg Betong Rollat, vitt
Tak Betong Rollat, vitt Takhöjd: 250 cm
Taklist Skugglist, 4 cm Penselstruken,

vit
Mot väster och öster

Fönster Fönster i vinkel,
treluft, två fasta
större, ett mindre
öppningsbart.
Inåtgående,
kopplad båge:
37,8×119,5 cm.
Fast fönster mot
norr: 125×119,5
cm. Fast fönster
mot väster:
175×119,5 cm

Penselstruket,
vitt

Förnicklade vred.
Fönsterbräda och
kornisch lika övriga.
Grå persienner lika
övriga rum

Fönsterfoder Saknas
Dörr Dörrblad avhängt
Dörrfoder Rakt, Penselstruket,

vitt
Inredning Platsbyggd

köksinredning. 3
enkla överskåp,
två dubbla. Fyra
mindre lådor i
underskåp, två
djupare lådor till
skafferi. Tre enkla
skåp under. Ett
dubbelt under
diskho. Bänkyta,
grå marmorerad
laminatskiva. Spis
med fyra plattor
och ugn: 69×59
cm. Rostfri
diskbänk med två
hoar: 61×159 cm.
90 hög.
Kyl/frysskåp.
Två rader kakel,
vitt, 15×15 cm
mörk fog.
Lysrörsarmatur
med uttag under
överskåp. Två
utdragbara
skärbrädor i
underskåp: 56×56

Fabrikslackerade
luckor och
lådor, vitt.
Penselstruken
stomme, vitt

Handtag i bok: 2,3×11
cm.

90-tal
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cm, 37×60 cm.
Städskrubb med
överskåp bredvid
kylskåp,
Hyllsystem, nedre
hylla belagd med
gulmelerad
plastmatta.
Skafferi till
vänster om spis,
hyllsystem och
gråmelerad matta
i botten.

Övrigt Två
sektionsradiatorer
under fönster.
Takarmatur med
rundad glaskupa.
Tre dubbla uttag
ovan kakel vid
bänk
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KÄLLARE Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3092-
3097, 3099-
3107, 3755-
3757

Golv Betong, gjutet Rollat,
gröngrått

Vägg Betong, gjutet Sprutmålat, vitt Mindre förråd under
trappa i söder målat i
orange kulör

Tak Betong, gjutet Sprutmålat, vitt
Dörrar
Fönster Smala horisontellt

placerade fönster,
inåtgående bågar

Penselsstrukna,
vita

Förnicklade
stängningsbeslag

Övrigt Panncentral.
Förrådsutrymmen.
Takanordning för
upphängning av
cyklar.
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TRAPPHUS Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3377-
3378, 3080,
3082-3089

Golv Betong,
cementmosaik

Ljusgrå botten
med mörkare
mönster

Urfasning för dörrmatta
mot ytterdörr

Sockel Furu, rak, 5,5 cm Lackad, blank
Vägg Betong

Väggpanel på
våningsplan i räfflad
furu, 211 cm hög

Rollad, vit.
Målad
bröstning 120
cm hög. Grå
bård. Enkel
svampnings-
målning i grått
under bård.

Lackat

Tak Betong, slätputsad Rollat, vitt Takhöjd entréplan: 363
cm. Takhöjd våning 1:
249 cm

Trappa Betong, gjuten.
Plan- och sättsteg
av färdiggjutna
cementmosaikskivor.
135 cm bred.
Steghöjd 17,5 cm.

Ledstång utgörs av ett
svängt plattjärn som
beklätts med svart,
högblank Mipolam
(plastmaterial).
Förnicklade beslag

Dörr Ytterdörr i furu,
97×210 cm. Sidoljus
med fyra glas, övre
glas: 19,5×99 cm.
Undre glas:
19,5×60,5 cm.

Mörkbrun
betsat

Ursprungligt dörrparti

Övrigt Fallskydd i trapplöp
utgörs av runda
järn, 4 cm i
diameter.

Sektionsradiator på
entréplan: 113×75
cm

Penselstruken,
svart, högblank

Penselstruket,
vitt
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TVÄTTSTUGA

Bilder 3758-3782

Mangelrum Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3770-
3775

Golv Klinker, 10×20
cm. Mörk fog

Sockel En rad klinker lika
golv.

Vägg Betong,
glasfiberväv

Rollat, vitt

Tak Betong Rollat, vitt
Dörr Slät Penselstruken,

vit
Rakt foder, 5,5 cm

Fönster Smalt, avlångt
tvåluftsfönster.
Inåtgående
kopplade bågar.

Penselstruket,
vitt

Inredning Två manglar. Ho i
rostfritt stål

Övrigt Sektionsradiator
under fönster.
Lysrörsarmaturer i
tak
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Tvättrum Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3776-
3782

Golv
Lika mangelrumTak

Dörr
Vägg Betong, glasfiber

Bröstning 147 cm
hög. Kakel 15×15
cm vitt. Ljus fog

Rollat, vitt

Fönster Horisontalt
placerat
enluftsfönster,
inåtgående.

Penselstruket,
vitt

Inredning 5 tvättmaskiner, 2
torktumlare, två
torkskåp

Övrigt Sektionsradiator.
Upphöjda
fundament till
tvättmaskiner,
belagda med
klinker lika golv
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Toalett Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3766-
3769

Golv Lika mangelrum
Sockel Klinker lika golv,

10 cm
Vägg Betong Rollat, vitt
Tak Betong Rollat, vitt Takhöjd: 240 cm
Dörr Slät Penselstruken,

vit
Inredning Toalett och

handfat i vitt
porslin.
Toapapperhållare
anpassad efter
offentliga
toaletter,
vitlackerad plåt



491

Torkrum Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 3759-
3763

Golv

Lika toalett
Sockel
Vägg
Tak
Dörr
Övrigt Till- och frånluftsfläktsystem. Torklinor. Radiator
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B 335, 7A, våning 1, sex rum och kök. Juni 2017.

RUM 1,
Kapprum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2897-
2899

Golv Plastmatta Ljusgrå,
melerad

90-tal

Sockel Rak, 5,5 cm Penselstruken,
vit

Tröskel Ek, 4 cm 1 cm skurlist i furu
Vägg Två betong, två

skiva
Rollat, grått

Tak Betong,
sprutgrängat

Vitt Takhöjd: 250 cm

Taklist Saknas
Fönster Saknas
Dörr Ytterdörr i furu:

82×204
Lackad Förnicklat trycke och

brevinkast
Dörrfoder Raka kanter, 5

cm, gerat
Penselstruket,
vitt

Inredning Hatthylla i
vitlackerat stål
och bok

1

23

4

56

7 8 9 10

1112

13
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RUM 2,
kök

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2900-
2907, 2910

Golv Golv lika rum 1
Sockel Lika rum 1
Tröskel Saknas
Vägg Betong Rollad, grå
Tak Betong lika rum 1 Vitt
Taklist Skugglist mot

öster och norr, 4
cm

Penselstruken,
vit

Fönster Tvåluftsfönster
med mindre
inåtgående båge:
36×118 cm. Fast
fönster:
144,5×118 cm.

Penselstruket,
vitt

Isolerglas i innerbåge.

Fönsterfoder Saknas
Dörr Dörrblad avhängt
Dörrfoder Rakt, 5 cm Penselstruket,

vitt
Inredning Platsbyggd

skåpinredning.
Sex storlekar
luckor: 56,5×88,
47×88, 37×69,
35×88, 55,5×178,
55,5×49 cm. Två
storlekar lådor:
26×8 cm och
35×8 cm. Fullstort
kylskåp och
frysskåp, vitt.
Spis: 59×69 cm.
Fyra plattor och
ugn. Kryddhylla
ovan fläkt.
Diskbänk i
rostfritt: 61×219
cm. Höjd: 90 cm.
Två hoar. Två
rader vitt 15×15
cm kakel, mörk
fog.
Serveringsskåp
mot södra
väggen.
Underskåp med
bänkskiva i
gråmarmorerad
laminat: 60×104
cm. Höjd: 85 cm.
Två st skåpsluckor
och två lådor.
Överskåp med två
luckor

Penselstruken,
stomme.
Fabrikslackerade
luckor.
Lådfronter
fabrikslackerade.
Invändigt
penselstrukna
mörkblå

Bokhandtag luckor och
lådor.
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RUM 3,
matrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2911-
2912, 2914-
2919

Golv Ek, laminatgolv Lackat Stav i två storlekar
ruta: 20×20 och 25,5×
20

Sockel Rak, 5,5 cm Penselstruken,
vit

Tröskel Mässingslist mot
kök, 4 cm

Vägg Skiva mot öst,
övriga betong.
Tapet. Stor
öppning mot
vardagsrum i
söder: 246×215
cm

Beige botten
med ljusare
rundlar. Vägg
mot söder
rollad, vit

Tapet 2000-tal

Tak Betong lika rum 1 Vitt
Taklist Mot norra väggen

skugglist, 4 cm
Penselstruken,
vit

Fönster Ett tvåluft lika
rum 2

Fönsterfoder Saknas
Dörr Avhängd mot kök.

Balkongdörr, till
hälften glasad.
Spegel nedtill.
80,5×204 cm

Penselstruken,
vit

Förnicklat trycke

Dörrfoder Lika rum 3.
Endast karm vid
balkongdörr, 3,5
cm

Penselstruket,
vitt

Inredning Platsbyggd
garderobsvägg.
Tre luckor i ek:
79,5×204 cm.
Hyllplan och
lådsystem

Stomme och
inredning
penselstruken,
vit

Förnicklade beslag

Övrigt Sektionsradiator
under fönster:
153×57 cm

Penselstruket,
vitt
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RUM 4,
vardagsrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2927-
2930, 2932-
2941

Golv Lika rum 3
Sockel Lika rum 3
Tröskel Saknas
Vägg Betong, tapet Tapet lika rum

3. Fönstervägg
mot öster rollad
vit. Annan tapet
i del mot rum
5: beige botten
med vitt
strålande
stjärnmönster

Tapeter från 2000-tal

Tak Lika övriga Takhöjd: 250 cm
Taklist Skugglist, 4 cm Penselstruken,

vit
Fönster Ett treluftsfönster

med två stora
fasta fönster:
171×118 cm. I
mitten ett litet
öppningsbart:
49×118 cm. Ett
enluftsfönster mot
söder: 83×124
cm, öppningsbart

Penselstrukna,
vita

Fönsterbänk med
profilerad framkant.  4
st urfrästa luftspalter
med två cm mellanrum.
16 cm djupa.
Fabrikslackerade vita

Fönsterfoder Saknas
Dörr Dörrblad avhängt
Dörrfoder Foder lika rum 2 Penselstruket,

vitt
Inredning Putsad öppen

spis: 130 hög.
80×77×69 bred.
Plåt i kåpa och
ram.
Invändigt murad i
gult tegel: 12×24
cm sten.
Gnistplatta i grå
kalksten. Tre
plattor: 62×55 cm

Rollad, vit
akrylatfärg

Penselstruken,
svart

Murstock rollad vit

Övrigt Sektionsradiator
under fönster
384×60 cm.
Brytare och uttag
från 90-talet

Penselstruken,
vit



500



501



502

RUM 5,
hall

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2943-
2945, 2948

Golv Plastmatta Grå, melerad
Sockel Sockel lika övriga

rum
Penselstruken,
vit

Tröskel Mässingslist, 4 cm
Vägg Skiva, betong mot

söder, tapet
Ljust rosavit
melerad

Tak Lika övriga Vitt Takhöjd: 249
Taklist Skugglist, 4 cm Penselstruken,

vit
Fönster Saknas
Dörr Saknas
Inredning Platsbyggd

garderobsvägg
mot öster, en
dubbel och 5
enkla, alla med
överskåp. 47×178
och 47×49 cm

Penselstrukna,
vita

Ursprunglig.
Förnicklade beslag,
Klädstänger, hylllplan
och lådsystem
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RUM 6,
badrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2953-
2956

Golv Våtrumsmatta Gul, melerad
Sockel Matta på vägg, 7

cm
Tröskel Ek, 7 cm
Vägg Betong och skiva,

våtrumstapet.
Glasfiberväv 50
cm från tak

Gul melerad
botten,
streckmönster i
orange och
blått. Väv rollad
vit

Ytskikt 90-tal

Tak Betong Rollat, vitt Takhöjd: 250 cm
Taklist Saknas
Fönster Ett enluftsfönster,

öppningsbart,
inåtgående.
83×53 cm

Penselstruket,
vitt

Fönster i nisch, 12 cm
djup. Fönsterbänk i
svart, polerad
konststen

Fönsterfoder Saknas
Dörr Slät, modern dörr

62,5×205 cm
Fabrikslackerad,
vit

Dörr 80-90-tal.
Ursprungligt förnicklat
trycke återanvänt

Dörrfoder Rakt, 7 cm Penselstruket,
vitt

Senare foder, troligtvis
samtida med dörrblad

Inredning Vitt
sanitetsporslin,
duschhörna,
badrumsskåp
vitlackerat med
lysrörsarmatur.
Vägghängt
torkställ

1990-2000-tal

Övrigt Vägghängd
radiator
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RUM 7,
sovrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2957-
2962-2963

Golv Plastmatta Grå, melerad
Sockel Rak, 5,5 cm Penselstruken,

vit
Tröskel Ek, 6 cm
Vägg Betong samt

skiva, tapet
Enfärgad, ljust
grå. Fondvägg
tapet med
textilstruktur,
blå botten,
ljusare tribal-
inspirerat
blommönster

Tak Lika övriga Vitt Takhöjd: 249 cm
Taklist Skugglist, 4 cm Penselstruken,

vit
Fönster Ett tvåluftsfönster

med mindre
inåtgående båge:
30×118. Större
fönster: 95×118
cm

Penselstruket,
vitt

Fönsterfoder Saknas
Dörr Slät, 74×204 cm Penselstruken,

vit
Förnicklat trycke

Dörrfoder Rakt, 5 cm, gerat Penselstruket,
vitt

Övrigt Sektionsradiator
under fönster
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RUM 8,
sovrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2964,
2966, 2968-
2969

Golv Lika rum 7
Sockel Lika rum 7
Tröskel Lika rum 7
Vägg En skiva, övriga

betong, tapet
Vitrosa
melerad.
Fondvägg med
rosa botten och
hjärtmönster i
vitt

Tak Lika övriga Vitt Takhöjd: 249 cm
Taklist Lika rum 7
Fönster Lika rum 7
Fönsterfoder Lika rum 7
Dörr Lika rum 7
Dörrfoder Lika rum 7
Övrigt Sektionsradiator

under fönster
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RUM 9,
sovrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2970-
2974, 2976

Golv Lika rum 7
Sockel Lika rum 7
Tröskel Lika rum 7
Vägg Betong och skiva,

tapet
3 väggar rollat
vitt på tapet.
Fondvägg med
breda
horisontella
ränder i svart,
lila och silver

Tak Lika övriga
Taklist Lika rum 7
Fönster Lika rum 7
Fönsterfoder Lika rum 7
Dörr Lika rum 7
Dörrfoder Lika rum 7
Övrigt Sektionsradiator

under fönster
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RUM 10,
sovrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2979-
2974, 2982-
2983

Golv Lika rum 7
Sockel Lika rum 7
Tröskel Lika rum 7
Vägg Lika rum 7, tapet Rosa botten

med vitt
hjärtmönster

Tak Lika övriga
Taklist Lika rum 7
Fönster Lika rum 7
Fönsterfoder Lika rum 7
Dörr Lika rum 7
Dörrfoder Lika rum 7
Övrigt Sektionsradiator

under fönster
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RUM 11,
klädkammare

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2985-
2986

Golv Plastmatta Jaspémönstrad,
grönbrun

Ursprunglig matta

Sockel Lika rum 7
Tröskel Ek, 7 cm
Vägg Betong Rollad, vitt
Tak Betong Rollad, vit
Taklist Saknas
Fönster Saknas
Dörr Slät, 63×204 cm Penselstruken,

vit
Förnicklat trycke

Dörrfoder Lika rum 7 Penselstruket,
vitt

Inredning Ett hyllplan samt
klädstång

Penselstruket,
vitt
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RUM 12,
hall

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2990-
2991

Golv Plastmatta Grå, melerad
Sockel Lika rum 7
Tröskel Mässingslist, 4 cm
Vägg Skivor, tapet vitbeige med

diffust
rutmönster

Tak Lika övriga
Taklist Saknas
Fönster Saknas
Dörr Saknas
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RUM 13,
Toalett

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 2994-
2996

Golv Klinker, 15×15
cm, mörk fog

Svart

Sockel Klinker rundad i
mötet, 12 cm hög

Svart

Tröskel Ek
Vägg Tre skivklädda, en

betong. Fyra
rader 15×15 cm
vitt kakel i vinkel
bakom handfat.
Mörk fog

Rollat, vitt

Tak Lika övriga Vitt
Taklist Saknas
Fönster Saknas
Dörr Slät, 63,5×203

cm
Penselstruken,
vit

Förnicklat trycke

Dörrfoder Rakt, 5 cm Penselstruket,
vitt

Inredning Vitt
sanitetsporslin.
Vitlackerat
badrumsskåp i
plåt med spegel.
Klotarmatur ovan
skåp.

