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INLEDNING  

 

 
Tiden för Kirunas gamla järnvägsstation från 
1915 går mot sitt slut. På grund av 
kommande markdeformationer orsakade av 
gruvbrytning kan järnvägsstationen inte 
längre stå kvar på plats utan kommer rivas. 
 
Denna dokumentation har som syfte att vara 
en grundlig byggnadshistorisk och 
kulturhistorisk dokumentation. Den har även 
en etnologisk del. Stationen är den andra på 
platsen, den första i trä uppfördes 1901 men 
förstördes vid en brand 1915. 
 
I Kiruna fanns 2011 fyra byggnadsminnen 
enligt 3 kap Kulturmiljölagen 1988:950 
(KML). Samtliga påverkas av gruvbrytningen 
och kan inom några år inte stå kvar på sina 
ursprungliga platser, utan kommer antingen 
rivas eller flyttas. Järnvägsstationen var ett av 
dessa byggnadsminnen vars skydd upphävdes 
i slutet av 2011. Än är det dock inte bestämt 
när en rivning kommer att ske. Troligtvis sker 
det inom de närmaste åren men inte innan 
2015 vilket innebär att järnvägsstationen 
verkar få uppleva sin 100års dag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Järnvägsstationen var i drift för tågtrafik till 
den 30 augusti 2013, då det sista tåget avlöpte 
med riktning mot Luleå klockan 17.35, dock 
något försenat som ett långsamt farväl. 
Stationen har tagit emot och vinkat av 
resenärer i nära 100 år, och har fått se en ny 
stads grundande och omskakande förändring.  
 
Dokumentationsarbetet har utförts av 
Norrbottens museum genom bebyggelse-
antikvarie Clara Nyström, etnolog Sophie 
Nyblom samt fotograf Staffan Nyberg, som 
tagit samtliga fotografier om inte annat anges. 
Arbetet i fält har skett under sommaren 2013 
med fotografier tagna även under höst och 
vinter samt vår 2014.  
 
Två bebyggelseantikvariska konsulter har 
varit kopplade till dokumentationen, Carita 
Eskeröd från Kulturen i Lund samt Daniel 
Melchert från God bostad, Lund.   
 
Dokumentationen utförs på uppdrag av 
Luossavaara Kiirunavara AB, LKAB. 
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BAKGRUND  
 
Järnvägsstationen i Kiruna blev statligt byggnadsminne 1986 enligt förordning 1988:1 229 om statliga 
byggnadsminnen. I samma veva klassades även flertalet andra stationer som byggnadsminnen och det 
gjordes ingen djupare beskrivning av stationen. När SJ skildes från staten 2001 övergick 
järnvägsstationen till byggnadsminne enligt 3 kap KML (dnr 432–10163–03), dock utan fastställda 
skyddsbestämmelser. Förslags på skyddsbestämmelser utarbetades av Riksantikvarieämbetet under 
2002 i samråd med länsstyrelsen Norrbotten samt dåvarande fastighetsägaren Jernhusen AB, och de 
godkändes av fastighetsägaren 18 februari 2003. 
 
2011 inkom nuvarande fastighetsägaren LKAB med en ansökan till länsstyrelsen i Norrbottens län 
om att upphäva byggnadsminnet, med avsikt att riva, eftersom kommande markdeformationer 
orsakade av gruvbrytning gör att byggnaden inte kan stå kvar på nuvarande plats.  
 
Genom länsstyrelsens beslut daterat 2011-12-02 (dnr 432-2679-11) hävdes 
byggnadsminnesförklaringen. I beslutet framgår att länsstyrelsen resonerat både kring flytt eller 
nedmontering och återuppbyggnad på annan plats. Alternativen bedömdes dock utgöra betydande 
risker både för människor och för byggnaden, vilket inte ansågs rimligt i förhållande till byggnadens 
kulturhistoriska värde. Byggnaden har ett högt värde, men flertalet byggnadsminnen finns med 
liknande karaktär.  I beslutet framgår att en noggrann dokumentation måste göras innan och under 
rivning. Länsstyrelsen preciserade i beslutet också riktlinjer för dokumentationen. Denna 
dokumentation görs innan rivning. 
 
Det är ovanligt att byggnadsminnens skydd upphävs, då skyddet går ut på att säkerställa ett bevarande 
för all framtid. I en kandidatuppsats från Högskolan Gotland våren 2012 Byggnadsminnesförklaring, ett 
långsiktigt hållbart skydd1 presenteras hur ofta, och anledningarna, till varför byggnadsminnen i Sverige 
har upphävts. Det framgår att det totalt finns 24 byggnadsminnen som upphävts, mellan 1960 och 
2012, där hälften var eller hade varit statliga byggnadsminnen. Av dessa 24 hade åtta brunnit ner, men 
ett av dessa återuppbyggdes. I Norrbottens län har tre upphävts, järnvägsstationen i Kiruna samt 
Folkets hus i Luleå 2003 och gamla Tingshuset i Haparanda 2009 där de båda sistnämna förstörts vid 
brand. Undersökningen visar också att det sker en ökning i upphävanden från 2000-talet (19 stycken). 
Den mest förekommande byggnadskategorin är just järnvägsstationer, vilket kommer av att det i 
Skåne i ett gemensamt beslut upphävdes fem järnvägsstationer 2003 (Skåne är bland länen även den 
mest representerade med tolv upphävda byggnadsminnen). Dessa järnvägsstationer hade för övrigt 
blivit statliga byggnadsminnen genom samma beslut som Kirunas 1986.  
 

SYFTE  
Målsättningen med dokumentationen är att återge järnvägsstationens historia och betydelse. En 
dokumentation kan inte ersätta vare sig miljön eller människors upplevelser och känslor av miljön, 
men förhoppningen är att man genom denna dokumentation skall få en bra beskrivning av hur 
byggnaden och dess sammanhang såg ut och hur de människor som brukade miljöerna upplevde 
dessa, och på så sätt bidra till bevarande av den byggda miljön.  
 
 
                                                      
1 Müller, A 2012 
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METOD 
I länsstyrelsens riktlinjer framgår att dokumentationen ska innehålla en värdebeskrivning av 
byggnaden ur ett byggnadshistorisk, samhällshistoriskt, miljöskapande samt byggnadsteknisk 
perspektiv. Dessa värden nämns i byggnadsminnesförklaringen men har inte blivit djupare beskrivna. 
Detta behandlas i ett eget kapitel där de olika perspektiven beskrivs under egen rubrik.  
 
Tyngdpunkten ligger på att noggrant beskriva hur bygganden ser ut idag och att spåra viktiga 
förändringar. I riktlinjerna utformade länsstyrelsen en matris för den interiöra beskrivningen, där varje 
rum beskrivs för sig. På så sätt beskrivs miljöerna på ett lättöverskådligt och likvärdigt sätt.  Samtliga 
rum har getts benämningar där bottenvåningen har nummer från 101, våning två från 201, våning tre 
från 301 samt källaren från 001. Rumsnumren är tagna från en ritning från senaste renoveringen, 
1990, där rummen har fått samma nummer som då. Utöver beskrivning/inventering av exteriör och 
interiör har dokumentationen inneburit litteraturstudier, arkivstudier samt studier av äldre fotografier. 
I förekommande fall är originalsnickerier såsom foder och lister uppmätta, finns som bilaga. 
Benämningar är S1 (sockel 1) S2 (sockel 2) och Df1 (dörrfoder1) etc. I vissa fall används samma 
foder på dörr och kring fönster. Denna benämning används i rapporten och uppmätningar finns som 
bilaga. För dörrar och fönster fanns ritningar från 1915 där fönster och dörrar benämns med bokstav. 
Benämningarna används i matriserna och ritningarna ligger som bilaga.  
  
Den fotografiska dokumentationen är en viktig del. Samtliga rum är fotograferade från minst två håll, 
tvärs över rummet, och viktiga detaljer är fotograferade. Det är endast ett fåtal bilder som ryms i 
rapporten, resterande förvaras i Norrbottens museums arkiv och är sökbara interiört via 
rumsnummer och exteriört via vädersträck. Exteriört togs bilder på fasader och miljö.  
 
För att levandegöra miljön och byggnaden finns även ett etnologiskt perspektiv. En järnvägsstation är 
i hög grad levande, och människor har olika föreställanden och minnen kopplade till dem. Den 
etnologiska dokumentationen består av två delar, dels informantsgruppens berättelse men också 
etnologens deltagandeobservation. Tidsperioden de berättar om är kring 1970-2000 när det var en 
fungerande järnvägsstation med biljettexpedition, resgodsexpedition och andra verksamheter. Målet 
var att få en så representativ grupp som möjligt med människor som arbetat med såväl de utåtriktade 
uppgifterna som biljettförsäljning och godshantering som de som skött det administrativa på våning 
två. Materialet har sedan bearbetats utifrån perspektiven: Järnvägsstationens roll – då och nu, 
Järnvägsstationen som arbetsplats och avvecklingen som på ett sätt började redan 1988 då 
uppdelningen mellan SJ och Banverket kom. Dessutom görs en återblick till de sista dagarna på 
stationen i slutet av augusti. I deltagandeobservationen var fokus på människorna i väntsalen; vad gör 
de och vilka är det som väntar, vilka ljud och dofter kan man känna och hur är atmosfären? 
Deltagarobservationen samt intervjuer förvaras i Norrbottens museums arkiv.  
 

MATERIAL 
I Brunnströms avhandling om Kiruna – Kiruna, ett samhällsbygge i sekelskiftes Sverige del II (1980) , står om 
den gamla stationen som brann ner. I kommentarerna står att ritningarna till denna ej gått att finna. 
Det finns dock ett stort ritningsmaterial som är mycket täckande både för det gamla samt nuvarande 
stationshuset.  

I LKABs arkiv fanns ritningar från den gamla stationen (1902-1915), både planlösning, exteriör, 
trapphus, detaljer som panel, golvbeläggning samt tak. I arkivet finns även flertalet ritningar 



5 
 

(detaljritningar) över den nuvarande stationen. Här kan nämnas ritning på södra gavelns veranda, 
smidesdetaljer, klockor, fris i trapphus, trapphus, panel i väntsal och detalj mönstermurning exteriört. 
SJs egna material finns hos Riksarkivet där material om Kiruna förvaras på Landsarkivet i Göteborg 
(GLA). Här finns de första ritningarna över stationen från 1915, exteriört och planlösning samt 
efterkommande planritningar där man kan följa förändringar. Fasadritning samt planlösning från 
gamla samt befintlig station ligger som bilaga. Det finns planritningar från 1915, 1939 (endast våning 
en trappa), 1965, 1982 samt 1990. I detta arkiv finns även ritningar över de boställshus som 
uppfördes för personalen, ritningar över godsmagasin och järnvägshotell som ligger i direkt 
anslutning till stationen samt lokstallet. Arkivet har även ritningar från de jämnåriga 
transformatorsstationerna i Torneträsk, Abisko och Vassijaure samt Haparanda station. De mest 
aktuella ritningarna finns numera även i Norrbottens museums arkiv.  

Järnvägsmuseet i Gävle (JVM) har åtta karikatyrskisser över personal från stationen gjorda under 
1930-talet men i övrigt inga handlingar. Dock finns i deras bildarkiv, samlingsportalen, ett stort 
fotomaterial över stationen och malmbanan. De flesta äldre bilder i rapporten kommer från deras 
arkiv. Bilderna över stationen speglar exteriören och det finns endast ett fåtal som speglar interiören. 
Det är när stationen är färdig 1916 och vänthallen fotas. Även Kirunas kommuns bildarkiv innehåller 
bilder över stationen. Härifrån är det även hämtat en stadskarta.  

Det finns ett stort verk om stationshus, Stationshus: järnvägsarkitektur i Sverige2 i vilken samtliga 
stationshus i Sveriges beskrivs kortfattat. Här kan man alltså även läsa om de stationshus som är 
arkitektoniskt besläktade med Kiruna station. Kiruna station är sammankopplat i ett mycket stort 
perspektiv, med järnvägens betydelse för gruvans etablering och stadens tillkomst. Det finns mycket 
skrivit om Malmbanan och denna del av berättelsen om Kiruna station.  

 

                                                      
2 Linde Bjur (2010) 



6 
 

Fotomontage på station 1902 och station 1915, som 
uppfördes med samma planform. Äldre fotografi från Kiruna 
kommuns bildarkiv, fotograf Borg Mesch. Nyare fotografi 
taget 2013.  
 
 

KIRUNA JÄRNVÄGSSTATION 
 
En första järnvägsstation i Kiruna uppfördes 1901 i 
samband med utbyggnaden av Malmbanan.  
Inför detta hade en barack använts som temporär 
station något år.  
 
Den första byggnaden uppfördes i 
nationalromantiskt stil i trä, med tydliga likheter i 
formspråket till nuvarande stationer i Boden och 
Gällivare. I samma stil uppfördes även ett 
järnvägshotell, som fortfarande finns kvar. Denna 
järnvägsstation brann dock ner 1915.  
 
Samma år stod ett nytt stationshus klart som hade 
stora likheter med det första men vilket uppfördes i 
tegel i en robust nationalrealistisk stil. 
Järnvägstationerna hade två våningsplan för  
verksamheten samt källare och vindsvåning och i den 
nya stationen fanns nu även endast en bostad, mot 
tidigare fem, då järnvägsstationen behövde fler 
lokaler för sin verksamhet. Båda stationerna ritades 
av SJ:s dåvarande chefsarkitekt Folke Zettervall, som 
har ritat fler än 200 järnvägsstationer i landet.  
 
Kännetecknande var storformatstegel i 
blockförband, stora odekorerade murytor, strömskift 
i gavlar och väggar som möter tegeltak i liv. Detta 
gav byggnaden en lite borglik framtoning, anspelade 
på Vasarenässansens borgar och slott. På detta sätt 
gestaltades ytterligare några stationshus av Folke 
Zettervall under 1910-talet. I ett nationellt perspektiv 
kan Kirunas stationshus därför jämföras med en lång 
rad stationsbyggnader som ritades under perioden, 
och sex av de närmsta besläktade är Gnesta (1907), 
Eslöv (1913), Nyköping (1916), Södertälje Södra 
(1915-1918), Haparanda (1917) samt Höganäs (1917) 
och inte minst de kombinerade stations- och 
transformatorhusen Torneträsk, Abisko Ö och 
Vassijaure vid Malmbanan. Detta var dock i slutet av 
järnvägsbyggnads-epoken och dessa stationer har 
alltid varit en liten grupp. De har värdesatts högt för 
sin arkitektur och det är säkert ingen tillfällighet att 
flertalet av dessa är byggnadsminnen.  

 

VIKTIGA ÅRTAL 
 
1899 1/1 Temporär stationsbyggnad döps till 

Loussavare 
1899 15/10 Järnvägen från Luleå når Kiruna 
1900 27/4  Får Kiruna namn och byggnadsplan 
1900 14/7 Ritningar till Kiruna stationshus färdiga 
1901 25/5  Ankommer första tåget vid Kirunas 

nya station 
1903 14/7 Malmbanan invigs formellt i 

Riksgränsen och i Narvik 
1915 26/4  Järnvägsstationen i trä brinner ner  
1915 26/7 Ritningar till dagens station färdiga, 

stationen invigs året efter 
1986 Statligt byggnadsminne  
1990 Stationsprojekt, renovering av byggnad 

och park görs i ordning 
2001 1/1 SJ skiljs från staten  
2012 31/8 Ny järnvägsdragning kring 

Kiirunavaara invigs, vilket även innebär 
att stationen går från genomfartsstation 
till säckstation 

2013 30/8 Sista tåget avreser 17.35 
2013 30/8 Ny temporär station börjar används 

vid Malmbangården 
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Ritningar över stationen i trä, daterad 14/7 1900 LKABs arkiv 
 
 
 
 
Ritningar över nuvarande station i tegel, daterad 26/7 1915  (GLA) 
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Karta över Kiruna malmfält, sammanförd i april 1910. Stationsområdet  
innehåller stationshus, godsmagasin, förråd hotell, samt boställshus. (GLA) 
 
 
 
 
Stationsområdet 1903, där järnvägsstationen flankeras av två boställshus. Det i mitten av bilden revs först under 80-
talet för att ge plats för en parkering. Boställshuset till höger finns fortfarande kvar, och används idag som hotell 
(tidigare tullbyggnad). Stationen ligger i fonden av tillfartsvägen från staden. Till vänster om stationsbyggnaden syns 
ett uthus och längst till vänster godsmagasinet som finns kvar idag. Kung Oscar IIs monogram syns på Kiirunavaara, 
bilden tagen i samband med järnvägsinvigning 14 juli 1903. Fotograf Borg Mesch, Kiruna kommuns bildarkiv.  
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I SIN OMGIVNING  
Järnvägsmiljön består av många byggnader och anläggningar av olika slag. Miljön sträcker sig längs 
spåret från Gruvvägen i söder som med en betongbro korsar Lombololeden och norrut fram till 
Banmästarevägen och Trafikinspektörsvägen.  
 
Järnvägsmiljön är uppdelad i person- respektive godsbangård samt därtill malmbangård (ca en km 
norr om stationsmiljön) och lokstallar (ca två km norr stationsmiljön). Några av SJ:s boställshus 
ligger eller låg alldeles intill stationshuset och miljön var vid uppförandet en blandad miljö med 
boende och arbete.  

Stationsområdet, ritning från 1990 som förutom kiosk till höger om stationen överensstämmer med idag. Beskuren. (GLA) 

Stationen från gångtunneln under Lombololeden, till staden. Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_öst_10.jpg 
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Då staden är byggd på kuperad mark medan järnvägsstationen ligger nere vid sjökanten ligger 
byggnaden som en monumental solitär i fonden framför sjön Luossavaara, med fjällen och gruvan i 
bakgrunden. Sedan Stationsgatan, som gick rakt mot byggnaden, skurits av utav Lombololeden 
ligger stationen dock inte längre i fonden av infartsvägen och tappar härmed något sin ursprungliga 
tydlighet som symbolbyggnad. Infartsvägen var också tidigt inramad med trästaket och senare med 
trädrader som förtydligade siktlinjen mot stationen. 
 

 
 
 
 
 
Järnvägsmiljön har en kombinerad funktion för att tillgodose både persontrafikens och godstrafikens 
behov. Bådadera är ännu idag (sommaren 2013) aktiva och flera godståg står så gott som dagligen 
vid kaj för lossning eller lastning.  
 
Järnvägen har under 2012 öppnats i en ny sträckning söderut och går nu kring Kiirunavaara på 
västra sidan istället för som ursprungligen rakt söderut från stationen. Stationen har därmed gått från 
att vara en genomfartsstation till säckstation. Rälsen ligger kvar någon kilometer söderut från 
stationen men är härefter uppriven.  
 
GODSBANGÅRDEN  
Direkt söder om stationshuset ligger bangården som kan betraktas som en godsbangård med bland 
annat godsmagasin och lastkajer. Bangården är asfalterad med lastkajer i betong men längst i söder 
är marken delvis belagd med smågatsten. Det finns fem uppställningsspår; dels intill lastkajer där 
järnvägsvagnarna kan lastas eller lossas på gods, dels där vagnar kan ställas av eller tågen växla spår.  
 
Godsmagasinet från 1901 ligger kvar intill en lastkaj. Magasinets gestaltning är mycket förändrad och 
tillbyggt men kännetecknas ännu av sitt kraftigt utskjutande tak. Vid båda gavlarna fortsätter 
skärmtak över lastkajerna.  
 

Fotografi mot väster. I fonden bakom stationen breder fjällen ut sig. Luossavaara har dämts upp och vägen till 
gruvområdet går numera där. Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_miljö_12.jpg 
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Ungefär mittemot godsmagasinet står ett gulputsat hus uppfört kring 1950 med en liten lastkaj för 
lastbilsgods längs den ena väggen. På ritning från 1967 fanns här ”tele” om det betyder telefon- eller 
telegrafstation är något osäkert. Troligen telefon då tåganmälan gjorts längs banan sedan slutet på 
1950-talet. Huset är byggt ungefär samtidigt som telegrafexpeditionen försvann från stationshuset. 
Idag står huset tomt men har även använts av facket.   
 
Mellan godsmagasinet och stationen ligger ett manskapshus som är tillbyggd med två 
sammankopplade mindre tegelbyggnader vars funktion hör samman med elförsörjningen. De är 
troligen byggda på 1970-talet.  
 
