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INLEDNING  

Sommaren 2014 ligger stationsområdet i Kiruna öde. Det är snart ett år sedan det sista 
tåget avgick från stationen och överallt syns tecknen på den kommande nedmonteringen. 
Rälsen och signalsystemet är borta, sliprarna har samlats i stora högar och väntar på att 
fraktas bort. En efter en flyttar de kvarvarande företagarna ut från lokalerna de har hyrt i 
området. 

Denna rapport handlar om det fortsatta arbetet med att dokumentera kulturmiljön i 
stationsområdet som inleddes 2013 när Norrbottens museum dokumenterade 
stationshuset. I fokus är några av de närliggande byggnaderna som uppfördes av SJ i början 
av 1900-talet och en av dessa är godsmagasinet. Syftet har varit att göra en 
byggnadshistorisk och kulturhistorisk dokumentation av godsmagasinet från dess 
uppförande fram tills idag. Byggnaden står nu inför en rivning på grund av 
markdeformationerna som gruvbrytningen orsakar. Det är också en etnologisk 
dokumentation med syftet att samla berättelser och minnesbilder från miljön och den 
verksamhet som drivits i godsmagasinet under årens lopp.  

Godsmagasinet är inget utpekat byggnadsminne och därför är kraven på dokumentationen 
inte lika detaljerade som de var för stationsbyggnaden, vars byggnadsminnesskydd 
upphävdes inför rivningen. Detta betyder dock inte att byggnaden inte är kulturhistoriskt 
värdefull. Godsmagasinet och miljön den ligger i är unik ur ett nationellt perspektiv. I 
Kiruna finns nämligen en av Sveriges största samlingar med bevarade SJ-byggnader och 
godsmagasinet var en av de första byggnaderna som stod klar i stationsområdet. 

Dokumentationen har utförts av Norrbottens Museum genom bebyggelseantikvarie Jennie 
Björklund, etnolog Sophie Nyblom samt fotograf Daryoush Tahmasebi, som har tagit 
huvuddelen av de nytagna fotografierna. Arbetet i fält har skett under sommaren och 
hösten 2014 och det är även då fotografierna i rapporten har tagits.  

Dokumentationen utförs på uppdrag av Luossavaara Kiirunavara AB, LKAB. 
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BAKGRUND  

När Kiruna kommun 2004 meddelade att ”Kiruna ska flyttas”, var det många som höjde på 
ögonbrynen och undrade hur det skulle gå till. För hur flyttar man egentligen en stad? Nu 
talar man inte längre om stadsflytten utan om stadsomvandling och de byggnader som 
faktiskt ska flyttas är inte många. För att göra processen mer skonsam för stadens invånare 
och för att ingen ska behöva bo granne med stängslet till industriområdet kommer den s.k. 
Gruvstadsparken att anläggas mellan industrin och stadens bebyggelse. Tanken är att den 
ska bli ett lummigt grönområde för kirunaborna och i takt med att deformationszonen 
utvidgas ska Gruvstadsparken förflyttas för att hela tiden vara en ridå mellan gruvan och 
staden. 

Det första området som berörs av markdeformationerna som LKAB:s järnmalmsbrytning 
orsakar kallas Gruvstadsparken etapp 1 och till denna zon hör bland annat området runt 
den gamla Järnvägsstationen. För två år sedan dokumenterade Norrbottens museum 
stationshuset och förra året fortsatte arbetet med dokumentation av Järnvägshotellet, 
godsmagasinet och boställshus 9G1 (Tullhuset/Hotell Rallaren).   

Ingen av dessa byggnader är byggnadsminne och därför är kraven på dokumentation inte 
lika detaljerade som de var för Järnvägsstationen vars byggnadsminnesskydd upphävdes 
inför rivningen. Detta betyder dock inte att byggnaderna inte är kulturhistoriskt värdefulla. 
De ingår alla i en unik miljö ur ett nationellt perspektiv eftersom det i Kiruna finns ett av 
de största bevarade områdena med SJ-bebyggelse i Sverige. Det så kallade SJ-området 
vittnar om järnvägens betydelse för samhället och trots förtätning av bebyggelsen i Kirunas 
tätort kan man ännu urskilja den enhetliga arkitekturen som kännetecknar bebyggelsen som 
SJ uppförde. Med detta som utgångspunkt har vi valt att se dessa byggnader som viktiga 
representanter för SJ-bebyggelsen i vårt arbete.  

Godsmagasinet var en av de första byggnaderna som stod klar på stationsområdet. Det var 
viktigt att snabbt få igång en fungerande godstransport för att underlätta transporten av 
byggnadsmaterial, maskiner och övriga varor till det nya samhället. Det behövdes ett 
magasin för att förvara gods och det behövdes lämpliga ytor för att lasta och lossa godset 
till och från vagnarna. Länge var det huvudsakligen SJ som drev godstrafiken längs 
järnvägen men under andra delen av 1900-talet började monopolet att luckras upp. Efter 
SJ:s bolagisering 2001 tog privata aktörer över godstransporterna längs järnvägarna.   

I Kiruna var godsmagasinet länge knutpunkten för organiseringen och hantering av olika 
former av gods. Det var där Godsföreståndaren hade sitt kontor och det var där man tog 
hand om allt det administrativa arbetet samt lastade och lossade gods. Även detta kom att 
förändras under det sena 1900-talet och idag hyrs lokalerna i huset av näringsidkare som 
driver helt andra verksamheter.  
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SYFTE  

En dokumentation kan inte ersätta byggnader, miljöer eller upplevelsen av dessa. Inom 
några år är godsmagasinet rivet och då kommer det endast att existera på bilder och genom 
berättelser om den tid då fullastade godstågen kom och gick, och miljön var fylld av liv. 
Målsättningen med denna dokumentation har varit att samla ett material som i framtiden 
ska kunna användas som en minnesbank för att återvända till miljön och den tid som varit. 
Det samlade materialet beskriver godsmagasinet ur olika perspektiv och återger dess 
historia och betydelse i det sammanhang det funnits.  

METOD 

Tyngdpunkten i byggnadsdokumentationen har varit att beskriva hur godsmagasinet ser ut 
idag samt att synliggöra spåren av förändringar. För dokumentationen av Järnvägsstationen 
utformade Länsstyrelsen i Norrbottens län en särskild matris och den har använts i arbetet. 
Samtliga rum är inventerade, men i rapporten presenteras ett urval med rum som är 
representativa för förståelsen av byggnaden och dess användning. Urvalet har gjorts av 
Norrbottens museum. I museets arkiv finns samtliga inventeringsblanketterna1 arkiverade.   

I matrisen beskrivs miljön på ett lättöverskådligt och likvärdigt sätt. Samtliga rum har getts 
benämningar där bottenvåningen har nummer från 101, våning 2 från 201 och källarvåning 
från 001. Då de senaste uppförda ritningarna saknar rumsnummer, samt att 
rumsindelningen förändrats avsevärt från äldre ritningar, har rummen numrerats i samband 
med inventeringen. Byggnaden har beskrivits och inventerats såväl exteriört som interiört.  

För att levandegöra miljön har etnologen intervjuat människor som arbetat i miljön. Några 
intervjuer har spelats in och transkriberats medan det vid andra samtal har förts 
minnesanteckningar. Informanterna har fått läsa anteckningarna och godkänna dem. För 
att väcka minnen hos informanterna har fotografier och planlösningsskisser använts vid 
intervjutillfället. Det har också ställts frågor på sociala forum på Internet. Syftet var att nå 
ut till fler och vi har vänt oss till kirunarelaterade grupper på Facebook och forum som 
berör Järnvägshistorik. Intervjumaterialet finns arkiverat i Norrbottens museums arkiv2.  

Bebyggelseantikvarien och etnologen har också ägnat sig åt litteratur- och arkivstudier samt 
studier av äldre fotografier och ritningar som berör byggnaden och området. 

Den fotografiska dokumentationen är ytterligare en viktig del av det samlade resultatet. 
Exteriört har byggnadens fasad och den kringliggande miljön fotograferats och interiört har 
samtliga rum fotograferats från minst två håll, utvalda från vinklar som bäst fångar 
rummets karaktär. Utöver detta har viktiga detaljer fotograferats. I rapporten visas ett fåtal 
av bilderna och den fullständiga fotodokumentationen förvaras i Norrbottens museums 
bildarkiv3.   

                                                 
1 Bebyggelseantikvarisk dokumentation Gruvstadsparken 1 2014 Dnr 33-2014 
2 Etnologisk dokumentation Gruvstadsparken 1 2014 Dnr 272-2014 
3 Fotografisk dokumentation Gruvstadsparken 1 2014, Godsmagasinet Accnr 2014-172 
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MATERIAL 

Arkivmaterial: ritningar 

SJ:s arkiv finns på Riksarkivet och materialet som rör Kiruna är förvarat på Landsarkivet i 
Göteborg. Norrbottens museum har i två omgångar beställt ritningar för dokumentationen 
av stationsområdet i Kiruna. Den första beställningen utfördes i samband med 2013 års 
dokumentation och den andra under arbetet 2014. Mängden ritningar har varit relativt stort 
och bestått av såväl uppförningsritningar som förslag på olika tillbyggnader och 
förändringar invändigt. Ritningsbeståndet har varit högt för Järnvägshotellet och 
godsmagasinet, men avsevärt mindre för boställshuset. Handlingarna beställdes och 
skickades genom e-post.  

För att komplettera handlingarna kontaktades Plan- och bygglovskontoret på Kiruna 
kommun där ett stort antal bygglovshandlingar återfanns. Dessa ritningar hjälpte till att 
svara på flera av frågorna kring förändringar i byggnaderna. Det har även tillhandahållits 
ritningar från LKAB:s eget arkiv men dessa har i de flesta fall samstämt med ritningarna 
från kommunen.  

På grund av att flera fastighetsbeteckningar berörde samma byggnad och detta skapade en 
viss förvirring hos flera av aktörerna, kontaktades Lantmäteriet för att säkerhetsställa den 
aktuella fastighetsbeteckningen för objekten. För godsmagasinet är nuvarande 
fastighetsbeteckning Jukkasjärvi bandel 100:14.   

Alla ritningar i rapporten utgår från existerande ritningar. De flesta är dock beskurna eller 
redigerade för att förstärka syftet och läsförståelsen. Detta innebär bland annat att det har 
gjorts justeringar för att rensa bort den gråhet som uppkommit i och med inskanning eller 
konvertering från PDF till JPEG-/TIFF-filer, detta har utförts för att förenkla förståelsen 
av dessa ritningar i form av visibilitet. Redigeringar har utförts i Photoshop av Jennie 
Björklund.   

Foton 

Järnvägsmuseet i Gävle har ett stort bildarkiv och en stor del av deras bilder är tillgängliga 
via Trafikverkets digitala samlingsportal på deras hemsida. De flesta äldre bilder i rapporten 
kommer från deras arkiv. Det finns också bilder i Kirunas kommuns bildarkiv från 
stationsmiljön som används i rapporten och ytterligare har det gjorts sökningar i Kringlan, 
Riksantikvarieämbetets sökportal samt Norrbottens museums bildarkiv. För information 
om de enskilda fotografierna se bilaga 1.   
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Litteratur  

Böcker, artiklar och rapporter som använts kan delas in i tre olika kategorier. För det första 
är det böcker om Kiruna och dess historia så som Lasse Brunnströms böcker Kiruna – ett 
samhällsbygge i Sverige, del 1 och 2. För det andra är det litteratur som handlar om Statens 
Järnvägar och om Malmbanan. Verk som kan nämnas är Statens Järnvägar 1906-1931, en 
minnesskrift och Sveriges järnvägar 100 år samt Åke Barcks Malmbanan, 104 år på Malmbanan 
och byggnadsminnesutredningen som Sörmlands museum gjorde om Nyköping 
stationsområde 2010. För det tredje handlar det om litteratur som berör stadsplanering och 
stadsomvandling i Kiruna t.ex. Bevarandeplan för Kiruna C som utförds av byggnadsnämnden 
i Kiruna 1986, men även den nyligen genomförda DIVE-analysen som presenteras i 
Kulturmiljöanalysen del 1 och 2 som slutfördes 2013.  
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Stationsområdet enligt en ritning från 1990, förutom kiosk till höger om stationen överensstämmer den med 
hur området ser ut idag. (GLA)  

 

 

 

OMGIVNINGSBESKRIVNING 

Den 30 augusti 2013 avgick det sista tåget från Kiruna järnvägsstation. Den nya 
järnvägssträckningen hade öppnats redan 2012 och tågen anlände inte längre från söder 
utan kom istället från norr eftersom det nya spåret går på västra sidan av Kiirunavaara. En 
temporär station har öppnats i den s.k. Fjärren4 ca 1 km norrut, vid Malmbangården. Detta 
är nu Kirunas station och i dagsläge finns inga beslut om var eller när en ny station ska 
byggas. Vid den gamla stationen är det idag ödsligt och förfallet börjar synas. Det kan 
fortfarande dyka upp vilsna resenärer som letar efter stationen, men de möts av tomma 
perronger där ogräset har börjat bryta fram i asfaltens sprickor och en bangård utan räls. I 
bästa fall hinner de beställa en taxi som tar dem till tåget i tid.  

SJ-området i Kiruna består av flera byggnader och anläggningar. Miljön sträcker sig i söder 
från den gamla Gruvvägen och den numera rivna LKAB-bron som korsade Lombololeden 
och järnvägen, norrut går gränsen vid Banmästaregatan och Trafikinspektörvägen. 
Området består av flera bangårdar. Vid stationen finns person- och godsbangård, 1 km 
norrut finns malmbangården och ytterligare 1 km norrut finns lokstallar. SJ byggde även 
bostäder åt sina anställda som placerades på lämpligt avstånd från arbetsplatserna. Vid 
Järnvägsstationen fanns ett par bostadshus i nära anslutning till stationshuset, vilket gjorde 
att stationsmiljön vid uppförandet var en blandad miljö med både bostäder och 
arbetsplatser.  

                                                 
4 Byggnaden kallas Fjärren pga av det var där fjärrtågklarerarna satt tidigare.  
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Bild1. Flygbild över det centrala Kiruna med stationsområdet inringat i rött och godsmagasinet utpekat med 
gul pil.5 

Kiruna är byggd på kuperad mark och stationen är placerad i dess nederkant mot väster, 
nere vid det som tidigare var sjön Luossajärvis strandkant. Från början låg stationshuset 
som en monumental solitär i fonden framför sjön med fjällen och gruvan i bakgrunden. Då 
gick Stationsgatan rakt från byggnaden in mot centrum, men när den nya vägen 
Lombololeden (E10:an) byggdes på 1980-talet förändrads läget. Stationen kom i skym 
undan och tappade därmed mycket av sin ursprungliga uppgift som symbolbyggnad.  