Övrigt Mindre elelement
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Uppförande

Enligt en arbets- och rumsbeskrivning till centralgarage från 1952, samt ritningar daterade 1951,
uppfördes B 653 i början av 1950-talet. En besiktning av byggnadsarbetet utfördes i februari 1953.
Vid tidpunkten var en del elarbeten och utvändiga målningsarbeten inte klara. Förmodligen
färdigställdes byggnaden under sommaren 1953. Enligt Bolagets äldre fastigheter En dokumentation
ska byggnaden ha uppförts 1932. Vid en arkivgenomgång återfanns ingenting som stödjer årtalet.

Korrespondens från 1951 mellan LKAB och Hakon Ahlberg, en av dåtidens mest berömda svenska
arkitekter, visar att denne inledningsvis engagerades i utformningen av byggnaden. Ahlberg hade
enligt överenskommelse med bolagets överingenjör Axelsson ritat tre olika förslag till centralgarage.
Av okänd anledning kom Ahlbergs förslag inte att genomföras. Istället blev det arkitekt K. Sjödén,
Stockholm, som stod för ritningarna. Byggnaden uppfördes för att inhysa LKAB:s garage, rör- och
elverkstad samt förrådsutrymmen och omklädningsrum med tvättrum. B 653 uppfördes söder om
Bromsgatan med B 655, den tidigare stall-och ladugårdsbyggnaden, som närmaste granne.
Byggnaden placerades med gavlarna i nord-sydlig riktning. B 653 hade ursprungligen
byggnadsbeteckningen B 297 och har i folkmun kallats för ”Evebo”. Namnet är sannolikt en
förkortning av ”Elverkstad bolaget”.

Förteckning ritningar

Typ År Beskrivning
Fasadritning, samtliga fasader 1951 Garage-, förråds- och

manskapsbyggnad.
Ritning nr: 11 17 64

Planritning, planer för samtliga
våningar

1951 Garage-, förråds- och
manskapsbyggnad. Bottenplan,
källarplan, våningsplan 1
trappa. Ritning nr: 11 17 65.
Sannolikt ett av de tidiga
förslagen som inte
genomfördes

Planritning, bottenplan 1951 Garage, förråds- och
manskapsbyggnad. Planritning
samt detaljritning för sockel.
Signerad Arkitekt K. Sjödén,
Stockholm. Ritning nr: 21 11
98

Detaljritning 1963 BO rörverkstad B 297. Trappa i
lagerlokal. Ritning nr: 11 17 66

Detaljritning 1963 BO rörverkstad B 297. Trappa i
lagerlokal. Ritning nr: 11 17 67

Ritning för ventilation,
bottenplan, övre plan

1972 B 297 garage- förråd- och
manskapsbyggnad. Ritning nr:
13(?)71(?)67

Ritning för ventilation,
källarplan

1972 B 297 Garage, förråds- och
manskapshus.
Ritning nr: 13 71 68

Planritning, bottenplan 1984 Planritning för ombyggnation.
Kopia hos LKAB Fastigheter.
Märkt med ”Tillhör
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Byggnadsnämndens
arbetsutskott i Kiruna protokoll
§ 49/84

Uppmätningsritning, övre plan 1988 Daterad 88-01-07
Ritning för ventilation,
källarplan

Årtal går ej att urskilja Garage- förråd- och
manskapsbyggnad. Ritning nr:
21149

Planritning, övre plan Odaterad Märkt för hand ”Bromsgatan 10
övre plan plan 2”. Troligtvis
1990-tal

Planritning, bottenplan Odaterad LK Fastighetsteknik Kiruna.
Märkt ”STG. 133 B 297
Bromsgatan 10 Plan av
bottenvån.”
Ritning nr: 90 09 31

Stomme, konstruktion och material

Mark Pinnmo på berg

Grund Betong. Slätputsad sockel målad i NCS S 4000-N

Stomme Betong, utvändig värmeisolering med 15 cm
tjocka siporexplattor

Fasadbeklädnad Sprutputs med fin ytstruktur, avfärgad i NCS S
1015-Y90R. Slätputsade fönster- och
dörromfattningar som avslutas uppåt i en lätt
segmentbågig form, avfärgade vita

Källarbjälklag Armerad betong

Yttertrappor Stor förstukvist vid entré, gjuten i betong och
träriven. Vinkeljärnskoning i stegframkant

Fönster Treluftsfönster i kontorsdelens bottenvåning,
tvåluftsfönster i övre våning. Garagedel med
tvåluftfönster samt fyra enluftsfönster.
Plåtinklädda karmar och fönsterbågar,
fabrikslackerade vita. Kopplade, inåtgående
fönsterbågar med isolerruta i innerbåge

Ytterdörrar Huvudentré med dörrparti och dörrblad i
aluminium. Smala sidoljus, till hälften glasad
dörr. Avlångt handtag i svartfärgad plast.
Entré till garagedel med aluminiumklädd karm
och dörrblad, till hälften glasad. Nedre hälft
beklädd med räfflad, svart gummimatta
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Garageportar Fem mekaniska takskjutportar i västra fasaden.
Grönfärgat kompositmaterial, NCS S 6010-G30Y.
Sex horisontellt placerade glasrutor mot
överkant. Mittenporten är anpassad för mindre
lastbilar och sträcker sig till takfot.
Fyra sidohängda dubbelportar i källarplan.
300×242 cm.  Panelklädda och försedda med
svart sparkplåt. Penselstrukna gröna

Yttertak Flackt papptäckt sadeltak. Skärmtak ovan entré
av gjuten betong, plåttäckt

Skorsten Skorsten placerad på den högre
byggnadskroppens södra gavel, delvis införlivad
i fasad, murad från pannrum i gult tegel.
Plåtklädd ventilationsskorsten på den högre
byggnadskroppens tak samt på den lägre
garagedelens tak

Avvattning Invändigt system. Fotränna och två stuprör på
skärmtak ovan entré. Fabrikslackerade vita

Ventilation Till- och frånluft

Uppvärmning Fjärrvärme. Vattenburet system med i huvudsak
sektionsradiatorer placerade under fönster

Exteriör, utvändiga förändringar och renoveringar

Fasadritningen från 1951 skiljer sig på flera punkter från planritningen daterad samma år. Några äldre
fotografier av byggnaden har inte hittats vid arkivgenomgången. På grund av de tvetydiga ritningarna
och bristen på fotografier är det inte möjligt att avgöra exakt hur byggnaden ursprungligen såg ut.
Vidare försvårar avsaknaden av ändringsritningar en exakt redogörelse av hur byggnaden har
förändrats exteriört.

B 653 utformades rektangulär till formen, med en byggnadskropp i två våningar mot norr och en
lägre byggnadskropp för garagedelen i söder. De två sadeltaken var flacka och täcktes med
asfaltspapp av typen Astralitpapp från tillverkare Bönnelyche & Thuröe Aktiebolag. Betongstommen
med utvändig isolering putsades enligt en arbetsbeskrivning i LKAB:s arkiv med Terrasit eller likvärdig
ädelputs. Kulörer är inte angivna i beskrivningen och då inga fotografier från tillkomsttiden finns att
tillgå är det inte möjligt avgöra ursprunglig färgsättning. Klinker ska prytt delar av fasaden.
Klinkerytorna är inte utritade på fasadritningarna från 1951 men troligtvis var de placerade i
anslutning till huvudentrén.

Huvudentrén förlades till den norra gavelns mitt och försågs enligt arbetsbeskrivningen med en
ekfanerad och delvis glasad furudörr omgiven av sidoljus. Enligt planritningen ska dörren varit en
enkeldörr flankerad av två pardörrar. Fasadritningen visar endast den mittcentrerade pardörren.
Sannolikt kom förslaget med de tre entrédörrarna att utföras eftersom det stora gjutna betongtaket
som skyddar entrén idag med största sannolikhet är ursprungligt. Takets proportioner
överensstämmer bättre med tre dörrar.
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Fasad mot norr, 1951. Det lilla skärmtaket ovan entrén kom sannolikt aldrig på plats. Det vältilltagna och idag
befintliga taket ger skäl till att tro att det ursprungligen satt tre dörrar i den norra fasaden. De röda streckade
linjerna visar ungefärligt hur planritningen från 1951 antyder att norra gaveln utformades.

I västra fasaden sattes enligt planritningen en port till en rörverkstad i den högre byggnadskroppen
och sex garageportar samt en entrédörr i den lägre garagedelen. Att dörren till rörverkstaden kom på
plats går att säga med säkerhet tack vare spår i fasaden. Dörren är idag igensatt. Garagedelens östra
fasad försågs med sex portar och en entrédörr som nåddes via en gjuten förstukvist med trappa.
Enligt fasadritningen från 1951 ska även en större port monterats i den högre byggnadskroppens
östra fasad. Enligt planritningen kom porten inte på plats.

Garageportarna var utförda i trä och sidohängda i karmar av järn. Fönstren var enligt fasadritningen
av tvåluftstyp med inåtgående, kopplade bågar med maskindraget glas. Vid södra fasaden schaktades
det ur för en garagenedfart till källarplanet. Enligt en planritning fanns det ursprungligen tre
garageportar i källarvåningen.

Fasad mot väster, 1951. Fasadritningen skiljer sig från planritningen. Ett fönster i varje våning saknas mot
byggnadens nordvästra hörn. Garageporten längst till vänster har på planritningen ersatts av ett fönster medan
det fjärde fönstret från vänster ersatts av en port till en rörverkstad.

Fasad mot öster, 1951. Den högre porten saknas på planritningen.
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Fasad mot söder, 1951. Källarvåningen med garageportar saknas men är sannolikt ursprunglig. De
mindre horisontellt placerade fönstren ersattes vid uppförandet enligt planritningen med
tvåluftsfönster lika övriga och placerades mot mitten av fasaden.

Med plan- och fasadritningen från 1951 samt arbetsbeskrivningen som utgångspunkt går det att
konstatera att ett flertal ändringar och renoveringar har genomförts sedan uppförandet. En
garageport har satts igen på den västra fasaden. Den västra fasadens södra entrédörr har satts igen.
Porten till rörverkstaden har satts igen och ersatts av ett fönster. I bottenvåningen i den högre
byggnadskroppen sitter idag treluftsfönster. Det är möjligt att de kom på plats redan under
uppförandet. Fönsterbågarna har bytts ut till moderna bågar med isolerglas och fabrikslackerade
plåtprofiler. På den östra fasaden finns idag inga spår av garageportar.

Norra fasadens eventuella tre entrédörrar är idag reducerade till en mittcentrerad. Det ursprungliga
ekfanerade dörrpartiet har ersatts av en dörr och sidoljus i aluminium. Fasaden putsades sannolikt
om på 80- eller 90-talet med sprutmetod. Eventuella dekorativa klinkerytor togs förmodligen bort i
samband med omputsningen. De sidohängda garageportarna i västra fasaden har ersatts av
takskjutportar i färgat kompositmaterial. Dagens B 653 är starkt präglat av material som brukar
marknadsföras som underhållsfria.

Fasad mot väster, juni 2017. Röd, streckad linje: Från väster: Port till tidigare rörverkstad har satts igen och
ersatts av ett fönster. En garageport har satts igen. Höger om garageportarna har en dörr satts igen. Gult: 1980-
90-tal. Fönsterbågar med isolerglas och plåtprofiler. Takskjutportar i kompositmaterial.

Fasad mot öster, juni 2017. Röd, streckad linje: Enligt de ursprungliga ritningarna ska sex garageportar
monterats i den östra fasaden. Enligt planritningen ska en dörr funnits till höger om garageportarna. Att dörren
kom på plats kan konstateras genom en kvarvarande dörröppning i garagedelens fikarum. Vid något tillfälle har
den satts igen utvändigt. Gult: 1980- 90-tal. Rosafärgad sprutputs.
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Fasad mot norr, juni 2017. Röd, streckad linje: Fönstersättningen i den övre våningen skiljer sig från den
ursprungliga fasadritningen. De två fönstren i mitten har placerats tätt ihop istället för brett isär. Sannolikt är
fönstersättningen ursprunglig då den övre trapphallen är oförändrad sedan uppförandet och placeringen av
fönstren brett isär skulle inneburit att de hamnade där de ursprungliga toaletterna är belägna.

Fasad mot söder med garagenedfart, juni 2017. Röd, streckad linje: Fönstersättning enligt fasadritning. Enligt
planritningen är nuvarande fönstersättning ursprunglig. Enligt en planritning för ventilation i källarplan tillkom
den högra porten efter år 1972 medan de övriga tycks ha tillkommit vid uppförandet.
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Den högre byggnadskroppens gavelröste med skorsten mot sydväst, juni 2017. Den tegelmurade skorstenen är
sannolikt ursprunglig. Skorstenen saknas på fasadritningen men är synlig i planritningen.

Takskjutportar i kompositmaterial i fasaden mot nordväst, juni 2017. Till vänster delvis glasad entrédörr i
aluminium.
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Sidohängd port i trä med
sparkplåt till källargaraget.

Entré i norra fasaden. Dörrparti
i aluminium har ersatt
ursprungligt parti i trä.
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Interiör, invändiga förändringar och renoveringar

Bottenvåning kontor- och verkstadsdel

B 653 utformades enligt planritningen från 1951, signerad K. Sjödén, med två separata lokaler, en
garagedel i söder och en kontor- och verkstadsdel i byggnadskroppen med två våningar i norr. I den
högre byggnadskroppen inreddes en vältilltagen rörverkstad i bottenvåningen mot väster.
Rörverkstaden utrustades med en ässja och ett förråd. I verkstadens norra ände fanns två kontor och
en entré med vindfång. Större föremål togs troligtvis in genom porten i den västra fasaden.

I mitten av byggnaden fanns en entréhall med trappa till övervåningen. Entréhallens och trappans
väggar kläddes med gula, glaserade klinker. Golv, sockel och plan- och sättsteg försågs med
renfärgad, beige klinker. I trappan monterades ett smidesräcke med ståndare av rundjärn och
överliggare av plattjärn. Söder om trappan fanns två toaletter, ett förråd och ett fläktrum.

Till byggnadens östra del fanns ytterligare en entré med vindfång. De båda vindfången var förbundna
genom entréhallen. I byggnadens nordöstra hörn fanns två kontor identiska med de i det nordvästra
hörnet intill rörverkstaden. Kontoren mot söder var mindre och tycks ha haft delvis glasade väggar. I
den sydöstra delen fanns ett stort öppet utrymme. Troligtvis användes rummet som matsal.

Kontor- och verkstadsdel. Detalj ur planritning för bottenvåningen, 1951.
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Klinker i trappan.

Bottenvåningen i kontor- och verkstadsdelen har sedan uppförandet ombyggts kraftigt. Endast
entréhallen har bevarats i originalutförande. Den första mer genomgripande ombyggnationen
genomfördes under mitten av 80-talet. Senare planritningar är inte daterade men troligtvis gjordes
övriga ombyggnationer under det sena 1980-talet eller tidigt 90-talet, förmodligen i samband med att
LKAB Fastigheter, tidigare FAB, drog ner på personal och flyttade till nya lokaler på
Silfwerbrandsgatan. När FAB började köpa in tjänster blev rörverkstaden överflödig och byggdes om
till förråd och kontor till uthyrning. Förrådet byggdes senare om till ytterligare två kontor och i
samband med det sattes porten i den västra fasaden igen. Under de senaste tjugo åren har ett antal
företag och organisationer huserat i lokalerna, bland andra LKAB Fritid och föreningen Kirunas rötter.

Av de tre förmodade ytterdörrarna i den norra fasaden togs de två yttre bort. Enligt ritningarna fanns
planer på att ersätta dem med fönster men det genomfördes aldrig. Det mindre kontoret i den östra
delen av bottenvåningen togs bort och kvar blev en mindre förhall till det kvarvarande kontoret i
nordväst som i sin tur omvandlades till kök. I matsalen byggdes en upphöjd plattform mot den västra
ytterväggen. Plattformen omgärdades av ett järnräcke.

Ändringar som genomförts efter senaste planritningens tillkomst innefattar en ombyggnation av
rummen i våningsplanets mitt. En av två toaletter söder om huvudtrappan har byggts om till badrum
utrustat med duschhörna. Det tidigare fläktrummet och förrådet har byggts om till ett duschrum i
öster, ett omklädningsrum med duschar i väster samt en bastu, en toalett och en städskrubb. I det
större sydöstra rummet har ytterligare en toalett tillkommit. Bottenvåningen präglas idag av praktiska
material, typiska för 80- och 90-talen: fabrikslackerade snickerier, glasfiberväv och våtrumstapet på
väggar och plastmattor på golven.

Bottenvåningen hyrs idag av ett riv- och saneringsföretag involverade i stadsflytten. Företaget
använder lokalerna som platskontor och manskapshus.
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Övervåning kontor- och verkstadsdel

Hur den övre våningen användes är osäkert då ursprunglig planritning inte har hittats i arkiven. Att
två identiska toaletter inreddes på vardera sidan om den övre trapphallen går att konstatera på grund
av att dessa finns kvar än. Med tanke på befintliga betongväggar bör planlösningen inte skilt sig
nämnvärt från dagens. Rum placerades i fil mot den östra och västra ytterväggen och längst med
rummen löpte en korridor från norr till söder. I våningsplanets mitt, söder om trappan finns idag ett
tvagningsrum med kaklade duschar som sannolikt är ursprungliga. Rummen i sydväst och sydöst
användes som omklädningsrum.