PERSONBANGÅRDEN 
Stationshuset ligger centralt i miljön med välkomnande entré mot staden och den funktionella sidan 
med skyddande skärmtak och direkt utgång från väntsalen mot perrongerna. Idag leder en cykel- och 
promenadled från staden rakt fram mot stationen, så som bilvägen ursprungligen gick. Med bil eller 
buss når man idag stationen från norr. Parallellt på den norra sidan om stationen finns 
järnvägshotellet.  
 
Mellan stationen och hotellet finns en liten parkyta med även olika generationers kiosker.  Den 
första kiosken tillkom troligen strax efter att den nya stationen var klar och hade åttakantig 
planform. I landsarkivet finns det i Kirunamaterialet ingen ritning över denna men en likadan 
uppfördes även vid Nyköpings station (1913) som är i samma grupp som Kirunas. Den ritningen är 
daterad 1916. Parkytan gjordes senast iordning i samband med ett stationsprojekt 1990 när själva 
stationshuset samt närmiljön rustades upp. Den senaste kiosken revs i början av 2000-talet. Som en 
påminnelse av malmbanans byggare, rallarna, finns här även Rallarmonumentet vilken invigdes 1965. 
Perrongen som ligger väster om stationshuset och hotellet är bred och asfalterad.  
 

 

Ritning daterad 17/12 1900. Zettervall ritade samtliga byggnader i området. Finns även en ritning som 
visar en tidig tillbyggnad av expeditionshus till godsmagasinet daterad 1906. (GLA) 

Första kiosken syns bakom 
flaggstången. Bortanför 
järnvägsstationen syns även ett 
magasin i tegel. Längst bort 
skymtar godsmagasinet som blivit 
tillbyggt. (JVM) fotograf T. 
Dahllöf, 1928, Jvm.KDAA11287 
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SJ lät uppföra ett stort antal flerfamiljsbostadshus för sina anställda. De första tre byggdes på ömse 
sidorna om järnvägsstationen något förskjutna mot staden.  Idag är två av dessa rivna och har gett 
plats för bilparkering. Det tredje huset står ensamt kvar och är numera hotell. Bostadshuset 
omgärdas av en trädgård med uppvuxna träd och skiljs från vägen genom en stenmur och buskar. 
Huset hade ursprungligen ett trästaket kring trädgården. 
 

 
 
 

Vid invigningen av 
Rallarmonumentet av Torsten Fridh 
1965-08-21. Det har alltid varit 
populärt att fotografera sig framför, 
och även uppe bland, rallarna. (JVM) 
fotograf Seved Walther, 1965, 
JvmKBDB12947:02 
 

Fotografi från LKABs område, mot öster och staden i bakgrunden. Mellan järnvägshotellet längst till vänster i bild 
och stationshuset syns det röda boställshuset som numera är hotell.  
Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_miljö_21.jpg 
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Samhällshistorisk värde 

• Järnvägen och gruvbrytningen i symbios  
• Järnvägens roll manifesterad i 

stadplanemönster 
• Kirunas uppbyggnad relaterat till 

Edelsvärds idealstadsplan och praxis 
gällande stationssamhällen 

• Stationens förhållande till övrig 
stadsbebyggelse 

• Järnvägen, stationen, tjänstebostäderna 
som ett eget, homogent SJ-område 

 

KULTURHISTORISK VÄRDERING  
 

I detta kapitel beskrivs järnvägsstationen ur de olika värderingarna som framgår i motiveringen för 
byggnadsminnesförklaringen.  

SAMHÄLLSHISTORISKT VÄRDE  
Som så ofta när det gäller järnväg och industri vid denna tid har de tillkommit i en symbios. 
Järnvägen var nödvändig för transporter till och från gruvan, men hade knappast byggts ut om inte 
gruvan anlagts. Malmbanan hade därmed karaktär av godsjärnväg redan från starten men det 
bedrevs även persontrafik, vilket var en förutsättning för att nå ut i ett väglöst land. På samma sätt 
kan man nog säga att staden Kiruna för sin tillblivelse var beroende av järnvägen. Utan den hade 
man knappast kunnat bebygga eller befolka en gruva i övre Norrlands inland.  
 
Malmen som bröts i Kiruna transporterades med tåg, antingen till Luleå för förädling och/eller 
utskeppning eller till Narvik för utskeppning. Banan hade redan från starten byggts och 
dimensionerats för långa och tunga godståg. SJ satte in sina kraftigaste ånglok men dragkraften var 
ett återkommande problem. På andra håll i Europa, särskilt i Tyskland, hade man börjat elektrifiera 
järnvägarna. Detta följdes med intresse i Sverige där man dels såg en potential att utnyttja den 
svenska vattenkraften bättre, dels att elektrifiera Malmbanan. I södra Sverige hade det redan anlagts 
vattenkraftverk för att utvinna elkraft och enstaka mindre järnvägar samt nog samtliga spårvägar var 
kring 1910 elektrifierade.  
 
Vid denna tid påbörjades bygget av ett vattenkraftverk i Porjus vid Luleälv och 1915 elektrifierades 
banan mellan Kiruna och Riksgränsen. 1923 var hela Malmbanan Luleå-Narvik elektrificerad. Detta 
nära dubblade godskapaciteten på banan genom att elloken kunde dra mycket tyngre tåg, dessutom 
med högre hastighet. Kiruna fick samtidigt med elektrifieringen en ny järnvägsstation, som inreddes 
med elektrisk belysning och andra moderna bekvämligheter. Det nya stationshuset måste ha varit 
något av en mönsteranläggning då det stod klart för invigning 1916.  
 
Järnvägen och staden gavs en typisk placering i förhållande till gruvan (LKAB) där järnvägen utgör 
kommunikationsled till båda, men också gräns mellan dem. Stationen i mitten och så staden (Kiruna) 
på ena sidan och industrin (LKAB) på den andra. Det var så SJ:s förste chefsarkitekt Adolf Wilhelm 
Edelsvärd redan 1859 hade presenterat ritningar till en idealstadsplan för järnvägsorter. Denna plan 
kom att få en enorm genomslagskraft och en mängd svenska stationssamhällen kom att organiseras 
på detta sätt. Naturligtvis sällan helt konsekvent, men schematiskt såg det ofta ut så här. Det var 
praktiskt med en funktionsuppdelning: smutsiga och larmande industrier, stickspår och upplag på 
ena sidan av järnvägen och boende, förvaltning och representativa miljöer på den andra sidan.  
 
Staden förlades gärna på lite avstånd till stationen, 
och gärna med en järnvägspark eller dylikt mellan 
boende och järnväg. Detta på grund av 
brandrisken, man ville inte ha ett gnistregn från 
ett ånglok över en tätbebyggd trästad. Samtidigt 
fanns det hos SJ en medvetenhet om att svenska 
trästäder brann med jämna mellanrum, så det 
fanns ett ömsesidigt intresse av en järnvägs- eller 
stationsplantering. Så blev det också i Kiruna, 
med en sparad grönyta mellan stad och station. 
Kirunas första stationshus brann ner 1915 men 
utan att antända resten av staden som låg på 
behörigt avstånd. Även närliggande byggnader 
som hotell och godsmagasin klarade sig.  
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Bort mot norra änden går en egendomlig djup ravin 
nästan tvärs genom distriktet, och där torde nog 
vegetationen ha varit ganska egenartad, men den har 
varit utsatt för så mycket åverkan i form av 
stenbrytning och nedkastning af afskräden, sten, jord, 
m.m att den nu ter sig ganska torftlig. 

(Ur Floran och vegetationen i Kiruna s 224, 
skriven 1909) 

Noteras kan även att den tidigare i 
beskrivningen nämns som ” stadsparken” 

 

Midsommarstång i järnvägsparken i början av seklet. 
Fotograf Borg Mesch, Kiruna kommuns bildarkiv.  
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En egenhet i Kiruna är den mängd tjänstebostäder SJ byggde i ett område norr om stationen och 
parallellt med järnvägen. Här uppstod ett eget miniatyrsamhälle befolkat av ”järnvägare”. På samma 
sätt byggde LKAB bostäder åt sina anställda. Detta gav Kiruna en rätt särpräglad och segregerad 
miljö, med särskilda områden för anställda vid LKAB och anställda vid SJ och däremellan den 
”civila” staden.  
 

MILJÖSKAPANDE VÄRDE 
När Malmbanan kom till var det inte bara en järnväg, samtidigt uppfördes en mängd byggnader och 
anläggningar i anslutning till linjen. Det var stationer, banvaktarstugor, bostäder, 
transformatorstationer, lokstallar och verkstäder samt flertalet småbyggnader som förråd och uthus. 
Först tillkom de byggnader som SJ behövde för att ta hand om driften, sedan uppfördes 
tjänstebostäderna åt den talrika personalstyrkan. Med Malmbanan öppnades också persontrafik och 
därmed en helt ny värld för turisterna som nu fick möjligheten att uppleva fjällvärlden just när den 
tidiga turismens blomstringstid inleddes, även om det var de bättre bemedlade som kunde resa.   
 
Kiruna stad uppfördes från början som tre områden. En stadsplan med mark som kunde säljas och 
bebyggas av privatpersoner, LKAB:s bostadsområde samt SJ:s bostads- och industriområde. Staden 
är byggd på kuperad mark, och från staden sluttar det ner mot stationen. I sluttningen hade man fin 
utsikt över statonen, gruvberget och fjällen bakom, från parken som anlades mellan staden och 
järnvägen.  
 
 

 
 
 

Stadsplan från 1915 med tre 
tydliga områden:  

Orange – stadens tomtmark 
Beige – SJs tomtmark 
(stationsområde inringat)  
Brun – LKABs tomtmark 
 
Grön är parker och öppna platser 
Öster om stationsområdet syns 
”järnvägsparken” utritad med 
flertalet stigar  
 
Kiruna kommuns arkiv 
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I Kiruna anlades redan från början dels en personbangård med bland annat stationshuset, dels cirka 
en kilometer norrut en malmbangård för uppställning av malmtåg och dels ytterligare cirka en 
kilometer längre åt norr lokstallar.  
 
Stationshuset byggdes som mittpunkt på personbangården och direkt i fonden av vägen som ledde 
in till stationsområdet från staden. Stationen flankerades av två boställshus och ett järnvägshotell. 
Omsorg lades även på planteringar och kring husen fanns staket. Personbangården byggdes med 
fyra spår med plattform mellan första och andra spåret. Dessutom anlades lastkaj med tillhörande 
spår och frilastningsspår samt ett godsmagasin som byggts till vid olika tillfällen. Bebyggelsen vid 
lastkajerna har kompletterats med en manskapsbod samt tele- och elbyggnader och ytterligare spår 
har tillkommit successivt. 
 
Precis norr om stationen står Järnvägshotellet, färdigbyggt 1904. SJ byggde ytterst få hotell (nio 
stycken) längs sina linjer. Hotellet rymde tre matsalar i bottenvåningen och rummen var förlagda till 
ovanvåningen. Järnvägshotellet blev snart en populär inrättning och har genom åren fyllt en viktig 
roll i Kiruna som restaurang och hotell. Det står kvar idag tämligen orört exteriört. Järnvägshotellet 
med dess bruna träfasader och nockvalmtak skiljer sig exteriört från det nuvarande stationshuset 
men knyter istället an till hur det första stationshuset såg ut samt till närliggande boställshus. 
 

Inom distriktet ligga godsmagasin, stationshus och ett flertal bostadsbyggnader, alla uppförda 
1902, samt jernvägshotellet, byggt 1904. Kring dessa byggnader ligga trädgårdsanläggningar, 
som varit föremål för synnerlig omsorg, och särskildt vid sjelfva jernvägsstationen ha 
acklimatiseringsförsök gjorts med en mångfald olika arter, bl.a. åtskilliga prydnadsbuskar och 
barrträd. I en del fall ha de införda prydnadsväxterna visat sig trifvas ganska bra, men många 
av dem, särskildt barrträden, synas blott kunna hålla ut ett fåtal år. Annuella prydnadsväxter gå 
nog i allmänhet väl till.3  

 

                                                      
3 G Simmons (1910) s 261 

Fotografi taget från järnvägshotellet och norrut över SJs område. Parkområde längst spåret. (JVM) fotograf T. 
Dahllöf, 1928,  Jvm.KDAA11273: 

http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KDAA11273
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Fram till 1920 ingick bostad och ved i SJ-anställdas lön vilket härefter ersattes med 
tjänstebostadsupplåtelse mot hyra. SJ lät uppföra flertalet bostadshus för sina anställda då bristen på 
bostäder var stor vid banans anläggande och långt senare fram till efter andra världskriget. SJ:s 
område planlades och byggdes med arkitekthjälp precis som de flesta järnvägsorterna och som 
LKAB:s område. Folke Zetterwall var SJ:s arkitekt i Kiruna och upphovsman till banans 
bostadsbestånd samt till de många stationsbyggnaderna längs Malmbanan.  
 
De första husen i SJ-området var genomarbetade och uttrycksfulla med stora ljusa lägenheter. 
Arkitekturstilen var rödmålade panelklädda trähus med variationsfyllt uttryck genom bland annat 
frontespiser, dekorativa vindskivor och rundbågiga gavelspetsfönster. Lägenheterna fanns fördelade 
på tre grupper längs med banan, vid stationen, malmbangården och vid lokstallarna. Bostadshusen 
ligger i grupper, både av trevnadskäl och av ekonomiska skäl. Banvakterna fick istället alltid en egen 
stuga utmed linjen medan stinsen hade sin bostad i stationshuset. Bostadshusen i Kiruna uppfördes 
både när banan byggdes och senare framförallt under perioden 1913-1918. 1910 hade SJ området 
153 lägenheter och i slutet av 1940-talet hade de ökat till 217, och ett nästan två kilometer långt 
sammanhängande bostadsområde hade uppstått.  
 
Järnvägsstationen i Kiruna utgör ett karaktäristiskt landmärke i Kiruna genom dess centrala placering 
och medvetna utformning i stationsmiljön. Den är en specifik anläggning men ingår i ett komplex av 
bangårdarnas och bostadskvarterens anläggningar.  
 
Några av SJ:s boställshus låg alldeles intill stationshuset varav ett finns kvar liksom många längre 
norrut. Miljön var vid uppförandet verkligen en blandad miljö med boende och arbete, och omsorg 
lades även på planteringar.  
 
 

  
 
 

 

Miljöskapande värde 
 
 

• Komplex miljö med järnvägsanläggning, 
tjänstebostäder och hotell 

• Det största område med tjänstebostäder 
som SJ byggt  

• Från stationen ser man både staden och 
gruvan 

• Stationshuset tydliggör platsens funktion, 
att tillgodose både gods- och 
persontrafikens behov 

 

Boställshus i Kiruna, ritning daterad 
mars 1908. (GLA) 
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BYGGNADSHISTORISKT VÄRDE 
Bland de många byggnader SJ uppförde nödvändiga för driften av järnvägen, var järnvägsstationen 
den viktigaste och den byggnad som allmänheten kom i kontakt med. Stationsbyggnaden skulle 
således uppfylla trafiktekniska krav och tillgodose resenärerna med lämpliga lokaler för biljettköp, 
väntsalar, toaletter och ibland även restauranger och dylikt samt inte minst vara ett arkitektoniskt 
föredöme. För detta ändamål hade SJ ett eget arkitektkontor i Stockholm.  
 
Statens Järnvägar var i princip uppbyggt efter militära principer med olika tjänstgöringsgrader, 
uniformer, uppdelning i trafikdistrikt osv. Detta avspeglades även i byggandet, där man i stor 
utsträckning använde sig av typritningar för banvaktsstugor, tjänstebostäder, lokstall och stationer 
(jämför soldattorp, officersboställen, försvarsanläggningar). För större och viktigare stationer ritades 
däremot oftast en unik byggnad. Detta blev tydligare mot slutet av 1800-talet och början av 1900-
talet då SJ inte byggde ut i samma raska takt som tidigare, samtidigt som man sett vilken betydelse 
järnvägarna haft för många samhällen. Ett flertal helt nya orter hade uppstått längs järnvägarna, 
särskilt vid så kallade knutpunkter, och stationen var då ortens både historiska och geografiska 
centrum. Då kunde man inte spara på utformningen.  
 
Arkitektkontoret leddes under de första 40 åren (1855-1895) av Adolf Wilhelm Edelsvärd, som 
troligen är den svenske arkitekt som fått flesta byggnader uppförda efter sina ritningar (tusentals 
banvaktsstugor bl.a.). Han efterträddes 1895 av Folke Zettervall med arkitektutbildning från 
Konstakademien i Köpenhamn och Stockholm och med praktisk skolning hos sin far, 
domkyrkoarkitekten och överintendenten Helgo Zettervall. Folke Zettervall hade börjat på SJ:s 
arkitektkontor 1890 och samarbetade med Edelsvärd vid ritandet av ett flertal stationshus i 
Norrland. Flera av dessa utfördes i en fornnordisk stil, som Vännäs, Boden och Gällivare. Det 
fornnordiska tog sig uttryck i timrade, tjärade fasader och snickeridetaljer i dämpad färgskala 
inspirerade av norska stavkyrkor.  
 
Kiruna stationshus, som uppfördes 1901-02, kom att byggas i den fornnordiska stil som redan 
tillämpats för flera stationshus i Norrland. Det var en rektangulär tvåvåningsbyggnad i liggtimmer 
med skärmtak ut mot bangården, frontespiser och trapptorn. Planlösningen följer gängse mönster 
med trafiklokaler och väntsalar på bottenvåningen, tre större tjänstebostäder på andra våningen samt 
två mindre tjänstebostäder och några fönsterlösa kontor på vinden. Samtidigt med stationshuset 
uppförde SJ även ett fristående avträdeshus, ett godsmagasin samt ett järnvägshotell och ett par 
tjänstebostäder.  
 
Efter endast 13 år brann stationshuset ner våren 1915 och Zettervall fick i uppdrag att omgående 
rita ett nytt, med förbehållet att det skulle uppföras på grunden till det gamla så att man skulle kunna 
återanvända källare och sockel. Den nya byggnaden fick på så vis samma planform som den gamla. 
Även rumsdispositionen följer ganska nära hur det sett ut, men med den viktiga skillnaden att 
vestibulen/väntsalen gjorts genomgående så att man som resenär hade ögonkontakt med 
spårområdet redan från det att man steg in genom entrédörrarna. Detta gestaltade Zettervall ofta 
genom ett stort bågfönster som gav ett vackert ljusflöde åt väntsalen. Att det inte blev så i Kiruna 
kan bero på att det under en del av året inte gavs mycket ljus utifrån. Mer avgörande var troligen att 
man hade att göra med en fixerad planform, vilket gav vissa restriktioner.  
 
Ovanvåningen på det nya stationshuset fick ungefär samma planlösning som tidigare, men här var 
den stora skillnaden att våningsplanet endast till en mindre del utnyttjades för bostadsändamål. Det 
fanns en bostad om tre rum och kök i norra gaveln. Det bör ha varit stinsbostad och i så fall var 
detta sannolikt en utrymmesmässig standardsänkning då den största bostaden i det tidigare 
stationshuset varit på fem rum och kök. Å andra sidan hade man fått rinnande vatten i köket och 
vattenklosett. På vinden var det som tidigare fyra mindre enrumslägenheter utan moderna 
bekvämligheter.  
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Personalbehovet hade inte minskat, så det var inte det som låg bakom att tjänstebostäderna i nya 
stationen utgått. Det var nog tvärtom: lokalerna behövdes för att upprätthålla den omfattande 
trafiken. Dessutom hade SJ kommit igång med sitt byggande av tjänstebostäder i ett område strax 
norr om stationen och i staden fanns numera ett visst utbud av bostäder.   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritning över nya stationens källare, vita partier visar gammal mur i granit 
och snedräfflat ny mur i granit eller betong. (GLA) 
 
 

Parti med granit från första stationen. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum006_04.jpg 
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Gästerna från disponent Hjalmar Lundbohms 60-årsfest, som voro på hemfärd, fingo i den 
ljusa aprilmorgonen bevittna eldsvådan. Bland dessa var även den sedermera kände 
lapplandsfotografen Borg Mesch med kamera, vilket resulterade i flera fotografier av branden. 
(…) Efter branden tillvaratogs mynt från biljettkassan, hopsmälta till en klump. Detta minne 
förvaras i en glaslåda i stins rum.4 

 
Vid branden omkom den unge kontorsskrivaren G. E Aurén. Han hade enligt uppgift försökt att 
rädda sitt stora herbarium (samling av pressade växter) och då tappat orienteringen. Eldens 
uppkomst är okänd men man trodde att det hade varit något överslag från de elektriska 
kraftledningarna för bandriften. Även uthuset söder om stationen brann ner medan boställshus 7A 
(rivet) antändes på grund av hettan. Elden där kunde dock släckas efter att ca 30m2 brädfordring 
förstörts, och det blev även skador invändigt på tapeter mm. Godsmagasinet räddades genom 
brandsegel, vattenbegjutning och bevakning av de på taket nedfallande bräderna från stationshuset. 
Så snart fara för eldens spridning var avhjälp inreddes stationslokaler i järnvägshotellet där tre rum 
en trappa upp disponerades för telegraf och stins, två rum i bottensvåningen för biljettexpedition 
samt bagage och 1:a klassens matsal som väntsal. Dessa lokaler användes i knappt två veckor innan 
ett provisoriskt stationshus stod klart strax invid hotellet.  
 