Genom hela stationsområdet sträcker sig Bangårdsvägen – en väg som ansluter till 
Lombololeden söder och norr om området. Vid tiden för fältarbetet i Kiruna var 
Lombololeden delvis avstängd för genomfart på grund av rivningsarbetet av LKAB-bron 
på den gamla Gruvvägen. Stationsmiljön hade tidigare en viktig funktion och var 
knutpunkt för såväl persontrafiken som godstrafiken. Idag har området förlorat denna 
funktion för Kiruna och byggnaderna i området kommer inom de närmaste åren att rivas.  

De verksamheter som finns kvar i området är Järnvägshotellet, några företag som huserar i 
godsmagasinets lokaler, LKAB-utbildning som har sitt kontor i stationshuset och LKAB 
Malmtrafik AB som hyr boställshuset som överliggning åt malmtågens norska lokförare.  

Stationshuset ligger centralt på området med huvudentrén mot öst där Stationsgatan, som 
tidigare var en bilväg som sammanband området med centrum, numera är en gång- och 
cykelväg. Järnvägshotellet, som är placerat norr om stationshuset, är den enda 
verksamheten på området som fortfarande är öppen för allmänheten och drivs fortfarande 
som hotell.  

                                                 
5 Bilden är nedladdad från www.hitta.se 20.03 2015.  

http://www.hitta.se/
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Bild 2. Vy av stationsområdet från söder med godsmagasinet och rödfärgade manskapshuset till            
vänster om Bangårdsvägen och gamla ”telefoncentralen” till höger. 

 
Bild 3. Järnvägshotellet och den öde perrongen som numera fungerar som parkeringsplats för 
hotellet.  

Mellan stationen och hotellet finns en liten parkyta med mycket vegetation. Tidigare har det 
stått en kiosk på denna yta och under 1900-talet bytte den skepnad flera gånger. Den första 
kiosken tillkom troligen strax efter att den nya järnvägsstationen var klar omkring 1915 och 
hade en åttakantig planform. Den senaste upprustningen av parkytan skedde i samband 
med ett stationsprojekt 1990 när Järnvägsstationen, samt närmiljön rustades upp och den 
sista kiosken revs omkring 2010. Perrongen ligger väster om stationshuset, parkytan och 
hotellet och den är bred och asfalterad.  
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Bild 4. Lombololeden går idag framför Boställshus 9G1.  

Öster om järnvägshotellet ligger det enda bevarade boställshuset på stationsområdet - 
Boställshus 9G1. Byggnaden som de senaste årtiondena varit bland annat Tullhus och 
Hotell Rallaren, hyrs idag av LKAB Malmtrafik AB. Tidigare fanns ytterligare ett 
boställshus på området placerat öster om stationshuset, men det revs under 1980-talet och 
idag finns en parkeringsplats där huset stod.  

Godsmagasinet är placerat i den södra delen av området och var den första byggnaden som 
stod färdig på stationsområdet år 1901. Det är också den byggnad på området som 
förändrats mest till det exteriöra. Detta beror på att byggnaden är tillbyggd och ombyggd 
utifrån godstrafikens behov och krav på fungerade lokaler. Det är relativt enkelt att läsa av 
de olika tillbyggnadsperioderna i byggnadskroppen. Godsmagasinet karaktäriseras 
framförallt av sitt kraftigt utskjutande tak och av sina lastkajer, varav den ena är i trä och 
den andra i betong. Vid södra och norra gavlarna fortsätter senare tillbyggda skärmtak ut 
över lastkajerna.  
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Bild 5. Manskapshuset som ligger mellan stationshuset och godsmagasinet.   

Mellan stationshuset och godsmagasinet ligger ett manskapshus. Detta uppfördes troligtvis 
på 1930-40 talet. Någon uppföranderitning har inte hittats, men på ritningar från 1950-talet 
finns bygganden med. Särskilda manskapshus för tågpersonalen började byggas på 1930-
talet, fram tills dess hade omklädningsrum, lunchrum och övernattningslokaler funnits i 
andra lokaler på området, i Kiruna bl.a. på Järnvägshotellet6. I anslutning till 
manskapshuset finns också ett cykelförråd och ett gammalt truckgarage. Från byggnadens 
södra gavel finns godsmagasinets norra lastkaj ansluten, med en påfartsramp från väster.  

Öster om godsmagasinet finns ett gulputsat hus som uppfördes kring 1950 med en liten 
lastkaj för lastbilgods längs den ena väggen. Troligtvis uppfördes byggnaden i samband 
med att SJ:s telefonnät byggdes ut. Huset är byggt ungefär samtidigt som 
telegrafexpeditionen försvann från stationshuset.  

Sydost om godsmagasinet fanns tidigare också ett kompletterande godsmagasin. Troligen 
uppfördes det på 1950-talet och kan ses på bilder från 1960–70-talet. Under LKAB-bron 
fanns också en kajvaktskur med travers för lastning av gods. Dessa lastytor avvecklades när 
förutsättningarna för godstrafiken började förändras under 1980- och 90-talet.  

                                                 
66 Statens Järnvägar 1906-1931. 
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Bild 6. Rälsen är uppriven och signalsystemet är bortplockat från bangården i Kiruna. 

Den numera upprivna bangården till öster och väster om godsmagasinet är idag mestadels 
täckt av grus rälsen och signalsystemet är bortplockat men de upphöjda asfaltsklädda 
perrongerna finns kvar. Slitaget och förfallet gör sig påmint i form av rötskadat virke och 
flagnande färg på byggnaderna, vittrande asfalt där ogräset växer upp och uppstickande 
armering i betongperrongerna. Sabotaget och klotter syns här och var och drabbar alla 
byggnader.  

  



13 
 

 
 Bild 7. Godsmagasinet tidigt 1900-tal. I bakgrunden ser man att stationen håller på att byggas. 

 

GODSMAGASINET 

Godsmagasinet var den byggnad som stod färdig först på stationsområdet. 
Uppförningsritningarna är daterade 1900 och de ritades av Folke Zetterwall, som var 
dåvarande chefsarkitekten på SJ. Året därefter var den färdig att användas. Byggnaden var 
till en början mycket enkel och innehöll ett stort kallförvaringsrum och ett mindre rum för 
varmförvaring. Själva byggnaden var däremot monumental och med två gavlar med mycket 
fönster bör den ha utmärkt sig. Mycket av originalbyggnaden uppskattas finnas kvar i 
nuvarande byggnadsstomme. Av de mer utmärkande detaljerna så noteras att de numera 
inbyggda gavlarna från 1901 års byggnad fortfarande visar rester av placeringen av 
gavelfönstren.  

  
Uppföranderitning, godsmagasinets planritning, 1900. (GLA) 
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Bild 8. Det nybyggda godsmagasinets norra gavel, notera formen på de översta fönstren.  

 
Bild 9. Samma gavel idag, jämför med fotot ovan. Rester av äldre rödmålad panel, samt dörröppning 
och igensatta öppningar vars form och placering överensstämmer med vart de äldre fönstren på fotot 
bör ha varit placerade.   
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Västfasaden enligt ritning 1900. (GLA)  

 
Bild 10. Den del av västfasaden 2014 som är originalbyggnaden. Utformningen och placeringen av fönster 
och portar stämmer väl överens med uppföranderitningen ovan.  
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Utbyggnad 1906 (GLA)           Bild 11. Norra delen av godsmagasinet 2014.  

 
Utbyggnad expeditionsdel, 1906 (GLA) 

Redan 1906 byggs en expeditionsdel till mot norr. Flera av godsmagasinen vid de större 
bangårdarna runt om i landet byggdes om rejält under 1900-talets första 35 år. De flesta 
planlades med en hall för ankommande gods och en för avgående och till det fanns även en 
gemensam expeditionsavdelning7. Kirunas godsmagasin byggdes under denna tid och kan 
precis ha missat dessa plankrav med tanke på att byggnaden tidigt byggdes ut med en 
expeditionsdel. Den tillbyggda delen kan fortfarande i dag utläsas i byggnadskroppen då 
den är lägre än originalbyggnaden. Dock ansluter den väl i utförande och material. 
Tillbyggnaden innehöll 7 rum, inkl. expedition, rum och toalett. De tre nedersta fönstren 
som satt på bottenvåningen på den norra gaveln flyttas (enligt ritningarna) till varsin sida av 
originalbyggnaden. Det tredje fönstret placeras på en innervägg. Dock tycks inte fönstrens 
placering på utbyggnaden idag överensstämma med ritningen. Antingen har de flyttas i 
efterhand, eller så placerades de inte som planerat. Ingången till byggnaden planeras ske 
från den östra fasaden.  
                                                 
7 Statens Järnvägar 1906-1931, s 337. 
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Ritning från 1923 (JVM) 

1923 planeras en utbyggnad åt söder som skall innehålla tullokal. Tillbyggnaden innehåller 
kontorsdel i sydöstra hörnet och resten av utrymmet ser ut att vara ett rum. Mitt i rummet 
nämns att det finns ”fundament för större nedfälld våg”, samt att det ovan detta finns en 
”lucka i taket”. På en sektionsritning med vy mot norr visas hur konstruktionen ska se ut 
på ovanvåningen dit en trappa leder upp. En mindre våg finns även utritad med sin 
placering i det som skulle kunna kallas förstugan till tulldelen. Den ligger i nordöstra hörnet 
av tulldelen mot väggen som delar av byggnaden mot godsmagasinet, den tidigare 
ytterväggen mot söder. Denna del utförs med all sannolikhet, men hur mycket av lokalen 
som finns kvar i nuvarande byggnad är i dagsläget oklart. Ingenting märks av den på 
utsidan och där den bör ha legat (mot söder) återfinns numera en senare tillbyggnad.  

N 
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Förslag till ändring av lokalerna mot norr, 1927 (JVM)  

Ritningar från 1927 visar ett förslag där tulldelen från 1923 flyttats för att kunna utöka 
magasinslokalerna, men detta utförs inte. Dock finns det fler förslag till ändringar på 
ritningen som eventuellt kan ha utförts. På ritningen planeras ingången till 
expeditionsavdelning (tillbyggnaden från 1906) att flyttas från den östra fasaden till den 
norra gaveln, detta på grund av att vad som benämns som en ”kolbinge” planeras byggas 
vid övergången mellan stora godsmagasinet och varmrummet. På ritningen finns en sektion 
ritad som visar på hur detta skall utföras, med bland annat kolaskefyllning till grunden - 
något som efter en google-sökning pekar på ett miljöförstörande alternativ. På 
fasadritningar syns även hur en skorsten pryder taket. Det som talar för att detta skedde är 
att de föreslagna ändringarna finns med på nästa ritning från 1948, men i byggnaden idag 
finns inga rester kvar som kan bekräfta det. Det enda som ev. skulle kunna vara det är att 
ritningen visar en våg utritad på samma plats i byggnaden där vågen finns idag (rum 113). 
Vågen på denna plats är även något som återkommer på kommande ritningar.  

N 
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Förslag till ombyggnad 1948. (GLA)  

Från 1948 finns ett första förslag för ombyggnad av expeditionsdelen (tillbyggnaden från 
1906). Planerna är relativt ambitiösa och flera saker som nämns är det första gången vi hör 
talas om – som en ”sågspånstrumma” och ett ”fiskrum”. På ritningen föreslås bland annat 
att rumsindelningen ändras, vilket även inkluderar att flytta trappan som leder upp till 
vinden. Om något av detta genomförs är oklart, men troligtvis inte.  

Sex år senare sker en större till- och ombyggnad av expeditionsdelen av godsmagasinet som 
fortfarande präglar denna del av byggnaden idag. Ritningen stämmer bra överens med hur 
planen samt exteriören av byggnaden ser ut idag. Utbyggnaden sker mot norr och 
tillskillnad mot existerande byggnad som har trä i stommen, gjuts grunden och väggarna till 
denna del. Året är 1954 och bygget inkluderar en källarvåning som innehåller skyddsrum. 
Fyra fönster är placerade på den norra gavelns nedervåning, samt ett fönster på gavelröstet. 
Tecken på vinden idag tyder på att fönstret på gaveln flyttades från den tidigare gaveln 
(som var från 1906), vilket gör att detta fönster är mycket äldre än de andra. Tre fönster 
lika som de på den nedervåningens norra fasad är placerade på den västra fasaden av 
utbyggnaden. Ingången för allmänheten till den nya delen av byggnaden placeras på den 
östra fasaden genom en trappa som leder upp till den golvnivå som godsmagasinet har i 
och med sina lastkajer. Skyddsrummet nås genom en särskild dörr i markplan. Båda 
dörrarna ser ut att ha glas på den övre halvan på ritningen något som de nuvarande 
dörrarna inte har.  
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Tillbyggnadsplanerna mot norr från 1954. Plan och bygg, Kiruna kommun  

Den nybyggda delen inreds med ett öppet kontorslandskap i vinkel utmed den norra och 
västra väggen, ett rum för allmänheten med besöksdisk utförs i anslutning till entrén i öst. I 
det nordvästra hörnet av befintligt varmmagasin inreds bland annat ett matrum, arkiv och 
toaletter i anslutning till den nya utbyggnaden. En ingång föreslås också öppnas upp på den 
västra fasaden till detta utrymme. På ritningen finns även en ”vågkur” placerad mellan 
varm- och kallmagasinet, lika stor del i båda rummen, och placerad norr om den finns en 
fyrkantig ruta som ev. kan vara vågen, fast detta står inte förklarat på ritningen. En annan 
ritning från 1954 visar på värme-, ventilation- samt sanitetstekniska anläggningar, denna 
ansluter väl till den andra ritningen.  
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Bild 12. Gaveln från 1906 års utbyggnad med platsen för ett fönsters tidigare placering, samt den tidigare 
locklistpanelen.  

 
Bild 13. Gaveln från 1954 års utbyggnad, med det äldre fönstret på gavelröstet.  
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Planer på tillbyggnad 1959. (GLA) 

Från 1959 finns en ritning på förslag till tillbyggnad och lastkaj, men den är svårplacerad. 
Tillbyggnad skall bland annat ske av befintligt godsmagasin och den nya delen innehålla 
bland annat en truckbod. Bortanför detta planeras ett större utrymme för ”isoleringsgods”. 
Två möjliga tolkningar finns; 1) att det är en föreslagen utbyggnad mot söder, men som 
inte utförs, eller 2) att detta inte rör detta Godsmagasin, utan förslagsvis det andra 
Godsmagasinet som låg sydost om detta.  