Arbetsbeskrivningen och enstaka bevarade detaljer vittnar om en medveten utformning med relativt
påkostade material. Furudörrar försågs med teakfaner och i fönsternischer sattes fönsterbänkar av

Planritning för
bottenvåningen, 1984.
Rörverkstaden har byggts
om till förråd och kontor.

En senare, odaterad
planritning för
bottenvåningen. Ytterligare
två kontor har tillkommit i
den tidigare verkstadsdelen.
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finslipad Gusta kalksten. I omklädningsrummen lades ljusgrå och mörkgrå klinker i ett schackrutigt
mönster. Toaletterna och duschrum helkaklades med vita glaserade klinker. I trapphallen ska en 270
cm hög och 360 cm bred målning av Kirunakonstnären Alvar Jansson ha hängt. Målningen föreställde
en ripjägare och flyttades senare till Stadshuset.

Övervåningen anpassades i slutet av 80- eller början av 90-talet för att inhysa en trafikskola.
Omklädningsrummen byggdes om till lektionssalar. Plastmattor lades över klinkergolven och
glasfiberväv sattes på väggarna. Det nordöstra rummet inreddes till personalrum och ett trinettkök
byggdes mot den västra väggen. I en del av det tidigare omklädningsrummet skapades ett rum för en
elcentral. Tvagningsrummet skulle enligt en planritning byggas om till utbildningslokal men
ombyggnationen kom aldrig att genomföras. Sedan ombyggnationen har endast mindre förändringar
gjorts på övervåningen. En större öppning har tagits upp mellan det tidigare omklädningsrummet i
sydost och det angränsande kontoret.

Planritning för övervåning
daterade 1988. Planritningen
bör överensstämma ungefärligt
med den ursprungliga
planlösningen.

Schackrutigt klinkergolv
lades i omklädningsrum.
Idag täcker en
korkimiterande
plastmatta klinkern.
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Odaterad ritning för övre plan.

Garage bottenvåning

Den lägre byggnadskroppen inreddes till garage. Kontor- och verkstadsdelen tycks ha varit helt
avskild från garagedelen. Entré till garage fanns på både västra och östra fasaden medan någon dörr
mellan de olika delarna inte är synlig på den ursprungliga planritningen. I garagets norra del fanns en
smörjhall mot väster och mot öster fanns ett kontor och ett verktygsförråd samt en trappa till
källarvåningen. I garagedelens södra ände fanns garage för både personbilar och lastbilar.

Plan för garage i bottenvåningen. Detalj ur planritning för bottenvåningen, 1951.
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Sedan uppförandet har en rad förändringar genomförts i garaget. Dörren mellan personbilsgaraget
och lastbilsgaraget har satts igen. En innervägg har tillkommit i smörjhallens östra del. Ett fikarum
och ett rum för däckförvaring har tillkommit mot östra ytterväggen i norr. Ytterligare en toalett har
tillkommit i anslutning till den ursprungliga. Öppningen mellan smörjhallen och personbilsgaraget har
flyttats längre väster ut. Garaget används idag av LKAB fastigheter.

Källarplan

När det gäller den ursprungliga utformningen av källarplanet påverkades den av civilförsvarschefen i
Kiruna. Denne uttryckte i ett brev till LKAB i oktober 1951 en önskan om inrättande av ett skyddsrum
i byggnaden. Skyddsrummet skulle byggas för att rymma personalen i verkstaden samt boende i det
närliggande barackområdet. Bolaget hörsammade civilförsvarschefens önskan. I källarens nordvästra
del byggdes ett skyddsrum för femtio personer och ett skyddsrum anpassat för 95 personer. I den
nordöstra delen byggdes två förråd, varav ett var ett större elförråd. Söder om förråden ledde en
brant trappa ner till ett pannrum med kolförråd. Väster om pannrummet och en korridor som förband
källarens södra del med den norra fanns en mindre matsal och ett omklädningsrum utrustat med två
toalettbås. I källarens södra del låg garaget som ursprungligen hade endast tre garageportar.

Planritning för källaren. Ritningen är för otydlig för att något årtal ska kunna urskiljas men bör överensstämma
med ungefärlig ursprunglig planlösning.

I källaren har endast mindre förändringar gjorts. Det rum som tidigare var en matsal till höger om de
två skyddsrummen i nordväst har delats av och två förråd har skapats. I elförrådet i det nordöstra
hörnet har ett snickeri inretts. En garageport har tillkommit i öster. Källarplan nyttjas idag av LKAB
Fastigheter.
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Äldre och kulturhistoriskt värdefulla detaljer

Trapphallen och de två mindre toaletterna på övre plan ger en känsla av B 653:s ursprungliga interiöra
karaktär som till stor del präglades av klinkerförsedda ytor.

Ett fåtal ursprungliga dörrar med faner och förnicklade trycken finns kvar på övervåningen.
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De två skyddsrummen i källarplan påminner om kalla kriget och en tid då B 653:s brukare fortfarande levde
med andra världskriget i färskt minne.

P-platser

B 653 omges i söder och väster av stora asfalterade ytor där parkeringsmöjligheterna är många.
Parkering sker idag i huvudsak längst den västra fasaden samt på en yta intill gräsmattan i nordväst.

Inför rivning

B 653 representerar en tid i LKAB:s historia då de egna anställda tillfullo skötte drift och underhåll av
bolagets fastigheter. Byggnadens volym vittnar om de många anställda på fastighetsavdelningen vid
1900-talets mitt. Interiört är byggnaden till stora delar kraftigt förändrad och få ursprungliga eller
kulturhistoriskt intressanta detaljer kvarstår. Ur ett antikvariskt perspektiv bedöms inga
byggnadsdetaljer vara värda att tillvarata.
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Rumskatalog

B 653, bottenplan. Augusti 2017

(Innerväggar har flyttats sedan senaste planritningen och ritningen är därför ungefärlig.)

RUM 1,
entréhall Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210400-
1210403

Golv Slipad betong,
klinker 15×15 cm,
mellanljus fog

Gulbeige Ursprungligt golv

Sockel Klinker lika golv i
ett skift

Vägg Betong, kakel
19×9 cm

Gult, glaserat Ursprunglig
väggbeklädnad

Tak Betong Rollat, vitt
Taklist Saknas
Dörr Ytterdörr i

aluminium, till
hälften glasad.
Branddörr till
skyddsrum i
källaren under
trapp

Penselstruken,
grå

Ersatte på 80- eller 90-
talet en ursprunglig
furudörr med ekfaner

Dörrfoder Saknas, kaklad
smyg

Fönster Saknas

19

16

5

1

2

3

12

13

7 68
.

9

10
.

11

1415

18 17

4
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Inredning Huvudtrappa till
övre plan: Väggar
lika entréhall,
plan- och sättsteg
belagda med
klinker lika golv.
Svart
smidesräcket i
med ståndare av
rundjärn och
överliggare och
handledare av
plattjärn

Ursprunglig trappa och
räcke

Övrigt Anslagstavla av
MDF i trappa. Två
ursprungliga
sektionsradiatorer
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RUM 2,
matsal

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder
1210404-
1210409,
1210418-
1210422

Golv Plastmatta Melerad,
gulbeige

Golvnivån i östra delen
av rummet är upphöjd
35 cm. Trappa med ett
steg mot norra väggen.
Mässingsskodda
trappnosar. Den
upphöjda delen
omgärdas av ett
svartmålat järnräcke.
Sluttande golv närmast
entréhall mot norra
väggen

Tröskel Ek, 12 cm Lackad
Sockel Matta uppvikt på

vägg 10 cm
Vägg Betong/skivmaterial,

glasfiberväv samt
strukturbehandling
på väggar närmast
entréhall

Rollat, brutet
vitt

Tak Betong Sprutbehandlat
vitt, grov
ytstruktur

Ventilationstrummor i
tak

Taklist Saknas
Dörr Dörr mot entréhall i

skivmaterial
Penselstruken,
grå

Dörrfoder Saknas
Fönster Fyra treluftfönster.

Moderna
inåtgående
fönsterbågar,
fönstersmyg med
sluttande
bottenstycke.
Fönsterbänkar med
furulameller

Övrigt Lysrörsarmaturer i
tak. Element under
fönster



538



539

RUM 3,
kök Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210410-
1210417

Golv Laminatparkett,
ek

Köket är lika östra
delen av rum 2 upphöjt
35 cm och nås via ett
trappsteg. Trappnosar
skodda med brun
gummilist

Sockel 5,5 cm Fabrikslackerad,
vit

Vägg Betong/skivvägg,
tapet

Melerad, ljust
gulbeige

Fönster upptaget i
västra väggen, 82×72
cm. Fabrikslackerat
foder, 5 cm brett

Tak Betong Rollat, vitt
Taklist Saknas mot två

väggar, skugglist
mot övriga väggar

Penselstruken,
vit

Dörr Yttre dörr mot
rum 2, modern
lamelldörr

Fabrikslackerad,
vit

I rummets sydvästra
hörn finns ett prång
med en dörr mot rum 2
och en dörr till köket.
Köksdörren är
avhängd. Ovan
köksdörren finns ett
högre överljus mot tak.

Dörrfoder Slätt, 5 cm Fabrikslackerat,
vitt

Fönster Två
tvåluftsfönster.
Inåtgående bågar
och fönsterbrädor
lika rum 2.

Fönsterfoder Trä, 5 cm Fabrikslackerat,
vitt

Inredning Kyl- och frysskåp,
spis med fyra
plattor samt
mindre ugn, liten
diskmaskin från
Electrolux, två
skift vitt kakel
15×15 cm,
köksinredning
med tre överskåp,
två underskåp
samt en låda,
handtag i bok

Fabrikslackerat,
vitt

Övrigt Ventilationsgaller i
västra väggen
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RUM 4,
kapprum/
omklädning

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder
1210451-
1210458

Golv Plastmatta Melerad,
gråbeige

Sockel Matta uppvikt på
vägg

Vägg Betong/skivvägg,
glasfiberväv

Rollad, ljuslila Planlösningen ändrad
sedan senaste
planritningen, västra
väggen har flyttats in
mot rummet och
snedställts mot norr

Tak Betong Rollat, vitt Takhöjd: 300 cm
Taklist Skugglist mot

skivväggar
fabrikslackerad,
vit

Dörr Saknas
Fönster Treluftsfönster

lika rum 2.
Fabrikslackerat,
vitt

Inredning Perforerat
elementskydd i
MDF under
fönster längst
hela den östra
väggen. Hatthyllor
i stål.
Lysrörsarmatur i
tak
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RUM 5,
toalett Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210459-
1210461

Golv Plastmatta Melerad,
gulbeige

Sockel Matta uppvikt på
vägg

Vägg Skiva, glasfiberväv Rollad, ljuslila
Tak Skiva Rollad, vit
Taklist Skugglist, 4 cm Fabrikslackerad,

vit
Dörr Skivmaterial Fabrikslackerad,

vit
Dörrfoder Trä, 5 cm Fabrikslackerat,

vitt
Fönster Saknas
Inredning Vitt

sanitetsporslin,
spegel, hållare i
plåt för
pappershanddukar
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RUM 6,
duschrum Material/utförande Målat/färg Kommentarer/beskrivning Bilder

1210462-
1210463

Golv Våtrumsmatta Melerad, grå
Sockel Matta uppvikt på

vägg
Vägg Skiva/betong,

våtrumstapet/
glasfiberväv

Flammigt
rosabeige,
glasfiberväv
rollad ljuslila

Våtrumstapet 210 cm,
resterande väggyta mot
tak glasfiberväv. Östra
väggen är mot norr
snedställd ut mot rum 5

Tak Betong Rollat, vitt
Taklist Skugglist Fabrikslackerad,

vit
Fönster Saknas
Dörr Skivmaterial, slät Fabrikslackerad,

vit
Dörrfoder Trä, 5 cm Fabrikslackerat,

vit
Inredning Två duschar

separerade
genom en
skiljevägg i frostat
glas, en
golvbrunn
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RUM 7,
bastu Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210443-
1210445

Golv Plastmatta Melerad,
gulbeige

Sockel Matta uppvikt på
vägg

Vägg Gran, spontad
panel

Tak Lika vägg
Taklist Saknas
Dörr Panelbeklädd dörr

i västra väggen
samt en dörr i
södra väggen mot
rum 6

Inredning Två lavar,
aggregat,
belysning under
övre bänk
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RUM 8,
toalett Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210438-
1210441

Golv Plastmatta Melerad,
gulbeige

Tröskel Ek, 10 cm
Sockel Matta uppvikt på

vägg
Vägg Skiva, glasfiberväv Rollad, ljuslila
Tak Skiva Rollad, vit
Taklist Skugglist, 4 cm Fabrikslackerad,

vit
Dörr Slät, skivmaterial Fabrikslackerad,

vit
Dörrfoder Trä, 5 cm Fabrikslackerat,

vitt
Inredning Vitt sanitetsporslin,

toalett och handfat
Övrigt Hållare i plåt för

pappershanddukar,
hållare i svart plast
för toalettpapper
och tvål
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RUM 9,
städskrubb Material/ utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210424-
1210426

Golv Plastmatta
Tröskel Ek, 10 cm
Sockel Matta uppvikt på

vägg
Vägg Skiva,

våtrumstapet
Melerad,
gulbeige

Glasfiberväv närmast
tak, rollad gulbeige

Tak Skiva Rollad, vit
Taklist Skugglist, 4 cm Fabrikslackerad,

vit
Dörr Slät, skivmaterial Fabrikslackerad,

vit
Dörrfoder 5 cm Fabrikslackerat,

vitt
Inredning Rostfri ho
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RUM 10,
hall Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 1210423
Golv Plastmatta Melerad.

gulbeige
Tröskel Mässingslist
Sockel Furu, 5 cm Obehandlad
Vägg Skiva,

glasfiberväv
Rollad, vit

Tak Betong Rollat, vitt
Taklist Saknas
Dörrar Släta, skivmaterial Fabrikslackerade,

vita
Dörrfoder 5 cm Penselstrukna,

vita
Övrigt Lysrörs armaturer

i tak
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RUM 11,
badrum Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210428-
1210431

Golv Våtrumsmatta Melerad,
beigebrun

Sockel Matta uppvikt på
vägg

Vägg Skiva,
våtrumstapet

Vit botten med
flammigt lilarosa
mönster

Glasfiberväv närmast tak,
målad med blank, vit
våtrumsfärg

Tak Skiva Rollad vit, blank
våtrumsfärg

Taklist Skugglist, 4 cm Fabrikslackerad,
vit

Dörr Lika rum 10
Dörrfoder Lika rum 10
Inredning Toalett, handfat,

duschhörna med
takhängd
draperiskena,
spegel, hållare för
pappershanddukar



550

RUM 12,
omklädningsrum Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210435-
1210437,
1210442

Golv Våtrumsmatta Melerad, grå
Tröskel Ek, 10 cm
Sockel Matta uppvikt på

vägg
Vägg Skiva/betong,

glasfiberväv,
våtrumstapet i
duschhörna

Rollad, ljuslila

vit botten med
flammigt rosalila
mönster

Tak Betong Rollat, vitt
Taklist Skugglist, 4 cm Fabrikslackerad,

vit
Dörr Lika rum 11
Inredning Omklädningsskåp

med sittbänk, två
duschar
separerade av
glasvägg med
frostat glas

Övrigt Lysrörsarmaturer i
tak
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RUM 13,
förråd Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210656
Golv Betong, slipad Rollad, ljust grå
Tröskel Ek, 12 cm
Sockel Saknas, golvfärg

uppmålad 10 cm
på vägg

Vägg Betong Rollad, vit
Tak Betong Rollad, vitt
Taklist Saknas
Dörr Slät, skivmaterial Fabrikslackerad,

vit
Mässingsfärgat trycke

Dörrfoder 5 cm Fabrikslackerat,
vitt

Övrigt Elskåp, branddörr
till fläktrum
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RUM 14,
kontor Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210649-
1210654

Golv Plastmatta Rutmönster,
rosabeige

Tröskel Ek, 10 cm
Sockel Rak, 5 cm Penselstruken,

vit
Vägg Betong/skiva Sprutad

strukturputs, vit
med kristallinslag
och inblandning
av bruna korta
strån

Tak Betong Rollat, vitt
Taklist Saknas
Dörr Slät, skivmaterial Fabrikslackerad,

vit
Dörrfoder Trä, 5 cm Fabrikslackerade,

vita
Fönster Treluftsfönster

med inåtgående
bågar. Slät
fönsterbänk med
konsolkonstruktion

Fabrikslackerade,
vita

Fönsterfoder 5 cm Penselstrukna,
vita

Övrigt Radiator under
fönster



553



554

RUM 15,
kontor Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210644-
1210647

Golv Lika rum 14
Tröskel
Sockel
Vägg
Tak
Taklist
Fönster
Dörr
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RUM 16,
kontor Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210636-
1210641

Golv Plastmatta Melerad,
gulbeige

Upphöjt golv, trappa
med ett steg vid entré,
trappnosar skodda med
bruna gummilister

Sockel Furu, 5 cm Obehandlad
Vägg Betong/skiva Rollat ljusrosa,

svampmålning i
ljust lila

Tak Betong Rollat, vitt
Taklist Skugglist, 4 cm
Dörr Slät dörr med

glasruta,
glasningslist i ek

Penselstruken,
ljusgrå

Ståltrycke med låskista

Dörrfoder Furu, 5 cm Brunbetsat
Fönster Lika rum 14
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RUM 17,
kontor Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210632-
1210635

Golv Plastmatta Melerad,
beigegul

Sockel Furu, 5 cm Obehandlad
Vägg Betong/skiva,

tapet
Melerad,
ljusrosa

Tak Betong Rollat, vitt
Taklist Skugglist, 4 cm Penselstruken,

vit
Dörr Lika rum 16
Dörrfoder Furu, 5 cm Brunbetsat
Fönster Trelufts fönster

lika rum 16
Övrigt Radiator under

fönster
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RUM 18,
konferensrum Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210622-
1210629

Golv Plastmatta Melerad,
Beigegul

Förhöjd golvnivå med
trappa lika rum 16 och
17

Sockel Furu, 5 cm Obehandlad
Vägg Betong/skiva,

tapet
Melerad och
diskret
tvärrandig, vit
botten, rosa
mönster

Tak Betong Rollat, vitt
Taklist Skugglist, 4 cm
Dörr Lika rum 17
Dörrfoder Lika rum 17
Fönster Två

tvåluftsfönster
och ett
treluftsfönster lika
övriga.
Fönsterbrädor av
lameller i ek

Övrigt Frånluftventil i
vägg mot tak.
Whiteboardtavla
och projektorduk.
Ledstång vid
trappa i
brunlackat järn
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RUM 19,
hall Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210630-
1210631,
1210618-
1210621,
1210643

Golv Plastmatta Melerad, ljust
beigegul

Sockel Furu, 5 cm Obehandlad
Vägg Betong/skiva,

glasfiberväv
Rollad, bruten
vit

Tak Betong Rollat, vitt
Taklist Saknas
Dörr Slät, skivmaterial,

sparkplåt i rostfritt
Penselstruken,
vit

Dörrfoder Gerat, 5 cm Penselstruket,
vitt

Fönster Saknas
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B 653, övre plan. Augusti 2017

RUM 1,
övre trapphall Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 1210479-

1210480
Golv Plastmatta Melerad,

mörkbrun
Sockel Matta uppvikt på

vägg, 1 cm
skurlist ovan
matta

Penselstruken,
vit

Vägg Betong/skiva,
juteväv

Rollad, vit

Tak Betong Rollat, vitt
Taklist Saknas
Fönster Två tvåluftfönster

i norra väggen.
Smyg 7 cm djup

Fabrikslackerat,
vitt

Fönsterbänk med grå
kalkstensskiva,
14,5×150 cm

Fönsterfoder Saknas
Övrigt Två vägghängda

element under
fönster

1.