 

                                                      
4 Från baninspektörens redogörse från branden, handlingar från GLA 

Samhällets brandkår alarmerades omedelbart och 
ingrep liksom järnvägens egen personal mycket 
snabbt och energiskt i släckningsarbetet. På grund 
av den omfattning elden fått redan då den först 
förmärktes, samt den rådande nordvästliga 
stormen var det omöjligt att rädda stationshuset.  

(ur polisförhörsprotokoll över händelsen 
daterad 10 maj 1915, GLA)  

Branden natten till den 26 april var förödande, men större delen av källarens murar kunde återanvändas (JVM) fotograf okänd, 
men troligtvis Borg Mesch, Jvm.KDAA04380: 
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Byggnadshistoriskt värde 
 

• Tidstypisk och välgestaltad arkitektur 
med drag av nationalrealism/-romantik 

• Fina murdetaljer och gediget hantverk  
• Fina detaljer i påkostad utformning och 

material 
• Modern planlösning med genomgående 

vestibul/väntsal 
• Robust tegelarkitektur som ansluter till 

Malmbanans säregna 
transformatorstationer 

• Intressant gestaltning som följer av 
given planform, estetiska ambitioner 
och funktionell disposition 

 

 

Det som mest skilde nya stationen från den gamla var byggnadsmaterialet: trä i den gamla, tegel i 
den nya. Där det gamla stationshuset varit byggt i en vagt romantisk fornnordisk stil var det nya 
stationshuset byggt i en funktionellt betonad nationalrealistisk stil med viss anknytning till svensk 
Vasarenässans och framför allt samtida dansk tegelarkitektur (Martin Nyrop, Ivar Bentsen m.fl.).  
 
Arkitekturen är enkel och nästan avskalad där utsmyckningen i stort består av teglet själv, som 
murats i dekorativa strömskift i gavlarna, ovan dörrar och fönster är det raka valvbågar och vid 
trappor och takfot är det stående löp- och koppskift. Entrén markeras av kraftiga rundbågar och en 
loggia med murade kryssvalv. Byggnadens fasader är i övrigt murade i blockförband med ett rött 
storformatstegel – en hänvisning till Vasatidens borgar. Fönstren är på tidstypiskt vis småspröjsade, 
men stora för att släppa in rejält med ljus. På taket ligger rött enkupigt vingtegel som i gavlarna 
ansluter till tegelmurarna utan språng och genom att avvattningen från takfallen ordnats invändigt 
övergår vägg i tak endast via en svagt utkragad takgesims av löpskift. Byggnaden får på så vis något 
monolitiskt över sig, passande i en gruvort som Kiruna.  
 
Folke Zettervall var genom utbildning och flera studieresor ordentligt orienterad om äldre arkitektur 
och moderna strömningar. Hans stationshus från 1910-talet ansluter väl till den samtida 
tegelarkitekturen (nationalromantik/nationalrealism) vilken företräddes av tidens mest tongivande 
arkitekter som Ragnar Östblom, Carl Westman, Torben Grut och Lars-Israel Wahlman.  
 
Folke Zettervall var absolut ingen epigon utan 
följde snarare med sin tid. Han hade dock alltid 
specifika krav att ta hänsyn till och kom att utveckla 
stationsarkitekturen från en något formbunden 
gestaltning till en mer rationell och saklig arkitektur 
anpassad till trafikkraven. Kiruna stationshus står 
sig mycket bra bland hans övriga byggnader från 
denna tid och i jämförelse med andra samtida 
stationshus.  
 
Stationshuset har stora arkitektoniska värden i den 
monumentala exteriören, med sin rika och 
varierande asymmetri liksom i utformningen av 
byggnadsdetaljerna. 
 

 
 
 

Mönstermurning i gavlar och vid trapptorn, 
värdebärande element med arkitektoniskt 
värde. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_öst_33.jpg 
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Väntsalen mot sydväst 1916, jämför med bilder sida 64-66. Dricksfontän till höger i bild i kalksten, i golvet kan man idag 
se ett ovalt putsat parti där den stått, även sockeln är skarvad här. Drickfontäner var vanligt i de flesta större stationshus 
från tiden 1900. Se bilaga för originalritning över panel. (JVM) fotograf Borg Mesch, 1916 Jvm.KDAA04374: 
 

 
 
 
 

Väntsalen mot nordöst 1916, jämför med bild s 66-68. Pressbyråkiosken i bildens mitt och det är öppet till höger där 
det senare blev biljettexpedition. Dörrar till vindfång. (JVM) fotograf Borg Mesch, 1916 Jvm.KDAA04375: 
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Vindflöjel 1915, i trapphus mot 
staden. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_öst
_32.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ska inte gå att missa vem som 
uppförde och drev stationen, SJs 
logga i loggian mot staden. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_öst
_35.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armatur i järn tillverkades för 
stationen, ritningar till dessa finns 
bevarade. På tre ställen finns 
stationsnamnet utskrivet, här mot 
väster och bangården. Acc.nr  
LKAB_Stationshuset_2013_67_vä
st_22.jpg 
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Byggnadstekniskt värde 
 

• Moderna, förtillverkade 
byggnadsmaterial av hög kvalitet i 
kombination med traditionellt murade 
tegelväggar 

• En för perioden och anläggningstypen 
representativ byggnadsteknik, men 
ovanlig för denna del av landet 

• För tiden moderna installationer 
• Tydlig organisering av verksamheter 
• Funktionell korrespondens mellan 

interiör och exteriör 
 

BYGGNADSTEKNISKT VÄRDE 
Kiruna stationshus är byggt med en källare av gråsten och betong med mindre inslag av tegel. Det 
nuvarande stationshuset har ”ärvt” källare med sockel och därmed planform från det gamla. 
Murarna är tjocka och bär upp bottenbjälklag av bremervalv där I-balkar ligger med ett avstånd av ca 
140 cm. Valven är gjutna mot brädstämp och består av oarmerad betong med inslag av stenskärv.  
 
Ursprungligen var större delen av källaren tom och troligen inte helt utgrävd heller. I anslutning till 
de båda trapphusen fanns svale samt fem matkällare – en per bostad i första stationshuset. När det 
nya stationshuset byggdes togs det mesta av källaren i anspråk för husets uppvärmning med 
vattenburen värme. Här fanns pannrum med ångpanna, en mängd rörledningar och kulvertar samt 
både kol- och vedupplag. Det fanns numera endast en matkällare, i anslutning till östra trapphuset, i 
korrespondens med att det nu bara fanns en tjänstebostad på andra våningen.  
 
Det nya stationshuset uppfördes av tegel i bärande fullmur. I fasaderna användes ett rött, hårdbränt 
och maskinslaget tegel av storformat (300x150x75 mm). Det verkar som om detta tegel även 
användes för bärande mellanväggar. Teglet kom troligen från Upsala Ekeby, som levererade det 
ursprungliga takteglet. Byggnaden har i bottenvåningen en hjärtmur som från södra trapphuset går 
fram till vestibulen där två I-balkar, dolda av en stickbågig valvbåge, leder vidare tyngdfördelningen 
till en bärande tvärmur. Ovanvåningen har samma hjärtmur och även här med I-balk över 
motsvarande utrymme. Träbjälkarna i mellanbjälklag går åt anda hållet, från yttervägg till hjärtmur.  
 
Invändigt var golv i väntsal och trappor av sågad, mörk kalksten, medan övriga golv var linoleum- 
eller brädgolv. Det var täckmålad träpanel på väggar i vestibul, väntsal och manskapsrum, då dessa 
rum var utsatta för det hårdaste slitaget, i övrigt har det sannolikt varit putsade väggar och tak. I dag 
är väggar och tak klädda med målad vävtapet, utom väntsalen som har kvar träpanel, numera 
gråmålad. Alla rum har haft golvsocklar, foder och taklister – av rester som finns i små skrubbar har 
de senare varit hålkälslister. Invändiga snickerier har varit målade i en bruten grå eller vit kulör utom 
i väntsal där de från början varit målade i en mörkt rödbrun kulör.  
 
Det nya stationshuset hade nymodigheter som vattenburen värme och indraget vatten samt avlopp. 
Detta gjorde att man helt kunde frångå kakelugnar och istället placera flänsradiatorer under fönstren 
samt att det tillkom ett antal wc både för personal och för allmänhet. Det senare synligt som två 
stora ventilationshuvar på taket. En annan liten finess var den handdrivna hiss med motvikter som 
fanns mellan telegrafexpeditionen i bottenvåningen och baningenjörsexpeditionen på andra 
våningen. Rummen i såväl bottenvåning som ovanvåning var till stor del genomgångsrum och man 
ville uppenbarligen undvika spring genom rum. Den här planlösningen var sannolikt inte optimal 
och var nog bland det första som ändrades i byggnaden. I dag har båda våningsplanen mittkorridor.  
 
Byggnaden var organiserad så att bottenvåningen i stort 
var ägnad för den dagliga järnvägstrafiken in och ut på 
stationen och med lokaler för allmänheten medan 
ovanvåningen användes för att kontrollera och planera 
trafiken på hela bansektionen Gällivare-Riksgränsen. De 
bärande innerväggarna gav en likartad planlösning av de 
båda våningsplanen men med hjälp av kloasongväggar 
kunde större rum delas. Exempelvis gjordes det 
utrymme som på bottenvåningen var resgods till tre 
kontor på ovanvåningen. Inget av detta syns däremot i 
exteriören. Fasaderna är dock inte symmetriska utan 
utförda med hänsyn till rumsdispositionen. Detta var ett 
modernt sätt att gestalta en byggnad, inifrån och ut: så 
att rumsdispositionen bestämmer var fönster och dörrar 
ska placeras. Tidigare hade man i princip gjort tvärtom.  
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Bild på innerväggars uppbyggnad, kloasongväggar. 
Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum117_12.jpg 
 

Bremervalv i källaren, järnbalkarna är rälsar. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum015_03.jpg 

Tegelmurning synligt i vindfången, 
flänsradiatorer för vattenburen värme ersatte 
kakelugnarna som hade funnits i den gamla 
stationen. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum118_01.jpg 
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ETNOLOGISK UNDERSÖKNING  
 

Intervjuer och samtal har gjorts med människor som har arbetat på järnvägsstationen för att lyfta 
fram den tid då det fortfarande var en fungerande Järnvägsstation bemannat med människor som 
arbetade med järnvägen. Tidsperioden är från början av 1970-talet till slutet av 1990-talet. Tiden 
efter SJ:s bolagisering, 2000, valde vi att inte sätta större fokus på eftersom stationen då fick en helt 
annan funktion och en stor del av det järnvägsrelaterade arbetet hade flyttat ut.  
 

FUNKTION – DÅ OCH NU 
När man tänker på en Järnvägsstation tänker nog många på en levande miljö. Kanske ser man 
Centralstationen i Stockholm framför sig där människor stressar fram för att hinna med tåget och 
perrongerna fylls till bristningsgränsen i rusningstid. En vänthall fylld av små butiker, matställen och 
gott om sittplatser för väntande resenärer. Så var det också i Kiruna tidigare. Perrongen kanske inte 
fylldes till bristningsgränsen då tågen kom men det var liv och rörelse. Hotellet serverade lunch och 
middag, kiosken och ”Korv-Olga” tillgodosåg resenärernas hunger i väntan på nästa etapp på resan. 
Inne på stationen kunde du köpa biljetter och lämna in ditt resgods.  
 

 
 
 
 
En annan bild av Järnvägsstationer är den som bli allt vanligare på mindre orter runt om i landet. En 
bortglömd byggnad där en vänthall hålls öppen för allmänheten. De förut bemannade kontoren står 
tomma. Tågtrafiken har förändrats och det mesta sköts via fjärrstyrning och därför behöver inte 
stationerna vara bemannade. Biljettförsäljningen sker via Internet och biljettautomater, du behöver 
inte ens ha en pappersbiljett utan det räcker med en mobil där biljetten är i formen av ett sms. 
Biljettexpeditioner och godsservicen har rationaliserats bort och kioskerna stängt. Hungern och 
törsten får passagerarna tillgodose i tågens bistroförsäljning.  

Folk och rörelse vid stationen en sommardag 1959. (JVM) fotograf John Hylterskog, 1959, Jvm.KBDB09586: 
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I Kiruna stängdes den sista resebyrån 2012 och idag finns ingen verksamhet i huset som har med 
persontrafiken att göra. De flesta rum fylls med anställda från LKAB-utbildning och två andra 
företag som hyr kontorsrum. Det enda utrymme som är öppet för allmänheten är väntsalen.  
I detta avsnitt kommer vi att göra en återblick till den tid då SJ fortfarande ansvarade för trafiken 
och det var liv och rörelse på stationen. Vi kommer också att titta närmare på stationshuset som 
arbetsplats såväl den fysiska som sociala miljön. Nu är stationen stängd och ska rivas men 
avvecklingen av verksamheten började tidigare och den utvecklingen syns också i informanternas 
berättelser. 
 
SJ TIDEN 
Informanterna berättar om en tid då huset var fyllt av liv och i varje rum satt någon med 
arbetsuppgifter kopplade till järnvägen. På bottenvåningen fanns biljettexpeditionen och 
resgodsexpeditionen eller ”resgods” som man sa. Deras utrymmen låg i anslutning till vänthallen och 
var de som resenärerna kom i kontakt med. Bakom dem fanns tågklarerarna vars uppgift var att 
sköta spåren på bangården och vinka av tågen då de skulle åka. Chefen för bangårdspersonalen hade 
också sitt kontor på bottenvåningen men hans personal som skötte det praktiska arbetet ute på 
spåret hade sina utrymmen i bygganden bredvid. Lokalvården hade också sina utrymmen på 
bottenvåningen och hade en egen ingång.  
 
På våning två satt de med mera administrativa uppgifter. De som fördelade turer för såväl den 
stationsnära personalen som de åkande, löneadministratörerna och mellanchefer för olika områden. 
På våning tre fanns från början en lägenhet men den gjordes tidigt om till överliggningsrum åt 
lokförare som behövde övernattning i väntan på nästa tur. Under Malmbanedivisionens tid 1984-
1990 gjordes dessa rum om till kontor då man behövde fler rum än de som fanns på våning två.  
 
UTÅTRIKTAD VERKSAMHET 
Flera av informanterna hade erfarenheter från biljettexpeditionen. För många var SJ det första stället 
de sommararbetade på och då var det vanligt att man fick börja på ”biljetterna”. Där fick de först 
svara i telefon, göra bokningar och springa ut och markera bokade platser i tågen med särskilda 
lappar. På 70-talet fanns biljettmaskiner med inställningar för de vanligaste sträckorna och en del 
förtryckta biljetter men de flesta biljetter skrevs för hand och priset räknades ut för varje biljett. 
Tekniken gick framåt och snart kom de första enkla maskinerna som senare byttes ut och 
uppgraderades till dagens datorer. Så här beskriver en av kvinnorna som arbetat länge i 
biljettexpeditionen: 
 

Från början så var det, man skrev ju för hand och räknade kilometer när man sålde biljetter. Så 
fanns det några hårda färdiga biljetter vissa sträckor som då Gällivare-Luleå och Abisko som 
liksom användes ofta. Sen kom det en biljettmaskin, en stor sak, med vissa avstånd, men det var 
ju de lätta biljetterna som inte tog någon tid. Det hade ju inte tagit någon tid att skriva de här 
heller. Men om man skulle åka till Orrekläpp till exempel, på Västkusten, och så skulle de göra 
uppehåll i Eskilstuna. Nu kan du ju inte göra uppehåll på en biljett, men då kunde du ju åka kors 
och tvärs och då fick man sitta och räkna kilometer hit och dit. Och sen åkte de bara halvvägs 
och då kom de tillbaka och då skulle man räkna om vad de skulle ha tillbaka och då räknade 
man kilometer igen. Sen kom den första datorn, det var bara en remsa. Som en skrivmaskin med 
en remsa där det stod; till, från, tågnummer, datum och antal. Den var ju till stor hjälp då när 
den kom. Och sen kom ju datorn ganska snabbt och allt gick ju. Alltså sen vart det ju ingen 
konst att sälja biljetter.5  

 
 
 
 
 

                                                      
5 Kvinna, född 1949. 
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Biljettexpeditionen var öppen från det första morgontåget till det sista kvällståget. Förutom att sälja 
biljetter blev det också en form av turistbyrå och problemlösare för det var till biljettexpeditionen 
turisterna kom med sina frågor. Frågor om boende, matställen, ställen att besöka eller var deras 
bagage blivit av och varför tågen inte kom. Denna mångsidighet i arbetet var något som 
informanterna tyckte var roligt. 
 

A: Egentligen blev man ju nästan som turistbyrå. De frågade ju om allting. 
B: Ja det är klart, man var ju turistbyrå.  
A: Och även de som inte hade rum eller de som inte hade pengar, allt.  
B: Man fick lösa alla problem, det var ju det som var roligt. 6 

 
Den andra utåtriktade verksamheten i huset var resgodsexpeditionen. De hanterade polletteringar, 
expressgods och effektförvaring. Polletteringar var bagage du ville ha med dig på resan men inte 
kunde ta med dig in till din sittplats t.ex. stora väskor, cyklar eller skidor. Du lämnade in dem över 
disk och betalade för att personalen såg till att dina saker kom till godsvagnen och på din slutstation 
fick du lösa ut ditt bagage. Sommartid var det mycket polletteringarna med cyklar då turister skulle 
upp och cykla och vintertid var det mycket skidor. Expressgods var en service där du kunde skicka 
gods utan att resa själv, det användes både av privatpersoner och av företag. På denna tid fanns det 
också särskilda godståg som skötte transporten av expressgods. Effektförvaringen fanns både i form 
av förvaringsboxar som du låste själv men hade du saker som inte rymdes där t.ex. skidor kunde du 
lämna in sakerna till resgodsexpeditionen. Det nyttjades av resenärer som ville ta en promenad upp 
till centrum utan bagage i väntan på tåget eller bussen. Att det var mycket gods att hantera kan man 
förstå utifrån följande citat: 

 
Det kändes stort det här (informanten tittar på planlösningen) men resgodset var ju ganska litet 
om man tänker efter. Det var intet stort, nog var det trångt ibland herre jestans. Alla grejerna 
som turisterna kom och lämnade in och sen allt bagage som kom med tåg och allt, nog var det 
trångt. Och cyklar kom det. … Det var turister söderifrån och sen skulle de väl och cykla norrut. 
Ja det var hemskt mycket cyklar den tiden, oj oj. Det var svårt att hantera det.7  

      
Förutom den service SJ erbjöd resenärerna fanns Järnvägshotellet som serverade såväl mat som 
erbjöd rum för natten. Kiosken sålde snacks, drycker, tidningar och med tiden även lite smörgåsar 
och dylikt. Från början var kiosken ett litet bås inne i väntsalen men den försvann tidigt och det 
byggdes en fristående kiosk mellan Järnvägsstationen och hotellet. Var det lång kö till kiosken och 
hungern för stark fanns också ”Korv-Olga” som sålde varmkorv åt resenärer. En annan service som 
fanns var en liten turistbyrå i anslutning till hotellet. För Kiruna var en väldigt turistvänligt station på 
den tiden och viktig för turismen: 

 
Sen hade man här borta vid Järnvägshotellet en liten filial till Turistbyrån och det var ju 
jätteviktigt när folk steg av här på sommaren. Så var det skyltar och sådär så att folk kunde 
komma dit och fråga och det fanns turistvärdinnor där. Man kunde få broschyrer och de kunde 
visa vart man skulle gå i Kiruna. Nu när turister kommer vet de ingenting. De bara står här och 
”Var ligger campingplatsen?”. Det är inga bussar, inga kommunikationer, ingenting. På den 
tiden så var det full rulle och man tog hand om turisterna här. … Så att Järnvägsstationen var en 
väldigt viktig knutpunkt på det viset när det gäller turismen på den tiden.8   

 
 
 
 
 
 
 
                                                      
6 A: kvinna född 1948, B kvinna född 1949. 
7 Man, född 1945. 
8 Man, född 1937. 
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ÖVRIG VERKSAMHET I HUSET 
I Järnvägsstationen fanns också många andra yrkesgrupper t.ex. tågklarerarna som skötte ställverket 
för bangården och vinkade avgång åt tågen. Trots att allt sköttes tekniskt gick de ännu på 1980-talet 
ut och vinkade ”ok” med en spade åt lokförarna. De fick också agera turistbyrå ibland eftersom de 
hade skiftarbete dygnet runt var det till dem vilsna turister vände sig när alla andra hade gått hem.  
 