Drygt tio år senare börjar planerna på en utbyggnad mot söder på allvar. Det första 
förslaget är från 1967 och är rubricerat ”tillbyggnad av lastkaj och kontor”. Tillbyggnaden 
som föreslås är en drygt 5 meter lång utbyggnad i två våningar som innehåller framförallt 
kontorslokaler med expedition och chefskontor. Entréer till byggnaden finns både genom 
godsmagasinet mot norr samt mot öster. Direkt utanför tillbyggnaden mot söder planeras 
en ny lastkaj. Enligt instruktionerna så skall befintlig lastbrygga i trä tas bort och en ny 
uppföras – fortsatt i trä – som ansluter mot den nya lastkajen i betong. Den nya lastkajen 
planeras att byggas ut från det sydöstra hörnet på utbyggnaden. Skärmtaket som ska täcka 
större delen av lastkajen utformas som ett T-tak, men där takfallen vänts något inåt, med 
fallet mot mitten (se bild). Skärmtaket planeras utföras med en stomme av stålbalkar täckt 
med ett plåttak. Lastkajen sträcker sig längre än taket.  

  
Ritningsförslaget från 1967 med lastkajens placering och skärmtakets utformning! (Kiruna kommun) 
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 Bild 14. Lastkajen sommaren 2014.  

 
 1968 (Kiruna kommun) 

Från 1968 finns två nya ritningar som visar att planlösningen ändrats på utbyggnaden, samt 
att utbyggnaden nu planeras få en våning, istället för två. Planlösningen har ändrats genom 
att kontorsdelen flyttats till den västra halvan av byggnaden och att en ny magasinsdel lagts 
till på den östra halvan. Denna planlösning matchar dagens planlösning bättre än den förra, 
fastän den inte överensstämmer helt. Däremot tycks inte skärmtaket matcha med hur taket 
ser ut idag då det på denna ritning uppfattas vara platt. Utbyggnaden planeras också få två 
stora portar bredvid varandra på den östra fasaden, in anslutning till magasindelen. Om 
detta utförs är osäkert, det är inget som avspeglas på dagens byggnad.  

Vart den gamla utbyggnaden mot söder från 1927 – som innehöll tullokaler – tagit vägen, 
går inte att få svar på utifrån dessa ritningar och vi kan endast anta att byggnaden revs, eller 
inkorporerades i den nya byggnadsdelen.   
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Lastkaj, 1976 (Kiruna Kommun) 

1976 dyker ett förslag upp om att sätta upp väggar längs med den östra sidan mellan 
skärmtaket och lastkajen som byggdes 1968/69 och på denna planerades två portar. Den 
västra fasaden skall fortsätta vara öppen, men skärmtaket föreslås breddas mot 
järnvägsspåren och ett avåkningsskydd på lastkajen finns utritat vid portöppningarna. På 
gaveln mot söder planerades för ett ”flexibelt draperi” – alltså en port. Tanken finns även 
på att sätta igen de portar som nu finns på den östra fasaden av den senaste utbyggnaden. 
Utförs detta? Möjligheten finns och de östra portarna på nuvarande kontorsdelen i söder 
finns inte idag, utan där finns istället ett fönster, samt ett igensatt fönster. Som en extra 
åtgärd planeras stål- (T-) balkarna som håller uppe skärmtaket att förstärkas med konsoler i 
anslutningen mellan stödbjälken och takbjälkarna. Detta troligtvis för att skärmtaket 
breddades. Tittar vi på skärmtaket idag så noteras att detta är utfört. Det finns även rester 
av metall på T-bjälkarna, samt i lastkajen med jämna mellanrum mot öster, så sannolikt 
utfördes denna vägg.  

 
Bild 15. Lastkajen i söder. Notera förlängningarna av stålbalkarna, samt konsolerna.  
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1977, Riksarkivet/ Göteborgs landsarkiv (GLA) 

    
1977 (Kiruna kommun) Bild 16. Perrongen norr om godsmagasinet. 

Från 1977 finns ritningar som rör ett förslag om tak över magasinsbryggor. Detta handlar om 
området direkt norr om godsmagasinet, samt de delar av västra fasadens lastkajer som fram 
tills nu inte haft något tak. En situationsplan finns som visar utbyggnadens utbredning (se 
nedan), en mer detaljerad ritning över kajens plan och takets plan samt sektioner av 
utformningen av dem. Denna ritning berättar också att den senaste utbyggnaden mot norr 
troligtvis utfördes i tegel. Byggnaden är idag klädd med en lockpanel, dock på en gjuten 
grund. Taket är utformat som ett pulpettak med en lätt lutning. En trappa byggs för att ta 
sig upp på lastkajen i direkt anslutning till byggnaden, mot norr avslutas kajen även med en 
ramp ner mot spårområdet.  
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Ritning 1991, GLA 

Den sista ritningen som finns som rör Godsmagasinet är från 1991 och är rubriksatt med 
”uppmättningsritning”. Frågan är dock om ritningen visar på en ändring i planlösning, eller 
uppdaterar den på grund av avsaknaden av ändringar i planritningarna. Detta då nuvarande 
planlösning i princip stämmer överens med denna ritning. Ändringarna utifrån tidigare 
ritningar (den senaste från 1968) är att dels är hela den södra tillbyggnaden på byggnaden 
inredd som kontorslokaler och om det stämmer att det fanns portar som tidigare gett 
tillgång till det magasin som fanns i den östra halvan, så är alla dessa igensatta. Även 
planlösningen i utbyggnaden av kontorsdelen mot norr är förändrad. Bland annat är 
matrummet fördubblat i storlek då detta rum utökats in i det som tidigare varit 
varmmagasin, men även det som tidigare var ett öppet kontorslandskap, är numera indelat i 
fler rum. Enligt muntliga källor förändrades kontoret i den norra delen redan på 1970-talet.  

I jämförelse med dagens situationsplan och utseende finns det några saker vi inte får svar 
på genom de ritningar vi har hittat. T.ex. när byttes portarna ut på den östra sidan? Hur 
mycket ändringar har det gjorts av de hyresgästerna som huserat i byggnaden sedan 1990? 
Är de reversibla? Hur ser det ut på vinden? Finns det några tecken där på om de här 
kolugnarna existerat till exempel?  
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Godsmagasinet – ritningsförteckning 
 
1900 ”Ritning till godsmagasin vid Kiruna” – uppförda av Folke Zetterwall. 
1906 ”Ritning för tillbyggnad af expeditionshus till godsmagasinet i Kiruna” – utbyggnad mot 

norr.  
1923 ”Ritning till tillbyggnad av tullokal" – utbyggnad mot söder.  
1927 ”Ritning till tillbyggnad och förändring av godsmagasinet” – förslag som till stor del inte 

genomförs.  
”Värmeledning inom godsmagasinet”  

1948 ”Ändring av godsmagasinet” – förslag till ombyggnad expeditionsdelen. 
1954 ”Om och tillbyggnad” – mot norr, bland annat kontorslokaler samt 

källarplan med skyddsrum.  
”Värme-, vent- och sanitetstekniska anläggningar”  

1967 ”Tillbyggnad av lastkaj och kontor” – Förslag till ombyggnad av södra delen med tak 
över perrongen (4 olika ritningar)! 

1968 ”Fasader” & ”Planer” – Nytt förslag till ombyggnad av södra delen. 
1976 ”Tillbyggnad skärmtak väggar vid lastkaj” – Förslag tillbyggnad skärmtak/väggar vid 

lastkaj, samt breddning av skärmtak i söder. 
1977 ”Tak över magasins bryggor” – Förslag på utbyggnad av perrong och skärmtak mot N. 
 ”Situationsplan” – över godsmagasinen, spåren och övriga byggnader i stationsområdets 

södra del.  
1991 ”Plan fasader situationsplan uppmätningsritning”  
 

 
Bild 17. Vy av stationsområdet tidigt 1900-tal.  
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ETNOLOGISKT PERSPEKTIV 

Syftet med den etnologiska dokumentation har varit att levandegöra miljön genom att 
samla in berättelser och minnen från människor som har erfarenheter från godsmagasinet. 
Tanken har också varit att följa upp de slutsatser och antaganden bebyggelseantikvarien har 
gjort i sin inventering och på så sätt kunna få ytterligare kunskap om förändringar i miljön. 
Det har genomförts två djupintervjuer och tre samtal med informanter som har arbetat i 
byggnaden. Till viss del har vi även kunnat använda oss av de intervjuerna som gjordes 
sommaren 2013 då stationshuset dokumenterades8.  

Vi ville försöka hitta informanter som kunde berätta om den tid då det SJ ansvarade för 
verksamheten och godsmagasinet hade den funktion det byggdes för. Många av de som var 
med på den tiden finns inte längre bland oss men vi lyckades hitta några informanter som 
kunde berätta om SJ-tiden. En av informanterna, Transportledaren, har arbetat med 
godstrafiken i Kiruna i 40 år. Han började som SJ-anställd 1969 och gick i pension som 
anställd på Green Cargo 2009. Två av informanterna är företagare som har hyrt utrymmen 
i godsmagasinet för sin verksamhet. I rapporten återges de informanter som har samtyckt 
med namn medan de övriga har anonymiserats. Intervjumaterialet9 finns arkiverat i 
Norrbottens museum arkiv.  

VARDAGEN PÅ MAGASINET 

På SJ-tiden fick alla nyanställda först genomgå en intern kurs i Säkerhetsanordning (SÄO) 
och efter det fick de under handledning prova på att arbete på olika avdelningar inom 
företaget. Många fick under denna period prova på att arbeta på godsmagasinet för att 
sedan förflyttades till växlingen och så vidare. Tanken var att alla anställda skulle få insikt i 
olika delar av SJ:s verksamhet och kanske var det också ett sätt att se var olika personer 
passade bäst. Efter några förflyttningar fick de slutligen sin stationära arbetsplats. Tre av 
informanterna började arbeta åt SJ under denna tid och godsmagasinet var ett av de ställen 
de fick prova på under handledning. En av dem blev senare lokförare, en annan började 
arbeta med Resgods- och expressgods på stationen och den tredje blev kvar på 
godsmagasinets vagnsexpedition.  

Det fanns två arbetslag på godsmagasinet, de som arbetade ute i magasinet och de som 
arbetade på vagnsexpeditionen. I magasinet fanns två skiftlag med fyra eller fem personer 
och de arbetade förmiddags- och eftermiddagsskift. Inne på vagnsexpeditionen arbetade 
man dagtid och där satt Godsföreståndaren, de som skötte det administrativa arbetet t.ex. 
skrev vagnslistor och tog hand om skaderegleringsrapporter samt personalen i expeditionen 
som skötte om kontakten med kunderna.  

                                                 
8 Etnologisk dokumentation, Dnr 176-2013. 
9 Etnologisk dokumentation, Dnr 272-2014. 
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GODSHANTERINGEN – ARBETET I MAGASINEN 

Godsmagasinet hade tre stora magasinsutrymmen, ett varmmagasin som var avsett för de 
varor som inte klarade köld och två stora kallmagasin. På båda sidorna fanns lastkajer för 
att det skulle vara enkelt att lasta och lossa godset. Från början lastades och lossades godset 
manuellt men SJ var tidig med att använda truckar för att effektivisera arbetet. Från början 
var truckarna bensindrivna som inte var så arbetsmiljövänliga pga av avgaserna och de 
byttes snart ut mot gasoltruckar som i sin tur byttes ut till eltruckar. Då eltruckarna infördes 
byggdes ett litet garage i varmmagasinet där truckarna stod och laddades under natten.   

Det gods som fraktades med tåg delades in i olika kategorier beroende på volym. Det fanns 
det som transporteras som vagnslaster t.ex. timmer, malm, byggnadsmaterial och stora 
maskiner. Det mindre godset kallades styckegods dit hörde emballerade varor i olika 
storlekar t.ex. möbler och mindre maskiner. Det transporterades med särskilda godståg och 
kunden var ofta någon form av företag och all hanteringen sköttes vid godsmagasinet. 
Ytterligare fanns resgods och expressgods eller ilgods som det senare också kallades. Det 
var mindre försändelser som privatpersoner skickade och den hanteringen sköttes via 
Resgodsexpeditionen som fanns i stationshuset. Detta gods transporterades i särskilda 
godsvagnar som i persontågen. 

        
Bild18,19. Bilder som troligen är tagna från byggnaden som låg sydost om dagens godsmagasin och där bl.a. 
Konsums varor lastades och lossades. Bilderna är tagna i slutet på 1950-talet. 

Kostanden beräknades utifrån vikten och i godsmagasinet fanns därför två vågar för att 
man skulle kunna väga godset. I kallmagasinet fanns en stor våg som var monterad i golvet 
och intill den byggdes en liten vågkur för att göra det enklare att läsa av vågen och skriva 
fraktsedlar. Den mindre vågen fanns inne i varmmagasinet.  

Informanterna minns tiden på magasinet som rolig men slitsam. Det var ett tungt arbete 
och ibland väldigt stressigt eftersom de som hämtade godset ville ha det snabbt. Det var 
inte ovanligt att åkarna kom och hjälpte till vid lossningen för att de skulle få sina varor 
snabbare. Från början var det så att kunderna kom och hämtade sina varor själva vid 
godsmagasinet men under 60- och 70-talet förändrades det. Då utvecklades en ”från dörr 
till dörr” lösning för kunderna och transporten från godsmagasinet började skötas av olika 
transportföretag bland annat ASG.  
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VAGNSEXPEDITIONEN – ARBETET PÅ KONTORET 

 
Från Kiruna skickades dels de stora vagnslasterna med kopparmalm från Viscariagruvan10, 
övrig malm, timmer, bilar, truckar, grus men också en hel del styckegodset. Det gick 
naturligtvis trender i vad som skickades beroende på vad som hände i samhället t.ex. minns 
Transportledaren att under vissa perioder på 70- och 80-talet kom det mycket byggmaterial till 
Kiruna och det berodde på att det byggdes nya bostadskvarter på olika håll t.ex. på 
Lombolo. På vagnsexpeditionen sköttes allt pappersarbetet och så här beskriver 
Transportledaren arbetsuppgifterna: 
 

                                                                                           
Bild 20. Gunnar Lindström i sitt kontor på 
godsmagasinet.  

I kontorsutrymmena gjordes det en del ombyggnationer under den tid Transportledaren 
arbetade på godsmagasinet. När han började var det ett öppet kontorslandskap och alla satt 
i samma rum. Han minns inte exakt årtal men någon gång under 70-talet byggdes det om 
och han fick eget kontor. Det var en positiv förändring eftersom mycket av kontakten med 
kunder och kollegor på andra håll i Sverige skedde via telefon kunde det ibland bli stimmigt 
när alla pratade i telefon samtidigt. På samma gång renoverades även fikarummet så han 
minns godsmagasinet som en fräsch arbetsmiljö.  

Förutom renoveringar invändigt gjordes det också en del förändringar utomhus under 
dessa år. Det byggdes nya spår och lastkajerna förlängdes och lastbryggorna på magasinet 
förstärktes. Förändringar som gjordes för att man skulle kunna hantera den ökade trafiken.  