2

2

3. 4. 5. 6.

7. 8.

10. 9.

11.

12. 13. 14.



564



565

RUM 2,
två identiska
toaletter

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 8622-
8626

Golv Klinker, 15×15 cm Grå Ursprunglig golv- och
väggbeklädnad

Tröskel Ek, 14 cm
Sockel Klinker lika golv

med hålkälsprofil
Vägg Betong/skiva,

kakel 20×9 cm
Ljust beigerosa

Tak Betong Rollat, vitt
Taklist Saknas
Dörr Slät, teakfaner.

62×200 cm.
Förnicklat trycke.
Sparkplåt i
rostfritt stål

Lackad Ursprunglig dörr

Dörrfoder 4 cm Penselstruket,
vitt

Ursprungligt

Inredning Toalett,
ursprungligt litet
handfat med
separat kran för
varm- och
kallvatten, spegel,
väggarmatur,
hållare förr
pappershanddukar
och tvål
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RUM 3,
fikarum med
trinettkök

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder
1210487-
1210494

Golv Plastmatta Melerad, gulbeige
Tröskel Ek, 15 cm
Sockel 5,5 cm Fabrikslackerad,

vit
Vägg Betong/skiva,

tapet
Rosa botten med
blommönster

Tak Betong Rollat, vitt
Taklist Saknas
Fönster Två tvåluftfönster

lika övriga
Fabrikslackerade,
vita

Dörr Slät, skivmaterial,
teakfaner

Lackad Ursprunglig

Dörrfoder Gerat, 5 cm Penselstruket,
vitt

Ursprungligt

Inredning Kyl- och frysskåp,
trinettkök med
över- och
underskåp, rostfri
diskbänk med två
hoar 59×120 cm.
laminatskiva på
vägg mellan bänk
och överskåp med
kakelimitation,
ramas in av 1 cm
furulist

Fabrikslackerat
vitt

Övrigt Sektionsradiatorer
under fönster
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RUM 4,
kontor Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210497-
1210504

Golv Plastmatta Melerad, grön
Tröskel Ek, 9 cm
Sockel Matta uppvikt på

betong
Vägg Betong/skiva,

väggbeklädnad i
form av ca 1 cm
djupa skivor med
fasad skarv, 59 cm
breda. Randig
struktur

Rollad, rosa Skivor avslutas ca 15
cm från tak

Tak Betong Rollat, vitt
Taklist Saknas
Fönster Ett tvåluftsfönster

lika övriga
Fönsterfoder 4,2 cm Fabrikslackerat,

vitt
Dörr Furu, ekfaner
Dörrfoder 4 cm Penselstruket,

vitt
Övrigt Ventilationskanaler

i tak,
sektionsradiator,
lysrörsarmatur
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RUM 5,
kontor Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210506-
1210511

Golv Plastmatta Melerad,
beigerosa

Tröskel Ek, 9 cm
Sockel 5,5 cm Penselstrukna,

vita
Vägg Betong/skiva,

glasfiberväv
Rollad, ljuslila

Tak Betong Rollat, vitt
Taklist Saknas mot

betongväggar,
skugglist 4 cm
mot skivväggar

Fabrikslackerad,
vit

Fönster Tvåtvåluft lika
övriga.
Fönsterbräda med
lameller

Fabrikslackerad,
vit

Dörr Lika rum 4
Dörrfoder 5 cm, gerat Penselstruket,

vitt
Övrigt Öppning mot rum

6, 110×210 cm.
Ursprunglig klinker
synlig på golv där
matta saknas i
dörröppningen.
Schackrutigt mönster
med mörk grå och
ljusgrå 15×15 cm
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RUM 6,
kontor Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210512-
1210516

Golv Plastmatta Korkimitation
Tröskel Saknas
Sockel 5,5 cm Fabrikslackerad,

vit
Vägg Skiva/betong,

glasfiberväv
Rollat, ljuslila

Tak Betong Rollat, vit
Taklist Lika rum 5
Fönster Lika rum 5
Dörr Skivmaterial, slät Fabrikslackerad,

vit
Dörrfoder 5 cm Fabrikslackerad,

vit
Övrigt Krysshamrad

klinker bakom
sockel på norra
väggen. Grå,
15×15 cm
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RUM 7,
passage Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210530
Golv Delvis lika rum 6,

mot norr lika övre
trapphall

Tröskel Stållist
Sockel 5 cm Fabrikslackerad,

vit
Vägg Skiva,

glasfiberväv
Rollad, vit

Tak Betong Rollad, vit
Taklist Saknas
Fönster Saknas
Dörr Saknas i dörrkarm

mot trapphall
Dörrfoder 4 cm Penselstruket,

vitt
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RUM 8
elcentral Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder 8615-

8616
Golv Klinker, ljus- och

mörkgrått i
schackmönster

Sannolikt ursprungligt

Tröskel Ek, 12 cm
Sockel Furu, 5,5 cm Obehandlad
Vägg Skiva/betong,

delvis ospacklad
gipsskiva, del av
västra och södra
väggen kaklad,
turkost 9×19 cm

Västra väggen
rollad orange,
övrig yta
obehandlad

Tak Skiva Rollad, citrongul
Taklist Saknas
Fönster
Dörr Furu, slät Penselstruken,

vit
Dörrfoder 5 cm Obehandlat mot

rum,
penselstruket
vitt mot pasage

Inredning Elcentral mot
södra väggen
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RUM 9,
omklädningsrum Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

8619-8621
Golv Klinker, 15×15 cm Grå
Tröskel Stållist
Sockel Ett skift klinker lika

golv
Vägg Betong/skiva. Kakel

9×19 cm.
Obehandlad skiva
norra väggen, ett
parti rollat
pastellblått

Ljusbeige

Tak Betong Rollat,
pastellblått

Taklist Saknas
Fönster Saknas
Dörr Slät, furu Penselstruken,

orange
Inredning Ventilationstrummor

i rummets södra
del. Helkaklat
duschrum i sydväst.
Våtrumsmatta i
dusch. Platsbyggd
arbetsbänk mot
östra väggen
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RUM 10,
skrubb med
toalett

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder
1210523-
1210527

Golv Lika rum 9
Tröskel Ek, 10 cm
Sockel Ett skift kakel lika

vägg satt vertikalt
Vägg Betong/skiva,

västra och norra
väggen kaklade
lika rum 9

Skivvä mot
öster rollad
pastellblå, mot
söder
obehandlad

Tak Betong Rollat,
pastellblått

Taklist Trekantslist mot
skivväggar

Lika tak

Fönster Saknas
Dörr Dörr till rum samt

dörr till tidigare
toalett i furu med
teakfaner

Förnicklade trycken.
Ursprungliga

Dörrfoder Saknas
Inredning Tidigare toalett,

där WC-stol tagits
bort, rummet
kaklat lika övrig
yta. Platsbyggd
bänk mot östra
väggen
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RUM 11,
passage Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210555
Golv Plastmatta Korkimitation
Tröskel Mässingslist
Sockel 5,5 cm Fabrikslackerad,

vit
Ett skift kakel bakom
sockel på västra
väggen, vitt 15×15 cm

Vägg Betong/skiva
Tak Betong Rollat, vitt
Taklist Saknas
Fönster Saknas
Dörr Slät, skivmaterial.

83×203 cm
Fabrikslackerad,
vit

Dörrfoder 6,8 cm Fabrikslackerat,
vitt
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RUM 12,
kontor Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210557-
1210564

Golv Plastmatta Korkimitation
Tröskel Saknas
Sockel 5,5 cm Fabrikslackerad,

vit
Vitt kakel i ett skift på
norra väggen bakom
sockel

Vägg Betong/skiva,
glasfiberväv

Rollad, vit

Tak Betong/akustikplattor Vitt
Taklist Saknas
Fönster Två tvåluftsfönster

lika övriga
Dörr Slät skivmaterial Fabrikslackerad,

vit
Dörrfoder 5 cm Fabrikslackerat,

vit
Övrigt Dörr 70 cm från golv

i södra väggen, mot
fläktrum och tak.
Sektionsradiatorer
under fönster.
Lysrörsarmaturer i
tak
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RUM 13,
kontor Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210546-
1210554

Golv Plastmatta Melerad, beige
Tröskel Saknas
Sockel 5,5 cm Fabrikslackerad,

vit
Vägg Betong,

glasfiberväv
Rollad, vit

Tak Betong Rollat, vitt
Taklist Skugglist, 4 cm

två väggar
Fönster Två

tvåluftsfönster lika
övriga

Dörr Furu, teakfaner,
glasruta,
förnicklat trycke

Lackad Ursprunglig

Dörrfoder 5 cm Penselstruket,
vitt
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RUM 14,
kontor Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210538-
1210544

Golv Plastmatta Melerad,
gulbeige

Tröskel Ek, 17 cm
Sockel 5,5 cm Fabrikslackerad,

vit
Vägg Betong/skiva,

glasfiberväv
Rollad, vit

Tak Betong Rollat, vitt
Taklist Skugglist två

väggar, 4 cm
Fabrikslackerad,
vit

Fönster Tre tvåluft lika
övriga

Fönsterbänkar i
kalksten lika övre
trapphall

Dörr Furu, ekfaner
Dörrfoder 5 cm Penselstruket,

vitt
Övrigt Radiatorer under

fönster
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B 653, garagedel, bottenplan. Augusti 2017

I garagedelens nordvästra del finns plats för ca fyra bilar. I rummets östra del finns ett loft.

Däck-
upplag

Fika-
rum

WC

Garage Garage med
fordonslyft

Förråd

wc

Garage
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Mittengaraget är utrustad med en lastbilsport. Taket är skivklätt.

I mittengaraget finns en fordonslyft. Mot den östra ytterväggen finns ett mindre rum som
används som däckupplag.
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Fikarum med brunmelerad plastmatta. Ursprunglig dörr med ekfaner mot förråd. Toalett med
ursprungligt kakel.

Förrådsrummet i nordöst har slätputsade väggar med målad, grå bröstning. I passagen mellan
rummet och garaget i nordväst finns en avspolningsyta, toalett och en nisch med hyllsystem.
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B 653, källarplan. Augusti 2017

(Planlösningen har ändrats något sedan senaste planritningen. Planen är därför ungefärlig.)

Garagedel med plats för ca 8 bilar. Källaren används av LKAB Fastigheter. I öster finns tre rum för förvaring.
Väggar och tak av betong är sprutmålat vita medan betonggolvet är obehandlat. Snickerierna har olika
utformningar och målningsbehandlingar. Källaren ger intrycket av att under senare år ha ändrats och
renoverats efter principen ”man tager vad man haver”.

Garage med plats
för ca 8 bilar

Snickerilokaler

Skyddsrum

Pannrum

Skyddsrum

Två
förråds-
rum

Om-
klädning
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Norr om garaget mot östra ytterväggen finns ett ursprungligt omklädningsrum med två toalettbås. Väggarna
är kaklade lika entréhallen på bottenplan. Golvets gråa klinker känns igen från övervåningens toaletter.

Norr om omklädningsrummet ligger två rum som används som förråd. Öster om förråden och
omklädningsrummet löper en korridor som förbinder rummen i norr med garagedelen i söder.
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Norr om korridoren finns ett större rum som används för förvaring.

Snickerilokal i nordöst.
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I nordvästra delen av källaren finns två större skyddsrum, ett rum som byggdes för att inhysa femtio personer
och ett rum anpassat för nittiofem personer. Väggar och tak är lika garagedelen målade vita medan golvet är
målat mörkgrönt. De tunga säkerhetsdörrarna är penselstrukna grå.

Öster om korridoren leder en trappa ner till pannrummet och det tidigare kolförrådet.
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Uppförande

Vid sekelskiftet 1900 var hästar en viktig del av bolagsverksamheten och gruvdriften i Kiruna.
Merparten av bolagets hästar användes för utfrakt av malm från de trånga stollarna i Kiirunavaara.
Bolaget höll sig också med kor. Gratis mjölk var en av tjänstemännens löneförmåner. B 655 föregicks
av två olika stall- och ladugårdsbyggnader. Redan under 1890-talet hade ett stall och en ladugård av
provisorisk karaktär uppförts på bolagsområdet. Byggnaderna ersattes år 1901 av en mer rejäl och
bättre utrustat stall- och ladugårdsbyggnad. Den nya anläggningen uppfördes söder om
tegelbläckhornen och nuvarande Bromsgatan och fick beteckningen B 56. Byggnaden var L-formad
och mot norr bildades en skyddad gårdsplan. I gårdsplanens norra ände uppfördes en arbetarbostad
för ladugårdsarbetar, B 56. Nordöst om anläggningen anlades Stallgatan som förband Hjalmar
Lundbohmsvägen med Bromsgatan.

Stall- och ladugårdsbyggnaden B 655 uppfördes enligt uppgifter i Bolagets äldre fastigheter En
dokumentation år 1920. Byggnadens ursprungliga beteckning var B 231. De äldsta bevarade
ritningarna antyder att byggnaden uppfördes i början av 1930-talet. B 655 uppfördes söder om den L-
formade äldre stall- och ladugårdsbyggnaden.