På våning två fanns de som arbetade med personalledningen för såväl resande personal som den 
stationsnära, olika avdelningschefer och de som arbetade med trafikledning för bansträckningen. 
Men generellt kan man säga att våning två varit bemannad med dem som arbetat med den 
övergripande verksamheten och det administrativa arbetet medan på bottenvåningen har de med det 
stationsnära arbetet funnits. 
 
Den administrativa personalen flyttades runt redan under SJ:s tid. När det byggdes nya lokaler vid 
lokstallarna flyttade delar av verksamheten dit men 1984 då man startade upp Malmbanedivisionen 
centrerades alla personal till stationshuset igen. Då byggdes också överliggningsrummen om till 
kontor. Efter rationaliseringar blev utrymmena sedan för stora och kring 1990 flyttade man till 
lokstallarna igen.  
 
Lokalvårdarna hade ett eget utrymme med ingång till höger om väntsalen och i huset bredvid 
Järnvägsstationen (söder om) fanns bangårdspersonalens utrymmen och de som ”åkte på linjen” 
d.v.s. de som åkte med tågen och städade vagnar.  
 
JÄRNVÄGSSTATIONEN SOM ARBETSPLATS 
Under intervjuerna diskuterades också järnvägsstationen som arbetsmiljö. De flesta av 
informanterna sa något i stil med ”det var fina lokaler” och hänvisade till de renoveringar som 
gjordes på 1980-talet. De minns det som en miljö de trivdes bra i men kunde inte förklara det 
närmare. De stora fönstren som göra rummen ljusa och takhöjden nämnde några som faktorer som 
gjorde miljön speciell.  
 
Det framkom också saker som kanske var mindre bra t.ex. att det kunde vara hett och kvavt på 
sommaren och iskallt på vintern eller att de upplevde lokalerna som slitna. Men trots olika brister var 
det ändå något i miljön som gjorde att många trivdes i huset.  
 

Det är bastu på sommaren, ja det kan det vara hela våren. För att solen ligger ju på, men vi fick 
såna här fina metallgrejer då om det var -80 eller -79 men någonstans där. Men sedan fick vi ju 
en uppfräschning någon gång senare och då åkte varannan. De satte aldrig tillbaka dem i alla fall. 
Och så på vintern när det blåser.  Det går inte att göra, alltså de har ju satt det de kan. Men man 
överlever. Man drar för gardinen som är tjocka Pelle Vävare gardiner så drar man för så blåser 
det inte så. Men alltså när man satt i den där bakre arbetsplatsen. Då kommer man så himla nära 
det här fönstret och då hjälpte ingenting nästan. Vi satte pärmar och vi satte allt möjligt där bak i 
gardinerna men det var iskallt. Men det är så ljust och fint och jag skulle betala bra mycket för 
att få ett sånt där fönster med de fönsterbrädorna hemma.9 

 
Så arbetsmiljön på så vis var inte bra. Det var ju någon av tjejerna som klagade på, toaletterna 
var ju nedgångna och slitna, att det var såna här silverfiskar och liknande på toaletter. Men 
annars var det ju, många tyckte ändå om det, att det var ju centralt och det ena rummet var inte 
likt det andra så att det var charmigt på så vis. Lite olika takhöjd och det var lite olika vinklar här 
och där, något rum var större och något annat rum var mindre och lite på så vis. Men idag om 
man inte skulle göra något skulle det vara svårt att få det godkänt riktigt som kontor faktiskt. 10 

 
 

                                                      
9 Kvinna, född 1949. 
10 Man, född 1943. 
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Ett intressant svar kom från en som arbetat som tågklarerare. Han hänvisade till att man vid den 
stora renoveringen kring 1990 började förstöra huset och dess själ då man ville tvinga in lösningar 
som huset inte var byggt för.  
 

A: När man började ändra i det och ändra funktionen på huset. Då tappade hela huset sin själ.  
S: Alltså den här upprustningen vid -90? 
A: Ja. För huset var inte byggt för, alltså planlösningen i huset var inte gjort för det ändamålet. 
Ett gammalt hus som har en själ och man har gjort en planlösning som fungerar för behovet när 
man byggde det och då går man helt plötsligt och ändrar förutsättningarna ”nej, nu ska vi öppna 
här”.  Ytor och sånt blir i fel format. Du ser som typ det här lilla rummet (Han pekar på det lilla 
rummet i anslutning till väntsalen, rum 123). Vad är det för någonting? Då hade det varit bättre 
att haft det stängt.  
S: Är det några andra exempel du tänker på som blev fel eller konstigt?  
A: Ja det är ju typ det här, avdelningen för… (Han pekar på ombyggnationen av bagagerummet, 
rum 117) För det fanns ju inte några såna här små förvaringsboxar tidigare utan då hade man 
bagageförvaringen här inne i det här utrymmet men då tog man plötsligt ett litet hörn här och 
gjorde skåp då för att folk skulle själv kunna sätta in sina väskor.  
Men huset var inte byggt för det. Utan det var byggt att man skulle förvara väskorna här inne, 
lämna in i det här bemannade.  
S: Men det var just då att man tog bort den här personalen som tog hand om bagaget.  
A: Javisst för då fanns det ingen som kunde lämna ut bagaget när folk kom och ville ha ut sin 
väska.11 

 
Det har gjorts flera renoveringar främst i miljön kring väntsalen där man t.ex. tog bort luckorna och 
gjorde om biljettexpeditionen i slutet på 1970-talet. Den översta våningen genomgick också en större 
renovering kring 1990 då det byggdes en bastu och relaxavdelning samt ett litet gym för personalen.  
 
Om informanterna inte hade så mycket att säga om den fysiska arbetsmiljön så berättade de desto 
mera om den sociala. De minns sin tid på SJ som en rolig tid och att de trivdes med sina kollegor. 
Det fanns många äldre ”gubbar” med sina egenheter och det fanns en särskild jargong. Det fanns 
också ett speciellt fenomen som flera nämner och det var att man tilltalade alla med efternamnet, 
aldrig förnamnet, och hette flera t.ex. ”Johansson” fick de något tillägg för att man skulle skilja dem 
åt.  
 
Kvinnorna kunde dock få möta på mindre trevliga attityder. De som började i biljettexpeditionen på 
1970-talet kunde från kunder höra att ”de hade tagit männens arbete”. På samma sätt mötte de 
första kvinnliga lokförarna fördomar när de hade klarat sin examen. Det fanns män som inte trodde 
de skulle klara av arbetet och ansåg att lokförare för Malmtågen var ”manligt yrke”. Idag kan dessa 
attityder kännas ålderdomliga med tanke på att det finns många kvinnliga lokförare men i slutet på 
1980-talet var det en stor händelse. 
 
Under SJ:s tid förekom det inte gemensamma personalaktiviteter i någon större utsträckning men 
Malmbanedivisionen började ordna aktiviteter för att förstärka den sociala samhörigheten. Man 
började ge ut en intern tidning för att sprida information om allt som hände och det ordnades 
personaldagar där till och med familjen fick vara med.   
 
Den sociala biten förändrades naturligtvis när SJ bolagiserades och vissa yrkesgrupper flyttade ut och 
småningom splittrades hela organisationen. Från att ha varit en livfull miljö där såväl lokförare som 
tågmästare hade kommit in och hälsat på medan tågen stod på stationen och personalen från 
övervåningen kom ner till fikarummet blev det nu tomt och öde. Tågens tidtabeller förändrades och 
pauserna blev kortare så varken passagerare eller tågmästare hann gå av för att sträcka på benen.  
 

                                                      
11 A: Man, född 1957, S: intervjuare. 
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RESANDET – TÅG OCH RESENÄRER 
På 1970-talet var det betydligt fler som reste med tåg än det är idag. Uppe i Kiruna var tåg det 
dominerande sättet att resa fram tills vägen till Norge blev klar kring 1984, då märkte man snart att 
antalet resenärer minskade. En av informanterna förklarar utvecklingen såhär: 
 

Egna bilar och en kombination, vagnmaterialet var nedslitet och nedgånget och tidsfaktorn 
spelade in. Det gick att flyga till exempel till Luleå under perioder och åka bil, vägarna blev 
bättre och bilarna blev bättre och ekonomin hos folk blev bättre hela tiden och det var färre 
som åkte.12 

 
Det var inte bara persontrafikens om påverkades av att vägen var klar och började utkonkurreras av 
såväl privat bilism som bussbolag utan även godstransporter började köras med lastbilar i stället för 
tåg. 
 
Under mitt besök i Kiruna noterade jag att en stor grupp av turisterna var vandrare med grova 
kängor och stora ryggsäckar som kommit för att vandra fjällen. Informanterna berättar att de har 
alltid har varit en stor grupp. På 1980-talet var Interrail vanligt och före det fanns de så kallade 
biltågen och ännu tidigare Dollartåget. Biltågen var ett koncept där du kunde lasta på din bil på en 
särskild vagn i Göteborg eller Stockholm och åka upp över natten till Kiruna eller åka vidare till 
Narvik för att sedan bila vidare. Dollartåget var ett ”all inclusive” koncept som gick från Göteborg 
via Stockholm, Uppsala, Rättvik och vidare till Polcirkeln, Kiruna och Narvik. Målgruppen var 
välbärgade amerikanare som åkte för en helhetsupplevelse.  
 

 
 
Kirunabor använde också tåget betydligt mer tidigare och det gick olika former av lokaltåg. Tåget 
som gick mellan Kiruna – Narvik stannade på alla mindre stationer och hette Karven. Ett namn som 
lever kvar på det tidiga morgontåget men som inte längre stannar på alla små stationer. Det gick 
också ett litet godståg som kallades ”Godsan” som hade en starttid i Kiruna och som levererade 
varor efter linjen. Det fanns en rälsbuss som kallades ”Sara” och som användes av barnen som 
skulle till skolan inne i centrala Kiruna. På helgerna gick det så kallade ”fisketåget”, ett tåg som kom 
tillbaka till Kiruna sent på söndagskväll och plockade upp de som varit upp i fjällen och fiskat eller 
vandrat. De här mindre lokaltågen hade tre stationer i Kiruna. De stannade vid lokstallet, 
Malmbangården och vid Järnvägsstationen.  
 
 

                                                      
12 Man, född 1943. 

Ett annat klassiskt tåg var SJ Nordpilen mellan 
södra och norra Sverige, här Stockholm – 
Kiruna - Stockholm. ”Laila-tåget” då Sandrew 
Bergmans film Laila kom till Kiruna, 
skådespelaren Birger Malmsten tittar ut genom 
fönstret 1959. (JVM) fotograf Lorentz 
Larsson, 1959, Jvm.KBDB09079: 



32 
 

FÖRÄNDRINGARNA BÖRJAR 
Några av informanterna ansåg att avvecklingen egentligen började med alla förändringar kring 1990. 
Sedan har det genomförts fler och fler förändringar och till sist blivit den bristfälliga verksamhet 
järnvägstrafiken är idag. En av dem som arbetade kvar med biljettförsäljning efter 2000 då det drevs 
i privatregi berättar att vissa år gick det mer bussar än tåg eftersom tågen ofta var inställda p.g.a. 
tekniska fel. Det hände sällan på SJ:s tid då det fanns reservvagnar som stod på stationen så man 
kunde enkelt byta en söndrig vagn, den kapaciteten har inte de mindre bolag som kör persontrafiken 
idag.  
 
Egentligen började förändringarna redan 1984 då SJ Malmbanedivisionen startades. Syftet med den 
var att effektivisera malmtransporterna så att det gynnade LKAB men de ansvarade även för 
persontrafiken. Divisionens arbete baserades på en utredning som hade gjorts och målet var att 
rationalisera verksamheten. Även om det i första hand handlade om Malmtransporterna så kom 
även persontrafiken att påverkas av rationaliseringsarbetet.   
 
Under 1980-talet och 1990-talet blev det också tydligt att resmönstret hade förändrats. Tågtrafiken 
hade fått konkurrenter av såväl bussar som bilismen och allt färre åkte med tågen. Resgods och 
Expressgods försvann när behovet minskade och på sikt blev det även indragningar på 
biljettexpeditionen. Trafiken blev allt mer fjärrstyrd och tågklarerarna behövdes inte i samma 
utsträckning, idag styrs det mesta från Boden. 1988 splittrades SJ i två enheter Banverket och SJ 
vilket också ledde till omstruktureringar som påverkade personalen.   
 
Malmbanedivisionen blev 1996 ett eget bolag och persontrafiken återgick till då till SJ. 2000 
bolagiserades i sin tur SJ och delades upp i sex olika bolag. Det var efter det lokalerna i 
Järnvägsstationen började hyras ut till olika privatföretagare. På 2000-talet fanns olika Resebyråer 
och Kiruna Expressgods kvar som fortsatte driva en verksamhet som liknande den som drivits 
tidigare men idag finns inget av det kvar.   
 
När jag har pratat om dessa förändringar med mina informanter är det några som tycker att 
järnvägsstationen började förlora sin funktion och status redan då. Sakta men säkert tömdes huset 
och till sist blev bara några få av de ursprungliga verksamheterna kvar. I takt med det försämrades 
såväl servicen mot de resande som verksamheten på spåren. Bolagiseringen ledde till att där det 
tidigare hade varit enkelt att åtgärda problem blev det nu långa kommunikationsvägar och 
fördröjningar innan problem var åtgärdade. Gemensamt för de flesta av informanterna är att de 
tycker ”det var bättre på SJ:s tid” även om de inser att det handlar om rationalisering och 
modernisering.  
 
Att huset ska rivas väcker starka känslor hos några men de flesta anser att det inte finns något 
alternativ. Gruvan är viktig och den behöver marken. Visst skulle de gärna se att man flyttade 
stationen eller på något sätt bevarade den eftersom den hör till stadsbilden. En av informanterna13   
hävdar att han inte bryr sig desto mer, för honom är det bara en före detta arbetsplats och ska något 
bevaras är det inte stationshuset. Han säger att han kanske skulle känna annorlunda om det var den 
ursprungliga bygganden, den som brann ner. I hans ögon har detta bara varit ersättaren och därför 
anser han att det inte är en av de viktiga byggnaderna i Kiruna.  
 

SISTA TÅGET KOMMER OCH GÅR… 
Solen skiner när varningssignalen ljuder över perrongen en sista gång. Långsamt sänks bommen ner 
vid övergångstället. Det har samlats en liten folksamling som är här för att vinka av det sista tåget 
som enligt tidtabellen ska gå 17.35. De flesta är deltagare från en konferens kring Kulturmiljö som 
Norrbottens läns landsting håller denna helg. Trafikverket finns också på plats och delar ut 
broschyrer och frukt. Några kirunabor har också kommit ner till stationen för att bevittna den 
                                                      
13 Man, född 1943. 
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historiska händelsen. Det är många som fotograferar med stora avancerade kamerautrustningar, 
enklare digitalkameror eller sina smartphones.  
 
Det sista tåget rullar in på stationen, det är Norrtåg som har den sista turen. Passagerarna som 
kommer får gå zick-zack genom folksamlingen för att ta sig fram med sina väskor. De flesta 
försvinner bakom hörnet bort till parkeringen. De nya passagerarna får zick-zacka i motsatt riktning 
för att ta sig fram till tåget bland alla som står och äter av frukten som Trafikverket delat ut.  
 
Nu är det dags att vänta, den sista väntan på tåget. Trafikverkets representanter fortsätter dela ut 
frukt, människor fortsätter filma och fotografera och konferensdeltagarna får lyssna på Clara 
Nyström från Norrbottens museum och Agneta Rehnberg från Länsstyrelsen Norrbotten som håller 
en liten presentation om Järnvägsstationen och dokumentationen. Vid entrén står två män från 
PEAB och tejpar upp två lappar med information om att stationen är stängd från och med 30 
augusti och en karta till den nya stationen vid Fjärren.   
 
Det plingar till i högtalarna och ett vanligt tågmeddelande spelas upp. Den sista annonseringen om 
avgående tåg från Kiruna Järnvägsstation. Folk tystnar och vänder sig mot tåget och förväntar sig att 
det ska åka, men klockan tickar vidare och tåget står kvar på stationen. Tystnaden övergår snart till 
ett surr av röster igen. Då pyser det plötsligt till och dörrarna stängs, alla tystnar för nu är det snart 
dags. Lokföraren tutar en gång med tågets varningssignal och sakta rullar det iväg norrut ca 10 
minuter försenat. Människorna på perrongen börjar vinka och passagerarna i tåget vinkar tillbaka.   
 
Tystnade lägger sig och människosamlingen börjar skingras. Jag går in i väntsalen en sista gång. Vill 
säga hej då åt rummet, åt huset. Ser att anslagstavlan har plockats ner, troligen är den flyttad till den 
nya stationen. Bakom den dolde sig en hemlighet vi funderat på, nämligen vilken färg väggarna var 
innan de målades gråa.   
 
Vi åker vidare till den nya stationen för att se vad som händer där. Det har funnits en annons i 
Annonsbladet tidigare i veckan om invigning kl.18. Där finns också en liten folksamling men de 
flesta är klädda i neonfärgade arbetskläder med firmamärken som PEAB, Sweco och Trafikverket på 
ryggen. De från PEAB kämpar med att få rallarna i Rallarmonumentet på plats. Statyn plockades 
bort från den gamla stationen tidigare i veckan och ska sättas upp här istället. Ett av hålen i 
granitblocken blev fel och de får borra och borra. Sakta äter borren sig ner i stenen och till sist är det 
dags att få statyns fästen ner i hålen. Mannen som svettats med borren ställer sig lite vid sidan och 
tar en tobak medan hans kollegor arbetar vidare. Med hjälp av imponerande precision från 
traktorföraren får de till sist statyn på plats och rallarna fortsätter sin vandring.  
 
De som samlats här är huvudsakligen sådana som vill fotografera händelsen och de som är där för 
att arbete. Trafikverket har ställt upp sina bord men det delas varken ut frukt eller broschyrer här. 
Den nya stationen eller väntsalen beräknas vara klar i november och till dess får resenärerna nöja sig 
med en byggbarack. Här på plats känns det ändå som om Fjärren kan ta över funktionen som 
järnvägsstation några år i framåt.  
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EXTERIÖR 

 
Byggnaden har en rektangulär, något oregelbunden planform och är uppförd med källare, två fulla 
våningar i tegel och inredd vindsvåning. Sockeln är i rödaktig, krysshamrad granit. Mot gatusidan har 
det funnits några mindre källarfönster, alla igensatta numera.  
 
Fasaderna är murade i blockförband med ett rött, maskinslaget tegel i format 300x150x75 mm. 
Fogar är släta och fogbruket har en grov ballast. Fasaden på långsidorna avslutas upptill av en något 
utkragad takgesims med två koppskift. Gavelfasaderna avslutas med mönstermurade strömskift där 
tak och fasad möts i liv med bruksfyllnad under gavelpannorna.  
 
Allmänheten når stationen via ett utskjutande trapptorn där en trappa med fyra blocksteg leder upp 
till en kryssvälvd loggia med pardörrar in till väntsal. En likadan loggia finns bredvid, men nås via en 
trappa från norr. Här finns två dörrar varav en leder ner till ursprunglig matkällare och en leder till 
ovanvåningen och vinden. Båda loggiorna markeras med rundbågar som bärs upp av kraftiga 
murpelare. Mellan murpelarna finns svartmålade, nitade järnstaket med SJ:s monogram krönt av en 
krona. Ytterligare en (personal-)entré finns i anslutning till södra gavelns trapptorn. Här leder en 
trappa med fyra blocksteg upp till en öppen veranda med en träbalustrad och svarvade träpelare som 
bär upp ett valmat tak. Verandataket är täckt med enkupigt rött tegel av samma typ som på övriga 
takfall – ett relativt tunt vingtegel av tyskt fabrikat, Wittenberg, lagt kring upprustningen 1990. Den 
lilla trädgårdsytan vid norra gaveln gestaltades 1990 i samband med ett ”stationsprojekt” då 
stationen och miljön rustades upp. 
 