                                                 
10 En koppargruva utanför Kiruna som LKAB drev på 1980-talet.  

För alla godståg som skickades från 
Kiruna fick man skriva manuella 
vagnslistor med vagnsnummer, vagnvikt 
och bromsvikt som sammanställdes till 
tågvikt, bromsvikt och tillgängligt 
bromstal för tåget. Även skadereglering 
av vagnslaster tillhörde vagnexp och 
kontakter med övrigt SJ folk över hela 
landet. 
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Bild 21. I NSD kan man den 27 september 1968 läsa om att bangården i Kiruna har genomgått 
en stor upprustning de senaste två åren och har byggts ut för 3 miljoner med bl.a. nya spår och 
nytt signalsystem.  

I huset fanns ytterligare två utrymmen: källaren och vinden. Källaren byggdes som 
skyddsrum och Transportledaren berättar att all gammal skyddsutrustning t.ex. gasmasker och 
andra förnödenheter fanns kvar. När vi gick ner sommaren 2014 var mycket av detta 
bortplockat men en del av materialet fanns fortfarande kvar.   

Vinden användes som arkiv för alla de dokument t.ex. vagnslistor, fraktsedlar och 
skaderegleringsdokument som skulle sparas ett visst antal år innan de fick förstöras. 
Transportledaren berättar att allt packades i särskilda papperssäckar som bars upp på vinden 
där de stod sorterade enligt årtal. När pappren hade sparats den tid de skulle sparas så 
kastades säckarna bort. Uppenbarligen blev den slutliga städningen av vinden aldrig 
genomförd när de flyttade ut för när vi kom upp på vinden fanns några av dessa säckar 
kvar och bland alla papper hittar vi också vår informants signatur. 

   
Bild 22, 23. Bilder från vinden och de kvarglömda säckarna med arkiverade dokument.  
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FÖRÄNDRINGARNAS TID BÖRJAR 

På 80-talet skedde det stora förändringar inom järnvägstransporterna i Norrbotten. Då 
bildades SJ Malmbanedivisionen för att effektivisera och sänka kostnaderna för 
malmtransporterna. I praktiken innebar det att de tog över malmtransporten medan 
styckegodshanteringen kom att överlåtas till andra aktörer. Det gjordes rationaliseringar 
och många tjänster försvann när Malmbanedivisionen tog över driften men 
vagnsexpeditionen blev kvar och där fick de anställda också nya arbetsuppgifter så som 
ansvaret för vagnsfördelningen i övre Norrland. Verksamhetsförändringen gjorde att det 
inte längre fanns någon anledning till att sitta kvar i godsmagasinet och kontoret flyttades 
till manskapshuset som finns intill godsmagasinet. Godsmagasinet fick nya hyresgäster när 
Kiruna Bilfrakt flyttade in och övertog såväl kontorsutrymmena som magasinen från SJ.   

1996 tog LKAB över malmtransporten och Malmtrafik AB bildades, förändringarna inom 
SJ fortsatte och 2001 bolagiserades företagets olika verksamhetsområden. Den kvarvarande 
godstransporthanteringen började drivas av Green Cargo. Transportledaren följde med 
verksamheten och blev således anställd av Green Cargo de sista yrkesverksamma åren. Han 
har en lång karriär inom godstransporten i Kiruna bakom sig och har följt utvecklingen 
inom branschen. När han började skrevs det mesta för hand och all kontakt skedde via 
telefon när han slutade sköttes det mesta av arbetet via datorn. Antalet anställda har 
ständigt reducerats trots att arbetsuppgifterna till viss del har blivit fler och fler. Han trivdes 
med sitt arbete och sin arbetsplats även om de turbulenta tiderna med förändringar och 
nedskärningar förstås gjorde att stämningen kunde vara tung på arbetet.  

SJ FLYTTAR UT OCH DE PRIVATA AKTÖRERNA FLYTTAR IN 

Redan innan SJ bolagiserades hade godsmagasinets funktion förändras och hyresgästerna 
var delvis privatägda transportföretag. För att effektivisera godstransporterna hade det 
utvecklats en samordning mellan järnvägstrafik och lastbilstrafik.   

Det första företaget som flyttade in var ASG. Från början hette det AB Svenska 
Godsbilscentraler men bytte 1979 namn till ASG. Det var ett transport- och logistikföretag 
som nyttjade såväl lastbilar, järnväg, sjötrafik och flyg i sin verksamhet. Företaget hade 
tidigt börjat kombinera olika former av transportmedel för att effektivisera godsets väg från 
sändare till mottagare. 1941 köpte SJ upp stora delar av företaget och förblev länge den 
största delägaren. I slutet av 60-talet byggdes godsmagasinet i Kiruna ut med 
kontorslokaler, nya spår och en lastningskaj för ASG:s verksamhet. Idag finns inte ASG 
kvar utan de blev 2000 uppköpta av tyska Danzas som idag ingår i DHL.   

Ett annat företag som tidigt flyttade in var Kiruna Bilfrakt. Företagets VD berättar att de 
flyttad in 1986 då Malmbanedivisionen flyttat ut sin verksamhet och de blev kvar till 2001. 
De hyrde hela byggnaden och hade kontor i det som tidigare hade varit vagnsexpedition. 
Kiruna Bilfrakt tog också över en del av ASG:s verksamhet så därför kom kontorsdelen 
mot söder snart att stå tom och småningom hyras ut åt andra näringsidkare.   
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Bild 24, 25. Den nu övergivna magasinsdelen där kylan ibland blev mera bitande än utomhus och kvar på 
väggarna finns skyltar för godssorteringen.  

Enligt Vd:n finns det inte mycket gott att säga om byggnaden och han tvivlar på att det 
idag skulle gå att få den godkänd som arbetsmiljö för någon form av transportföretag. Det 
var byggt för en annan tid och en annan typ av verksamhet och inte alls anpassat efter 
dagens moderna godstransport. En del av de gamla träportar hade bytts ut till nya mera 
lätthanterliga aluminiumportar men i övrigt hade det inte gjorts några stora 
moderniseringar. Anledning till att Kiruna Bilfrakt ändå blev kvar i huset så många år var 
främst det strategiska läget och att det inte fanns några lika bra alternativ för deras 
verksamhet.  

Själv arbetade han främst inne på kontoret med allt det administrativa arbete som på 80-
talet sköttes genom en ofantlig mängd pappersarbete. Ute i magasinet var det chaufförerna 
som skötte lastning och lossning. Ett arbete som speciellt om vintern var allt annat än 
behagligt när temperaturen inne i magasinet ibland blev lägre än den ute på grund av 
korsdraget från portarna som stod öppna.  

GODSMAGASINET 2014 

Lena Gustavsson driver företaget LG Design och kallar sig finsnickare. Hon designar och 
tillverkar bruksföremål, möbler och konstföremål i trä. När hon sökte efter en lokal som 
skulle fungera både som butik och snickeri blev det godsmagasinet. Kiruna Bilfrakt hade 
flyttat ut och huset stod tomt. Det rum som hade varit Bilfrakts expedition inredde hon till 
butik och de övriga kontorsrummen blev hennes snickeri. Hon har också tillgång till de 
bakre utrymmena där fikarum och toalett finns. Idag har hon inte kvar försäljningen i 
lokalen utan den sköts i den gemensamma hantverksbutiken Ateljé Nord som hon driver 
tillsammans med andra hantverkare i Kiruna centrum.  

När hon flyttade in i magsinet var hon den enda företagaren i huset och det dröjde 
ytterligare några år innan hon fick grannar då företaget Bygg och måleritjänst flyttade in. 
Sommaren 2014 håller de på att flytta ut och Lena blir åter ensam i huset.  
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Bild 26. Lena Gustavsson tittar ut från sitt snickeri som finns i vagnsexpeditionens gamla kontorsutrymmen.  

Egentligen är det inte optimala lokaler för ett snickeri men eftersom hon är egenföretagare 
tycker hon att det fungerar. Hon trivs i lokalerna och i miljön kring stationen. För oss 
känns området ödsligt och övergivet och jag frågar om mycket har förändrats sedan 
stationen stängdes förra året. Lena menar att det egentligen inte blev så stor skillnad efter 
det utan att förändringen kom tidigare. Kanske var det när kiosken försvann eller när den 
sista biljettexpeditionen lades ner. På den tiden kunde det ibland dyka upp förvirrade 
turister med stora resväskor i hennes butik och frågade om det var turistbyrån. Nu är rälsen 
borta och turisterna kommer inte längre till stationsmiljön.  

Lena är kirunabo och vyer och staden har förändrats under hennes liv; gruvan har vuxit, 
sjön blivit mindre och mindre och Ön är borta. Nu står Kirunas stadskärna inför en flytt 
och det engagerar Lena såväl som privatperson som företagare.  Vart hon kommer att flytta 
den dag hennes kontrakt vid godsmagasinet går ut vet hon inte. Hon har inte ännu börjat 
se sig om efter nya lokaler och känner inte någon brådska. Istället försöker hon ta vara på 
den tid hon har kvar i godsmagasinet. Tittar på de gamla husen och stora björkarna hon 
passerar på väg till arbetet och njuter av ljusinsläppet i snickeriet och trivsamheten hon 
tycker finns i stationsmiljön.   
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FRÅN NAV TILL ÖVERGIVEN BYGGNAD 

Godsmagasinet har blivit utbyggt och ombyggt i takt med att kraven från godstransporten 
har förändrats. Spåren från dessa förändringar har synliggjorts i den byggnadsantikvariska 
dokumentationen. Godsmagasinet har i första hand varit en arbetsplats. Allmänheten har 
visserligen haft ärende till godsmagasinet för att lämna och hämta gods men det är främst 
de som har arbetat med godshanteringen inom SJ och inom transportföretag som hållit till i 
huset. De senaste åren har lokalerna hyrts ut till företagare inom andra branscher. Idag är 
det en ödslig nästintill övergiven byggnad och det är endast Lena Gustavssons som 
fortfarande huserar med sitt snickeri i huset.  

Godsmagasinet har haft ett slitsamt liv och det är otaliga volymer som lastas och lossats på 
lastkajerna och spåren syns i det slitna trägolvet. Ett fungerande godsmagasin var en 
nödvändighet då samhället byggdes och under stora delar av 1900-talet. Så denna tilltufsade 
byggnad står nu övergiven oförmögen att fylla den funktion det byggdes för sedan rälsen är 
bortplockad. Godsmagasinet har spelat en viktig roll i transporthistorien i Kiruna och det 
är med vemod i blicken som Transportledaren ser på bilder av sin före detta arbetsplats det 
som han tycker har varit ”Kirunas transportnav”.  

           

 
Bild 27. Spåren är borta och Godsmagasinet det som tidigare var Kirunas transportnav har förlorat sin 
funktion. 
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BYGGNADSBESKRIVNING IDAG 

EXTERIÖR 

Godsmagasinet är en långsträckt byggnad med tämligen enkelt avlästa tillbyggnadsperioder 
i byggnadskroppen. Mittdelen, som är själva magasinlokalerna, är också originalbyggnaden 
från 1901. Denna del utmärks genom att taket är högre, men även att takutsprånget 
sträcker sig längre ut över lastkajerna i jämförelse med de tillbyggda delarna där taket som 
täcker lastkajerna är tillbyggt i efterhand. Fönstren och platserna för portarna 
överensstämmer också med uppförningsritningarna. Alla portarna mot väst och en mot öst 
kan vara originalportar, detta då fodren runt öppningarna stämmer överens med dem på 
uppförningsritningen, samt att portarna utåt är klädda med stående, smala brädor. Även de 
stora fönstren på originalbyggnaden mot både öst och väst kan vara originalfönster.   
Däremot är portarna väl ansatta av tid och alla visar tecken på reparationer, en av portarna 
är även klädd utåt med plåt. Likadant med fönstren där det framförallt på fönsterglasen 
uppmärksammas att de är från olika tid och av olika utförande. Tre av portarna mot öst är 
moderna aluminiumportar.  

I princip hela byggnaden är omringad av lastkajer/perronger i olika utförande och byggda 
med olika funktioner i åtanke. Generellt är de byggda på en gjuten grund, eller med 
betongkanter med asfaltstäckt yta. Det är endast på den östra sidan som lastkajen är utförd 
i trä, vilket kan tyda på att den skulle kunna vara original. Intressant i sammanhanget är att 
just denna trälastkaj är den enda som används idag eftersom den inte har suttit i anslutning 
till järnvägsspåren.   

Tillbyggnad mot norr har skett i två etapper. En från 1906 och en 1954 – även dessa 
etapper är relativt lättavlästa i byggnaden – framförallt genom att panelen är olika på de 
båda byggnadsdelarna. På delen från 1906 är panelen likt den på originalbyggnaden 
(liggande överlappande panel) och tillbyggnaden från 1954 har en stående lockpanel. Även 
tillbyggnaden mot söder från 1968 är lätt att lokalisera. Denna del är den enda 
byggnadsdelen som har tillsynes platt tak.  

Fasaden på hela byggnaden är av blandad kvalitet och av blandat material – mestadels 
trävirke av olika kvalitet, men även plåt. På flera platser både på den östra, västra och södra 
fasaden är panelen i dåligt skick där färgen lossnar i stora flagor och underliggande virke är 
rejält rötskadat. Detta beror delvis på att byggnaden är målad med plastfärg, men också för 
att underhållet eftersatts rejält under en längre tid.  

Någon självklar huvudentré till byggnaden finns inte och detta beror på att byggnaden är 
uppdelad och avgränsad invändigt i fem utrymmen som alla har olika ingångar. En annan 
orsak kan vara att byggnaden även längre tillbaka i tiden har varit tydligt indelad i skilda 
kontors- och magasinutrymmen med egna ingångar och att det därför inte har funnits 
behov av någon egentlig huvudingång.  
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Största delen av taket på godsmagasinet är ett sadeltak, men där takmaterialet skiljer sig 
mellan det som är originaldelen och det som är tillbyggnaderna mot norr. Originaldelen har 
ett papp/asfaltspapptak som ser relativt nylagt ut, övrigt tak är bandplåtstäckt – även detta 
ser relativt nylagt ut. Material på taket över utbyggnaden mot söder är däremot osäkert, 
detta är platt och syns inte från marken. Generellt vet vi inte exakt när upprustningar av 
byggnaden skett, men via intervjuerna med informanterna har vi fått fram ungefärliga årtal 
för några av ändringarna.  
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Västfasaden ritning 1901 

 
 Bild 28. Fasad mot bangården.  

 
 Bild 29. Fasad mot bangården.  
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Bild 30. Portens storlek och foderutformning stämmer överens med uppförningsritningen, men är porten 
gammal eller ny? Port mot väst.  