Hästkarlar med sina hästar utanför vad som kan vara bolagets äldsta stall, uppfört under 1890-
talet. Fotografiet är inte daterat men är sannolikt taget runt sekelskiftet 1900. Foto: Kiruna
kommuns bildarkiv.
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Förteckning ritningar

Typ År Beskrivning
Fasad- och sektionsritning,
tvärsektion och gavelfasad

1930 Ritning till ladugård för LKAB i
Kiruna. Daterad september
1930. Ritningen har vid ett
senare tillfälle justerats
skissartat. En högre dörr till
vindsplan har skissats på vad
som sannolikt är västra gaveln.
Ritningen har i efterhand
försetts med ritningsnummer
31 39 49

Planritning, vindsplan 1931 Ritning till ladugård för LKAB i
Kiruna. Ritning nr: 31 39 48
(Tillagt i efterhand)

Planritning, bottenplan 1931 Ritning till ladugård för LKAB i
Kiruna. Ritning nr: 31 39 47
(Tillagt i efterhand)

Fasadritning, fasad mot norr 1931 Ritning till ladugård för LKAB i
Kiruna. Ritning nr: 31 39 50
(Tillagt i efterhand)

(Planritning, bottenplan) 1933 Förslag till inredning av gamla
stallet till garage. Planritning
med beskrivande text. LKAB
Kiruna, mars 1933. Ritningen
avsåg sannolikt stallet som
uppfördes 1901, B 56

Detaljritning, stålkarmar vid
garageportar

1956 Ritning nr: 31 39 51

Planritning, bottenplan 1956 Ritning till ombyggnad.
Ritning nr: 31 39 51. Godkänd
av byggnadsnämnden augusti
1956

Fasadritning, fasad mot norr 1956 Ritning till ombyggnad. Ritning
nr: 31 39 52. Godkänd av
byggnadsnämnden augusti
1956

Fasadritning, fasad mot söder 1956 Ritning till ombyggnad. Ritning
nr: 31 39 53. Godkänd av
byggnadsnämnden augusti
1956

Fasadritning, fasad mot väster 1956 Ritning till ombyggnad.
Godkänd av byggnadsnämnden
augusti 1956
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Stomme, konstruktion och material

Mark Pinnmo på berg

Grund Gjuten betonggrund

Stomme Betonghålsten i bottenplan. Regelkonstruktion i
övre plan

Fasadbeklädnad Slätputs från sockel och ca 260 cm upp, målad
vit. Lockläktpanel i loftvåning, målad faluröd. På
södra fasaden har panelen dragits ner till sockel
på tre ställen där det tidigare funnits portar

Yttertrappor Saknas. Mindre gjuten förstukvist vid entré på
västra gaveln

Fönster Två låga horisontellt placerade tvåluftsfönster
och ett enluftsfönster på östra gaveln. Två
tvåluftsfönster på västra gaveln. Småspröjsade
fönsterbågar med sex rutor i varje. Glas saknas.
Samtliga fönster är från utsidan igensatta med
skivor målade likt panelen

Ytterdörrar En enkeldörr på västra gaveln, spårad furu.
Tidigare laserad eller täckmålad vit. Sju dubbla
garageportar i norra fasaden, varav en bredare
skivklädd. Övriga portar är utformade med
karosseripanel, sparkplåtar i rostfritt stål och
glasruta upptill, som utifrån täckts med skiva.
Fyra likadana portar i södra fasaden

Yttertak Flackt papptäckt sadeltak

Skorsten Saknas

Avvattning Hängrännor, två stuprör på varje långsida,
indragna en bit från knutar. Fabrikslackerat vitt

Ventilation Självdrag. System för spånsug

Uppvärmning Enstaka elelement kompletteras av byggfläktar
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Exteriör, utvändiga förändringar och renoveringar

Ursprungligt utförande

B 655 uppfördes i betonghålsten på en betonggrund i öst-västlig riktning. Betonghålstenen putsades
och avfärgades vit. I den norra fasaden fanns tre dubbelportar. Ovan portarna löpte ett fönsterband
med fem fönsterpartier med fyra småspröjsade fönster i varje. Den södra fasaden tycks ha utformats
med likadan fönstersättning men med endast två portar. Loftvåningen byggdes i trä med regel-
konstruktion som kläddes med lockläktpanel. Knutarna försågs med en enkel men dekorativ
pilasterliknande knutlåda som avslutades uppåt med en bred hålkälslist och plåtklädd konsol. På den
västra gaveln utgjordes entrén av en pardörr med spröjsat överljus. Dörren omgavs av småspröjsade
horisontellt placerade fönster lika övriga fasader. I gavelröstet fanns en större dubbelport. Ovan
porten fanns en hissanordning med block och talja för tunga lyft till höskullen och sädesupplaget i
loftvåningen. Enligt en ritning för gavelfasad daterad 1931 ska porten varit småspröjsad lika fönstren.
Sannolikt var detta inte portens ursprungliga utförande. Mycket glas i en port som användes för
införsel av tunga laster skulle varit olämpligt. Ritningen har skissats på i efterhand och förmodligen
ritades spröjsen in senare. På vardera sidan om porten fanns ett tvåluftsfönster. I det östra
gavelröstet tycks det ursprungligen enbart funnits fönster. Taket utformades relativt flackt och täcktes
med papp i horisontella våder. På taket hade två plåtklädda ventilationsskorstenar placerats brett isär.

Fasad mot norr, 1931.

Ritning för gavelfasad och sektion från 1931. Troligtvis gavel åt väster. Ritningen är inte helt tillförlitlig då den
har skissats på i efterhand. Den röda markeringen visar den skissade ändringen. Porten har dragits längre upp
mot nock och möjligtvis har även glas och spröjs ritats dit vid samma tillfälle.
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Odaterat fotografi föreställande B 655. Bilden är tagen innan ombyggnationen till garage på 1950-talet. Portarna
är mörka, kanske behandlade med tjära eller roslagsmahogny. Fönsterbågar är vita lika den putsade fasaden.
Port saknas i det östra gavelröstet. Foto: Kiruna kommuns bildarkiv.

Ombyggnad till garage

Ända in på 1950-talet levde det kor och hästar på bolagsområdet och i B 655. Mot mitten av
decenniet upphörde verksamheten. Mjölkproduktionen rationaliserades och hälsokraven skärptes.
Traditionella hästkrafter byttes mot mekaniska och stall- och ladugårdsbyggnaden byggdes om till
garage.

Enligt ritningar daterade 1956 sattes fem sidohängda garageportar in i varje långsida. Garageportarna
var klädda med karosseripanel. Nedtill sattes sparkplåtar i stål och upptill gav en glasruta ett
välbehövligt ljusinsläpp då tre fönsterpartier försvann från varje långsida i samband med
ombyggnationen. Portarna hängdes i stålkarmar. Två av de ursprungliga portarna med tillhörande
fönsterpartier ska enligt ritningarna ha behållits. I det västra gavelröstet ersatte en till stor del glasad
och småspröjsad pardörr den tidigare, sannolikt mer rejäla, lastporten till loftet. Den ersättande
porten var högre än den förra, som suttit i liv med fönstren.

Fasad mot söder, 1956.
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Fasad mot norr, 1956.

Gavelfasad mot väster, 1956.

Detaljritning för stålkarmar till de nya garageportarna, 1956.
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Snickeri och sentida förändringar

Vid något tillfälle gjordes ändringar i den norra och östra fasaden. I den norra fasaden ersattes de
ursprungliga portarna med en garageport lika övriga från 50-talet samt en bredare skivklädd port.
Ändringarna gjordes troligtvis medan garageverksamhet fortfarande bedrevs i byggnaden. I den östra
fasaden tillkom en port mellan fönstren i gavelröstet. När det skedde är inte möjligt att avgöra.
Porten kläddes med locklistpanel lika fasad.

I slutet av 1970-talet byggdes B 655 om till snickeri. Det var LKAB Fritid som ville erbjuda sina före
detta anställda en mötesplats för umgänge och givande fritidsaktivitet. Stall- och ladugårdsbyggnaden
kunde utan större ingrepp omvandlas till en för ändamålet passade lokal. Merparten av portarna blev
överflödiga och skivor sattes för glasrutorna. Portarna tätades med fogskum från insidan. På den
södra fasaden sattes de äldre portarna och tillhörande fönsterpartier samt den västra garageporten
igen. Istället för att putsa ytorna lika övrig fasad sattes lockläktpanel för de tidigare öppningarna.

Vid något tillfälle, troligtvis under 70-talet ersattes pardörren på den västra gaveln av en enkeldörr.
De omgivande fönstren plockades ut och öppningarna sattes igen och putsades över.

Genomförda renoveringar innefattar omläggning av papptaket samt byte av avvattningssystem.
Avvattningssystemet är relativt nytillkommet, troligtvis 1990- eller 2000-tal. Skivor täcker idag alla
fönster samt den glasade porten i det västra gavelröstet.

De två skorstenarna har nedmonterats. Skorstenarna är utritade på ritningarna från 1956. Troligtvis
togs de bort under snickeritiden, kanske i samband med att taket lades om.

Södra fasaden, juni 2017. Grönt: Ursprungligt 1920- alternativt 1930-tal. De pilasterliknande knutarna.
Sannolikt ursprunglig panel. Gult: 1950-tal. Garageportar. Rött: 1960-tal och framåt. Den vänstra
garageporten från 50-talet har satts igen. De ursprungliga portarna och fönsterband har satts igen. Blått:
1980- 2000-tal. Papptaket har lagts om. Avvattningssystemet har bytts ut. Ursprungliga skorstenar har
nedmonterats.

Norra fasaden, juni 2017. Gult: 1950-tal. Garageportar från 1950-talet. Rött: 1960-tal och framåt. En
garageport lika övriga samt en bredare ersatte ursprungliga portar och fönster.



604

Västra fasaden, juni, 2017. Grönt: Ursprungligt 1920- alternativt 1930-tal. Hissanordning till loft.
Ursprungliga fönster. Gult: 1950-tal. En högre och delvis glasad dubbelport ersatte en ursprunglig. Rött: 1960-
tal och framåt. Enkeldörr ersatte pardörr. Fönstren sattes igen.

Östra fasaden, juni 2017. Grönt: Ursprungligt 1920- alternativt 1930-tal. Ursprungligt om än förändrat
fönsterparti. Rött: 1960-tal och framåt. Port i gavelröste. Porten kan ha tillkommit tidigare. Ett äldre foto
visar att den troligtvis inte är ursprunglig.
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Interiör, invändiga förändringar och renoveringar

Ursprunglig interiör

B 655 byggdes för att husera både mjölkkor och hästar. I byggnadens östra ände låg stallet med
tre spiltor, en selkammare samt en trappa upp till loftet. Stallet hade en separat ingång i den norra
fasaden. Ett litet vindfång höll kylan ute. Mellan stall och ladugård fanns ett till en början oinrett
utrymme som omgavs att två bärande betongväggar. En öppning fanns i mitten av den östra
väggen in mot stallet. I den västra väggen fanns två öppningar mot ladugården, placerade ut mot
ytterväggarna i norr och söder. Ytterentréer till utrymmet fanns i både den södra och norra
ytterväggen. I ladugården fanns bås för tjugo kor. Båsen som var placerade i rummets mitt
omgavs av en i cementgolvet gjuten gödselränna. I bottenvåningens västra del fanns ett vindfång
som ledde vidare till ett mjölkrum i sydväst. Genom planlösningen var mjölkrummet helt avskilt
från ladugården och på så vis mer hygieniskt. Tjänstemännen slapp också gå genom ladugården
när de hämtade sin mjölk. Öster om vindfånget fanns ett maskinrum som nåddes via ladugården.
Norr om vindfång och maskinrum fanns två kalvkättar och ett utrymme för strö. I byggnadens
nordvästra hörn fanns en trappa till loftet.

Större delen av loftet utgjordes av en höskulle. I väster fanns åtta mindre utrymmen som troligtvis
skiljdes åt genom enkla brädväggar. I rummen förvarades havre, vetekli mm. Rummen var
placerade mot den södra och norra ytterväggen så att en gång mellan höskullen och lastporten i
den västra gaveln skapades.

Planritning för bottenplan 1931.

Planritning för vindsvåning 1931.



606

Ombyggnad till garage

En rapport över hudtuberkulinprov skriven av länsveterinären 1943 visar att det vid tidpunkten fanns
fjorton mjölkkor i B 655. Av rapporten framgår kornas individuella namn. Bolaget föredrog klassiska
namn som Rosa, Lycka och Saga. Antalet kor kan tyda på att man redan på 40-talet började dra ner
på mjölkproduktionen. Ladugården hade ju som tidigare nämnt plats för tjugo kor.

När B 566 byggdes om till garage på 50-talet var man tvungen att förstärka brandskyddet i
byggnaden. Tak och takbjälkar i trä försågs med vassmatta och putsades släta. Ojämnheter i golv,
gödselrännan mm. gjöts igen. Det tidigare mjölkrummet rensades ur och kalkkättarna byggdes om till
däckupplag. Vindfånget togs bort. Loftet användes förmodligen för förvaring. Hur den östra delen av
byggnaden, det tidigare stallet, användes framgår inte av ritningar men med tanke på den breda
porten som tillkom på den norra fasaden användes också denna del som garage under en period.

Bottenplan, 1956. Ombyggnad till garage med plats för tio bilar.

Ombyggnad till snickeri

När garaget skulle omvandlas till snickeri krävdes förmodligen en uppfräschning av lokalerna. Väggar
och tak målades sannolikt om. Det som tidigare varit ett däckupplag mot trappan till loftet i nordväst
byggdes om till ett kontor. Ett litet fönster fälldes in i den östra innerväggen. I rummet som tidigare
legat mellan stallet och ladugården flyttades öppningen i mitten av den östra innerväggen norrut mot
ytterväggen. Öppningen mot söder i den västra väggen sattes igen. I rummets södra del sattes en
skivvägg upp och ett rum för en spånsug inreddes. Spånsugen krävde även ett ventilationssystem i
taket från de olika maskinerna som stod placerade både i den gamla ladugården och i den forna
stalldelen. Dörren till spånrummet sattes i den östra väggen.

På loftet byggdes ett förråd mot den södra ytterväggen, där havren tidigare förvarats.
Förvaringsutrymmena mot den norra väggen revs. Förrådet följdes av ett omklädningsrum och ett
målnings- och torkrum för snickerialster. Byggnaden saknade toalett. Möjlighet att tvätta händerna
fanns genom ett handfat vid entrén i bottenvåningens västra del.

Sedan ombyggnaden till snickeri har väggar, tak och förmodligen även golv målats om vid minst ett
tillfälle.
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Äldre och kulturhistoriskt värdefulla detaljer

T v: Den ursprungliga hissanordningen på västra gaveln vittnar om tiden då hö och havre forslades upp till
loftet. T h: Knutlådorna med pilasterliknande utseende ger byggnaden ett 20-talsklassicistiskt uttryck och kan
indikera att den uppfördes redan 1920, istället för 1931 som de äldsta bevarade ritningarna antyder.

T v: Den ursprungliga hissanordningen i taket på loftet. T h: Ursprungligt fönster i västra fasaden. Glas saknas i
bågarna.

Garageportar tidstypiska för 1950-talet. Modellen
med karosseripanel känns igen från övriga dörrar
på bolagsområdet med ursprung i 50-talet. Till
exempel ytterdörrarna i B 25, B 27, B 28 och B
29. Portarna visar på en samhällsutveckling där
ekonomiska och tekniska framsteg förpassade
traditionell och småskalig djurhållning till det
förflutna.
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P-platser och uthus

Norr och väster om B 566 finns stora asfalterade ytor där man har kunnat parkera längst kanterna
mot omgivande gräsmattor. Gräsmattan sydväst om byggnaden använder LKAB Fastigheter i
dagsläget som uppställningsplats för släpvagnar.

B 566 saknar toalett och sannolikt har det tidigare funnits ett dass i anslutning till fastigheten. Inget
avträde eller uthus finns emellertid utritat på äldre kartor. Under senare år har snickeribesökare varit
hänvisade till en portabel toalett, uppställd på den västra gaveln bredvid entrén.

B655 gavelfasad mot väster. Närliggande mark är gräsbevuxen eller asfalterad och saknar planterade träd och
buskar.

Inför rivning

B 655 är den sista kvarvarande stall- och ladugårdsbyggnad på bolagsområdet och vittnar om en
svunnen tid då hästar användes i bolagsverksamheten och gratis mjölk var en löneförmån för
tjänstemän. Trots avsaknaden av ursprungliga portar och senare tillägg i form av garageportar, har
byggnaden fortfarande en tydlig ladugårdsprägel. Interiört är B 655 genomgripande förändrad och få
detaljer finns kvar från djurhållningstiden. I bottenvåningen är planlösningen i det närmaste
oförändrad och i rumsligheten kan ladugården och stallet ännu upplevas. Inga byggnadsdetaljer
värda att tillvarata finns kvar.
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Rumskatalog

B 655, bottenplan. Augusti 2017.

RUM 1,
hall/förvarings-
utrymme

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder
1210750-
1210755

Golv Betong, gjutet Rollat, grå
Tröskel Furu, 18 cm Obehandlad
Sockel Sockel saknas
Vägg 3 murade väggar,

slätputsade. En
regelvägg, skivklädd

Rollat, vitt

Tak Brädtak, vassmatta,
slätputs. Synlig
takbjälke

Rollad, vit Takhöjd: 263 cm

Taklist Saknas
Dörr Ytterdörr, skivklädd Penselstruken

vit
Dörrfoder Saknas
Inredning Handfat, vitt porslin
Övrigt Hyllor, skåp,

golvbrunn,
lysrörsarmatur i tak

1.

3.

2.

5.

4.

6.
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RUM 2,
kontor Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210756-
1210760

Golv Lika rum 1 Rollat, grå
golvfärg

Tröskel Furu, 10 cm Penselstruken,
grå

1 cm skurlist på båda
sidor

Sockel Saknas, golvfärg
uppmålad ca 10 cm
på vägg

Vägg En betongvägg, tre
skivklädda väggar,
laminatskiva
stående furupanel

Glasruta i östra väggen
mot snickeri: 88×68 cm.
foder saknas. Trappa till
loft synlig i nordvästra
hörnet

Tak Lika rum 1
Taklist Saknas
Dörr Lamelldörr, teak,

delvis glasad
Förnicklat trycke

Dörrfoder 5 cm, gerat Penselstruket,
vitt

Inredning Platsbyggd sittbänk
Övrigt Vägghängd radiator,

litet kylskåp
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RUM 3,
snickeri Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210767-
1210781

Golv Lika rum 1 Rollat, grå
golvfärg

Tröskel Saknas
Sockel Saknas, golvfärg

uppmålad ca 10 cm
på vägg

Vägg Betong, slätputsad.