Stationsbyggnaden har ett sadeltak med 45° lutning där alla gavlar är utformade så att tak och fasad 
möts i liv. Genom trapptorn, frontespiser och takkupor skapas ett varierat och livfullt taklandskap. 
Både frontespis (mot banan) och trapptorn (mot gatusidan och södra gaveln) har dragits upp över 
takfoten och ger på så vis sken av att dessa byggnadsdelar är högre än vad övriga byggnaden är. De 
stora takfallen bryts i övrigt upp av en hög, murad skorsten mot gatusidan och i nock av en stor, 
ursprungligen tredelad skorsten, samtliga ursprungligen avtäckta med vingtegel. I nock finns även 
två ventilationshuvar i trä med avtäckning av vingtegel. Ytterligare ventilationshuvar, luftare och en 
ny skorsten (i anslutning till den befintliga i nock) har tillkommit under årens lopp, medan 
ursprungliga små takfönster av gjutjärnsmodell avlägsnats vid den senaste takomläggningen. Taket 
avvattnas invändigt med försänkta, rektangulära rännor och stuprören går på så vis dolda inne i 
tegelmuren. Denna lösning har troligen valts främst av estetiska skäl då arkitekten (Folke Zettervall) 
velat framhäva de stora, odekorerade tegelytorna. Mot spårsidan finns ett skärmtak i hela 
byggnadens längd. Skärmtaket vilar i huvudsak på träkonsoler men även på två i bottenvåningen 
utskjutande rum. Detta tak avvattnas med ståndränna och traditionella stuprör som med skarpa 
böjar viker in under skärmtaket. 
 
Samtliga dörrar är utbytta, troligen i samband med ombyggnad kring 1990, och ersatta av 
aluminiumdörrar i ett utförande som ska påminna om originaldörrarna med rombformade mönster. 
De nya dörrarna är fabrikslackade i en brunröd kulör, ca S5040-Y70R. Dörrarna sitter på ursprunglig 
plats men är utåtgående från att tidigare ha varit inåtgående. De har raka, murade valvbågar. En dörr 
i södra gaveln är borttagen då utrymmet innanför gjorts om från ett rum dit allmänheten haft 
tillträde till kontor.  
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Fönstren är alla spröjsade och av ursprunglig eller äldre modell (d.v.s. med de ursprungliga som 
förlaga och troligen tillverkade på 1920–30-tal). De är infogade i fasaden med en täcklist bestående 
av en kvartstav och utan foder. Bågarna avslutas nedtill av en dropplist i trä, upptill hålls bågarna 
ihop av rundade, pressade hörnjärn. Fönsterglas är blåst. I fönstrens nederkant sitter fönsterbleck 
med nedknäckt kant. Avvikande är fönstren i takkuporna där träfönstren bytts till aluminiumfönster 
i de båda ursprungliga takkuporna medan det är träfönster samtida med takkupan (1950-/60-tal) i 
norr. Fönstren är brunmålade (plastfärg) utom en del av fönstren på ovanvåningen och 
vindsvåningen som är målade i en olivgrön kulör, i likhet med takkupornas panel. Fönstren har 
ursprungligen varit målade med linoljefärg, i en mörkbrun kulör ca S7010-Y70R. Fönsterbågarna är 
kopplade och utåtgående samt vitmålade på insida och mellan glasen. Ursprungliga fönster har raka, 
murade valvbågar. För övriga förändringar, se under vartdera fasad.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mot staden. Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_öst_11.jpg 
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Mot bangården. Acc nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_väst_
02.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvåluftsfönster typ L, två lufter med 
åtta rutor i varje på övre våningsplan. 
LKAB_Stationshuset_2013_67_väst_
21.jpg 
 
 
 
 
 
 

Skärmtaket. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_väst_25.jpg 
 
 
 
 
 

Igensatt fönster, mot ursprunglig trappa till källare som 
idag är stängd. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_väst_24.jpg 
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VÄSTER 
(BANGÅRD) 

Beskrivning  Behandling Kulör  Kommentar 

Fasad 
 
 

Maskinslaget, hårdbränt 
tegel av format 
300x150x75 

Blockförband. 
Slät fog med 
grov ballast 

Rött Sintrat eller engoberat tegel 4-6 
skift ovan sockel. Avtrappad 
takgesims med 2 skift kopp 

Sockel Krysshamrad granit Smala, släta fogar Rödgrå  
Fönster 
bottenvåning 
 
 
 

Sex fönster typ C med 
fyra lufter och hög 
tvärpost, ett fönster typ 
B med sex lufter och hög 
tvärpost, två fönster typ 
K med två lufter i 
höjdled med hög 
tvärpost  

Täckmålade, 
plastfärg 

Bruna 
S5020-
Y50R  
 

Ursprungligen 
ca S7010-Y70R  
Även ett igensatt fönster finns 
(typ K)  

Fönster övre 
våning 
 

Elva fönster typ L, 
tvåluftsfönster och åtta 
rutor per båge 

Täckmålade, 
plastfärg 

Bruna 
S5020-
Y50R  
 

Ursprungligen 
ca S7010-Y70R 

Dörr 
 

Fyra aluminiumdörrar 
med rombmönster 

Fabrikslackerade Rödbrun 
S5040-
Y70R 

Samtliga ersatta runt 1990 

Trappa, 
förstukvist  

 -    

Tak 
 
 

Sadeltak, enkupigt 
vingtegel. Skärmtak längs 
hela fasaden 

 Rött Bytt kring 1990.  

Takkupa 
 

Trä, tegeltak, 
aluminiumfönster  

Panelklädd Grön 
S5010-
Y10R 

 

Skorsten 
 
 

Hög murad skorsten mitt 
i takfallet + stor skorsten 
i nock 

Tegel Rött   

Övrigt Klocka och digital skärmtavla 

Markeringar visar avvikelser från nuvarande utseende samt noterbara detaljer.  
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Fasad mot staden, järnvägshotellet syns till höger i bild. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_miljö_13.jpg 
 
 
 
 

Övre till vänster: Igensatta källarfönster, här 
med röd granit. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_öst_20.jpg 
 
Övre till höger: Varierat taklandskap. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_öst_27.jpg 
 
Nedre till höger: Armatur i gjutjärn vid 
loggian. Acc.nr  
LKAB_Stationshuset_2013_67_öst_19.jpg 
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ÖST 
(STADEN) 

Beskrivning Behandling Kulör  Kommentar 
 

Fasad 
 
 

Maskinslaget, hårdbränt 
tegel av format 
300x150x75 

Blockförband. 
Slät fog med 
grov ballast 

Rött  Sintrat eller engoberat tegel 4-
6 skift ovan sockel. 
Avtrappad takgesims med 2 
skift kopp 

Sockel Krysshamrad granit Smala, släta fogar Rödgrå Fem igensatta fönster (typ P) 
Fönster 
bottenvåning 

Tio fönster typ C, fyra 
lufter och hög tvärpost 

Täckmålade, 
plastfärg  

Bruna  
S5020-
Y50R 

Ursprungligen 
ca S7010-Y70R 

Fönster övre 
våning 
 

Nio fönster typ L, 
två lufter med åtta rutor 
per båge  

Täckmålade, 
plastfärg 

Bruna  
S5020-
Y50R 

Ursprungligen 
ca S7010-Y70R 

Dörr 
 

Fem aluminiumdörrar 
med rombmönster 

Fabrikslackerade Rödbrun  
S5040-
Y70R 

Samtliga ersatta runt 1990 

Trappa,  
förstukvist  

Trappa med loggia vid 
framskjutande risalit  

   

Tak 
 

Sadeltak, enkupigt 
vingtegel 

 Rött Bytt vid renovering 1990.  

Takkupa 
 
 

Trä, tegeltak, 
aluminiumfönster i kupa 
åt S  
Kupa åt N tillkommen på 
1950-/60-tal, träfönster 

Panelklädd Grön 
 S5010-
Y10R 

 

Skorsten 
 
 

Hög murad skorsten mitt 
i takfallet + stor skorsten 
i nock 

Tegel Rött  

Övrigt Klocka och vindflöjel i trapptorn, smidesräcke vid trapptorn med SJ-logga. Lampa i 
smidesjärn ovanför entrénloggian 

 

Markeringar visar avvikelser från nuvarande utseende samt noterbara detaljer.  
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Polygonalt trapphus, varierande 
fasad. Acc.nr  
LKAB_Stationshuset_2013_67_syd_
16.jpg 
 
”Kiruna” i bokstäver i järn. 
(Fotografiet ovan är taget under 
våren 2014 när bokstäverna är 
nedtagna.) Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_syd_
06.jpg 
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SÖDERGAVEL Beskrivning  Behandling Kulör  Kommentar 
Fasad 
 
 

Maskinslaget, 
hårdbränt tegel av 
format 300x150x75 

Blockförband. 
Slät fog med 
grov ballast 

Rött Sintrat eller engoberat tegel 4-6 
skift ovan sockel. Strömskift i gavel 

Sockel Krysshamrad granit Smala, släta fogar Rödgrå  
Fönster 
bottenvåning 
 
 
 

Ett typ L, fyra 
lufter och hög 
tvärpost samt ett 
fönster med en luft 
och sex rutor 

Täckmålade, 
plastfärg 

Bruna 
S5020-
Y50R  
 

Ursprungligen 
ca S7010-Y70R  
Fönstret med sex rutor skulle 
kunna vara typ G1 som flyttats från 
trapphuset och ersatt ett kvadratiskt 
fönster med fyra rutor 

Fönster övre 
våning 
 
 
 

Två fönster typ L, 
tvåluftsfönster och 
åtta rutor per båge, 
ett fönster typ M 
med en luft indelad 
i tio rutor samt ett 
typ H med fyra 
rutor i trapphus 

Täckmålade, 
plastfärg  

Bruna ca 
S5020-
Y50R  
 

Ursprungligen 
ca S7010-Y70R 

Dörr 
 

Aluminiumdörr 
med rombmönster 
till trapphus vid 
veranda  

  Ursprunglig dörr vid veranda 
igensatt 

Trappa, 
förstukvist,  
 

Veranda med 
träbalustrad och 
svarvad träpelare 
som bär upp tak 

Tegeltak    

Tak 
 
 

Valmat tegeltak på 
veranda, enkupigt 
vingtegel 

 Rött Bytt kring 1990.  

Takkupa -    
Skorsten -    
 

Markeringar visar avvikelser från nuvarande utseende samt noterbara detaljer.  
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Gavel mot norr. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_norr_11.jpg 
 
 
 
 
Ingensatt dörr till höger om utskjutande 
parti i bottenvåning. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_norr_08.jpg 
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NORRGAVEL Beskrivning  Behandling Kulör  Kommentar 
Fasad Maskinslaget, 

hårdbränt tegel av 
format 
300x150x75 

Blockförband. 
Slät fog med 
grov ballast 

Rött Sintrat eller engoberat tegel 4-6 
skift ovan sockel. Strömskift i 
gavel 

Sockel Krysshamrad 
granit 

Smala, släta 
fogar 

Rödgrå  

Fönster 
bottenvåning 
 
 
 

Två fönster, typ H 
med fyra rutor i 
trapptorn 
Tre fönster, typ E 
med fyra rutor i 
burspråk 

Täckmålade, 
plastfärg 

Bruna,  
S5020-Y50R  
 

Ursprungligen 
ca S7010-Y70R 
Ett fönster typ C ersatt av dörr 
mot bangården 

Fönster övre 
våning 
 
 
 

Två fönster typ 
N1 med fyra rutor 
i trapphus, tre 
fönster typ L 
tvåluftsfönster 
med åtta rutor per 
luft i gavel 

Täckmålade, 
plastfärg 

Bruna  
S5020-Y50R  
 

Ursprungligen 
ca S7010-Y70R  
 

Dörr 
 

Två 
aluminiumdörrar 
med rombmönster 

Fabrikslackerade Rödbrun 
S5040-Y70R 

En dörr på ursprunglig plats 
och en har ersatt fönster 

Trappa, 
förstukvist 

Trappa till loggia i 
trapptornet på Ö-
fasaden 

   

Tak 
 
 

Valmat tak över 
burspråk. 
Enkupigt vingtegel 

 Rött Bytt kring 1990.  

 

Markeringar visar avvikelser från nuvarande utseende samt noterbara detaljer.  
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INTERIÖR 
 
Stationshusets största förändringar har skett interiört för att anpassa lokalerna till nya behov. Genom 
ritningar daterade 1915, 1930, 1939, 1965 och 1990 kan man följa utvecklingen. Samtliga ritningar 
som visas i kapitlet kommer från SJs arkiv (GLA).  

 
BOTTENVÅNING
Då lokalerna till största del har samma utskick 
på golv, väggar och tak följer nedan en generell 
beskrivning. Sedan beskrivs de enskilda 
rummen var för sig, efter en rumslista från 
1990 års ritningar reviderad efter aktuella 
förhållanden under dokumentationen 2013.  
 
Våningen är huvudsakligen indelad i två delar. 
I södra delen (rum 101-116) finns 
kontorslokaler för LKAB utbildning som varit 
i bygganden sedan midsommar 2012.  I södra 
delen finns även resegodsmagasin. Lokalerna 
nås via trapphus på gaveln.   
 
I den norra delen finns de offentliga lokalerna, 
väntsal med toaletter. Väntsalen nås via 
vindfång mot staden samt bangården. I den 
norra delen finns även manskapsrum som 
används av städpersonal för tåg som nås via 
entré på gaveln. Rummen som används som 
väntsalar, 118, 120, 121 & 123 har samma 
karaktär och presenteras tillsammans. 
Planlösningen är mycket förändrad sedan 1915 
års ritning. 

Väggar  
Vävtapet täckmålad eller svampstöpplad. I 
väntsal lockpanel. 
 
Tak  
Vävtapet täckmålad vit. Den vita färgen går en 
bit ner på väggen och mötet vägg-tak är rundat 
(hålkäl). Akustikskivor i tak förekommer  
 
Innerdörrar av trä 
Dörrar i trä, vitmålade, de flesta original.  
 
Fönster 
Fönstren är vitmålade utåtgående 
originalfönster. De sitter i djupa fönsternischer 
med vitmålad fönsterbänk. I trapphusen är 
fönsterbänkarna av kalksten.  
 
Foder, socklar, lister etc. 
De flesta socklarna och listerna är nyare smala 
släta, vitmålade eller brunbetsade. I väntsal 121 
finns ursprunglig bröstpanel

 
Golv  
Plastmatta i kontorlokaler och manskapsrum.  
Kalkstensplattor i väntsal och trapphus 
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II klass väntsal inreds med toaletter enligt ritning redan 1930, detta är den första förändring man kan 
se på ritning.  Detta innebar att samtliga resenärer numera delade den större väntsalen (stationshuset 
från 1915 hade dock aldrig haft I klass vilket stationshuset från 1902 hade haft) och herrar och 
damer kom åt sina toaletter direkt från denna. I samband med detta flyttades manskapsrummet 
placering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väntsalens karaktär är delvis bevarad genom kalkstensgolvet, de murade valven i loggian och i 
vindfånget mot staden, takvalvet och väggpanelen. Dock är alla dörrar förutom en utbytta och 
färgerna är sentida. Väntsalen är stor och luftig och består av två rum (121 och 123) som man når 
både från stadssidan och från perrongsidan genom vindfång. I vindfånget (118) är både väggar och 
tak murade i tegel, tunt slammade och sedan målade så att tegelstrukturen syns genom ytskikten. 
Loggian uppfördes ursprungligen med fogstrukna väggar och valv. Vindfånget uppfördes med 
fogstrukna väggar till bröstningen och övriga väggar och tak slammades med kalkbruk.  

Övre: Ritning från 1930, II-klass 
väntsal inreds med herrtoalett 
samt torkrum för manskapsrum.  

Nedre: Ritning från 1915.  
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Väggarna i väntsalen är klädda med en avfasad spontad panel i kombination med en profilerad 
sockel och kröningslist (se bilaga för uppmätning) Panelen är original i rum 121 men i rum 123 
sannolikt ny eller flyttad från andra delar av väntsalen. Panelen i rum 123 var enligt ritning 
ursprungligen fältindelad. Inredningen består av nyare bänkar och bord i trä med stålben. I rummet 
finns en digital tavla som anger ankommande och avgående tåg samt en SJ biljettautomat.  

 

 

 

 

 

Rum 123 som idag och ursprungligen var väntsal ändrades före 1953 till SJ:s sjukmottagning och två 
toaletter. Den nya ytterdörren i nordväggen öppnades upp för sjukmottagningen.  

I kontorsdelen är den största förändringen att en mittkorridor tillkommit och att 
telegrafexpeditionen som var ett stort rum byggts om till tre rum. Denna förändring utfördes 1965, 
medan övre våningsplanet redan 1939 fått en korridor. Kontorsdelen har även sedan 1990 tagit i 
anspråk en del av den ursprungliga väntsalen. Dörrarna och listerna är utbytta och hör sannolikt till 
ombyggnaden utförd 1965. 

Ritning daterad 1965. Manskapsrum 
används nu som sjukstuga. Korridor 
inreds i kontorsdelen.   



47 
 

  
 
 
 
 
101 
Trapphus 

2013 1915 Kommentar 

Karaktär  Inkommen utifrån finns 
dörr till källaren åt vänster. 
Till höger dörr till 
lokalerna på 
bottenvåningen (flyttad 
placering). Stark färg på 
väggarna, uppskattningsvis 
målade vid 1990-talets 
renovering 

Dörr till lokalerna satt mer åt 
vänster (mot rum 104), 
medan det fanns ett högt 
placerat fönster (typ m) för 
ljusinsläpp in till toaletterna 
till höger. Finns en ritning 
daterad 1916 på blå schablon 
med geometriskt mönster 
med markering trapphus.  

Trappstegen knappt nötta, en 
handhållare i trä fastsatt med 
kraftiga järn. 
 
 

  
Beskrivning  

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Kalkstensplattor (samma 
som väntsal) 

Grå  Kontrastfärger och glidskydd 
påklistrat på trappstegen 

Vägg 
 

Målad vävtapet  Ljusblå (NCS S 0530-R90B) 
med svamptryck i mörkare 
blått (NCS 1030-R90B) 
Vitt över 

Inre trappvägg vitmålad i sin 
helhet 

Tak Vävtapet Vitt  
Fönster  Vitt (NCS S1002-Y)  
Dörrar 
 
 

Dörr till källare, dörrtyp d-
ursprunglig 
Ytterdörr i plåt, ny 1990 
Dörr till lokaler med två 
fyllningar (övre verkar 
tidigare ha haft ruta), ej 
original 

Entrédörr brunröd (NCS S 
4550-Y70R). Övriga vita  

Dörr till lokalerna var 
ursprungligen samma typ som 
till källaren.  

Övrigt Kraftig ventilationsanordning i taket. S1. Df1 till dörrtyp d, övriga släta. 

Ytterdörr till höger i bild, källardörr rakt fram.  
Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum101_01.jpg 

Trappan.  
Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum101_06.jpg 
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Överst: rum 102 mot sydväst. Inmålat kassaskåp syns till vänster i 
bild. Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum102_01.jpg 
 
Vänster: Rum 104 WC. Handfatet sitter i nisch för gammal 
dörröppning. Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum104_01.jpg 
 
Höger: Rum 103, biutrymme mot norr. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum103_02.jpg 
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102 Kontor 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Kontor 

 
Tågexpedition, då även med 
rum 103 

 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar  

Golv Plast Beige  
Vägg Målad vävtapet Gul (NCS S 1020-Y)  
Tak Akustikplattor  Vita   
Fönster Fönstertyp C   
Dörrar Enkeldörr, slät Vit Ny 
Övrigt Till vänster om fönster finns en kassaskåpslucka inbyggt i väggen. Inmålad i väggfärg, 

invändigt grön NCS 2060-G30Y, en blågrön kulör syns under. 
Radiator under fönstret 

 

 

 

103 Kontor 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Biutrymme, 

kopieringsrum 
Tågexpeditionen, med rum 
102, i denna del fanns ett 
vindfång kring ytterdörren 

 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar  

Golv Plastmatta Beige  
Vägg Målad vävtapet Gul (NCS S 1020-Y)  
Tak Akustikplattor Beige, slitet  
Fönster Fönstertyp C   
Dörrar Släta innerdörrar mot 

angränsande rum 
Ytterdörr i aluminium 

Vita innerdörrar 
 

Df1 kring ytterdörr. 