  
Bild 31. Fönster mot väst         Bild 32. Fönster mot väst 
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VÄSTFASAD Beskrivning  Behandling Kulör  Kommentar 
Fasad 
 
 

Liggande 
överlappande 
jämnbreda 
brädor. 
 
Liggande 
överlappande 
jämnbreda 
brädor, överst 
mot takfoten 
locklistpanel, 
med spetsig 
brädavslutning 
neråt.  
 
Stående 
lockpanel 

Täckmålad, 
plastfärg 
 
 
Täckmålad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Täckmålad 

Röd 
 
 
 
Röd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Röd 

Flagnande färg, delvis 
rötskadad 
 
 
 

Sockel Gjuten betong 
 
 
 
 
Gjutna 
betongplintar 
 
Knutstenar  

 
 
 
 
 
 
 
 
Natursten  

Grå / 
omålad 
 
 
 
Grå 

På den gjutna sockeln mot N 
finns nödutgång från 
skyddsutrymmet under 
perrongen.   
 
Mellanrummen täcks av 
liggande brädor. 
 
 

Fönster  
 
 
 
 

2-lufts träfönster, 
kopplade bågar. 
 
4-lufts träfönster, 
små fyrkantiga 
fönster överst – 
spröjsade med 4 
rutor. Nedre 
avlånga fönstren, 
spröjsade med 2 
rutor.  
 
1-lufts träfönster, 
enkelbågar 
spröjsade med 
12 rutor.  

Täckmålade 
 
 
Täckmålade 
 
 
 
 
 
 
 
 
Täckmålade 

Vit 
 
 
Vit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vit 

Svarta fönsterbleck, galler på 
insidan.  
 
Tjockare vitmålat galler 
skyddar den nedre halvan av 
fönstren. 
 
 
 
 
 
 
Originalbågar. Många olika 
sorters fönsterglas, utbytta 
genom åren. Fönstret längst 
åt N har en fristående 
innerbåge. 

Dörr/port 
 

Port av trä, 
stående brädor, 
skjuts åt sidan på 
insidan för att 
öppnas. 
 
Port av trä klädd 
med plåt 
 
Enkeldörr, 
stående brädor, 
modern.  

Täckmålad 
 
 
 
 
 
Täckmålad 
 
 
Laserad 
 
 

Brun 
 
 
 
 
 
Brun 
 
 
Mörkbrun 
 
 

Kan vara original, 
originalstorlek på 
öppningarna, samt foder.  
 
 
 
Samma storlek som ovan.  
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VÄSTFASAD Beskrivning  Behandling Kulör  Kommentar 
 
Fyrkantig 
plåtdörr med 
stora bultar 
 

Täckmålad Vit/grå Utgång i sockeln från 
skyddsutrymmet i källaren (se 
inv. rum 004) 

Lastkaj  Gjuten betong med asfaltsyta, stående på gjutna ben/plintar med jämnt 
avstånd. Delvis täckt av pulpettak med trapetskorrugerad plåt, delvis av 
takutsprånget från den äldsta delen av magasinet.  

Tak 
 
 

Sadeltak med 
takpapp. 
 
Sadeltak med 
plåttak – 
bandplåt.  
 
Platt tak – 
material okänt.  

 
 
 
Falsad  

Svart 
 
 
Svart 

Modernt 
 
 
 
 
 
Ej inspekterat. 

Skorsten 
 

Plåtinklädd 
skorsten 

Samma 
plåtmaterial 
som taket.  

Svart En stor och en liten, funktion 
okänd.  

Övrigt Stora runda industrilampor under pulpettaket.  
 

 

 

 
            Bild 33. Lastkajen mot bangården. 
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Östfasaden ritning 1901 

  
Bild 34. Östfasaden 2014. 

 
Bild 35. Tillbyggnaden från 1968 i den södra delen av magasinet.  
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Bild 36. Del av fasad mot öst. Moderna aluminiumportar.  

  
Bild 37. Tillbyggnaden från 1958 i norra delen av magasinet.  
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ÖSTFASAD Beskrivning Behandling Kulör  Kommentar 
Fasad 
 
 

Liggande 
överlappande 
fasadpanel 
 
Stående lockpanel 
 
 
Liggande 
överlappande 
jämnbreda brädor, 
överst mot takfoten 
locklistpanel, med 
spetsig 
brädavslutning 
neråt. 

Täckmålad, 
plastfärg 
 
 
Täckmålad, 
plastfärg 
 
Täckmålad, 
plastfärg 

Röd 
 
 
 
Röd 
 
 
Röd 

  

Sockel Gjuten betong 
 
Betongben/plintar 
 
 
 
Knutsten 

 
 
 
 
 
 
Natursten  

Grå 
 
Grå 

 
 
Mellanrummet på den 
äldsta delen täckt med 
liggande brädor.   

Fönster  
 

2- lufts fönster 
 
4-lufts fönster, små 
fyrkantiga fönster 
överst – spröjsade 
med 4 rutor. Nedre 
avlånga fönstren, 
spröjsade med 2 
rutor.  
 
1-lufts träfönster, 
enkelbågar spröjsade 
med 12 rutor. 
 
 
 

Täckmålade 
 
Täckmålade 
 
 
 
 
 
 
 
Täckmålade 

Vit 
 
Vit 
 
 
 
 
 
 
 
Vit 

Smalt galler täcker hela 
fönstret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originalbågar. Tjockare 
vitmålat galler skyddar den 
nedre halvan av fönstren. 
Många olika sorters 
fönsterglas, utbytta genom 
åren.  

Dörr 
 

Aluminiumportar 
 
Port av trä, stående 
brädor. 
 
Enkeldörr 
 
 
Enkeldörr 
 
Enkeldörr 

 
 
 
 
 
Täckmålad/fö
rmålad 
 
Laserad 
 
Laserad 

 
 
Brun 
 
 
Ljusgrå 
 
 
Brun 
 
Mörkbrun 

 

Lastkaj  Lastkaj av trä – 
stomme och 
trampyta, 
järnskodda kanter.  

Bitvis täckt 
med 
plåtskivor.  

 Kan vara original. Hårt 
åtgången av moderna 
tillägg. 

Tak 
 

Sadeltak med 
takpapp. 

 
 

Svart 
 

Modernt 
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ÖSTFASAD Beskrivning Behandling Kulör  Kommentar 
 
Sadeltak med plåttak 
– bandplåt.. 
 
Platt tak – material 
okänt. 

 
Falsad  
 
 
 

 
Svart 

 
 
 
 
Ej inspekterat.  

Skorsten Plåtinklädd skorsten 
– en stor och en 
liten.  

Samma 
material som 
taket.  

Svart  

Övrigt Igensatta fönster med rödfärgad träskiva.  
 

 
Bild 38. Lastkaj mot öst. Notera lastkajen i trä. 
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Södergaveln 1901                                Södergaveln efter utbyggnad 1923 

 
  Bild 39. Godsmagasinet sett från söder. 

 
 Bild 40. Den tillbyggda lastkajen från 1968.  
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Bild 41. Södergavel 

 
Bild 42. Södergavel  
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SÖDERGAVEL Beskrivning  Behandling Kulör  Kommentar 
Fasad 
 
 

Stående lockpanel 
 
 
Trapetskorrugerad 
plåt 

Täckmålad, 
plastfärg 
 
 

Röd 
 
 
Röd 

 

Sockel Sten/betong/trä Plåtinklädd i 
ovankant.  

  

Fönster  
 
 
 

1-lufts fönster 
 
 
 
Igensatta fönster 
med träskiva 

Det ena fönstret 
har tunt svart 
galler utanpå.  

Vit 
 
 
 
Röd 

1 fönster rött 
fönsterfoder, 1 
fönster samt de 
igensatta – svart 
smalt foder.  

Dörr 
 

- - - - 

Lastkajer 
 

Betongklädda 
kanter av gjutna 
förtillverkade 
block. 
Asfaltstäckning. 
Järnskodda kanter.  
 
 
 
 
Betongklädda 
kanter av gjutna 
förtillverkade 
block. Asfaltslagd 
yta med 
järnskodda och 
träskodda kanter. 

Järnet är rostat 
och slitet.  

 Lastkajen har ej tak. 
Asfalten lossnar, de 
järnskodda 
kanterna sitter 
delvis löst, 
armeringen i 
gjutningen börjar 
titta fram.  
 
 
Se även tak.  

Tak 
 
 
 
 

 

Platt tak på 
utbyggnaden. 
 
 
Y(T)-format tak – 
över lastkaj.  
 
 
 
Stomme utförd 
av T-balkar, 
stående Y-formad 
mittpost, med 
liggande åsar, 
anslutna mot S-
fasaden.  

 
 
 
 
Korrugerad plåt 

 
 
 
 
Omålad, 
ev. ljust 
målad på 
kanterna 
 
Röd- och 
vitmålade 
balkar 

Ej varit möjligt att 
ta sig upp och titta 
på ytmaterialet.  
 
 
 
 
 
 
Förlängd åt båda 
håll sen ritningen, 
samt förstärkt med 
konsol mot V pga 
ökad belastning i 
samband med 
större tak.  

Skorsten - - - - 
Övrigt Fast stege mitt på fasaden som leder upp på taket.  
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Norrgavel 1901       Norrgaveln utbyggnad 1906 

 

  
Bild 43. Godsmagasinet sett från norr.   
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NORRGAVEL Beskrivning  Behandling Kulör  Kommentar 
Fasad Stående 

lockpanel, med 
skarv mellan 
gavel och 
gavelröste. 

Täckmålad, 
plastfärg. 

Röd   

Sockel Betonggjuten 
grund 

 Omålad, 
obehandlad.  

 

Fönster 
bottenvåning 
 
 
 

2-lufts fönster  Vit Vita fönsterfoder, 
Svarta fönsterbleck 

Fönster övre 
våning 
 
 
 
 

2-lufts 
träfönster, 
spöjsade med 8 
rutor per 
fönsterbåge. 

Täckmålad Vit Äldre modell. Kan vara 
det fönster som 
flyttades från gaveln på 
utbyggnaden från 1906 
när utbyggnaden från 
1954 utfördes.  

Dörr 
 

- - - - 

Lastkaj  Asfaltsbelagd 
lastkaj som 
sträcker sig 
norrut från 
godsmagasinet 
fram till 
manskapshuset. 
Betongklädd på 
sidorna, 
timmer- och 
plåtskodda 
kanter. 

  Asfalten lossnar 

Tak 

 
 
 

Pulpettak 
uppburet av T-
balkar.  
 
 

Trapetskorrug
erad plåt 

Svart 
ovansida, vit 
undersida. 
Röda T-
balkar.  

Tak över lastkajen 

Övrigt Trapp upp på lastkajen finns med uppgång från Ö mot byggnadens N gavel. 
Bredvid trappen finn även en liten varuhiss.   
 
På den V sidan finns anslutning upp på lastkajen genom en ramp i NV 
hörnet.  
 
V om lastkajen står ett garage, vars bakre vägg går dikt an mot lastkajen.  
 
Stor, rund industriarmatur i taket ovanför lastkajen, likt lamporna på den V 
fasaden.  
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INTERIÖR 

BOTTENVÅNING 

 

Planlösning hela godsmagasinet, 2014, kompletterad av Jennie Björklund, ej skalenlig.  

Våningen är huvudsakligen indelad i tre delar. Kontorslokaler mot söder, magasinslokalerna 
på mitten och kontorslokaler mot norr. För att enklare kunna sammanfatta utrymmet 
skiljer jag de olika utrymmena åt i denna presentation och delar därmed också in 
situationsplanen i mindre delar.   

 

Kontorsutrymmen mot söder 

   

Södra delen av bottenvåningen.     
 

  

N 
Bild 44. Rum 107 med färgsättningen som är 
genomgående i lokalerna. Korridor med dörr 
mot rum 102 till höger och dörr till litet förråd 
rakt fram 
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Lokalerna längst mot söder (rum 101-110), som planerades och utfördes 1967-68, är ett 
homogent utrymme. Golv, väggar och tak i princip alla rum följer samma färgskala och 
materialtyp. Det är vitt, det är grått och vid tidpunkten för inventeringen så är lokalerna 
även tomma, vilket gör enhetligheten än mer skönjbar. Trots att rummen är ljusa, så känns 
lokalerna dunkla. Detta beror troligtvis på att flera fönster är igensatta, men också att det 
egentligen bara är på ett ställe (vägg mot rum 102) som naturligt ljus får möjlighet att ta sig 
in i korridoren. Riktigt hur planlösningen såg ut från början vet vi inte. Ritningar pekar på 
att den östra delen av utrymmet kan ha varit magasinslokal, medan de västra delarna alltid 
varit kontors/omklädningsrum där det eventuellt kan ha flyttats någon innervägg. För mer 
om detta och för att se ritningar, se byggnadshistoriken.  

 

Magasinen 

 
  

 
Bild 45. Rum 113, vy mot SV. 
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Den största delen av byggnaden består av magasinslokalerna och dessa har med tiden 
kommit att bli lokaliserade i mitten av byggnaden. Allt som allt finns det tre större 
utrymmen som till viss del är sammanlänkade med öppningar/portar mellan rummen. Ifrån 
början var rum 112 och 113 samma rum, mellan dessa finns idag en vägg som är uppförd i 
rött tegel som slammats. Öppningen i denna vägg är i dagsläget igensatt och åtkomsten är 
begränsad på grund av att saker står placerade för ingången på ett sätt som pekar på att det 
är ett medvetet val. I rum 112 finns en låg innervägg, tillverkad av reglar och träskivor, 
placerad tvärsöver utrymmet från yttervägg till yttervägg, där den södra delen är i princip 
helt tom, medan den norra delen används till förvaring. I ena halvan av rum 112 och hela 
rum 113 har magasinslokalerna varit mycket belamrade med föremål vilket lett till att 
utrymmena delvis varit mycket svårinventerade. I både 112 och 113 finns gamla 
ortnamnsskyltar fortfarande placerade ovanför förvaringsfack längs med långväggarna. 
Trots att användningsområdet inte är det samma idag som under tiden då byggnaden 
användes som godsmagasin av SJ och andra godstransportsföretag, så kan ändå den gamla 
användingen antydas i bevarandet av dessa skyltar. Det är även i rum 113 som anslutningen 
till vinden finns genom en trätrappa som leder upp till andra våningen.  

Troligtvis finns en hel del originalmaterail kvar i byggnaden i form av takbalkar, väggreglar 
och panel. Golvet är av trä och trots att större delen är täckt av tjockare, räfflade plåtskivor, 
så är golvet väl synligt på flera platser, även detta kan vara original.  