Fyra garageportar,
tätade med fogskum

Rollat, vitt

Rollade, vita

Tak Spikad masonite.
Synliga takbjälkar i
trä putsade

Rollat, vitt Ventilationsrör för
spånsug i tak. Takhöjd:
ca 250 cm

Taklist Saknas
Dörr Saknas
Dörrfoder Saknas
Inredning Snickarbänkar,

snickerimaskiner.
Övrigt Två bärande

betongpelare och
fyra träpelare i
mitten av rummet.
Igensatta
golvbrunnar.
Prång i nordvästra
hörnet med trappa
upp till
vindstrappan. Fyra
plansteg

Penselstruken,
grågrön
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RUM 4,
virkesupplag Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210782-
1210788

Golv Lika rum 1 Rollat, grå
golvfärg

Golvet vid
dörröppningarna mot den
norra väggen har gjutits
likt en ramp från
snickerigolvet. Rampen är
ca 150 cm bredd och
avslutas mot rum 5 med
ett trappsteg upp till rum
5:s golvnivå. Övrig
golvyta är ca 15-20 cm
lägre än ramp. Rampen
användes sannolikt för
transport med skottkärra

Tröskel Saknas
Sockel Saknas, golvfärg

uppmålad ca 10 cm
på vägg

Vägg Betong, slätputsad.
Regelvägg mot rum
6 i söder. Skivklädd
mot rum 6

Rollad, vit Garageport som täckts
för med skiva

Tak Putsat. Mittenparti
brädfodrat samt
skivtäckt

Rollat, vitt.
Mittenparti
obehandlat

I mitten av taket har det
troligtvis under stall- och
ladugårdstiden funnits ett
nedkast för hö från loftet

Taklist Saknas
Dörr Saknas, öppning:

104×208 cm
Dörrfoder Saknas
Inredning Hyllor längst med

västra och östra
väggen för virke

Övrigt Lysrörsarmatur i tak
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RUM 5,
virkesupplag/
snickeri

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder
1210789-
1210794

Golv Lika övriga rum Rollat, grå
golvfärg

Tröskel Saknas
Sockel Saknas, golvfärg

uppmålad ca 10 cm
på vägg

Vägg Betong, slätputsad Rollad vit Ursprunglig dörröppning
igensatt med skiva i
södra väggen

Tak Putsat Rollat, vitt
Taklist Saknas
Dörr Saknas mot rum 4.

Öppning: 97×200
cm. Skivklädd
garageport i norra
väggen

Till hälften
penselstruken
grön

Dörrfoder Saknas
Inredning Hyllsystem för virke.

Snickerimaskiner
Övrigt Lysrörsarmatur i tak.

Byggfläkt
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RUM 6,
rum för
spånsug

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder
1210795-
1210797

Golv Betong belagt med
masonite och bitvis
plastmatta

Brun,
melerad
matta

Tröskel Saknas
Sockel Saknas, golvfärg

uppmålad ca 10 cm
på vägg

Vägg Betong, slätputsad.
En skivvägg mot
rum 4

Rollat,
ljusgult

Tak Skivklätt Rollat, vitt
Taklist Saknas delvis,

plattlist mot
yttervägg Saknas

Dörr Slät lamelldörr med
glasruta

Trycke med grått
plasthandtag

Dörrfoder Saknas
Inredning Spånsug
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B 655, vind. Augusti 2017.

RUM 1,
vindsrum Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210805-
1210818

Golv Brädgolv, ca 14 cm
breda plank

Obehandlat

Vägg Panel, 7 tum Obehandlat
Tak Brädtak Obehandlat
Trappa Furu, 85 cm bred Obehandlad
Dörrar Hög dubbelport i

västra gaveln.
Fasspontpanel i
bottenstycke,
spröjsade glasrutor
igensatta med
skivor. Enkel smal
port i östra gaveln,
brädkonstruktion
med tvärslå. Dörr
till vindstrappa,
skivklädd med
eldfast grå skiva

Obehandlad

Penselstruken,
faluröd

Fönster Två tvåluftsfönster i
varje gavel.
Horisontellt
placerade,
småspröjsade
fönsterbågar utan
glas. Tidigare sex
glas i varje båge

Obehandlade,
spår av vit
oljefärg på
östra gaveln

Övrigt Hissanordning med
hjul i tak.
Brädfodrad
ventilationskanal i
vinkel

Ventilationskanal från
30-talet

1.

2. 3.
4.
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RUM 2,
målnings- och
torkrum

Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder
1210810-
1210811

Golv Plastmatta Melerad, grå
Tröskel Furu, 10 cm
Sockel Furu, 5 cm Laserad,

teakfärgad
Vägg Skiva, laminatskiva

i furupanel-
utförande

Tak Lika vägg Takhöjd: 210 cm
Taklist Hålkälslist med

profil, 5 cm
Lika sockel

Dörr Lamelldörr Rollad, grå
Dörrfoder 5 cm, gerat Lika sockel
Fönster Saknas
Övrigt Vägghängt

element. Mekanisk
frånluftsventil på
vägg. Bord för
uppställning av
föremål för
målning.
Brandvarnare och
brandsläckare.
Lysrörsarmaturer i
tak
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RUM 3,
omklädningsrum Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210819-
1210820

Golv Plastmatta Mlerad, ljust
gråvit

Tröskel

Lika rum 2
Sockel
Vägg
Tak
Taklist
Dörr
Dörrfoder
Övrigt Platsbyggd bänk.

Element.
Längsgående
väggkrokar

Obehandlad
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RUM 4,
förråd Material/utförande Målat/färg Kommentar/beskrivning Bilder

1210821

Förråd ej tillgängligt vid dokumentationstillfället. Obehandlade skivväggar. Dörr i skivmaterial,
rollad vit, förnicklat trycke med handtag i teak, försedd med hänglås.
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4, Områdets yttre miljö

Mark och vegetation - en historisk överblick

Bolagsområdet planlades på den av LKAB inköpta marken sydöst om sjön Luossajärvi år 1899–1900.
Norr och nordöst om området låg stadsplansområdet och närmast sjön i nordväst sträckte sig SJ:s
järnvägsområde. Marken utgjordes av berg täckt med pinnmo. Terrängen var något kuperad och
sluttade i norr och öster ner mot områdets södra och västra delar. I söder och sydväst övergick
terrängen i myrmark. Den del av bolagsområdet som har undersökts inom dokumentationen delades
enligt stadsplanekartan från 1915 av genom Ingenjörsgatan i nordväst och Stallgatan i sydöst.
Hjalmar Lundbohmsvägen och Bromsgatan avgränsade området i nordöst respektive i sydväst.
Området försörjdes av två genomfartsvägar, Ångköksgatan som var dragen från Hjalmar
Lundbohmsvägen förgrenade sig i mitten av området i två vägar, en som mynnade ut på Bromsgatan
mellan bolagskontoret och arbetarbostaden B 5 och en som anslöt till Ingenjörsgatan norr om
disponentbostaden. Söder om Ångköksgatan var Gruvfogdegatan dragen mellan Hjalmar
Lundbohmsvägen och Bromsgatan. På Bromsgatan mynnade vägen ut mellan B 5 och B 8. Mellan
Ångköksgatan och Gruvfogdegatan placerades arbetarkasernerna B 25, B 27, B 28 och B 29 i två
rader. Väster om dessa placerades arbetarbostäderna B 10 och B 5. Mellan Gruvfogdegatan och
Stallgatan placerades B 8 närmast Bromsgatan i sydväst. Övriga bostadshus placerades i två rader, B
53 och B 22 och B 23 i en rad längst Gruvfogdegatan och söder om dem placerades en rad med fyra
bläckhorn, två i tegel mot väster och två i trä mot öster. Ytterligare ett tegelbläckhorn placerades lite
utanför den södra raden. Det var B 48 som uppförts som tjänstemannabostad och därmed krävde en
lite avsides placering från övrig arbetarbebyggelse.

Vy över området på 1910-talet. Ingenjörsgatan och disponentbostaden längst till vänster i bild. Ovan ligger det
obebyggda området med Ångköksgatan till höger. Disponentvillan följs till höger av bolagskontoret och B 5
längst med Bromsgatan. Snett bakom B 5 tornar B 10 upp sig. I slänten bakom B 10 skymtar gavlarna på
Wickmans 16-rums arbetarkaserner, B 25 och B 27 till vänster och B 28 och B 29 till höger. Till höger om B 28
och B 29 sträcker sig Gruvfogdegatan upp till Hjalmar Lundbohmsvägen. På den kilformade tomten där
Gruvfogdegatan mynnar ut i Bromsgatan står B 8 halvt dold bakom gruvfogdebostaden B 95, uppförd år 1909.
Snett bakom B 8 skymtar träbläckhornet B 53, följt av B 22 och B 23, då endast i 1 ½ halv våning. Längst till
höger i bild syns två bläckhorn i trä, B 51 och B 52. Mellan dessa och B 8 ligger de tre bläckhornen i tegel. B 48
som uppfördes som tjänstemannabostad ligger lite avsides mer i linje med uthusen mellan husraderna. Den ljusa
byggnaden uppe till höger i bild är B 47, Silfwerbrands butik, som då hade flyttats från Bromsgatan till Hjalmar
Lundbohmsvägen.

På området fanns bolagets representationsbyggnader; disponentbostaden, Bengt Lundgrens
ingenjörsvilla, bolagskontoret och bolagshotellet. Området fungerade som bolagets ansikte utåt. Det
speglade LKAB och det var därför mycket viktigt att det utformades med största omsorg. Husen
placerades luftigt på vältilltagna tomterna med plats för grönytor som skulle ge området en prägel av
trädgårdsstad. Närmast husen anlades grusade ytor, från vilka uppfarter drogs till de större vägarna.



631

Grusade gångar anlades från bostadshusen till de rader med uthus och dass som var placerade på
gårdarna som bildades mellan husraderna. En gångstig anlades även från Ingenjörsgatans nordöstra
ände ner till bolagskontoret på Bromsgatan. Gången användes sannolikt flitigt av de som önskade
gena till kontoret. Området i nordöst var länge obebyggt och utgjordes av en grönyta.

Under de första åren krävdes mycket arbete för att tämja den vilda naturen på området. Bolaget
engagerade flera kunniga personer inom trädgårdsområdet för att få ordning på odlingarna.
Trädgårdsarkitekten vid Sveriges Statsbanor Agathon Sundius anlitades för att upprätta detaljerade
planteringsplaner som innefattade allt från jordfyllningsarbeten till rabatter och drivbänkar kring
ingenjörsvillorna. Särskild möda lades på trädgårdarna kring tjänstemannabostäderna. År 1902 lät
LKAB anlägga en bolagsträdgård med växthus. Växthus och drivbänkar byggdes senare också på den
obebyggda marken i nordöst. Disponent Lundbohm var särskilt förtjust i björk. Björk och vide var vid
1900-talets början dominerande på området. Hundratals små rönnar och ett mindre antal exotiskt
barrträd planterades också ut mellan husen. En utmärkande detalj i den yttre miljön var alla
flaggstänger.  Flaggstänger uppfördes på så gott som varje tomt, vid såväl tjänstemannabostäder
som arbetarbostäder.

År 1905 fick bolaget en idé om hur området kunde underhållas. Det så kallade småpojkslaget
bildades. Pojkar mellan tio och fjorton år fick om de önskade arbete på området under
sommarmånaderna. I arbetsuppgifterna ingick anläggning av gångstigar, underhåll av vägar och
allmänt trädgårdsarbete. Småpojkslaget fanns ända in på 1920-talet och det var mycket tack vare
dem som vägarna på bolagsområdet ansågs hålla högre standard än de inom stadsplanen.

Fotografi taget från Bromsgatan, sannolikt under år 1900 då B 27 är under uppförande i bakgrunden. Vid tillfället
var området långt ifrån den prydliga trädgårdsstad den några år senare skulle komma att bli. Foto: Kiruna
kommuns bildarkiv.
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T v: En av gångstigarna på bolagsområdet, möjligtvis ett av småpojkslagets verk. T h: Runt tjänstemanna-
bostaden B 48 anlades en vältilltagen trädgård med gräsmattor, rabatter och enstaka björkar. Tomten om-
gärdades av ett staket präglat av snickarglädje. En grind fanns ut mot Bromsgatan. De andra bläckhornen och
övriga arbetarbostäder tycks inte ha avskilts på samma sätt. Båda fotografierna härstammar från tidigt 1900-tal.
Foto: Kiruna kommuns bildarkiv.

T v: Blomsterrabatt på området, troligtvis tillhörande parken eller en av ingenjörsvillorna. Typen av omgärdning
återkommer i många fotografier och tycks ha varit vanlig på området under tidigt 1900-tal. T h: Växthus och driv-
bänkar i områdets nordöstra del.

År 1907 byggdes en stadsspårväg genom Kiruna som kom att påverka området. Spårvägen drogs från
väster tvärs över Bromsgatan i höjd med B 50 och löpte sedan söder om bläckhornen i trä. Strax
öster om B 52 svängde den norrut upp på Hjalmar Lundbohmsvägen. Spårvägen var i bruk under ca
femtio år innan den revs 1958.
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Utsnitt över området ur stadsplanen från 1915. Till vänster om Stallgatan syns spårvägen runda bläckhornen för
att fortsätta väster ut. Längst ner i bild skymtar stall- och ladugårdsbyggnader uppförda 1901. Det var inte tillåtet
att hålla boskap inom bostadsområdet men genom stall- och ladugårdsbyggnadernas placering levde
människorna ändå nära djuren. De betesmarker som fanns i sydväst gav området en rural inramning.

Under 20- och 30-talen tillkom ett antal byggnader på området. Söder om bläckhornen uppfördes en
L-formad byggnad i två våningar 1927. Huset har i folkmun kallats ”Jerusalem” och byggdes som
ungkarlsboende. Under 1920-talet tillkom en stor byggnad sydväst om B 48. Byggnaden uppfördes
för att inhysa bolagets laboratorium som tidigare legat i B 8. Stall- och ladugårdsbyggnaden B 655, då
benämnd B 231, tillkom sydväst om den befintliga L-formade stallbyggnaden.

T v: B 8 från Bromsgatan 1958. Till höger skymtar staketet runt B 48 men också en lyktstolpe liknande den
modell som ofta kallas ”Stockholmslyktan”. T h: En liknande lyktstolpe utanför B 1. Lyckstolparna tillkom
förmodligen under 40- eller 50-talet och tycks ha varit områdets första gatubelysning. Tidigare lyste stallyktor på
fasader och ovan entréer upp runt husen men de nådde knappast ut till vägarna som måste varit försänkta i
totalt mörker under molntäta vinternätter.
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Under 1950-talet ledde nybyggnationer inom området till stora förändringar av den yttre miljön. I
början av 50-talet byggdes centralgaraget i områdets sydvästra del. Runt byggnaden anlades en stor
gårdsplan och en utfart mot Bromsgatan. I mitten av 50-talet uppfördes en större byggnad direkt
norr om bolagskontoret. Byggnaderna kopplades samman genom en passage. Byggnaden som till en
början benämndes som en tillbyggnad till kontorshuset uppfördes i betong två våningar med källare.
Arkitekt var Folke Hederus. Fasaderna putsades och avfärgades i en rosa kulör. Tillbyggnaden kom
senare att användas som annex till bolagshotellet.

Växthusen och drivbänkarna i områdets nordöstra del revs i slutet av 50-talet för att lämna plats åt
bostadshusen B 332-B 335. I samband med den omfattande nybyggnationen gjordes förändringar i
vägnätet. Ångköksgatan lades igen medan Gruvfogdegatan, som därmed blev den enda
genomfartsleden, drogs om för att löpa tvärs igenom området, från Ingenjörsgatan till Stallgatan.
Stallgatan flyttades längre åt nordväst och döptes om till Trädgårdsgatan. Vid flytten av Stallgatan
skulle träbläckhornet B 52 bli avskuret från området och det bestämdes att det skulle flyttas. B 52
placerades på gården mellan B 22 och B 23 i norr och B 50 och B 51 i söder. Placeringen var möjlig
på grund av att dassen rivits i takt med att toaletter installerats i bostäderna. Vedbodar hade blivit
överflödiga när centralvärme installerades. På gården mellan 16-rums arbetarkasernerna ersattes
dass och uthus av två garage. Under kommande år uppfördes ett flertal garage runt om på området,
bland annat ett mellan B 53 och B 22.

Utsnitt ur karta över Kiruna C upprättad 1969. Gruvfogdegatan drogs om och Ångköksgatan
försvann helt under slutet av 50-talet och början av 1960-talet.
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B 332-B 335 strax efter uppförandet i början av 1960-talet. Parkeringar och vägen genom gården
hade ännu inte asfalterats. Ytorna framför altanerna förbereddes för gräsmatta. Mycket av de
befintliga markförhållandena kunde bevaras tack vare att husen anpassades genom souterräng-
våningar. Flera av den tidigare parkens träd behölls mellan husen.

Sannolikt var det först efter förändringsarbetet av vägnätet som de första vägarna asfalterades på
området. Fotografier visar att vägarna fortfarande var grusade i slutet av 50-talet. Under 1960-talet
ersattes den lantliga vyn i sydväst mot bostadsområdet Ullspiran. I samband med Ullspirans tillkomst
revs laboratoriebyggnaden från 20-talet. Under slutet av 70-talet revs bolagskontoret medan
tillbyggnaden blev kvar och användes som annex till Bolagshotellet. Tomten har sedan dess används
som parkering. I slutet av 70-talet eller början av 80-talet bytte Trädgårdsgatan namn sydväst om
Hjalmar Lundbohmsvägen. Gatan blev Silfwerbrandsgatan och förlängdes i söder förbi centralgaraget
och stall- och ladugårdsbyggnaden B 655 för att slutligen mynna ut i en rondell tillhörande den nya
europavägen E 10.