Övrigt    
 

 

 

104 WC 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Toalett 

 
Tambur mellan trapphus och 
tågexpedition 

Den urspungliga  
dörröppningen syns som 
en nisch 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta Beige (likt tågex)  
Vägg Målade, släta  Ljust rosa (NCS S 0505-

Y70R) 
 

Tak Slätt Vitt  
Fönster -   
Dörrar Slät enkeldörr Vit  
Övrigt Vitt kakel i nischen mot trapphus 
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105 
Matrum 

2013 1915 Kommentar 

Karaktär Fikarum med 
pentry, små fönster. 
Bröstpanel och 
öppet valv mot rum 
106 

Rummet var indelat i tre. Största delen 
var allmänt utrymme medan det fanns 
ett vindfång och en wc (nåddes från 
andra hållet) Enligt ritningar fanns det 
en dörr ut mot byggnadens gavel där det 
idag är en liten nisch. 

Två fönster varav det mot 
söder enligt originalritning var 
ett kvadratisk H, nu 
rektangulärt.  

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar  

Golv Plastmatta Gulbeige  
Vägg Bröstpanel, tapet 

över 
Vitmålad panel, ljust grå tapet  Nymålat och tapetserat 2012 

Tak Akustikplattor  Vit  
Fönster Två rektangulära 

fönster indelade i 
sex rutor 

Vita Fönstren skulle kunna vara de 
som ursprungligen satt i 
trapphuset och idag igensatta 
med luckor  

Dörrar Slät med ruta i övre 
del 

Vit  

Övrigt   
 

 

 

Rum 105 mot sydväst, pentry.  Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum105_01.jpg 
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106 Matrum 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Fikarum, öppet valv 

mot rum 105 
Var tidigare en del av 
telegrafexpeditionen 

 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar  

Golv Plastmatta Gulbeige  
Vägg Bröstpanel, tapet över Vitmålad panel, ljust grå tapet Samma som rum 105 
Tak Akustikplattor vit  
Fönster Fönstertyp C   
Dörrar Slät med fönster i 

övre del 
  

Övrigt En glasruta mot passagen  
 

107 Passage 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Liten passage med 

hatthylla  
Del av tambur tillsammans 
med rum 104 WC.  

 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta Gulbeige  
Vägg Målad vävtapet Gul (NCS S 1020-Y)  
Tak Akustikskivor   Vit  
Fönster    
Dörrar Slät dörr mot 103 Vit  
Övrigt Bred nisch mot korridor 110. Nischen har annat golv (korridorens) men väggfärgen är 

samma 
 

 

Över: Rum 106 mot öster.  
Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum106_01.jpg 
 
Höger: Rum 107 mot väster.  
Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum107_02.jpg 
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108 Kontor 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Ljust kontor i risalit med 

ljusinsläpp från tre håll. 
En valvbåge vid fönstren.  

Stinsens rum tillsammans med 
rum 109  

 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta Gulbeige men ej lika kraftigt 
mönster som övriga golv 

Mitt genom rummen går 
en skarv i golvet väst/syd.  

Vägg Målad vävtapet Ljust gulrosa (NCS S 0510-
Y30R)  

 

Tak Akustikskivor  Vit  
Fönster Ett fönstertyp C ut mot 

perrong och två 
fönstertyp K på sidorna 
av risaliten 

  

Dörrar Slät dörr mot rum 108, 
slät dörr med glasruta, 
randigt glas mot 109. 

Vit   

Övrigt  
 

 

 

Rum 108 mot nordväst. Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum108_01.jpg 
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109 Passage 2013 1915 Kommentar  
Karaktär Passage med förråd och 

garderober. I ett valv 
förvaras städutrustning 

Del av stinsens rum. På 
ritning från 1915 syns ett 
”brandfritt hvalf” 

 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta Brun, kork  
Vägg Målad vävtapet Gul (NCS S 1020-Y)  
Tak Akustikskivor Vit   
Fönster    
Dörrar    
Övrigt Skjutdörr mot söder med förråd. En garderob, ca 40tal, i garderoben döljs ett kassaskåp.   

 

Över till vänster: Valvet. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum109_03.jpg 
 
Över till höger: passagen från rum 108, med 
garderob. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum109_05.jpg 
 
Vänster: Garderoben öppen, dolt kassaskåp. 
Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum109_08.jpg 
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110 Kontor 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Kontor med öppen smal 

dörrnisch mot rum 112, 
starka färger på väggar 

Del av telegrafexpeditionen  
 
 

 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta Brun, kork  
Vägg Målad tapet Mörk blå fondvägg mot söder 

(NCS 2040-R80B) och ljusare 
blå resterande väggar (NCS 
S2020-R80B) 

 

Tak Akustikskivor Vit  
Fönster Fönstertyp C Vit   
Dörrar Slät dörr mot korridor Vit   
Övrigt Fönsterruta mot korridor.  Kraftig radiator under fönstret på fötter 

 

 

Rum 110 mot nordöst. Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum110_01.jpg 
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111 Korridor 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Korridor, ljus i början på 

grund av mycket ljusinsläpp 
från fönster men mörk 
längst in mot norr. 

Ursprungligen en del av 
telegrafexpeditionen.  
 

Korridoren syns först på 
ritning 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta Mörkt brun, kork  
Vägg Vävtapet Vit bas med ljust rosa 

svamptryck 
1990-tal 

Tak Akustikskivor Vit En fläktrumma går längst 
med hela passagen 

Fönster    
Dörrar   Dörrar står i respektive 

angränsande 
rumsbeskrivning 

Övrigt  
 

 

 

 

Korridor mot söder. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum111_02.jpg 
 

Korridor mot norr. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum111_03.jpg 
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112 Kontor 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Kontor med starka 

färger på väggar, nås 
vis öppen smal 
dörrnisch mot rum 
110 

Del av telegrafexpeditionen.  

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta Brun, kork  
Vägg Målad tapet Mörk grå fondvägg mot söder 

(NCS S 5500-N) och ljusare 
grå resterande väggar (NCS 
2000-N) 

2000-tal 

Tak Akustikskivor Vit  
Fönster Fönstertyp C   
Dörrar Dörr med glasruta 

mot rum 115 
Vit   

Övrigt Fönsterruta mot korridor, kraftig radiator på fötter 
 

Rum 112 mot sydväst. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_ru
m112_02.jpg 
 
Radiator. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_ru
m112_03.jpg 
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113 Kontor 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Kontor med stort 

fönster  
Tågupptagarum 
 

 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta Brun, kork  
Vägg Vävtapet, målad Grön fondvägg mot norr 

NCS S 2020-G70R 
De övriga ljusare gröna NCS 
S 1005-G80Y 

 

Tak Akustikskivor Vit   
Fönster Fönstertyp C   
Dörrar Dörr mot rum 116, 

randig glasruta i övre 
del 

Rödbrun NCS S 4550-Y70R  

Övrigt Radiator på fötter 
 

 

 

 

Rum 113 mot väster. Grön fondvägg mot norr. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum113_01.jpg 
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114 Förråd 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Passage med 

biutrymme 
Passage med arkiv Arkivhyllorna är 

borttagna men det syns 
vart de suttit 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta Brun, kork  
Vägg Vävtapet i passage 

Målad betongmur 
Gul (NCS S 1020-Y) 
Vit 

Muren är omålad bakom 
arkivhyllorna 

Tak Akustikskivor Vit   
Fönster    
Dörrar Slät dörr mot passage 

samt förråd 
  

Övrigt  
 

 

 

 

Vänster. Förrådet fotograferat rakt in mot norr. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum114_01.jpg 
 
Övre: Vid dörren syns hur väggen är uppbyggd med 
vass som underlag för puts. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum114_06.jpg 
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115 
Föreläsningssal 

2013 1915 Kommentar 

Karaktär Föreläsningssal med 
bord och stolar samt 
projektorduk. Mörka 
gardiner som döljer 
vägglaspartiet mot 
väntsal 121 

Ursprungligen del av tre rum. 
Den norra delen var del av 
väntsalen, mitten en liten 
biljettexpedition, och mot 
söder en del av 
telegrafexpeditionen 

Avgränsingen mellan de 
tre rummen kan avläsas i 
taket, där de 
urspurungliga väggarna 
ses. I väntsalsdelen är det 
kalkstensgolv medan 
resterande golv är täckt 
av platsmatta. 

 Material Kulör Kommentar 
Golv Plastmatta 

Kalkstenplattor 
Grå, kalktensimiterande 
 

 

Vägg Vävtapet Vit  
Tak Akustikskivor  Rundade hörn 
Fönster Fyra fönstertyp C  Placerade med olika 

avstånd mellan varandra, 
på grund av rummets 
tidigare disponering. 

Dörrar    
Övrigt Radiatorer under fönstren, ursprungliga radiatorer kvar under de två fönstren mot 

söder  
 

Mot söder, dörr till resegods till höger. Metallskenan i golvet visar brytning platsmatta/kalkstensgolv.  
Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum115_08.jpg 
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116 Resegods 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Biutrymme, förråd Resgods tillsammans 

med rum 117 samt 119, 
ritningar finns på 
bröstpanel.  

 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Betonggolv Grått med småsten  
Vägg Målad skiva Gul (NCS S 0520-

Y20R) 
 

Tak Stora gipsskivor Vita  
Fönster Ett fönstertyp C   
Dörrar Ytterdörr i aluminium 

Dörr mot rum 116, randig 
glasruta i övre del 
Ståldörr/lucka (grå) som man 
drar i sidled för att öppna mot 
rum 117 

Rödbrun (NCS S 4550-
Y70R) 

 

Övrigt Kraftig radiator på fötter under fönstret  
  

117 Förvaring 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Biutrymme som inte används 

idag, förvaring av bagage  
Del av resegods med 
entrén mot väntsal 
 

Här finns även en 
nedgång till källare, 
vilken är igensatt idag. 
Den nåddes dock från 
rum 119, vindfång vid 
väntsal. 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Rektangulära stenplattor  Ljusa, gulbeiga   
Vägg 
 

Vävtapet, på gipsskiva Vit, blått ovanför 
dörröverstycke 

 

Tak Gipsskiva Vit  
Fönster Ett fönstertyp C   Frostigt glas 
Dörrar 
 

Två släta enkeldörrar, en mot 
119 och en mot väntsal 

  

Övrigt 
 

Vid trappnedgången är det sågat genom väggen. Här ser man hur väggarna är gjorda.  
Kloasongväggar med stående plank, med liggande bräder på varje sida på vass med 
murbruk. Väggarna har detta som stomme, men därtill bräder med gipsskiva på. Mot 
ytterväggen hålls bruk fast med stålnät. I öppningen (tidigare öppning för dörr) mot 
vindfång syns panelen bakifrån, ny 

 

119 Städ 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Städförråd med inbyggda hyllor Del av resegods  
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Platsmatta Gulbeige  
Vägg Målad gipsskiva Gul  
Tak Gipsskiva Vit  
Fönster    
Dörrar Slät dörr mot rum 117 Vit   
Övrigt 
 

Två inbyggda skåp mot taket, varav det ena är nytt medan det andra uppskattningsvis 
är 1940-1950tal 
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Mellersta till vänster: Rum 117 mot 
väster. Uppsågad vägg till vänster i bild. 
Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum117_
01.jpg 
 
Mellersta till höger: Rum 117, baksidan 
av panel till 119 vindfång syns rakt fram i 
bild. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum117_
04.jpg 
 
Nedre: Rum 119, städförråd. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum119_
02.jpg 

Övre: Rum 116 mot nordöst, 
bakom dragdörren i mitten av 
bilden nås 117 och därifrån 
väntsal. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_6
7_rum116_03.jpg 
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118 Vindfång 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Entré mot staden med 

automatiska dörrar och 
gråmålade väggar 

Vindfång, urspunglien 
var det troligen synligt 
tegel. Dörrar fanns även 
in mot väntsalen.  

Grå färgen tillkom under 
2000-talet 

 Material Kulör Kommentar 

Golv 
 

Små kalkstensplattor (likt 
trapphus) 

Grå  

Vägg 
 

Tegel till huvudhöjd, sedan 
putsad yta 

Gråmålat  

Tak Kryssvalv, tegel Vitmålat  
Fönster    
Dörrar 
 

Två automatdörrar med 
rombform i ruta 

Rödbrun (NCS S 4550-
Y70R) 

Nya, 1990 

Övrigt En valvformad nisch mot norr med radiator på fötter, gråmålat 
    

 

Vänster: Mot väster, ursprungligen fanns det dörrar in 
mot väntsalen. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum118_02.jpg 

Övre: Kryssvalv. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum118_04.jpg 
 
Nedre: Entrén mot staden i väster. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum118_05.jpg 
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120 Vindfång 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Entré mot bangård med 

panelklädda väggar likt 
väntsalen 121 

Entré mot bangård men 
även trappa ner till 
källare på södra väggen. 
Dörrar fanns även in 
mot väntsalen  

 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Små kalkstensplattor Grå  
Vägg Panel likt väntsal  Grå   
Tak Vävtapet Vit  
Fönster    
Dörrar 
 

Två automatdörrar med 
rombform i ruta 

Rödbrun (NCS S 4550-
Y70R) 

Nya, 1990 

Övrigt  
   

Vindfång 120, utgång mot bangård. Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum120_01.jpg 
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121 Väntsal 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Ljus väntsal med bänkar längst 

väggar samt grupperad sittgrupp. 
Ett stort valv spänner över 
rummet. Väntsalen har 2013 ett 
öde intryck, bland annat eftersom 
dörrparti/glasväggparti är stängt 
mot rum 115 och 
informationstavla har inaktuell 
information.  

Vestibul och 
tredjeklassväntsal. 
Mörk panel, 
pressbyråkiosk och 
biljettexpedition. Se 
bilder s 22. 

Skrapprover har gjorts på 
panel, det är lite svårt att 
avgöra färger och vilka som 
var bara underfärg men fem 
lager färg kan urskiljas, 
underst till överst: mörkbrun, 
ljust grå, röd, blå, grå. Första 
gången rummet målades om 
var 1936, det blå 1990 och 
nuvarande under 2000-talet.   

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv 
 

Kvadratiska kalkstensplattor, 
längs väggarna långsmala. 

Grå  Där den tidigare 
pressbyråkiosken stått syns 
skillnad i golvet 

Vägg 
 

Bröstpanel med bred lockpanel, 
över vävtapet 

Gråmålad panel 
samt tapet 

Mot resegods ej panel 

Tak 
 

Vävtapet  Vit, valven gråa likt 
väggfärg 

Valv över fönsterparti mot 
bangård samt ett tvärs över 
rummet som spänner i nord-
sydlig riktning. 

Fönster 
 

Fönstertyp B mot bangård, stort 
med sex lufter, två mot staden typ 
C med fyra lufter per fönster 

  

Dörrar 
 

Dörr med rombmönster i övre 
del mot toalett 

Lysande orange  Ursprunglig dörr men nu 
starkt målad i accentfärg. 
Skrapprov gjord på baksidan, 
se bild rum 127.  

Övrigt 
 

SJ biljettautomat, skylt mötesplats, informationstavlor, samt ny skylt för information om 
den temporära stationen. Dörröppningen mot toalett är flyttad, ursprungligen fanns den 
mer i mitten. För uppmätning på panel se Bilaga 

Mot söder, båda vindfången syns på vardera sidan av bilden. Brunröda dörrglaspartiet till forna biljettexpeditionen 
till vänster i bild. Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum121_22.jpg 
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Övre: mot nordväst, orange dörr går till 
toaletter. Det blåa partiet på panelen bredvid 
dörren täcktes fram till stationsstängning av 
informationstavlor. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum121_19.jpg 
 
Mellan: Fönsterparti mot väster, mellan 
vindfång och lilla väntsalen. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum121_15.jpg 
 
Nedre: Detaljbild på bröstning på panel. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum121_01.jpg 
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Rakt mot söder, röda dörrpartiet till 
tidigare biljettexpedition. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum121_
18.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skillnad i golv visar vart ursprunglig 
pressbyråkiosk fanns, mot östra väggen 
vid vindfången, jämför med bild s 24. 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum121_
05.jpg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skrapprov på väggpanel: trä, mörkbrun, 
ljusgrå, röd, blå, grå. Enligt anteckningar 
ifrån en baninspektör (GLA) målades 
väntsalen om första gången 1936. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum121_
07.jpg 
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123 Väntsal 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Litet rum med 

informationsskylar om 
malmbanan. Samma 
panel och färg som i den 
stora väntsalen 121. 

II klass väntsal (inklusive I-
klass) Enligt ritning annan 
panel men tyvärr finns inga 
äldre bilder. Damtoaletten 
nåddes från detta rum.  
 

Under en tid blev rummet 
sjukstuga för de boende i SJ-
området.  
 
Upplevs som öde och används 
först om det är fullt i andra 
väntsalen. Används ofta för att 
lämna bagage eftersom det inte 
finns något utpekat utrymme 
för detta. 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv 
 

Rektangulära stenplattor Ljusa, gulbeiga  Golvnivån är ca 1 decimeter 
högre än i väntsal 121, i 
dörrnischen blir en liten 
stigning. Nuvarande golv ligger 
troligtvis ursprungligt golv. 

Vägg 
 

Likt väntsal 123 Grå  
Enbart två färglager 
 

Panelen är ny (1990). Endast två 
färglager på vit och beige 
grundning. Blå (1990). Grå 
(nuvarande) 

Tak Vävtapet  Vit  Rundade hörn 
Fönster 
 

En fönstertyp C  Tidigare fanns ett fönster mot 
gaveln, sedan dörr. Inga spår 
syns efter detta  

Dörrar 
 

Dörrnisch utan dörr mot 
väntsal 123 

 Flyttad placering  

Övrigt I hörnet mot sydöst, fyrkantig nisch med radiator 
 

Mot nordöst, samma panel som i stora väntsal. Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum123_02.jpg 
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122 Trapphus 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Trapphus  Eget trapphus till 

bostadslägenhet på våning 
ett samt rum och torkvind 
på vindsplan.  

 
 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv 
 

Kalkstensplattor Grå  Kontrastfärger och glidskydd 
påklistrat på trappstegen 

Vägg 
 

Målad vävtapet Ljusblå (NCS S 0530-
R90B) med svamptryck i 
mörkare blått (NCS 1030-
R90B) 
Vitt över 

Inre trappvägg vitmålad i sin 
helhet 

Tak Vävtapet Vit   

Fönster Ett kvadratiskt, typ H    

Dörrar 
 

Aluminium  Rödbrun NCS S 4550-
Y70R) 

 

Övrigt Kraftigt men smal radiator på fötter vid ytterdörr 
   

 

Trapphus i väster, samma färger 
som trapphus i söder. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_ru
m122_03.jpg 
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124 WC 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Toalett med tvättmaskin, 

duschutrymme, avskärmad 
med kaklade väggar 

Var ursprungligen 
uppdelad i tre toaletter, 
två för herrar och ett för 
damer.  

 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar  

Golv Stenplattor  Ljusgrå  
Vägg 
 

Kakel ca 2 m upp, däröver 
målad puts 

Vit   

Tak Stora skivor Vita  
Fönster    
Dörrar 
 

En slät dörr Vit innersida, grå mot 
rummet utanför  

 

Övrigt  
  

125  2013 1915  Kommentar 
Karaktär Förrådsutrymme med 

hyllor längs östra väggen 
Herrtoalett   

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar  

Golv Plastmatta Brun, kork  
Vägg Vävtapet Ljust grå (NCS S 1500-

N) 
 

Tak Stora skivor Vit  
Fönster    
Dörrar 
 

  Dörr saknas i öppningen mot 
angränsande rum 131 

Övrigt Lister är målade grå, NCS 3000-N 
   

Fotografi taget från rum 125 mot nordväst. Rum 124 WC syns till vänster och fikarum 131 till höger, bilderna 
har tagits efter att lokalerna tömts, under våren 2014. Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum125_01.jpg 
 



70 
 

 

 

126 H-WC 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Handikapptoalett Del av manskapsrum  Nåddes ursprungligen från rum 

130 
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Kvadratisk klinker Beige  
Vägg 
 

Kakel Vit, ett band med rosa 
kakel 

 

Tak Träskiva Vitmålad   
Fönster    
Dörrar    
Övrigt  

 

128 WC 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Liten toalett  Del av manskapsrum   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Kvadratiskt klinker Beige  
Vägg 
 

Kakelplattor till 
dörröverstycke, sedan 
målad puts  

Vitt kakel med ljusblå 
dekor på några plattor i 
höfthöjd. Grått ovanför 

Samma som förrum, men lägre 
takhöjd, kakel ändå upp till ca 
30 cm kvar 

Tak Träskiva  Vitmålad  
Fönster    
Dörrar    
Övrigt   

  

Vänster: Rum 126 rakt mot norr.  
Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum126_01.jpg 
 
Höger: Rum 128, rakt mot norr.  
Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum128_01.jpg 



71 
 

   

 

 

 

 

 

127  2013 1915 Kommentar 
Karaktär Förrum för toaletter Manskapsrum, nåddes 

genom dörr mot gaveln  
Högt i tak, ursprunglig dörr (dock 
flyttad) mot väntsal, vid 
skrapning hittades underst en 
mörkbrun färg.  