Rum 114 och 116 är i princip helt och hållet vitmålat. Rum 114 användes vid tiden för 
inventeringen som verkstad med flera byggmaskiner, men också för förvaring. På några 
platser är det tydligt att väggar rivits, men nya väggar tycks även ha uppförts i skapandet av 
rum 116 som inte finns på tidigare ritningarna. Dörröppningen mot rum 123 är även den 
igensatt, vilket troligtvis beror på att det på andra sidan är en annan hyresvärd. Den vita 
kulören på väggar och fönster tycks dock ha sprayats på och det skymtas på vissa platser 
bakom denna kulör att det tidigare gått i mörkbruna toner. Utförandet är slarvigt och 
känslan är att det hela utförts i en hast.    
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Kontorsutrymmen mot norr 

 

   
Norra delen av bottenvåningen.    

 

Den norra delen av byggnaden är relativt homogen i sitt utförande och består av rummen 
från 118 till 127. Lokalerna som huserar i rum 124-127 hänger till största del samman med 
vitmålade vävklädda väggar och vita släta tak. Yttervägarna på denna tillbyggnad (som är 
från 1954) är gjutna och ger ett annat utseende i jämförelse med övriga byggnaden som är 
av trä. Detta märks framförallt vid fönsternischerna mot norr som är djupare. En fundering 
vi haft under dokumentation är om det satts igen ett fönster vid något tillfälle på den norra 
fasaden eftersom det på en ritning visar att det ska vara fyra fönster, men idag finns tre. 
Detta kan ev. antydas i väggarna, men det är inget vi slår fast. Även detta utrymme är en 
aktiv arbetsplats, i likhet med rum 114. Här finns både arbetsmaskiner och förvaring, 
uppvisningsrum/presentationsrum liksom mer ”kladdrum” för smutsiga arbeten. Rum 126 
och 127 svårinventerade på grund av mycket bråte. Rum 118-123 hör samman med 
lokalerna och nås genom en ingång mellan rum 123 och 126, men dessa rum ligger i den 
utbyggnad som byggdes till 1906. Dock är inredningen nyare. Framförallt består denna del 
av en L-formad hall med anslutning till toalett och förrådsutrymmen, men även ett pentry, 
samt utgång mot västra sidan av byggnaden. Kulörerna är här mer beigea och mörkbruna, 
pentryts luckor är exempelvis målat i en starkt gul/orange kulör och på väggarna finns en 
bröstpanel i lackad furu. Även golvet – ljusgråa stenplattor – i korridoren skiljer sig från 
övriga golv i lokalerna.  

 

  

Bild 47. Rum 125, verkstad med olika snickerimaskiner. 
Notera fönsternischerna.  
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102  
Kök 

2014 1968 Kommentar 

Karaktär Stort rum, med 
ljuskälla mot söder 
(fönster), samt litet 
pentry i SV hörnet 
med diskbänk, 
kaffemaskin etc.  

Varmmagasin, 
förråd, kanske 
garage (?) 

Originalfunktion på rummet 
osäkert.  

 Material Kulör Kommentar 

Golv 
 

Plastgolv Ljusgrått, 
melerat/spräckligt 

 

Vägg 
 

Väv  Vit, med mörkblå 
bård mitt på 
väggen genom 
hela rummet 

 

Tak Slätputsat tak.  Vit Ventilationsrör 

Fönster 1-lufts av 
aluminium(?), 
fyrkantig enkelbåge.  
 
1-lufts träfönster, 
enkelglasade 

Vit 
 
 
 
Vit 

Moderna. 
 
 
 
Innerfönster.  Fönster mot rum 
107, korridoren.  

Dörrar 
 

Enkeldörr, slät Vit Modern 

Övrigt  
 

 

104 
Omklädnings
rum 

2014 1968 Kommentar 

Karaktär Fyrkantigt rum med 
klädskåp i metall, 
tvättställ och speglar. 
Igensatta fönster mot 
S.   

Matrum/kontor 
(?) 

Originalfunktion på rummet 
osäkert. 

 Material Kulör Kommentar 
Golv Plastgolv Grå Slitet golv, men troligtvis 

samma typ som i rum 102 
Vägg 
 

Väv  Vit, med mörkblå 
bård mitt på 
väggen genom 
hela rummet.. 

 

Tak Slätputsat tak, under 
troligtvis 
träfiberskivor. 

Vit En skada i taket visar 
takuppbyggnaden. 

Fönster 1-luftsfönster, 
enkelbågar, dubbelglas 
(?), fyrkantiga bågar. 

Vit Moderna. Igensatta med skiva 
från utsidan. 

Dörrar 
 

Enkeldörr, slät Lackad/omålad  

Övrigt Inrett med flera klädskåp i grön och röd plåt.  
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 Bild 48. Rum 102 

 
Bild 49. Rum 104 

 
Bild 50. Rum 104 
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110 tvättrum 2014 1968 Kommentar 
Karaktär Våtrum/ tvättstuga. 

Förvaring av hinkar, 
burkar, flaskor etc 
staplade på hyllor. 

? Inventerat två gånger, en gång 
när alla burkar fanns kvar och en 
gång när det var i princip 
utstädat – detta var när fotona 
togs.  

 Material Kulör Kommentar 
Golv Plastmatta Grå, 

melerat/spräcklig 
 

Vägg Väv 
 
 
Kakelplattor  

Vit, med mörkblå 
bård. 
 
Vit. 

Hyllor uppsatta från golv till tak 
mot två väggar. 
 
Bakom tvättställ/diskbänk 

Tak Slätputsat tak på 
träfiberskivor 

Vit Delvis bortplockad bit i taket 

Fönster -   
Dörrar 
 

Slät enkeldörr Vit Modern 

Övrigt  
 

 

 
Bild 51. Rum 110  

  



58 
 

 
112 
Förvaringslokal  

2014 1901 Kommentar 

Karaktär Stora förvaringslokaler Ursprungliga 
magasinslokalen 
tillsammans 
med 113 

 

 Material Kulör Kommentar 
Golv Trägolv, smala brädor. 

 
 
Våffelräfflade 
plåtskivor ligger ovanpå 
trägolvet i stora delar av 
rummet.  

Obehandlat 
 
 
Omålat 

Slitet, nertrampat, smutsigt – 
patina. Troligtvis original.  
 
För att skydda golvet?! 

Vägg 
 

Synlig 
regelkonstruktion, 
väggarna mot långsidan 
är insidan av 
ytterpanelen. 
Nedre halvan av 
kortsida mot S - 
liggande smala 
panelbrädor.  
 
 
Vägg mot S av tegel, 
med cementputs.  

Omålat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omålat 

Med all sannolikhet original. 
Ev. förekommer enstaka utbyte 
av viss panel, men i dagsläget är 
mycket av panelen i mycket 
dåligt skick (se exteriör) 
 
På gavelröstet mot S skönjs 
vart originalfönstren suttit 
genom regelkonstruktion, samt 
ljusare brädor.  
 
Sekundär. Putsen skadad på 
vissa platser där underliggande 
material är synligt.  

Tak Öppen takkonstruktion, 
med synliga takstolar 
och underbrädning.  

Omålat  

Fönster 1-lufts träfönster, 
enkelbågar spröjsade i 
12 rutor. (se även 
exteriör) 

Omålade/ev. 
brunmålade 

Ifrån insidan överspikade med 
glest satta brädor. På grund av 
detta samt att saker stod 
lagrade mot väggarna, innebar 
att vissa av fönstren var mycket 
svårinventerade.   

Dörrar Skjutportar i trä – 
timmerstomme med 
påspikade brädor. 
 
Rullportar av 
aluminium. 
 
Tjock plåtdörr - 
skjutdörr med 
hänganordning. 

Omålat 
 
 
 
Silvergrå 
 
 
Mörkbrun 

Kan vara original. Den ena 
porten är övertäckt av 
hängande plastremsor. 
 
Modern. 

Övrigt Stora lampor (se bild) i taket som återkommer även på utsidan mot spåren. I 
112 ligger även liknande lampor på förvaringshyllor.  
 
Låg vägg avdelar utrymmet i två, där den S halvan är tom, den N full med 
saker.  
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Bild 52. Rum 112. Vy mot SV hörnet. Notera väggen överst till vänster – där tidigare gavelfönster suttit.   

 
Bild 53. Rum 112, vy mot S.  
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 Bild 54. Rum 112, detalj golvet.  

 
 Bild 55. Rum 112, skjutdörr till rum 113 som idag är igensatt.  

 
 Bild 56. Rum 112, panelen på insidan.  
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113 
Förvaringslokal  

2014 1901 Kommentar 

Karaktär Stor förvaringslokal med 
öppet upp i nock. I NÖ 
hörnet finns en grönmålat 
hytt med en våg placerad i 
golvet direkt utanför. 
Hytten har fönster och 
dörrar in mot stora 
lokalen, samt in till 114.  

Ursprungliga 
magasinslokalen 
tillsammans 
med 112 

 

 Material Kulör Kommentar 
Golv Trägolv, smala brädor. 

 
 
Våffelräfflade plåtskivor 
ligger ovanpå trägolvet i 
stora delar av rummet. 

Omålat 
 
 
Omålat 

Slitet, nertrampat, smutsigt – 
patina. Troligtvis original.  
 
Skydd eller förstärkning.  

Vägg 
 

Synlig regelkonstruktion, 
väggarna mot långsidan är 
insidan av ytterpanelen. 
 
 
 
 
Stående jämnbreda 
brädor, stående pärlspont, 
liggande jämnbreda 
brädor.  
 
Vägg mot S av tegel, med 
cementputs. 
 
 
 
I hytten - väggskivor – 
träfiber.  

Omålat 
 
 
 
 
 
 
Omålat 
 
 
 
 
Omålat 
 
 
 
 
Vit, grön 

Med all sannolikhet original. 
Ev. förekommer enstaka 
utbyte av viss panel. I 
dagsläget är stora delar av 
panelen i dåligt skick (se 
exteriör). 
 
Framförallt på väggarna mot 
N och NV. Mot denna vägg 
är trappan upp till vinden 
placerad. 
 
Sekundär. Putsen skadad på 
vissa platser där 
underliggande material är 
synligt. 

Tak Öppen takkonstruktion, 
med synliga takstolar och 
underbrädning. 

Obehandlat  

Fönster 1-lufts träfönster, 
enkelbågar spröjsade i 12 
rutor. Fönstret längst åt 
N har innerbåge likt 
ytterbågen. (se även 
exteriör) 
 
Liggande 1-luftsfönster 

Omålade/ev. 
brunmålade 

Troligtvis originalbågar. Ifrån 
insidan överspikade med 
glest satta brädor. 
Insynskydd, eller skydd för 
fönstren mot 
magasinsförvaringen. 
 
Fönster i båset. Troligtvis 
rutor av plast.  

Dörrar Bred, slät, plåtskodd 
pardörr (en större, en 
mindre) i trä. 
 
Slät, smal enkeldörr 
 
Bred plåtdörr, slät 
 

Omålad 
 
 
 
Trälackad 
 
Röd 
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Träport  
 
Rullport av aluminium 
 
Smala enkeldörrar - 
träskiva/masonit på ena 
sidan och stående 
pärlspont på den andra.  

Omålad (?) 
 
Silvergrå 
 
Grå på ena 
sidan, vit den 
andra. 

Svårinventerad, se exteriör 
 
Modern 
 
Entré till hytten.  

Övrigt Stora lampor (se bild) i taket som återkommer även på utsidan mot spåren.  
 
På vägg mot N finns trappa i trä som leder upp till dörren som leder till 
vinden.  
 
På långsideväggarna finns vita skyltar med ortsnamn skrivna i svart uppsatta– 
som exempelvis ”Gällivare”, ”Gränsen” och ”Svappavaara”. Dessa härrör 
troligtvis från godsmagasintiden.  

 

 

 

 

 
Bild 57. Rum 113, vy mot SÖ.  
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Bild 58. Rum 113, vy mot NV. Notera trappan upp till vinden.  

 
Bild 59. Rum 113, vy mot N. Notera vågen i golvet utanför hytten.  
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114 verkstad, 
förvaring 

2014 1901/06 Kommentar 

Karaktär Snickeriverkstad, 
belamrat med maskiner 
och byggmaterial, samt 
förvaring.  

Del av 
varmmagasin 
(1901), samt del 
av expedition 
(tillbyggnad 1906)  

I SV hörnet finns rum 115 - 
detta är byggt som 
truckgarage.  

 Material Kulör Kommentar 
Golv Gjutet cementgolv, täckt 

till ¾ med liknande 
plåtskivor som i 112 & 
113. 

Omålat  

Vägg 
 

Väggskivor av olika typ – 
träfiber och/eller gips, 
med trälister över 
skarvarna.  
 
Liggande spontad panel 

Vit 
 
 
 
 
Vit 

Troligtvis målat med 
spraymaskin  

Tak Träskivor med trälister 
över skarvarna.  

Vit Jämna rutor ger utseendet av 
ett kassettak.  

Fönster 4-lufts träfönster. 
Fönstren täckta med glest 
uppsatta brädor från 
insidan.  
 
 

Fönsterbågar 
brun, delvis vit. 
Fönsterfoder vit. 

Slarvigt målade, syns tydligt att 
kulören varit brun tidigare.  

Dörrar Slät, smal, enkeldörr 
 
Skjutport, stående brädor, 
låses med låshake.  
 
Spegeldörr 
 
Dubbeldörrar i stål 
 
Slät, bred pardörr (en 
större, en mindre dörr) 

Vit 
 
Vit 
 
 
Vit 
 
Brun 
 
Vit 

Modern  
 
Äldre modell.  
 
 
Modern 
 
Vitsprejade bokstäver på.  
 
 

Övrigt  Uppvärmt med vattenburenvärme, 2 radiatorer placerade under varsitt fönster.  
 
Hela rummet, förutom enstaka delar, är målat i vitt och det är tillsynes hastigt 
gjort. Detta är troligtvis utfört av nuvarande hyresgäster och frågan är om 
information gått förlorad genom detta beteende.  
 
Lokalen är även avstyckad utifrån tidigare ritningar i form av rum 116 som 
tidigare tillhörde denna lokal.  
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Bild 60. Rum 114, vy mot N.  

 
Bild 61. Rum 114, vy mot S. 

  



66 
 

  
Bild 62. Rum 118          Bild 63. Rum 118 

118 Pentry 2014 1906 Kommentar 
Karaktär Sparsamt möblerat rum 

med pentry del. 
Används troligtvis som 
arbetsrum för 
nersmutsande arbeten.   

Del av expedition, 
del av ”rum”.  

 

 Material Kulör Kommentar 

Golv Plastmatta Brunfläckig på ljust 
orangebrun botten – 
barkimiterande.  

Mycket missfärgad/lortig vid 
inventeringstillfället.  

Vägg 
 

Bröstpanel i furu. 
 
Tapet. 
 