Flygfoto över bolagsområdet. Foto: LKAB
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5, Livet på området

Utmärkande för området var länge den unga befolkningen. Vid etableringen flyttade människor i
arbetsför ålder in; familjer och ungkarlar. I LKAB:s hyresböcker för arbetarbostäderna finns
hyresgäster och yrkestitlar från områdets första år nedtecknade. Bland titlarna finns bland andra
snickare, kakelugnsmakare, kuskar, sågverksarbetare och naturligtvis gruvarbetare. Även ogifta
kvinnor sökte sig till området. Unga kvinnor kunde få anställning som jungfru i tjänstemannafamiljer
eller som telefonist vid telegrafen. Tvätt- och städjobb var vanliga. Gruvarbetaränkor kunde få arbete
med att städa bolagets byggnader på området. Barn som inte börjat skolan var många gånger
tvungna att rå om sig själva under dagen.

I området bodde både arbetare, tjänstemän och självaste disponenten. Trots den fysiska närheten
var det socioekonomiska avståndet mellan grupperna stort. Tjänstemannafamiljerna hade råd att
anställa tjänstefolk, ofta både en jungfru och en kokerska. När arbetarna avslutat arbetsdagen
väntade ytterligare slitsamma sysslor hemmavid. Ved som kunde köpas av bolaget skulle klyvas och
forslas hem och smutsiga kläder skulle tvättas i tvättstugan nere vid sjön. Det saknades till en början
manskapshus vid gruvan så arbetarna var tvungna att ta med sig de blöta och smutsiga
arbetskläderna hem till de ofta överbefolkade lägenheterna för att försöka torka dem invid spisen
över natten. Tjänstemännen åtnjöt ett antal löneförmåner arbetarna saknade. Ved ingick i lönen och
den levererades till tröskeln, ofta av en av områdets unga arbetarpojkar som ville tjäna en liten slant.
Mjölk kunde tjänstemännen hämta gratis, eller till ett mycket förmånligt pris, i bolagets ladugård
sydväst på området. Arbetarna fick i den mån de hade råd köpa sin mjölk i områdets butiker. Det var
inte tillåtet att hålla egna kor eller grisar på området. All mat var tvungen att inhandlas i butik. Under
nödåren på 1920-talet var det många arbetare som gav sig ut för att jaga och fiska när pengar
saknades.

T v: På myrmarken väster om nuvarande Bromsgatan utfodrade kuskarna sina hästar. Hit kom också samer med
renar för att köpslå med butiksinnehavarna i början av seklet. T h: Tjänstemän och deras hundar utanför
bolagskontoret, troligtvis under 1910-talet. Hundar tycks ha varit populära bland bolagets tjänstemän. Sannolikt
användes de vid jakt. Foton: Kiruna kommuns bildarkiv.

Trots trångboddhet och bistra förhållanden är det många arbetare som senare har vittnat om en
framtidstro och en stark gemenskap i början av seklet. Kanske var det utsattheten i det avlägset
belägna samhället som fick människor att komma samman. Alla var nyinflyttade och saknade i många
fall familj och släkt att falla tillbaka på.
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Genom gemensamma utrymmen som dass och tvättstuga träffades hyresgästerna dagligen. Många
vänskapsband knöts sannolikt kring områdets vattenkastare, eller brunnar, som blev en naturlig
träffpunkt innan vatten drogs in i bostäderna.

Under lediga stunder var olika typer av friluftsaktiviteter populära. Under vintern åkte både barn och
vuxna skidor. På sommaren kunde det hända att tjänstemän spelade tennis i B 48:s trädgård. Det var
LKAB:s kassör Malte Matthiesen som under sin tid i bostaden under 1900-talets första år, lät anlägga
en tennisbana. Med naturen runt knuten fanns spännande lekplatser för barnen. Den närliggande
sjön erbjöd uppfriskande bad. Under de ljusa sommarnätterna förekom sannolikt en del kalas. Kanske
samlades arbetarna på en förstukvist för ett par pilsner, medan tjänstemännen avnjöt en punsch i
bersån vid någon av ingenjörsvillorna. En gång om året inbjöds hög som låg till ett gemensamt
midsommarfirande i familjen Lundgrens trädgård utanför ingenjörsvillan B 39. Särskilt uppskattat var
kanske firandet av barnen, som alla fick med sig små presenter i form av blommor, godsaker och
frukt.

Det var gott om barn på området. Fotot visar skidande ungdomar uppradade framför B 10 under 1900-
talets första år. Foto: Kiruna kommuns bildarkiv.

T v: Avslappad stämning i tjänstmannabostaden B 48. LKAB:s kassör Malte Matthiesen med hustru och
hushållerska. På väggen visar racketar på Matthiesens stora tennisintresse. Foto från ca 1905. T h: Bengt
Lundgren med familj bjöd varje midsommar in till fest i ingenjörsvillans trädgård där en praktfull
midsommarstång restes. På midsommarfirandet var alla på området välkomna, arbetare som tjänstemän.
Foton: Kiruna kommuns bildarkiv.
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Området var inte ett renodlat bostadsområde. Många kom dagligen till området för att arbeta, först
på bolagskontoret, i laboratoriet eller i stall och ladugård, senare även i rörverkstaden och garaget i
B 653. Förmännen kom under många decennier till området för att umgås och roa sig. På 1920-talet,
när det nya laboratoriet uppförts, flyttade Förmansklubben in i B 8. Klubben var en social klubb som
anordnade både fester och skidtävlingar. Men festerna och de övriga aktiviteterna var förbehållna
män med en fast tjänst som förman vid LKAB.

Tjänstemän på väg från bolagskontoret på nuvarande Bromsgatan. Foto: Tidigt 1900-tal. Kiruna kommuns
bildarkiv.

Handla gjorde man under de första åren i Hannu & Greens diversehandel, även kallad
”Proviantförrådet”, eller hos Firma Silfwerbrands & Hasselströms, som senare blev B 47. Båda
butikerna låg i enkla timrade byggnader i närheten av nuvarande Bromsgatan. Hannu & Green lade
ner redan 1902 medan Silfwerbrand fortsatte utan Hasselström och flyttade till nytt läge intill Hjalmar
Lundbohmsvägen år 1909.

I butikerna kunde man handla på kredit eller ”på bok” som det kallades. Lönen betalades ut en gång i
månaden och då fick man gå ner till sin butik och betala månadsräkningen. Priserna i butikerna var
höga och många upplevde att de privata handlarna utnyttjade arbetarnas få valmöjligheter. Av och
för arbetare startades år 1901 Kirunas Arbetares Handels AB. Det nystartade bolaget inredde en
handelsbod med mer förmånliga priser i B 54 på Hjalmar Lundbohmsvägen i höjd med
Ingenjörsgatan. Senare tog Kirunas Arbetares Kooperativa Handelsförening över och slutligen blev
handelsboden en Konsumbutik. Butiken flyttade under 60-talet till en för ändamålet nyuppförd
byggnad längre ner på Hjalmar Lundbohmsvägen. Under 60-talet tillkom ytterligare en närlivsbutik i
det nybyggda området på Gruvfogdegatan. I Silfwerbrands butik kunde man handla ända fram till
1975. Närlivsbutiken på Gruvfogdegatan upphörde under 80-talet då en butik med hundprodukter
flyttade in i lokalerna. Under senare år har boende på området varit hänvisade till Konsumbutiken på
Hjalmar Lundbohmsvägen, som numera är en Coopbutik med adress Trädgårdsgatan.
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T v: Hannu och Greens handelsbod år 1901. T h: Silfwerbrands butik drevs av samma familj från etableringen
1899 fram till nedläggningen i mitten av 1970-talet. På foto poserar grundaren Karl Oskar Silfwerbrands son
Erik och hans hustru Annemarie Silfwerbrand, troligtvis tillsammans med ett av parets barn i samband med att
familjen flyttade från huset. Fot: Kiruna kommuns bildarkiv.

I samband med byggnationen av de nya bostadshusen på Gruvfogdegatan, B 332-B 335,
uppfördes områdets första dagis år 1959. Verksamheten inrymdes i en byggnad mellan B 332 och
B 333 och kallades för en barnträdgård, en populär benämning för daghem under 50- och 60-
talen. Daghemsverksamheten innebar att fler kvinnor kunde ta arbete och att barn vars mammor
redan arbetade slapp vara ensamma eller hos någon granne under dagarna.

I de på 60-talet uppförda bostadsområdena på Gruvfogdegatan och i kvarteret Ullspiran bodde många
barnfamiljer. På gårdarna mellan husen lekte barn året runt. Foto: Kiruna kommuns bildarkiv.

Attitydundersökningar och intervjuer

Under senare år har ett flertal dokumentationer över området av etnologisk karaktär sammanställts;
Röster från Bolaget och Ön, Gruvstadsparken etapp 1: Verksamheter och hyresgäster och Från
Bolagsområde till Gruvstadspark. I dokumentationerna framhåller en majoritet av de intervjuade
hyresgästerna hur bra de trivdes på området. Särskilt uppskattat var grönområdena och rymden
mellan husen. Många som bodde i de mindre flerfamiljshusen värderade särskilt känslan av en egen
trädgård.
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Intervjuer

Roland Strålberg, 65 år

Roland Strålberg Lönebesked från 1978

Maskinoperatör och deltidsbrandman

Roland Strålberg bodde under sin tid på Gruvfogdegatan, den första tiden i en etta på Gruvfogdegatan
5 A på bottenvåningen. Detta var mellan åren 1975-1977. År 1977 gick han med i LKAB:s
deltidsbrandkår. För att få anställning vid deltidsbrandkåren, var man tvungen att vara boende på
Gruvfogdegatan 5. Roland blev tilldelad en trerummare, högst upp i huset. År 1981 avslutade Roland
sin anställning i deltidsbrandkåren och tilldelades då en trerummare på Gruvfogdegatan 1 B. Julen år
1983 flyttade familjen till en villa på Lombolo-området. Rolands ordinarie arbete var som
maskinoperatör på Mekaniska verkstaden (MCV) på nio-området (nya industriområdet) där även
brandgaraget var placerat i manskapshus A:s källare. De anställda i deltidsbrandkåren skulle arbeta på
nio-området för att vara lättillgängliga vid brand. De kunde inte arbeta nere i gruvan eller uppe i de
olika verken, exempelvis kulsinterverken. LKAB:s deltidsbrandkår lades ned under början av 1990-talet
och ansvaret flyttades över till Kiruna kommun. I dagsläget har deltidsbrandkåren åter flyttats till
LKAB, nu med placering inom gruvområdet.
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Vid uttryckning

Brandmännen som bodde på Gruvfogdegatan hade ringklockor i sina lägenheter. Vid larm hade man
en anspänningstid på tre minuter för att ta sig ned till brandgaraget. Brandmännen var indelade i fyra
grupper om vardera sex man. Var fjärde vecka hade de jourvecka och då fick de ej röra sig långt från
brandgaraget och sin bostad. De var även utrustade med personsökare som ringde vid utryckning
eller larm om brand på LKAB:s område. Då skulle de snabbt ned till de två brandbilarna som stod i
garaget. Jourgruppen körde brandbilen var fjärde vecka. Förutom LKAB:s brandkår fanns samtidigt
Kiruna kommuns brandkår och Luftfartsverkets brandkår. Vid brand i samhället ryckte LKAB:s
brandkår först ut i tredje hand. Först kom kommunens kår, sedan Luftfartsverkets kår och sist LKAB:s
kår.

Förmåner

En stor fördel med att vara deltidsbrandman var att man fick både ett arvode och en subventionerad
hyra, vilket gjorde att man bodde i princip gratis. Det fanns tillgång till hobbylokaler, träningslokaler
och bastu. Deltidsbrandmännen byggde själv den bastu som fortfarande finns kvar lokalen. För den
tiden var det ovanligt med bastu i hyreshus. Vid varje utryckning fick de extra utryckningsersättning.
Oftast var det falskt alarm, men före Roland började som brandman hade det varit en större brand på
gruvområdet.

Brandgaragets portar mor Hjalmar
Lundbohmsvägen

Bastu och passage i brandgaraget.

Tvättrum och passage i brandgaraget Idag används lokalen av fastighetsskötare.
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Gruvfogdegatan

Roland tycker att Gruvfogdegatan var ett fint område att bo på. Det var lugnt och ändå nära till stan. I
5 A bodde arbetskamrater och deras familjer. Det var mycket gemenskap och fester. Barnen kände
varandra. Lägenheterna hade stora balkonger med fina lägen. Det fanns förråd, matkällare och
utegrill. I de större lägenheterna på Gruvfogdegatan fanns öppna spisar. I lägenheterna på
Gruvfogdegatan 5 och 1 hade det tidigare funnits spisar av gjutjärn. Några av gjutjärnsspisarna har
återanvänts när fritidshus i trakten byggts. När Lombolo-området byggdes flyttade många till
egnahem och slutade sin anställning på deltidsbrandkåren. Då kravet togs bort att brandmännen
måste bo på Gruvfogdegatan, återtog flera sin anställning.

Det fanns skola och Konsum i närheten. I annexet, mellan Gruvfogdegatan 5 och Gruvfogdegatan 1,
fanns från början en lekskola. På senare år har denna lokal varit föreningslokal för Kiruna Bugg och
Swing. Den före detta Konsum 8:an, B54, var en skollokal då Roland gick årskurs 2 år 1960. På den
tiden fanns en Konsumaffär på Gruvfogdegatan 1.

På 50-talet var det ej många som hade bil. Under 60-talet ändrades detta. Trafikförändringar gjordes
och spårvagnar togs bort. Gruvfogdegatans hyreshus kläddes med plåt under början av 1980-talet.
Roland är osäker på om asbetsplattorna på fasaden fick sitta kvar under plåten.

Semestrar och sociala skillnader

I många familjer var kvinnorna hemmafruar under 1950-talet. Ingenjörsfruarna kunde dock jobba och
ha hemhjälp. Det förekom klasskillnader. Ett exempel är de ”36 testerna” som tjänstemännen fick
skriva under. Där stod bland annat att tjänstemän inte fick umgås med arbetarna.

För LKAB-anställdas barn och mindre bemedlades barn, fanns sommartid möjlighet att åka till någon
av Kirunas kommuns barnkolonier i södra Sverige. Barnkolonin i Gäddvik var en av de närmaste och
var endast för LKAB-anställdas barn.

Kring 17 augusti varje år, var det Barnens Dag för att samla in pengar till barnkolonierna. Ett Barnens
Dag-tåg gick genom hela staden där varje barnkoloni hade egen lastbil som smyckades. På den tiden
fanns det fik, korvkiosker och telefonhytter efter huvudgatan Hjalmar Lundbohmsvägen där Barnens
Dagståget drog fram. Dessa har försvunnit på senare tid. Barnens Dag ordnades kring gamla Folkets
Park med tivoli, dans, karuseller och uppträdanden.

Under slutet av 1960-talet blev det mer vanligt att man reste iväg på semestern, men också att
familjer skaffade sig stugor eller sommarhus. Numera nyttjas fritidshusen mer året runt jämfört med
för femtio år sedan.

Under gruvstrejken år 1969-70, ställde hela Sverige upp för gruvarbetarna och samlade in pengar.
Bland annat skänkte en del konstnärer tavlor till försäljning för att hjälpa gruvarbetarna för deras
uteblivna löner. Eftersom det var en vild strejk, stod inte facket bakom strejken.

Förändringarnas Kiruna

Det fanns gott om arbete på 1950-talet men bristen på bostäder var stor. Därför bodde Roland sin
första tid i baracker på Juliebögatan. År 1957 flyttade familjen till det nybyggda bostadsområdet på
Kyrkogatan. Under tiden på Kyrkogatan råkade Rolands far ut för en allvarlig gruvolycka. Han klämdes
fast mellan en lastmaskin och bergväggen i Luossavaaragruvan. Flyttlasset gick till bostadsområdet Ön
år 1959. Familjen flyttade dit eftersom fadern efter lång konvalescens började arbeta i industrivakten
som då låg ute på Ön. Industrivakten flyttades sedermera till nio-området. På Ön fanns verkstäder
och manskapshus. Världens nordligaste spårvagnslinje gick genom hela staden. Det fanns två linjer.
En gick från Luossavaara till Ön. Den andra linjen gick från Bolagsområdet upp till Thuleområdet.
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Det kostade tio öre att åka men gruvarbetarna åkte gratis. År 1957-58 lades spårvagnslinjerna ned.
En museispårväg byggdes senare upp mellan Ön och nio-området. Under 1990-talet togs även denna
linje bort. Några av spårvagnarna finns kvar i gruvmuseet under jord.

Området Ön låg ovanför hängväggen på malmkroppen. På grund av gruvdriften flyttades verkstäderna
till den fasta sidan av berget. Maskinverkstaden MCV flyttades år 1955 till den plats den har idag på
nio-området. Sedan avvecklades även bostadsområdet på grund av sprickbildningen som uppstod.
Roland berättar att man idag ser stora sprickor och kratrar på området där Ön låg.