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar  

Golv Kvadratisk klinker Beige  
Vägg 
 

Kakelplattor till 
dörröverstycke, sedan 
målad puts  

Vitt kakel med ljusblå 
dekor på några plattor i 
höfthöjd. Grått ovanför 

 
 
 

Tak Puts Vit   
Fönster Fönstertyp C  Frostat glas 
Dörrar 
 

Två enkeldörrar mot 
toaletter  

Starkt orange   

Övrigt  
   

  

Mot norr, handikaptoalett till vänster och liten 
toalett rakt fram. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum127_03.jpg 
 
 

        
 

 

Övre: Mot söder, målat ovanför kakel. Ursprunglig dörr mot 
väntsal. Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum127_05.jpg 
Nedre: skrapning på dörr, svårt att urskilja färger från underlager 
men underst verkar vara mörkbrun, sedan möjligtvis vit/ljusgrå 
innan mörkbrun igen, överst orange. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum127_02.jpg 
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129 Städ 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Städförråd Del av manskapsrum   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar  

Golv Stenplattor Grå  
Vägg Målad puts Ljust gul, NCS S 1515-

Y10R 
 

Tak Samma som vägg   
Fönster    
Dörrar Slät dörr Vit innersida, grå mot 

korridor 
 

Övrigt  
   

130 Korridor 2013 1915 Kommentar 
Karaktär  Entré/passage Del av manskapsrum Sodexo som städar tågen 

använder lokalerna, innan var 
det SJ-städ  

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar  

Golv Platsmatta, går upp som 
golvlist 

Brun, kork  

Vägg Målad vävtapet Ljusgrå, 2000-N  
Tak Målad vävtapet Vit  
Fönster    
Dörrar 
 

Ytterdörr av plåt. En slät 
dörr mot 129 städ 

Rödbrun ytterdörr 
(NCS S 4550-Y70R). 

En dörr utan handtag mot 
handikapptoa, igensatt på 
andra sidan. 

Övrigt Släta lister kring dörrar, gråa NCS S 3000-N 
   

131 Fika 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Litet och ljust i grå 

färgskala  
Del av väntsalens 
toalettrum. Fanns även 
ett rum för toalettvakt  
 

 
 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar  

Golv 
 

Plastmatta Brun, kork  

Vägg 
 

Puts Ljusgrå, målad, NCS S 
1500-N 

 

Tak 
 

Puts Vit Rundade hörn 

Fönster 
 

Tre typ e   

Dörrar 
 

   

Övrigt 
 

Ljusgrå väggar, mörkare grå på lister, fönsternischerna är målade i väggfärg, ställena 
emellan är vita, mörkgrå element, köksluckor grå. 
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Rum 129, städförråd. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_ru
m129_03.jpg  

Rum 130, entrédörr till 
manskapsrummen till höger i 
bild. Rakt fram fikarum och 
till vänster syns igensatt dörr 
mot toaletter som nås från 
andra sidan. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_6
7_rum130_02.jpg 

Rum 131 mot norr. Fotografi 
taget under våren 2014 efter 
att lokalerna tömts, innan 
fanns ett matbord vid 
fönstren. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_6
7_rum131_03.jpg 
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     VÅNING EN TRAPPA 
Här under följer en generell beskrivning av 
färger och material, medan de enskilda 
rummen sedan beskrivs var för sig, 
nummervis efter ritningar 1990, reviderad 
efter aktuella förhållanden under 
dokumentationen 2013. 
 
Hela våningsplanet används som kontor, i 
den södra delen sitter LKAB utbildning rum 
202-214 (urspungliga kontorsdelen) och mot 
norr Vectura rum 215-223 (urspungliga 
bostadsdelen). Bostadsfunktionen försvann 
dock redan under 1930-talet.  
 
Generellt upplevs bostadsdelen som 
fräschare och har också genomgått en 
sentida renovering under 2000-talet med 
starka färger och fondvägg, medan övriga 
våningsplan speglar 1990talets renovering. 
 
Golv  
Plastmatta med mönster. Mattan är lagd så 
att den är genomgående genom lokalerna, 
slutar ett mönster/rand på ena sidan väggen 
fortsätter den oftast in i nästa kontor. 
Tillkom under stationsprojektet under 1990-
talet. Kalkstensplattor i trapphus. 
 
Väggar  
Vävtapet täckmålad eller tapet, målad eller 
framme. 
 

 
 

Tak 
Vävtapet täckmålad vit. Den vita färgen går 
en bit ner på väggen och mötet vägg-tak är 
rundat (hålkäl). Skivor i tak förekommer. 
 
Innerdörrar av trä 
I den södra delen finns främst enkeldörrar 
med tre speglar (typ d). I de norra delarna är 
det främst enkeldörrar med glasruta i övre 
del, glasrutan har frostade ränder.  
 
Fönster 
Fönstren är vitmålade utåtgående 
originalfönster. De sitter i djupa 
fönsternischer med vitmålad fönsterbänk. I 
trapphusen är fönsterbänkarna av kalksten.  
 
Foder, socklar, lister etc. 
De flesta socklar och lister är original även 
om det ibland har flyttats med väggar som 
flyttas. 
 
Socklar av typ S1 finns främst i sovrummen 
och tamburerna till dessa. S1 är alltid 
vitmålade och i kombination med 
sockelkloss och profilerade dörrfoder. 
Dörrfoder Df 1 finns främst i sovrum, 
vanligen vitmålade. I köket och  
serveringsgång är dörrfoder enklare (S2 
respektive Df2) 
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Våningsplanet som idag är kontor med lunch- och pausrum nås från båda trapphusen. 
Ursprungligen var det uppdelat i två avskilda delar, den södra med administrativ verksamhet och 
den norra var en bostad med fyra rum och biutrymmen. Planlösningen är förändrad vid flera 
tillfällen där väggar har rivits, byggts upp igen på samma eller ny plats och åter rivits eller flyttats. 
Dörrar, dörrfoder och socklar har flyttats med när rummen ändrats medan några ersatts av släta 
dörrar och smala släta foder.  

  

 

Den stora förändringen i planlösningen från ursprunget är att den norra och södra delen av 
våningsplanet är sammanslagna till en enhet från att tidigare varit en administrativ del i söder och 
en bostad i norr. En mittkorridor tillkom i södra delen redan 1939, ritkontoret har bytt plats och 
mellersta fönstret i det tidigare ritkontoret satts igen. Nu kan man även se att bostadsrummen 

Ritning från 1915.  

Ritning från 1939.  
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redan fått administrativ funktion. På ritningen från 1965 syns att hela planet nu fått öppnats upp 
med en mittkorridor och mellanväggen i rum 217 flyttats så att rummet blev bredare och 
trapphuset smalare. Rummet var ursprungligen tambur med ett handfat men ändrades nu till 
lunchrum. 

 

 

Fönstren är vitmålade och sitter i en djup nisch med släta vitmålade fönsterbänkar. Under 
fönstren står vitmålade flensradiatorer av märket Husqvarna på fötter eller vägghängda radiatorer. 
En del fönster har fönsterfoder av typ Df 1 medan andra saknar foder. I ett och samma rum kan 
ett fönster ha foder medan det andra är utan. Dörrfoder är dels Df 1 och dels Df 2 men också 
smala släta foder förekommer. Socklar finns av typ S2 och S3 i kombination med sockelkloss när 
dörrfodret är profilerat. Båda sockeltyperna förekommer i kombination med antingen Df 1, Df 2 
eller släta foder. Även dörrarna har flyttats när rummen ändrats. Dörrar finns av typ d indelade i 
tre speglar, typ e med gult råglas i de övre fyllningarna till toaletterna med originalskylt 
ledigt/upptaget, samt dörrar från 1950/60-talet med slät skiva nertill och ett slätt eller randigt glas 
i den övre delen. Några sentida helt släta vita dörrar finns också. Att planlösningen ändrats vid 
flera tillfällen ser man exempelvis i rum 212 där det finns två typer av socklar även om rummet 
ursprungligen liksom idag var ett enda större rum.  

 

 

 

 

 

Ritning från 1965.   
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201 Trapphus 2013 1915 Kommentar  
Karaktär Se rum 101   
 Material Kulör Kommentar 
Golv Kalkstensplattor  Grå Kontrastfärger och glidskydd 

påklistrat på trappstegen 
Vägg Vävtapet  Ljusblå (NCS S 0530-R90B) 

med svamptryck i mörkare 
blått (NCS 1030-R90B) 
Vitt över 

Inre trappvägg vitmålad i sin 
helhet 

Tak Vävtapet Vitt  
Fönster Ett kvadratiskt typ M, 

ett rektangulärt typ  N 
  

Dörrar Dörr till lokaler med två 
fyllningar, övre med 
glasruta, ej original 

 Dörromfattningar 
ursprungliga. Df1 

Övrigt Handledare av trä 
Fönster med randigt glas för ljusinsläpp mot WC 203. S1.  

 

 

 

 

Mot norr, dörr mot lokalerna till vänster och litet fönster för ljusinsläpp till toalett. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum201_01.jpg 
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202 Kontor 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Ljust hörnkontor, 

bevarade golvlister  
Baningenjörens rum    

 Material Kulör Kommentar 
Golv Platsmatta Grå, ljusblått och beige lagt i 

mönster 
Uppskattningsvis från 
1990talets renovering  

Vägg Tapet till över fönster, 
sedan vävtapet (vit) upp 
till tak 
 

Randig gul/aprikos med bård som 
bryts av bård på mitten 

Vid tidigare plats för 
kontaktuttag syns en 
underliggande tapet, gröngul 
vävtapet, uppskattningsvis 50tal 

Tak Vävtapet Vit  
Fönster Två fönstertyp L   
Dörrar Dörrtyp d  Vit   
Övrigt I hörnet mot sydväst finns ett hörnkassaskåp från Hans Hagelin i Gefle, vitmålat och mörkt 

grått inuti. Enkel men fin dörromfattning. Fin radiator på fötter. S3 
 

Övre: rummet mot söder. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_ru
m202_02.jpg 
 
Nedre till vänster: kassaskåpet, 
vanligt kring sekelskiftet. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_ru
m202_03.jpg 
 
Nedre till höger: Underliggande 
tapet. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_ru
m202_08.jpg 
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203 WC 2013 1915 Kommentar  
Karaktär Liten toalett med skilda 

rum för handfat och 
toalettstol. 

Separata toaletter, som 
man nådde från väster 

 
 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Rektangulärt kakel  Beige   
Vägg Kvadratiska kakelplattor 

till brösthöjd, sedan 
vävtapet. I inre rummet 
vävtapet i sin helhet 

Vit  

Tak Vävtapet Vit  
Fönster I högt satt fönster till 

trapphus, randigt glas 
  

Dörrar Två dörrar typ e1 Vita  Den inre dörren har 
ledigt/upptaget skylt. Dörrarna satt 
tidigare i väggen mot korridoren. 
Df1 

Övrigt Fin dörromfattning, även om själv dörrarna är flyttade 
 

 

 

 

Vänster: Dörr in mot toaletten med skilda rum för handfat 
och toalettstol.  
Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum203_01.jpg 
 
Höger: Inre rummet, fönster för ljusinsläpp ut mot trapphus. 
Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum203_04.jpg 



80 
 

   

 

 

204 Kontor 2013 1915 Kommentar  
Karaktär Ljust kontor, litet med 

många saker 
Baninspektörexpedition, enligt 
planritning ska det ha varit panel 
på väggarna.  

 
 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Platsmatta  Likt rum 202 fast med grönt och 
stark blå färg 

 

Vägg Tapet Randig gul/aprikos, vägg mot 
toalett enfärgad lite spräcklig 

Som tapet i rum 202 fast 
utan bård 

Tak Vävtapet Vit  
Fönster Två av typ L   
Dörrar Enkeldörr med tre 

speglar, d 
 Df2 

Övrigt Två radiatorer på fötter. S2 
 

205 Förråd 2013 1915 Kommentar  
Karaktär Förråd med fasta hyllor 

av trä på väggarna 
Ritningsförråd  

 
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Linoleummatta Röd  
Vägg Målad betong/puts Ljust beigegrön  

(NCS 2010-Y10R)  
 

Tak 
 

Målad betong/puts Ljust beigegrön  
(NCS 2010-Y10R) 

 

Fönster    
Dörrar e1   
Övrigt Fast vitt skåp längst in, ca 1940tal 

 

Rum 204 mot nordväst, enkeldörr med tre speglar, ursprunglig.  
 Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum204_04.jpg 

In mot rum 205, mot väster, fullt av saker och 
flyttkartonger. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum205_03.jpg 
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206 Kontor 2013 1915 Kommentar  
Karaktär Ljust kontor som man 

inkommer till via en 
ståldörr 

Tillsamman med rum 208 utgjorde detta 
rum ritkontor, och hade tre fönster som 
satt tätt tillsammans för bästa ljusinsläpp  

 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Linoleum  Ljust grågrön  
Vägg Vävtapet Vit  
Tak Vävtapet Vit  
Fönster Typ L   
Dörrar Ståldörr Vit  
Övrigt Radiator på fötter, liten  

 

208 Kontor 2013 1915 Kommentar  
Karaktär Kontor Del av ritningskontor (med rum 

206)  
Väggen emellan 208 och 
206 har gjort att ett fönster 
försvunnit 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Linoleum Likt 206  
Vägg Vävtapet Gulaprikos (NCS S 0510-Y30R)  
Tak Vävtapet Vit  
Fönster Ett typ L  Ett fönster igensatt  
Dörrar En spegeldörr   Df1 
Övrigt Radiator på fötter, fin dörromfattning. S1 

Rum 208 mot sydväst. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_ru
m208_01.jpg 

Rum 206 mot nordväst. Väggen till 
höger delar av ursprungligt stort rum 
till rum 208. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum
206_01.jpg 
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207 Kontor  2013 1915 Kommentar 
Karaktär Kontor  Del av baninspektörs- 

expeditionen 
 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Linoleum  Grågrön Samma som rum 206 
Vägg Vävtapet Ljusgrön, med fem målade 

fåglar i mörkare grön på ena 
väggen NCS S 0907-G20Y samt 
3020-G20Y 

 

Tak Vävtapet Vit  
Fönster En typ L   
Dörrar En enkeldörr med tre 

speglar  
 Df1 

Övrigt I golvlisten mot söder syns att där tidigare vart en dörr mot rummet bredvid som också 
ursprungligen var expedition för baninspektören.  Ursprunglig dörromfattning, fina 
lister S1, radiator på fötter 

 

 

 

 

 

Mot nordväst, dörr efter originalritning och fina lister. 
Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum207_02.jpg 
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209 Korridor 2013 1915 Kommentar  
Karaktär Korridor som går mellan 

trapphusen. Vid entrén finns 
kapphängare som sitter i en 
igensatt dörrnisch. 

Ursprungligen fanns ingen 
korridor utan den syns på 
ritningar först 1939. 

 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Platsmatta  Beige  
Vägg Vävtapet Ljusgul (NCS S 0510-Y30R) 

Med schablontryck i brösthöjd 
(mörk NCS 2040-Y30R, ljus 
NCS 1030-Y20R) 

Troligen runt 1980tal 

Tak Vävtapet Vit  
Fönster Inga   
Dörrar Mot kontor, se för varje 

kontor, en dörr i mitten, slät 
ny 

Vita Df1 

Övrigt Tidigare fanns det ytterligare en dörr i korridoren, mellan 207 och 210, idag finns ingen 
dörr men upphängning finns kvar. S2 

Övre: Korridor mot norr. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum209_01.jpg 
 
Övre till höger: dörr till trapphus 201 till höger, 
toaletter och kontor 204 rakt fram. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum209_09.jpg 
 
Nedre till höger: golvlist S2, och dörromfattning Df1.  
Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum209_07.jpg 
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210 Kontor  2013 1915 Kommentar  
Karaktär Stort kontor med nya 

tapeter  
Del av baninspektörs-
expedition.   

I nordvästra hörnet finns en 
garderob, där fanns tidigare en 
handhiss med förbindelse 
mellan grannrummet 212 och 
telegrafexpedition på 
nedervåningen. 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Grå, beige, grönblå och 
starkt blå. Likt de andra 
rummen är det en fyrkant 
i mitten 

 

Vägg Tapet Vit/silvrig Sattes in sommaren 2012 när 
LKAB utbildning flyttade in, 
eftersom väggarna var sunkiga 

Tak Skivor Vita  
Fönster Två fönster typ L Vita   
Dörrar Tre speglar, typ d 

Dörren sitter där det 
tidigare var en dörr till 
förråd 

 Beslag på dörr är troligen 
1940-50tal. Df1 

Övrigt Garderobsdörr/förråd med elkablar där den tidigare handhissen vart 
2 radiatorer på fötter. S1 

Övre: mot nordöst. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum210_01.
jpg 
 
Nedre: rakt västerut. I garderoben fanns 
tidigare en handhiss. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum210_02.
jpg 
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210 Kontor a 2013 1915 Kommentar  
Karaktär Litet kontor Tågledare  
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Ljust grågrön  
Vägg Vävtapet Vit (NCS 0502-Y)   
Tak Vävtapet Vit   
Fönster En typ L   
Dörrar Spegeldörr med tre speglar   
Övrigt Radiator på fötter. S2 

 

211  2013 1915 Kommentar  
Karaktär Rum för el-central  Del av TE, dörr på 

ursprunglig plats 
 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Beige  Samma som korridor 
Vägg Gipsskivor Vita  
Tak Gipsskivor Vit  
Fönster    
Dörrar En med tre speglar Vit  
Övrigt  

 

 

 

Rum 210 a mot nordväst. Acc.nr  
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum210_A_01.jpg 

Rum 211. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum211
_01.jpg 
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212 Kontor 2013 1915 Kommentar  
Karaktär Ljust kontor med tre 

fönster 
Del av TE, handhiss fanns 
mellan rummet och 
telegrafexpeditionen på 
nedervåning  

Ursprungligen fanns endast 
två fönster, men ytterligare 
ett syns på ritning från1939, 
då användes rummet 
fortfarande som TE men var 
något förändrat (bl.a. avdelat 
av vägg). Handhissen troligen 
borta. 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Beige med ett band tvärsöver 
med rött och grått 

 

Vägg Vävtapet   
Tak Små skivor Vita  
Fönster Tre av typ L   
Dörrar En med randigt glas i 

övre ruta 
  

Övrigt Ett valv är öppnat genom vägg, vägg syns först på ritning från 1939 (mot diverse förråd)  
En radiator äldre, de andra två nya. S2 

 

 

 

Rum 212 mot sydöst. Acc.nr  
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum212_01.jpg 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213 Fika 2013 1915 Kommentar  
Karaktär Stort öppet rum som 

använts för fika, 
möblerat med 
soffhörna  

Var två rum, BRA och TI, 
ursprungliga dörröppningar 
mot rum 212 och 216. 

 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Lagt mönster med beige 
grund och grå breda ränder 
som korsar i 
rött/blått/mörkgrått 

 

Vägg Vävtapet Likt korridor  
Tak Träskivor   
Fönster Två typ L   
Dörrar Två, en med 

ljusinsläpp D, en till 
städförråd, slät 

Vita   

Övrigt Radiatorer på fötter. Släta lister i själva fikadelen, medan ursprungliga lister, S2, är 
kvar mot vägg mot öster. 