 
 
Fyrkantigt kakel vid 
pentryt. 

Klarlackad 
 
Brun och beige 
stänkmönster på vit 
botten.  
 
Vit 

 
 
 

Tak Takskivor – träfiber 
eller gips. Spikade. 

Vit  

Fönster 2-lufts träfönster, 
kopplade bågar, öppnas 
utåt. 

Vit 
 

Blåfärgat galler uppsatt på 
insidan (se bild). 

Dörrar 
 

Slät, blank enkeldörr Mörkbrun  

Övrigt Pentryts luckor är starkt orangemålade. 
 
På mitten av rummet, mellan fönstren, finns en listram – som en stor dörrkarm – 
detta skulle kunna peka på att rummet någon gång varit avdelat.  

 

  



67 
 

  
Bild 64. Rum 119            Bild 65. Rum 119 

119  
Förråd 

2014 1906 Kommentar 

Karaktär Smalt, avlångt rumt med 
väggfasta hyllor från 
golv till tak.  

Del av ”rum”.   

 Material Kulör Kommentar 
Golv Plast-, alt. linoleumgolv, 

sten-imitation.  
Två nyanser av 
ljusgrått, randigt.  

 

Vägg Trä-/träfiberskivor, 
spikade med småspik. 
 
Hyllor i trä uppsatta helt 
eller delvis på 3 av 
väggarna. 

Beige 
 
 
Lackad furu 

 
 
 
Hyllinredningen har delvis 
gamla lappar kvar på kanterna 
som berättar vad som 
förvarats där. 

Tak Trä/träfiberskivor Beige  
Fönster - - - 
Dörrar Slät enkeldörr, öppnas in 

mot rummet 
Beige  

Övrigt  
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123 
Korridor, 
toalett, 
förråd 

2014 1906 Kommentar 

Karaktär  L-formad korridor, med 
anslutning till flera rum. 
Toalett tvådelad på 
toalett + tvättställ. 
Förråd/städskrubb   

Del av expedition, 
del av ”rum”, del av 
toalett.  

 

 Material Kulör Kommentar 
Golv Fyrkantiga stenplattor. Ljusgrå  
Vägg Trä-/träfiberskivor, 

spikade. 
Mjölkchokladbrun, 
gul (toalett), 
beigegrå (förråd) 

 

Tak Trä-/träfiberskivor, 
spikade. 

Vit  

Fönster - - - 
Dörrar 
 

Slät, blank enkeldörr 
 
Slät enkeldörr 
 
 
Plankdörr med 
spontade, stående 
brädor. 
 
Slät enkeldörrmed 
fönster i övre halvan, 
plåtskodd i nedre.  
 
Slät enkeldörr, 
 
 
  
Tung enkeldörr av stål. 

Mörkbrun 
 
Mjölkchokladbrun/
grå på insidan. 
 
Klarlackad furu 
 
 
 
Klarlackat trä 
 
 
 
Trä, men mörkare 
än övriga dörrar. 
Brunlaserad? 
 
Brun 

 
 
Vita dörrfoder 
 
 
Igensatt dörr mot rum 114. 
Används troligtvis ej längre. 
 
 
 
 
 
 
Ytterdörr 
 
 
 
Även dörrkarm i stål. 
Branddörr. 

Övrigt Toaletten ser likadan ut som toaletten som hör till rum 116. Gula vägar och 
mörkbruna lister. Avdelad på två rum, ett för toalettstolen (längst in) och ett för 
tvättstället.  
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Bild 66. Rum 123, vy mot S.        Bild 67. Rum 123, vy mot V. 

   
Bild 68. Rum 123, toalett.              Bild 69Rum 123, städskrubb.  
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124 
Entré, 
utställningsr
um 

2014 1954 Kommentar 

Karaktär Entré/utställningsrum 
för 
snickeriverksamhetens 
alster 

Godsöverlämnings
rum, allmänhetens 
lokal.  

 

 Material Kulör Kommentar 
Golv Heltäckningsmatta 

 
 
 
 
Fyrkantiga stenplattor 

Brungrå 
 
 
 
 
Ljusgrå 

Nuvarande hyresgäst som lagt 
dit mattan, går tyvärr inte att 
titta under i dagsläget.  
 
 
Samma som i rum 123 

Vägg Väv 
 

Grå 
 
Vit (vindfång) 

Märken på väggarna visar vart 
disken varit.  

Tak Takskivor av 
gips/frigolit/tyg (?)  

Ljust 
beige/gräddvit 

Kan vara ljudisolerande 
takskivor, modernt material. 

Fönster 
 

Två stora fyrkantiga 
trä(?)fönster bredvid 
varandra.   
 
Smalt avlångt fönster.  

Vit 
 
 
 
Vit 

Fönster/ljusinsläpp mellan 
rummen.  

Dörrar 
 

Slät enkeldörr  
 
Slät enkeldörr med 
fönster i övre halvan, 
plåtskodd i nederkant.  
 
Ytterdörr, slät 
 
Dörrkarm/öppning utan 
dörr mot 126. 

Vit 
 
Klarlackad 
 
 
 
Brunlaserad 

Något äldre modell. 

Övrigt 
 

Stort, gråfärgat säkerhetsskåp på vägg mot S - sticker ut någon decimeter från 
väggen.  
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Bild 70. Rum 124, vy mot V.  

 
Bild 71. Rum 124, vy mot S.  
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Bild 72. Rum 125, vy mot NV. 

125 
Verkstad 

2014 1954 Kommentar  

Karaktär Arbetsrum/verkstad med 
byggmaskiner – svarvar, 
borrar, slipar et.c. 

Öppet 
kontorslandskap 
tillsammans med 
rum 126 & 127. 

 

 Material Kulör Kommentar 
Golv Plastmatta  Brunfläckig på ljust 

orangebrun botten – 
barkimiterande, 
dock mycket sliten. 

Påminner om golvet i rum 
118. 

Vägg Väv Vit  

Tak Slätputsat  Vit  
Fönster 2-lufts träfönster, 

kopplade bågar. Öppnas 
utåt.  
 
Stort fyrkantigt 
trä(?)fönster 
 
Avlångt smalt trä(?)fönster 

Vit 
 
 
 
Vita bågar/foder 
 
 
Vita bågar/foder 

Polerade kalkstens 
fönsterbänkar.  
 
 
Innerfönster. Likt fönstren 
i rum 124 

Dörrar Slät enkeldörr med 
mässingshandtag och trä 
grepp. 
 
Slät enkeldörr.  

Vit 
 
 
 
Vit 

 
 

Övrigt Tjock yttervägg mot N som skapar djupa nischer för fönstren.  
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Bild 73Rum 127, vy mot S.  

 

127 
Verkstad/ 
förvaring 

2014 1954 Kommentar 

Karaktär Förvaringsutrymme, 
belamrat med virke, 
verktyg och maskiner. 

Öppet 
kontorslandskap 
tillsammans med 
rum 125 & 126 

Svårinventerat 

 Material Kulör Kommentar 
Golv Plastmatta Brunfläckig på 

ljust orangebrun 
botten – 
barkimiterande. 

Likt den i rum 125.  

Vägg Väv Vit  
Tak Slätputsat Vit  
Fönster 2-lufts träfönster. 

Kopplade bågar, öppnas 
utåt. Polerade kalkstens 
fönsterbänkar. 
 
Stort fyrkantigt 
trä(?)fönster 

Vit 
 
 
 
 
Vit 

Galler uppsatt på insidan 
(vitmålat).  
 
 
 
Innerfönster likt dem i rum 
125 och 124 

Dörrar Slät enkeldörr Vit  
Övrigt Vägg mot S är helt täckt med garderober, dubbelskåp + överskåp, vitmålade 

och välbevarade.  
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VÅNING EN TRAPPA/VIND 

 
Ritning ej skalenlig,  
 

 

Vindsutrymme existerar endast över den norra delen av byggnaden och åtkomsten till detta 
finns genom en trappa i rum 113. Vindsutrymmet är indelat i 3 rum som också visar på de 
omgångar som byggnaden byggts ut mot norr. Det är egentligen bara två av rummen som 
är utförda så de går att använda (201 och 202), medan det tredje (203) och senast tillbyggda 
delen inte har en sådan funktion.    

Golv, tak och väggar är till största del tillverkat av obehandlat och omålat trävirke av olika 
ålder och storlek. Takkonstruktionen är öppen längs med hela vinden med synliga takstolar. 
Även här åtskiljs de olika rummens tillbyggnadsfaser genom hur underbrädningen ser ut.  

Det mest anmärkningsvärda med vinden är att de gamla yttergavlarna, samt takutsprång 
från byggnadens olika tillbyggnadsperioder finns bevarade. När godsmagasinet byggdes ut 
1906 så sparades panelen på det tidigare gavelröstet, från nybyggnadsperioden, kvar (vägg 
mellan 201 och 202). Samma sak 1954 när byggnaden senast byggdes ut (vägg mellan 202 
och 203). I båda fallen så tycks de gamla öppningarna för gavelfönstren återanvänts som 
dörröppningar mellan rummen. I rum 203 så tycks även fönstret som nu sitter på 
yttergaveln vara samma fönster som tidigare satt på den numera inbyggda gaveln, detta då 
resterna av vart tidigare fönsterfoder suttit finns väl avläsbart.   

Rum 201 och 202 är inredda för att kunna användas till förvaring. Rum 201 tycks ha blivit 
en avlastningsplats, med både nyare och äldre skräp. Längs med den östra långväggen i 202 
finns hyllor uppsatta, en rest från när utrymmet användes som arkiv. Idag är rummet 
nästan helt tomt, så när som på några plåtlådor som står i ett avsnitt av hyllorna. Golvnivån 
i rum 203 är en dryg halvmeter lägre än golven i de övriga rummen på vinden. Rummet har 
ingen synbar funktion, det enda är att en landgång leder fram till fönstret som är den enda 
naturliga ljuskällan på vinden.   
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Bild 74. Rum 202, underbrädningen på taket, samt delar av takstolarna.  

 
Bild 75. Rum 202  
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Bild 76. Rum 201, vy mot N.  

201 
Förvaring 

2014 1901 Kommentar  

Karaktär Förvaringsutrymme, 
smalt rum.  

Tillhör 
originalbyggnaden 

 
 

 Material Kulör Kommentar 

Golv Trägolv Omålat  
Vägg Synliga smala reglar, 

liggande smala 
jämnbreda brädor.  
 
Stora breda reglar, 
stående breda brädor på 
övre halvan, liggande 
breda brädor nedre 
halvan. Fläckvis täckt 
med skivor (spån/ 
träfiber?) i ovankant. 

Omålat 
 
 
 
Omålat 

Modern vägg. 
 
 
 
Insidan av en tidigare 
yttervägg/gavelröste. Reglarna, 
samt ljusare brädor visar att 
väggen tidigare haft öppningar 
som nu är igensatta.   

Tak Öppen takkonstruktion, 
synliga takstolar samt 
underbrädning – 
lodrätta, smala brädor.  

Omålat  

Dörrar Slät enkeldörr 
 
Dörröppning utan dörr, 
gångjärnen kvar.  

Klarlackad  
 
Dörröppningen kan vara 
platsen för tidigare gavelfönster 
på originalbyggnaden från 1901  

Övrigt  
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202 Förvaring 2014 1906 Kommentar  
Karaktär Stor öppen lokal, med 

nästan helt tomma hyllor 
längs med väggen åt Ö.  

? Arkiv (1960 ? talet) 
 

 Material Kulör Kommentar 
Golv Trägolv Omålat  
Vägg Liggande sågat timmer 

 
Liggande jämnbreda 
brädor 
 
Liggande överlappande 
brädor, samt stående 
brädor med delvis spetsig 
nederkant.  

Omålat 
 
Omålat 
 
 
Röd 

 
 
Vägg mot Ö, hyllor.  
 
 
Bör vara ytterpanelen på original 
gavelröstet. Se även vägg mot N i 
rum 201 

Tak Öppen takkonstruktion, 
synliga takstolar samt 
underbrädning – 
liggande, breda och 
jämnstora brädor.  

Omålat På V fasaden går takfallet i 
princip ända ner till golvet. 

Fönster - - - 
Dörrar Slät, tunn enkeldörr Grå Skiljer sig från andra dörrar i 

godsmagasinet p.g.a. påminner 
om exempelvis en garderobsdörr 
av sämre kvalitet. Dörren är även 
placerad snett mellan vägg och 
den brädinklädda lådan.  

Övrigt Stege till lucka i taket.  
 
Vid ingång till rum 203 finns en brädinklädd låda från golv till tak som 
troligtvis kan innehålla någon form av murstock eller ventilationsrör. Skorsten 
finns på taket i detta läge.  
 
Det finns även en till låda på golvet i olika höjd – funktionen av denna är dock 
okänd i dagsläget.  
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 Bild 77. Rum 202 

 
 Bild 78. Rum 202 

 
 Bild 79. Rum 202   
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203 
Vindsutrym
me 

2014 1954 Kommentar  

Karaktär Ingen funktion, synlig 
isolering, landgång fram 
till fönstret på norra 
gaveln.  

?  
 

 Material Kulör Kommentar 

Golv Grus/aska/lort/damm 
 
Landgång på mitten av tre 
brädor bredvid varandra – 
från dörren fram till 
fönstren på gaveln. 

- 
 
Omålad 

 

Vägg Stående jämnbreda brädor 
 
Locklist panel – 
jämnbreda brädor och 
jämnbreda locklister.  

Omålat 
 
Röd 

 
 
Med all sannolikhet 
gavelröstet från 1906 års 
utbyggnad. Stöd för detta 
finns också i det faktum att 
det fortfarande kan urskiljas 
vart gavelfönstret suttit (se 
bild).  

Tak 
 

Öppen takkonstruktion, 
synliga takstolar samt 
underbrädning – vågrätta, 
smala och jämnstora 
brädor. 
 
Närmast vägg mot S finns 
takutsprånget från innan 
utbyggnaden kvar med 
tillhörande tassar.  

Omålat 
 
 
 
 
 
Röd  

 

Fönster 2-lufts träfönster, enkel 
glasade, spröjsade med 8 
rutor per båge.  

Vit Äldre modell. Bör vara det 
äldre fönstret från tidigare 
yttergavel som flyttats till 
nuvarande gavelröste i 
samband med att byggnaden 
byggdes ut 1954 (se även 
vägg).  

Dörrar Slät, tunn enkeldörr Grå Skiljer sig från andra dörrar i 
godsmagasinet p.g.a. 
påminner om exempelvis en 
garderobsdörr av sämre 
kvalitet. Dörren är även 
placerad snett mellan vägg 
och den brädinklädda lådan.  

Övrigt Stora inklädda rör som kommer upp genom golvet och fortsätter ut genom 
öppningen i S.  
 