På den tiden värmdes de flesta bostadshusen med stenkol. Tåg med koks kom från södra Sverige.
Koksen lastades av på Ön, där gamla bågskyttebanan låg under många år. Därifrån transporterades
stenkol ut i lastbil till bostäderna. Vid kyla rök det från varje husgrupp i hela Bolagsområdet. Röken
lade sig som ett lock över hela staden.

Under senhösten pluggades ventilerna i torpargrunderna igen för att hålla värmen i husen. Till våren
togs ventilerna upp igen för att ventilera husen.

År 1955-56 byggdes sovringsverket och strax efteråt år 1960, flyttades industrivakten och
bolagskontoret in i de nya moderna lokalerna som är en kopia av FN-skrapan. Under 1990-talet
byggde kommunen en ny brandstation intill Nikkaluoktavägen. Inom några år planerar man att bygga
en ny brandstation då gruvdriften påverkar den relativt nya brandstationen. Där nuvarande Gullriset-
området är fanns tidigare baracker för ungkarlar och veckopendlare som arbetade på LKAB. Där fanns
även en matsal för LKABs anställda. Roland upplever att det förekom mycket bråk runt barackerna.
Som pojke var man rädd att gå förbi detta område.

Nuvarande centrum är väldigt förändrat sedan Roland var ung. Under 1950-60-talet revs i princip hela
centrum och byggdes upp på nytt. Centralskolan som låg mitt i staden revs. Rolands minns inte
mycket protester just då men något senare upplevde många Kirunabor rivningen av Centralskolan
som väldigt traumatisk.

Stallet

Byggnaden i Bolagsområdet där nuvarande LKFF:s (LKAB-fritidsförening) snickeri ligger, var tidigare
ett stall. Lokalen har under några år fungerat som bilverkstad för Opel. I byggnaden ovanför Stallet
fanns LKAB:s centralgarage. Centralgaraget har haft många olika användningsområden via LKAB-
fritidsförening. Här byggdes båtar, kanoter och skoterpulkor i plast under 1970-80-talet. Här hade
LKFF sin försäljning under många år. Lokalen inhyser även en privat bilskola. LKAB hade sin
bostadsförmedling i lokalen under många år. I Centralgaraget hängde en stor tavla av Alvar Jansson,
samma konstnär som målat den stora tavlan i Mellbystrands semesterhem. Semesterhemmet har även
fungerat som barnkoloni för barn från Kiruna kommun.

Roland nämner att det eventuellt funnits ett kallbadhus nedanför Bolagshotellet, på andra sidan
järnvägen vid Luossajärvis strand.

Pojkbrandkåren

Som ung deltog Roland också i pojkbrandkåren där Tycko Sydberg var chef. Det var ett hedersamt
uppdrag. 10-15 stycken 13-åringar fick sin träning i Kiruna stads gamla brandstation, som låg inne i
centrala Kiruna. Man hade utbyte med pojkbrandkårer i vänorterna Luleå och Rovaniemi i Finland.
Pojkbrandkåren kunde få delta vid eftersläckning. Efter utbildningen hade man ett slutprov där
pojkarna trodde att de skulle hoppa från brandtornet ned i ett brandsegel, men detta var ett skämt.
Föreningslivet är, och har alltid varit, rikt i Kiruna. Alla aktiviteter som finns idag, fanns när Roland var
ung. Två ishockeylag, brottning, boxning, gymnastik med mera. Förr kunde ungdomarna träna
backhoppning, vilket inte går idag. Backhoppan blåste sönder en stormig dag på 1980-talet.
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Maria Persson, 46 år, Gruvfogdegatan 1 C

Maria Persson hyr en 2,5 a av LKAB fastigheter på Gruvfogdegatan 1C. Hon har bott här i tre år och
arbetar som planarkitekt på Kiruna kommun. Tidigare var hon bosatt i Karlskrona. En del som bor här
bor på ”raskontrakt”(korttidskontrakt), men Maria har ett vanligt hyreskontrakt.

Hon upplever att boendekvaliteten är god, men att det är så speciella omständigheter nu när det är
tomt i de flesta lägenheter. Det är tvättstugan som skapar mest irritation just nu. Entreprenörer som
hyr tvättar smutsiga oljiga kläder och bryr sig ej om tvättstugereglerna. För att öka trivseln skulle
skyltarna behöva vara på fler språk, exempelvis estniska. Just nu är innergården också relativ hemsk.
Genom att den ligger så nära avvecklingsområdena har den mer karaktär av en byggarbetsplats.
Planlösningen och utrymmesstandarden och närklimatet har betytt mycket för boendekvaliteten. Maria
trivs och skulle gärna bo kvar. Eftersom det inte går att bo kvar hoppas hon hitta en bostad i något av
Kirunas äldre hus som inte påverkas av stadsomvandlingen eller i något av de hus som flyttas.

Arkitekturen får en fyra av fem för att den har genomtänkta lösningar och god estetisk form. Det finns
flera genomtänkta och speciella detaljer. Planlösningar är till exempel en arkitektonisk kvalitet

Det finns bra med förråd, även matförråd. Maria gillar köket. Det är ett bra arbetskök med mycket
lådor. Det finns enbart tre stycken 2,5 or på gruvfogdegatan. De är egentligen tre rum och kokvrå,
varav ett rum är genomgångsrum. Marias lägenhet har renoverats under 2000-talet. Köksluckor har
målats och ett nytt badkar har satts in. Hon fick vara med och påverka tapetval vid renoveringen. Mot
trapphusen har dubbla dörrar satts in. De är insatta efteråt för att det varit problem med lyhördhet.

När hon ska rangordna varför hon trivts här på Gruvfogdegatan hamnar läget i Kiruna högst, därefter
hyran.  Hennes 2,5 på 74 m2 kostar 5628:- i månaden och med carporten blir det ganska precis
6000.- i månaden. Värmehållningen har fungerat bra. Det är en varm lägenhet. Husen, har så vitt hon
vet inte haft några tekniska problem, möjligen finns det mindre problem med dörröppnarna. Hon har
heller inte störts av sprängningsljud och vibrationer från gruvan.
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Vardagsrum Matrum/hall

Garderobsvägg i sovrum Sovrum

Kök Hall
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Eva Salomonsson, 54 år, och Anders Hägg, 58 år, Gruvfogdegatan 7 B

Anders och Eva vid matrumsbordet.

Familjen Salomonsson/Hägg bor i en 5,5a på 125 m2. De har här bott i 20 år. De flyttade upp från
södra Sverige i november 1997. Efter krisen 1990 släppte man på kravet att de som bodde i LKABs
fastigheter skulle vara lkab-anställda. Anders var SJ-anställd och lägenheten stod tom när de sökte
boende i Kiruna. Det är en ytmässigt stor lägenhet med många rum. Redan från början var den
utrustade med diskmaskin, bra tvättstuga och varmgarage. Idag kan man välja på tre olika alternativ
för bilen.

Kundservicen hör till det som varit jättebra. Omedelbart efter en felanmälan har bristen som påtalats
avhjälpts. Oavsett om det gällt vattenskador, tillverkning av en ny skärbräda och utbyten av lysrör.
LKAB Fastigheter har kunnat det här med kundrelationer, service och kundmottagande.

Endast en person hade under 1990-talet hand om LKAB fastigheters bostadsförmedling. Han hette
Brännström och han utmärkte sig för sin effektivitet och sin mänsklighet när det kom till att lösa
bostadsbristfrågor eller andra situationer. Hans tjänst eller motsvarande jobb på Kirunabostäder
sköttes under samma period av fyra personer, berättar Anders.

Det fanns en god tanke bakom detta med tjänstebostäder. De var arkitektritade och moderna för sin
tid. De var också placerade med tanke på att underlätta kommunikationen till och från jobbet.
Varmgarage och förråd ingick redan vid byggnadstiden. Varmgaragen ligger direkt under lägenheten,
dock ej i kontakt med samma trapphus utan man måste gå ut för att komma till garagen. Kallgaragen
byggdes senare.
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Två av familjens fem barn bor fortfarande hemma. De yngsta barnen funderar för närvarande på
vilken universitetsstudieort de ska välja. Alla Anders och Evas barn är just nu inne på att bosätta sig
söderut. Under somrarna besöker de tre barnen som redan flyttat söderut Kiruna.

Sprickbildningen har lugnat ner sig så man har saktat ned och flyttdatumet har skjutits fram en gång,
men nu gäller 31/3 2018. Det var lite som att bo på en byggarbetsplats när annexets rivning pågick.
När Ullspiran revs hade de tur. Det blev just inget flyttdamm eftersom det blåste mot gruvan.

Familjen hoppas att kvarstående äldre byggnader på bolagsområdet flyttas ned till nya Kiruna, men
tyvärr tror det att det finns en rädsla bland många företagare att investera i ”nya Kiruna”. Istället för
att bygga nytt eller köpa ett äldre hus och flytta det har man valt att bli utlösta ut med kontanter
(istället för att investera). Rädslan grundar sig bland annat i att det är för höga byggkostnader i
Kiruna.

Eva och Anders beskrev trappstegshyran. De som hyr en äldre lägenhet inom bolagsområdet och pga
rasrisken måste flytta till en nyproducerad lägenhet med högre hyra kan få de första nio årens hyra
subventionerad. Stegvis trappas hyran upp till vad den nyproducerade lägenheten kostar att hyra.

Nu bor det periodvis många estländare på Gruvfogdevägen. De bor på korttidskontrakt, är här enbart
för att jobba. De kommer från en annan kultur och deras livsmönster blir annorlunda när det gäller att
hålla efter sig i gemensamma utrymmen. Exempelvis har det rökts och fimpats betydligt mer på
Gruvfogdegatan under senare år. Anders och Eva tror att det kan bero på att det fortfarande är en lyx
eller tecken på välstånd att röka i Estland.

Flera av barnens kompisar bodde på Ullspiran. En sak de speciellt gillat när det varit i
Salomonsson/Häggs 5:a var att det fanns en rundgång och att det gick springa av sig. Bra har också
varit närheten till Bolagsskolan där barnen gick från 1-9:an och att det varit nära till allt. Barnen har
kunnat ha var sitt rum.

Sammanhållningen de boende emellan har ej varit så tydlig på Gruvfogdegatan. Familjen har umgåtts
med andra bekanta och släkt. På Bromsgatan som var barnvänligare var det annorlunda. Eva är
uppvuxen på tvåans gård.

I källaren på vissa hus fanns allmän bastu som man kunde boka. Idag har de nya bostäderna intill
Jägarskolan byggts med bastu, så bastu är fortfarande viktig för många kirunabor. Familjen har
öppenspis, men eldar inte ofta. Ingen odling har förekommit på deras balkong, enbart blommor. I
matförråden i källaren har potatis, sylt och så vidare kunnat förvaras, men potatisen höll ej så länge.

2006 fick familjen en vattenskada i golvet. Golvet höjdes lite och alla golv byttes. Bland annat valdes
svart klinkers. Man helrenoverade även väggar. Tapeter kunde de välja själva. Det blev flera rum med
fondväggar. Kyl och frys har bytts med regelbundna intervaller. De önskar att de vid renoveringen
2006 hade begärt att få flytta garderobsväggen i hallen för att skapa en öppnare planlösning. Det är
mycket hall och många dörröppningar. Anders och Eva tror att ingenjörsfamiljerna som bodde i
lägenheten från början hade ett draperi mellan hall och kök. Hallen är idag mörk trots att Anders och
Eva låtit plocka ur flera dörrar. Balkongens renovering är det som idag är mest eftersatt.

Lekplatsen på Gruvfogdegatan har tillkommit senare. Den tillkom för cirka 15-20 år sedan. Det blev
ett uppsving på Gruvfogdegatan under 1990-talet, när det flyttade hit barnfamiljer. Då var det ruljans
och rörelse. Nu är det tystare eller hörs inget från lekplatsen.
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Hall Vy från matrum mot vardagsrum och balkong.

Den öppna spisen. Klinker och ekgolv är från 2006 då lägenheten blev vattenskadad.

Garderobsvägg i matrummet. Garderober i gång till sovrummen i norr.
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Entré i öster. Det största sovrummet.

Insida ytterdörr med enklare ådringsmålning. Den mindre toaletten.

Köket mot söder. Sovrum
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Birgitta Perälä, 58 år

Birgitta har under 2016 -2017 bott på korttidskontrakt i B 29 på Hjalmar Lundbohmvägen 23 G. Hon
är uppväxt i en gruvarbetarfamilj i Gula raden, i ett av Iggesundshusen efter Hjalmar
Lundbohmsvägen, mitt emot Gruvstadsparken. Hon flyttade dock redan vid 17 års ålder söderut och
är nu bosatt i Uppsala. 2016 valde hon att hyra en stor etta på cirka 50 m2 för att återigen bo i Kiruna
och ta avsked från sin hemstad eftersom hon vet att den kommer att försvinna. 30/9 2017 skulle
Birgitta och övriga i huset vara utflyttade. Grannarna var yngre män som också de hade
korttidskontrakt, men i lägenheten med ingång mitt på huset bodde däremot en dam som hade hyrt
sin lägenhet i 20 år.

Birgitta har tagit tillfället i akt, under året hon återigen bott i Kiruna, att bara gå runt och njuta av
bolagsområdet. ”Det kommer ju att bli ett nytt Kiruna, men det kommer ej att bli hennes hemstad.
Det är en stor sorg att så mycket ska rivas. B25-29 borde alla flyttas till ett område vid Tuollavaara”

B29

Birgitta stortrivdes i sin lägenhet och tyckte den var jättetrevlig. Det var högt i tak och planlösningen
upplevdes genomtänkt. Hyran var ganska normal för en större etta, cirka 4000 kr i månaden. I
källaren fanns bastu som ingen hade nyttjat de senaste sju åren, men som Birgitta bastade
regelbundet i. Det var bekvämt att bastun låg nära lägenheten. Det bästa var dock att ha en egen
ingång med farstukvist. Det gav boendet en slags radhuskänsla. Angående den yttre miljön runt
Hjalmar Lundbomsvägen har det inte funnits några planteringar att tala om. Hyresgästerna har också
upplevt att man inte ansträngt sig med skötseln på senare år. Blomlådor har dock ställts ut
sommartid.

Hon tyckte att huset andades historia och funderade mycket på familjerna som bott där tidigare. När
huset byggdes var det stor bostadsbrist i Kiruna och det bodde två familjer i varje etta. Man bodde på
var sin sida av lägenheten. Vid sekelskiftet när B25-29 byggdes var standarden hög räknad med den
tidens mått. Vatten var indraget, men man hade ej toalett utan nyttjade utedass. Enligt vad hon hört
lagades också maten till en början utomhus i stora grytor.

Hjalmar Lundbohmsvägen

Från sin uppväxt på Hjalmar Lundbohmsvägen berättar hon att gick skola i B 54 ”Gröna skolan”. Även
ingenjörsbarnen som bodde nedanför Hjalmar Lundbohmsvägen gick där. Endast en gång under
skoltiden fick hon följa med hem till en dotter till en ingenjörsfamilj. Hon minns att de bodde luftigt
och fint. Senare ändrades skolbyggnaden till Konsumaffär, vanligen kallad konsumåttan. Där handlade
de som var för kooperationen. Vissa var för koopra, andra handlade på Silfwerbrands, längre ned efter
vägen. Något som gjorde att vissa valde Silfwerbrands var att de tillät att man handlade på krita.
Detta var ett mycket barnrikt område på 1950-60-talet. Backen eller slänten bakom 23 G användes
vintertid till kälkbacke. Det var en populär pulkbacke även för barnen som växte upp på Ullspiran.
Under 2016 träffade Birgitta en jämngammal kirunabo som hade ett tydligt barndomsminne från 23 G.
Han hade åkt pulka och skadat sig på lyktstolpen som står längst ned i backen.

Gula raden

I gula radens hus bodde endast gruvarbetarfamiljer. Ganska vanligt var att mammorna i familjer
jobbade som städerska eller liknande. Birgittas familj bodde i två rum och kök. Det blev trångt då
familjen bestod av sex personer, men alla grannar bodde ungefär lika trångt och hade ungefär samma
enkla materiella standard. Detta var inget hon tänkte på under uppväxten utan bara sedan hon blivit
äldre. På helgerna tömdes Kiruna på familjer.
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Om någon av föräldrarna kom från Tornedalen, Jukkasjärvi eller andra byar runt om åkte man dit på
helgerna. Birgittas familj åkte alltid till farfar och farmor i Jukkasjärvi. Där odlade de potatis eller
plockade hjortron eller liknande. På somrarna fick hon som barn åka på kollo till Gäddvik i Luleå.
Hennes bror fick åka till Mellbystrand.

Som ung fick Birgitta prya på Röjmyrs handelsträdgård, tidigare bolagsträdgården. 1975 när hon var
16 år fick hon en anställning där. Hon fick en snabbkurs i att sälja buskar, göra blombuketter,
julgrupper och så vidare. För det fick hon 6 kr i timmen. Efter ett tag informerades hon av
fackföreningen om att motsvarade jobb skulle avlönas med 12 kr i timmen, om hon var med i facket.
Eftersom Röjmyr var en så bra arbetsgivare avstod hon från att gå med i facket. Däremot bytte hon
efter ett år jobb till Burgmans guldsmeds- och uraffär i Kiruna, där hon fick 12 kr i timmen.
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