Tillgång till rummet genom en enkel trätrappa ner till landgången. Stor 
nivåskillnad från rum 202. 
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  Bild 80. Rum 203, vy mot N. 

 
Bild 81. Rum 203, vy mot S, notera öppningen och avsaknaden av färg 
runtom, tecken på det att här suttit ett fönster. 

¨ 

   Bild 82. Rum 203, notera det gamla takutsprånget till vänster.  
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KÄLLARVÅNING/ SKYDDSRUM 

Ej skalenligt. Ritad av Jennie Björklund 

Ingång till källaren/skyddsrummet finns genom en egen entré och trappnedgång på den 
östra fasaden. Utrymmet är helt och hållet präglat av att det använts som skyddsrum. Stora 
tunga ståldörrar, gjutna och ljusmålade betongväggar, tak och golv. På flera vis känns det 
som att tiden stannat, samtidigt känns rummen övergivna och förfallet mer och mer 
påtagligt i och med flagnande färg och fuktfläckar. Utrymmet används inte för någon 
allmän förvaring, utan det som finns på hyllor eller är placerade mot väggar, är inredning 
och föremål med anknytning till skyddsrumsutrustningen. Allt från bårar/fällsängar, till 
hopfällbara spadar och första hjälpen väskor.  

I trapphuset (del av rum 001) finns flera elskåp och annan teknikutrustning uppsatta på 
väggarna. Även stora rör (vatten/avlopp/ventilation) med passager mellan våningsplan och 
rum. Trappan liksom golvet i hela utrymmet är av gjuten omålad betong. Väggar och tak är 
också enhetliga i hela utrymmet – gjutna och målade vita. Den enda avvikelsen är den norra 
väggen i rum 003 som är av träskivor. Mot denna vägg finns fem dörrar med antingen 
”TC” eller ”MTRL” skrivet på dörrarna. Bakom dörrarna med ”TC” finns torrklosetter 
(avträde) och bakom ”MTRL” dörrarna finns förvaringshyllor. 
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Bild 83. Rum 002, vy mot NV.  

Enkla hyllor för förvaring finns längs med väggarna i rum 002, 003 och 004. De flesta av 
dessa hyllor är tomma, endast i rum 003 finns föremål packade på en av hyllorna. Armatur 
– enkla små enhetliga runda plafonder.  

I sydvästra hörnet av rum 004 finns en nödutgång. Åtkomsten är genom en fyrkantig lucka 
som leder in i ett hörnrum med gjutna väggar där en väggfast stege (?) leder upp till en 
likadan fyrkantig lucka i sockeln på byggnadens västra sida.  

Rummen har inte varit något annat än skyddsrum sedan det byggdes 1954.  
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001 
Trapphus,  
Hall 

2014 1954 Kommentar  

Karaktär Trapphus ner till 
skyddsrummet, denna del 
har mycket högt i tak. 
Entrehallen till 
skyddsrummet är tomt så 
när som på bårar/sängar 
som förvaras uppställda 
mot väggen.  

Entré till 
skyddsrum/ 
gasfång 

 

 Material Kulör Kommentar 

Golv Gjutet betonggolv Omålat/grått  
Vägg Gjutna betongväggar, 

slammade/putsade. 
Vit  

Tak Gjutet betongtak. 
Slammade/putsade.  

Vit  

Dörrar Enkeldörr 
 
 
Skyddsrumsdörr av 
järn/plåt med 
låsanordning - stora hjul 
som vrids. 
 
Något enklare modell av 
skyddsrumsdörr än ovan, 
enklare låsanordning.  

Brunbetsad 
 
 
Gräddvit 
 
 
 
 
Gräddvit 

 
 
 
Järnbeklädd betongfylld dörr 
(?) 
 
 
 
Järnbeklädd betongfyllddörr 
(?) 

Övrigt Flera el/teknikskåp uppsatta bredvid varandra direkt på väggen vid botten av 
trappan.  
 
En liten avsatts ovanför skåpen.  
 
Rör i olika storlekar dragna längs med väggar och tak i båda rummen.  
 
Träräcken till trappen.  
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Bild 84. Rum 001        Bild 85.  Rum 001  
 
 

 
Bild 86. Rum 001, vy mot Ö. 
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002 
Förvaringsrum 

2014 1954 Kommentar  

Karaktär Fyrkantigt rum, 
förvaringsmöjligheter, 
men i dagsläget sparsamt 
med saker.  

Skyddsrum med 
plats för 35 
personer 

 

 Material Kulör Kommentar 
Golv Gjutet betonggolv Omålat/grått  
Vägg Gjutna betongväggar, 

slammade.  
Vit Delar av vägg mot Ö 

undersidan av trapphuset i 
001, dock öppet under (se 
bild).   

Tak Gjutet betongtak. 
Slammat. 

Vit  

Dörrar Något enklare modell av 
skyddsrumsdörr, enklare 
låsanordning. 
 
Öppning utan dörr mot 
V (rum 003) 

Gräddvit Järnbeklädd betongfylld 
dörr(?) 
 

Övrigt Olika sorters rör är dragna utefter takets sidor. På golvet mot södra väggen 
finns en anordning dit flera av rören leder med i dagsläget okänd funktion. 
Ventilation? Vatten?  
 
Hyllor mot vägg mot S och delar av Ö.  
 

 

 
Bild 87. Rum 002, vy mot SÖ. Notera anordningen på väggen dit alla rör leder.  
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003 
Förvaringsrum 

2014 1954 Kommentar 

Karaktär Förvaringsrum med 3 
stora förvaringshyllor 
placerade på rad i rummet 
och bås med torrtoaletter 
och materialförvaring.  

Skyddsrum med 
plats för 50 
personer. 

 

 Material Kulör Kommentar 
Golv Gjutet betonggolv Omålat/grått  
Vägg Gjutna betongväggar 

slammade. 
 
Vägg mot N, 5 bås (med 
dörrar), vägg och 
mellanväggar av 
träfiberskivor. 

Vit 
 
 
Gulvit 

 

Tak Gjutet betongtak. 
Slammat.  

Vit  

Dörrar Tunna, släta, blanka 
enkeldörrar. 
 
 
 
Öppning utan dörr mot Ö 
och S.  

Vit 3 st med TC (= torr 
closett?) skrivet på, 2 st 
med MTRL (= materail?) 
skrivet på.  

Övrigt I båsen med TC skrivet på finns ”toaletterna” kvar (se bild). I båsen med 
MTRL, samt på en av förvaringshyllorna finns kartonger och material – bl.a. 
hopvikta skyfflar, första hjälpen väskor – samlade.  
 
Upphängningsanordning i trä på vägg mot Ö.  
 
Belysning i tak, rund armatur.  
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Bild 88. Rum 003 

 

   
Bild 89, 90, 93. Rum 003 detaljer 
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004 
Förvaringsrum 

2014 1906/1954 Kommentar  

Karaktär Rum längst in med 
förvaringshyllor och 
tillgänglighet till 
nödutgång.  

Skyddsrum med 
plats för 25 
personer, samt 
luftskyddsförråd 

Trots att rummet ligger 
under det som är 
utbyggnaden från 1906, så är 
rummet byggt i samband 
med utbyggnaden 1954. 

 Material Kulör Kommentar 
Golv Gjutet golv/betong Omålat/grått  
Vägg Gjutna betongväggar, 

slammade. 
  

Vit  

Tak Gjutet betongtak, 
slammat. 

Vit  

Dörrar Öppning utan dörr mot 
N (rum 003) 
 
Liten järnbeklädd 
dörr/lucka. 
 

 
 
 
Gulvit 

 
 
 
Se övrigt om nödutgång.  

Övrigt I sydvästra hörnet finns en lucka som leder in i ett litet hörnrum 
(betongväggar) med en klätterstege upp till en nödutgång i sockeln på 
godsmagasinets västra fasad, under lastkajen.  
 
På en avsats bredvid ingången till nödutgången, står en telefon.  
 
Förvaringshyllor mot S och Ö väggarna.  
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Bild 92. Rum 004, vy mot V. 

   
Bild 93. Rum 004 detaljer, nödutgången.        Bild 94.  
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Bilaga 1 Fotoförteckning 

 

Bilaga 1 Fotoförteckning 

Förteckning över bilderna som används i rapporten. Huvuddelen av bilderna är tagna av av 
Daryoush Tahmasebi och återfinns i Norrbottens museums bildarkiv under 
Godsmagasinet Accnr 2014-172. Därtill har bilder lånats från Järnvägsmuseet i Gävle 
(JVM). samt från Kiruna kommuns digitala bildarkiv. Ytterligare har några privatfotografier 
lånats för att användas i rapporten.  

Bildnr Accessionsnummer  Beskrivning Fotograf År 
 Områdesbeskrivning     
1  Flygbild   
2 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0031 Stationsområdet D Tahmasebi 2014 
3 LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0197 Järnvägshotell D Tahmasebi 2014 
4 LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0027 Boställshus 9G1 D Tahmasebi 2014 
5 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0050 Stationsområdet D Tahmasebi  2014 
6 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0204 Godsmagasinet D Tahmasebi 2014 
 Bakgrund    
7 Jvm.KDAA04361 Godsmagasin ? 1902-03 
8 10000007, Kiruna kommuns bildarkiv Stationsområdet Borg Mesch, 1903 
9 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0298 Vinden D Tahmasebi 2014 
10 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0015 Västra fasaden D Tahmasebi 2014 
11 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0036 Norra delen  D Tahmasebi 2014 
12 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0259 Vinden D Tahmasebi 2014 
13 LKAB_Godsmag_FotoJB_2015_15 Gaveln J Björklund 2014 
14 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0025 ASG lastkaj D Tahmasebi 2014 
15 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0190 ASG lastkaj, detalj D Tahmasebi 2014 
16 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0079 Perrongen D Tahmasebi 2014 
17 10000245, Kiruna kommuns bildarkiv Översikt  ? 1902 
 Etnologisk dokumentation    

18 Jvm.KBDB09311 Godstransport J Hylterskog 1959 
19 Jvm.KBDB09312 Godstransport J Hylterskog 1959 
20 Privat fotografi Personal ? 1970-tal 
21 NSD:s klipparkiv.  Bangård ? 1968 
22 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0278 Vinden (beskuren) D Tahmasebi 2014 
23 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0296 Vinden (beskuren) D Tahmasebi 2014 
24 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0380 Kallmagasinet D Tahmasebi 2014 
25 LKAB_Godsmag_FotoSN_2015_20 Skyltar S Nyblom 2014 
26 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0520 Lena Gustavsson D Tahmasebi 2014 
27 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0375 Lastkajen mot väst D Tahmasebi 2014 
 Byggnadsbeskrivning Exteriör    

28 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0013 Fasad mot väst D Tahmasebi 2014 
29 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0015 Fasad mot väst D Tahmasebi 2014 
30 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0212 Dörr D Tahmasebi 2014 
31 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0213 Fönster D Tahmasebi 2014 
32 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0221 Fönster D Tahmasebi 2014 
33 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0230 Lastkaj D Tahmasebi 2014 
34 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0524 Fasad mot öst D Tahmasebi 2014 
35 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0027 Fasad mot öst D Tahmasebi 2014 
36 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0239 Fasad mot öst D Tahmasebi 2014 
37 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0367 Fasad mot öst D Tahmasebi 2014 
38 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0114 Lastkaj mot öst D Tahmasebi 2014 
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39 L LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0196 Södergavel D Tahmasebi 2014 
40 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0026 Från söder D Tahmasebi 2014 
41 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0198  Södergavel D Tahmasebi 2014 
42 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0200 Södergavel D Tahmasebi 2014 
43 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0043 Norrgavel D Tahmasebi  2014 
44 Byggnadsbeskrivning Interiör    
45 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0158 Rum 107 D Tahmasebi 2014 
46 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0099 Rum 113 D Tahmasebi 2014 
47 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0450 Rum 125 D Tahmasebi 2014 
48 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0127 Rum 102 D Tahmasebi 2014 
49 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0140 Rum 104 D Tahmasebi 2014 
50 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0142 Rum 104 D Tahmasebi 2014 
51 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0165 Rum 110 D Tahmasebi 2014 
52 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0379 Rum 112 D Tahmasebi 2014 
53 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0402 Rum112 D Tahmasebi 2014 
54 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0387 Rum 112, golv D Tahmasebi 2014 
55 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0406 Rum 112 D Tahmasebi 2014 
56 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0413 Rum 112, vägg D Tahmasebi  2014 
57 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0107 Rum 113 D Tahmasebi 2014 
58 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0100 Rum 113 D Tahmasebi 2014 
59 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0108 Rum 113 D Tahmasebi 2014 
60 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0061 Rum 114 D Tahmasebi 2014 
61 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0080 Rum 114 D Tahmasebi 2014 
62 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0496 Rum 118 D Tahmasebi 2014 
63 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0499 Rum 118 D Tahmasebi 2014 
64 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0487 Rum 119 D Tahmasebi 2014 
65 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0489 Rum 119 D Tahmasebi 2014 
66 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0471 Rum 123 D Tahmasebi 2014 
67 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0510 Rum 123 D Tahmasebi 2014 
68 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0477 Rum 123 D Tahmasebi 2014 
69 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0475 Rum 123 D Tahmasebi 2014 
70 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0443 Rum 124 D Tahmasebi 2014 
71 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0442 Rum 124 D Tahmasebi 2014 
72 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0448 Rum 125 D Tahmasebi 2014 
73 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0464 Rum 127 D Tahmasebi 2014 
74 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0250 Rum 202  D Tahmasebi  2014 
75 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0256 Rum 202 D Tahmasebi 2014 
76 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0269 Rum 201 D Tahmasebi 2014 
77 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0252 Rum 202 D Tahmasebi 2014 
78 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0255 Rum 202 D Tahmasebi 2014 
79 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0257 Rum 202 D Tahmasebi 2014 
80 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0246 Rum 203 D Tahmasebi 2014 
81 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0259 Rum 203 D Tahmasebi 2014 
82 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0247 Rum 203 D Tahmasebi 2014 
83 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0319 Rum 002 D Tahmasebi  2014 
84 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0306 Rum 001 D Tahmasebi 2014 
85 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0315 Rum 001 D Tahmasebi 2014 
86 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0309 Rum 001 D Tahmasebi 2014 
87 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0317 Rum 002 D Tahmasebi 2014 
88 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0324 Rum 003 D Tahmasebi 2014 
89 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0337 Rum 003 D Tahmasebi 2014 
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90 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0329 Rum 003 D Tahmasebi 2014 
91 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0342 Rum 003 D Tahmasebi 2014 
92 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0346_1 Rum 004 D Tahmasebi 2014 
93 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0356 Rum 004 D Tahmasebi 2014 
94 LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0355 Rum 004 D Tahmasebi 2014 
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