 

Rum 213 mot nordväst 
respektive sydöst.  
Acc.nr. 
LKAB_Stationshuset_2
013_67_rum213_01.jpg 
och acc.nr. 
LKAB_Stationshuset_2
013_67_rum213_02.jpg 
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214 Städ 2013 1915 Kommentar  
Karaktär Städförråd Del av TI Syns först på ritning från 

1965, dock framgår ej 
funktion.  

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Matta, troligen plast  Grönblå Mönstret tyder på 1950-
tal (kolla ritning) 70tal 

Vägg Vävtapet Gul till ögonhöjd (NCS S 
0515-Y10R) Vit ovanför   

 

Tak Träskiva Vit Taklister 
Fönster    
Dörrar Slät smal dörr Vit  
Övrigt  

 

215 WC 2013 1915 Kommentar  
Karaktär Toalett som likt 203 WC 

är indelad i två, separat 
för handfat och 
toalettstol.  

Wc samt toalett, inred åt 
andra hållen och man kunde 
ej gå emellan dessa, utan hade 
varsin dörr mot TE, och högt 
fönster för ljusinsläpp mot 
bostadslägenhetens farstu. 

Den innersta dörren har 
stängd/upptagen skylt vid 
låsvred  

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Kvadratiska 
keramikplattor 

Beige  

Vägg Vävtapet Ljusgul NCS 0630-G80Y  
Tak Vävtapet Vit  
Fönster    
Dörrar En med e1 och en med 

randigt glas i övre del 
 Df1 

Övrigt  
 

216 Korridor 2013 1915 Kommentar  
Karaktär Passage från kontorsdelar 

till lunchrum, biutrymme 
med kopiator. Speciell 
planform 

Fanns inte utan var ett förråd 
samt del av TE 

 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv 
 

Platsmatta  Lagt mönster med beige 
grund och grå breda ränder 
som korsar i 
rött/blått/mörkgrått 

 

Vägg 
 

Vävtapet 
Bröstfurupanel i det sneda 
hörnet 

Gul med schablon  

Tak Vävtapet Vit  
Fönster 
 

Randigt glasfönster mot 
trapphus för ljusinsläpp  

 Fina omfattningar, Df1 

Dörrar 
 

En mot lunchrum, med 
randigt glas 

Vit   

Övrigt  
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Vänster: rum 214, städförråd. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum
214_02.jpg 
 
Mellan till vänster: Rum 215, 
fotografi från handfatsrum mot inre 
rum med toalett. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum
215_03.jpg 
 
Mellan till höger: Rum 215, 
Toaletten. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum
215_04.jpg 
 
 
 
 
 

Rum 216 mot nordöst, 
Ljusinsläpp från 
trapphus i mitten av bild. 
Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_20
13_67_rum216_01.jpg 
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217 Lunchrum 2013  1915 Kommentar  
Karaktär Lunchrum med pentry. 

Rummet känns litet, en orsak 
är att väggen mot trapphuset 
delar av fönstret mot öster och 
gör det smalare  

Tambur för genomgång 
till trapphus, då smalare 
och endast ett fönster 
mot söder 

Golvet är några cm 
högre en resterande 
golv. Kanske finns ett 
underliggande golv 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv 
 

Plastmatta   Beige, röd, grå, grönblå 
– rektangulär i mitten 

 

Vägg 
 

Tapet Gröna blommor på ljus 
botten, bård längst upp 

Uppskattningsvis runt 
1990-tal, först nu 
väggen framkommer 
flyttad på ritningar  

Tak 
 

Ljuddämpade skivor, ca 30 cm 
från vägg med släpp 

Vit med gråa stänk  

Fönster 
 

Två, en del av fönster L (andra 
delen i trapphus) och ett 
mindre N mot söder 

Vita   

Dörrar    
Övrigt Nya lister 

   

 

Mot öster, väggen till vänster delar av större fönster, andra 
halvan finns i trapphuset. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum217_01.jpg 
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218 Kontor 2013 1915 Kommentar  
Karaktär Stort sammanträdesrum med 

mycket ljusinsläpp, parkettgolv 
 

Var tidigare två rum, 
tambur och 
hvardagsrum.  

Ingång till bostaden så 
stinsen inte behövde använda 
tjänste-personalens entré eller 
gå via köket. 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv 
 

Parkettgolv lagda i nord-sydlig 
riktning 

 Parketten är mycket repig  

Vägg 
 

Tapet Vit och en starkt blå 
mot norr (NCS S 
1555-B10G) 

 

Tak Ljuddämpade skivor med hål   
Fönster Tre typ L   
Dörrar 
 

En med randigt glas i övre 
spegel  

Vit  Fina dörromfattningar, Df1 

Övrigt 
 

Var tidigare en dörr i väggen mot norr, mot 222 (ursprunglig matsal) Man kan höra detta 
om man knackar i väggen. En liten radiator i tambur och en större i hvardagsrummet. S1.  

  

 

 

 

 

Mot nordväst. Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum218_02.jpg 
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219 Korridor 2013 1915 Kommentar  
Karaktär Korridor/entré för norra 

delen av kontorslokalerna. 
Korridoren breddar sig längst 
bort vid yttergaveln. 

Korridoren fanns inte men den 
följer en naturlig avgränsning. 
Den bredare delen var tidigare 
serveringsrum.  

 
 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Beige grå  
Vägg Vävtapet Likt andra korridoren  
Tak Vävtapet Vit Kraftiga rör som 

följer korridoren, 
fläkttrumma 

Fönster Typ L mot gaveln 
Randig glasruta mot trapphus 
för ljusinsläpp 

 Fina omfattningar 

Dörrar Enkeldörrar med ruta i övre 
del (randig)  

 Se de olika rummen 
Df1 

Övrigt S2 
 

Mot entrédörr till trapphus. 
Fönster för ljusinläpp till vänster 
om dörr. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_ru
m219_02.jpg 
 
Mot norr, genom fönstret kan man 
se järnvägshostellet. Öppning till 
rum 222 till vänster i bild. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_ru
m219_06.jpg 
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220 Kontor  2013 1915 Kommentar  
Karaktär Kontor med stark färg på 

fondvägg. Enkla 
dörromfattningar och lister, 
lite kantigare än övriga 

Kök med inbyggt skafferi 
och sovalkov för 
tjänstefolk 

De enklare 
dörromfattningarna på 
grund av att detta tidigare 
var kök  

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv 
 

Plastmatta  Beige med brett grått 
band tvärs över.   

 

Vägg 
 

Målad tapet  Vit och en starkt blå mot 
norr (NCS S 1555-B10G) 

 

Tak Vävtapet Vit  
Fönster En typ L   
Dörrar En med randigt glas i övre del  Df2 
Övrigt Redan på ritning från 1939 syns att köket är borta och istället är rummet benämnt sts 

(troligtvis stins) Då fanns en dörr in till rum 223, detta hörs om man knackar i väggen. 
S2 

   

 

 

Mot nordöst. Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum220_01.jpg 
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221 Trapphus 2013 1915 Kommentar  
Karaktär Trapphus Trapphus till bostadslägenhet. 

Väggen mot rum 217 har flyttats 
närmare vilket syns i golvet och vid 
fönstret. Ursprungligen fanns det 
en dörr mot 217 (då tambur) vilken 
ledde in till kontorslokalerna.  

Omsorg på detaljer 
syns på trappräcken, SJ 
logga i järn 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Kalkstensplattor,  
vid dörr linoleum 

Grå 
Grå, imiterar kalksten 

 

Vägg Målad vävtapet Ljusblå (NCS S 0530-R90B) med 
svamptryck i mörkare blått (NCS 
1030-R90B) 
Vitt över 

Inre trappvägg 
vitmålad i sin helhet 

Tak Vävtapet  Vit   
Fönster 
 

En kvadratisk typ H, 
med en spröjs på inre 
båge  

 Två fönster med 
randigt glas mot 
kontoren  

Dörrar 
 

En vit med randig 
glas i övre del 

  

Övrigt 
 

Handhållare, platt järn inklätt med svart plast. Äldre omfattningar på dörr och fönster 
mot lägenhet, men dörr och ena fönstret är flyttat. 

Övre: Trapphuset i sydöstra hörnet. Fönstret till höger i 
bild fortsätter på andra sidan väggen. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum320_11.jpg 
 
Nedre: Järnräcke med SJ-logga. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum320_08.jpg 

Övre: Trapphuset mot lägenheten i väster. Fönster till 
vänster för ljusinsläpp till rummet innanför. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum320_09.jpg 
 
Nedre: Valv vid trappan. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum320_06.jpg 
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222 Kontor 2013 1915 Kommentar  
Karaktär Rymligt kontor med fondvägg, 

ursprungliga lister och 
dörromfattningar 

Matsal samt genomgång för 
boende från tambur till sovrum 

 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Likt andra, beige, grå, röd  
Vägg 
 

Vävtapet Vit och röd fondvägg mot norr 
(NCS S 4050-Y90R) 

 

Tak Vävtapet Vit  
Fönster Två typ L   
Dörrar  En med randigt glas i övre del  Df1 
Övrigt Fina omfattningar och lister, S1, två radiatorer på fötter.  

 

223 Kontor 2013 1915 Kommentar  
Karaktär Kontor  Sovrum   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Likt andra, beige, grå, röd  
Vägg 
 

Vävtapet Vit och röd fondvägg mot söder 
(NCS S 4050-Y90R) 

 

Tak Vävtapet Vit  
Fönster Två typ L   
Dörrar 
 

En enkeldörr med randigt glas 
i övre del 

  

Övrigt Vägg flyttad mot 220, detta syns på andra golvlister, två radiatorer på fötter 

Rum 222 mot nordväst. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_
rum222_02.jpg 
 
Rum 223 mot nordöst. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_
rum223_01.jpg 
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VÅNING TVÅ TRAPPOR 
Här under följer en generell beskrivning av färger 
och material, medan de enskilda rummen sedan 
beskrivs var för sig, nummervis efter ritningar 
1990, reviderade 2013.  
 
Vindsvåningen är indelad i tre delar. Den södra 
präglas helt av senare ombyggnad till relax och 
bastuavdelning, den mittersta är korridor och 
teknikutrymmen, medan den norra fortfarande 
består av sovrum. 
 
Golv  
Plastmatta. Linoleummatta i trapphallar. 
 
Väggar  
Tapeter från ca 1980/1990-talet i ljus diskreta 
mönster eller vävtapet som är täckmålad eller 
svampstöpplad nedtill och vitmålad upptill. 
 
Tak  
Vävtapet täckmålad vit. Den vita färgen går en bit 
ner på väggen och mötet vägg-tak är rundat 
(hålkäl). Skivor i tak förekommer liksom träpanel. 
 
 
 
 
 

Innerdörrar av trä 
De flesta dörrarna är vitmålade spegeldörrar med 
tre fält. En wc dörr har ursprungligt gult råglas i de 
två övre fyllningarna. Nyare dörrar är helt släta 
eller byggvarubutiks standardsortiment med tre 
fyllningar. 
 
Fönster 
Fönstren är vitmålade utåtgående originalfönster. 
De sitter i djupa fönsternischer med vitmålad 
fönsterbänk. I trapphusen är fönsterbänkarna av 
kalksten. Undantag är fönstren i de södra kuporna 
där de är ersatta med aluminiumfönster 1990. I det 
södra trapphuset är fönsterlåsen stiliga med 
formen av en klocka eller kon.  
 
Foder, socklar, lister etc. 
De flesta socklarna och listerna är nyare smala 
släta, vitmålade eller brunbetsade. Socklar av typ 
S1 finns främst i sovrummen och tamburerna till 
dessa. S1 är alltid vitmålade och i kombination 
med sockelkloss och profilerade dörrfoder, Df1. 
Dörrfoder Df 1 finns främst i sovrum.   
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Ursprungligen användes södra delen för vind och arkiv, men även som bostadsrum. Mellersta delen var 
vind och norr var bostadsrum. Den enda ritningen fram till 1990 som i stort överensstämmer med dagens 
är en suddig ritning från 1953. Vindsutrymmena är nu benämnda arkiv, ett av rummen i söder används 
som kök.  

Planlösningen i den norra delen är i stort sett intakt sedan 1915 liksom funktionen sovrum med tambur. 
Ursprungligen fanns inte dusch eller toaletter, kanske använde de som bodde i rummen avträdet i en 
separat byggnad vid sidan om stationen. Idag är dusch och wc inredd i en av de tidigare tamburerna till 
rum 323 och i ett nybyggt utrymme, 321, invid korridoren. Rummen är ljusa med vitmålade fönster i djupa 
fönsternischer med släta gerade foder. Nischerna är avfasade för att ge ljuset ett bättre flöde in i rummet. 
Dörrarna är original till rummen och till garderober med dörrfoder Df 1. I sovrummet 323 är sockeln slät 
men i de övriga utrymmena och rummen typ S 1. 

 

Ritning från 1915  

Ritning från 1953  
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 Trapphus 301. Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum301_04 
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301 Trapphus 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Trapphus  Trapphus   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Kalkstensplattor, 
Linoleummatta på trapplan   

Grå  
Gråbeige 

 

Vägg Se övriga trapphus    
Tak Vävtapet  Vit  Rundat väggmöte 
Fönster En typ H, en luft fyra rutor  Vit  Klockformade fönsterlås 
Dörrar Slät till 304, råglas till 302 Vita  Df1 
Övrigt S1. Df1 till  

 

302 Städförråd 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Städförråd  Wc  
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Beige   
Vägg Putsad  Gulmålad   
Tak Slätt  Vitmålat   
Fönster    
Dörrar En med tre fyllningar, 

råglas i de två övre 
Vit Df1 

Övrigt  

Övre till vänster: Trapphuset mot söder. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum301_01.jpg 
 
Övre till höger: Trapphuset mot öster och dörr till rum 302 städförråd. 
Beige plastmatta från toalett går ut en bit i trapphus.  
Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum302_01.jpg 
 
Höger: Städförråd 302.  
Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum302_02.jpg 



100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övre till vänster: Rum 303, förråd med diverese 
sparade saker. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum303_01.jpg 
 
Övre till höger: Rum 304 mot väster, en ensam 
soffa är det enda som finns i rummet. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum304_02.jpg 
 
Vänster: Rum 306 mot sydöst. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum306_01.jpg 
 
Nedre: Relax mot norr. 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum305_03.jpg 
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303 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Förråd  Vind   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta    

Vägg Vävtapet   Vit   
Tak Skiva   Vitmålat   
Fönster    
Dörrar En slät  Vitmålad   
Övrigt Vertikalt gjutjärnsrör i inre hörnet 

 

304 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Tomt rum Vind   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Beige   
Vägg Vävtapet   Gulmålad (NCS SS5030-

Y40R) 
 

Tak Skiva   Vitmålat   
Fönster    
Dörrar En slät  Vitmålad   
Övrigt Möblerad med en beige skinnsoffa 

 

305 Relax 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Relax med furupanel 

och rottingmöbler  
Bostadsrum med tambur 
och garderob 

 
 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Grå    
Vägg Furupanel    Obehandlad     
Tak Skiva   Vitmålat   
Fönster 
 

Två st. i kupa. 
Tvåluft inåtgående 

Vitmålade  Aluminium/träfönster från 
1990 lösspröjs i ytterbåge 

Dörrar    
Övrigt  

 

306 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Kapprum Vind   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Grå    
Vägg 
 

Vävtapet   Målad ljusgul (NCS S 0507-
Y40R) 

 

Tak Skiva   Vitmålat   
Fönster    
Dörrar En slät  Vitmålad   
Övrigt  
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307 Wc 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Wc Tambur och garderob    
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Grå    
Vägg Vävtapet   Ljusgulmålad     
Tak Skiva   Vitmålat   
Fönster    
Dörrar    
Övrigt  

 

308 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Omklädningsrum  Vind     
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Grå    
Vägg Vävtapet   Målad ljusgul  

(NCS S 0507-Y40R) 
 

Tak Skiva   Vitmålat   
Fönster    
Dörrar 
 

Två släta till 309 och 314 Vitmålade   

Övrigt  
 

309 Dusch 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Duschrum  Sovrum     
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Grå    
Vägg 
 

Vävtapet   Målad ljusgul (NCS S 
0507-Y40R) 

 

Tak Skiva   Vitmålat   
Fönster 
 

Två st. i kupa. Tvåluft, 
inåtgående. 

 Aluminium/träfönster från 
1990 lösspröjs i ytterbåge 

Dörrar    
Övrigt  

 

 

 

 

 

 

 

310 Bastu 2013 1915 Kommentar 
Karaktär  Bastu  Vind      
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Grå    
Vägg Bastupanel    Obehandlad      
Tak Bastupanel    Obehandlad    
Fönster    
Dörrar Bastudörr i träpanel Obehandlad    
Övrigt Elbastukamin 



103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Över till vänster: Rum 307 mot öster. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum307_01.jpg 
 
Över till höger: Rum 308 mot söder. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum308_01.jpg 
 
Mellan: Rum 310 bastu, mot norr. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum310_01.jpg 
 
Nedre: Rum 309 dusch, mot söder. Acc nr. 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum309_01.jpg 
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Övre: Rum 311/315 mot norr. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum315_04.jpg 
 
Mellan: Rum 312. Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum312_03.jpg 
 
Nedre: Rum 313. Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum313_03.jpg 
 

Övre: Rum 311/315 mot förrådet, pärlspontspanel 
på väggar och tak samt brädgolv. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum315_12.jpg 
 
Nedre: Dörr till rum 312 rakt fram i bild. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum312_01.jpg 
 



105 
 

 

 

 

 

 

312 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Förråd Vind    Tomma hyllor 
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta Brun, kork  
Vägg Söder, pärlspontpanel  

Väster, stående bräder 
Norr, murad 

Brun, oljad 
Trä, omålad 
Grå  

 

Tak Pärlspontpanel N-S riktning  Brun   
Fönster    
Dörrar Garderobsdörr med tre 

fyllningar  
Vit   

Övrigt    
 

313 förråd 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Förråd, övrigt   Vind       
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Beige    Bara lagt ovanpå 
Vägg Mur, gipsskiva, papp   
Tak Pärlspontpanel N-S riktning  Brun   
Fönster    
Dörrar Tre fyllningar Vit  Sentida standarddörr 
Övrigt Övrigt utrymme, ett handfat ligger på golvet, stora rör, känns som oavslutat arbete 

 

 

 

 

311/315  2013 1915 Kommentar 
Karaktär Ventilationsrum och förråd  Torkvind för 

bostadsinnehavare    
Numera öppet mellan 
311 och 315. Förrådets 
material visar hur 
ursprunglig torkvind sett 
ut. 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta 
Brädgolv N-S riktning  

Grå    

Vägg 
 

Gipsskivor 
Pärlspontpanel   

Vita  
Brun, Oljad 

 

Tak 
 

Gipsskivor 
Pärlspontpanel N- S riktning   

Vit  
Brun  

 

Fönster    
Dörrar 
 
 

Enkelblad med tre fyllningar.  
Enkelblad med tre fyllningar.  

Vit 
 
Troligen oljad rödbrun  

Dörren är i mycket enkelt 
utförande, nyckelbricka och 
kammarlås, märkt med siffra 
3. Df2 

Övrigt  
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Rum 314 korridor mot söder, stegen till 
vinden ligger längst väggen. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum31
4_01.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rum 316 mot söder, kök, känslan av 
ödslighet… Dörren i mitten av bilden 
leder till förråd. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum31
6_01.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rum 317 toalett. Acc.nr  
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum31
7_02.jpg 
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314 korridor 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Korridor 

 
Torkvind för 
bostadsinnehavare    

 
 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Brun    
Vägg Vävtapet   Gulmålad     Murad nordvägg 
Tak 
 

Skiva   Vitmålat  Taklucka med vred till 
vind. Klädd med vitmålad 
pärlspontpanel 

Fönster    
Dörrar    
Övrigt  

 

316 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Stort ljust kök, saknar 

fönster 
T. E vind    I söder finns ett 

förrådsrum, det är fullt 
med dörrar 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Grå     
Vägg Tapet      
Tak Skiva   Vitmålat   
Fönster    
Dörrar 
 

Två släta till 319 och 
förråd 

Vitmålade   

Övrigt Trinett 
 

317 Wc 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Wc Vind      
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Blå     
Vägg Vävtapet   Vitmålad      
Tak Skiva   Vitmålat   
Fönster    
Dörrar    
Övrigt Modern inredning 
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Rum 318, bild tagen ifrån korridor 314. 
Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum318
_10.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rum 319 in mot rummet. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum319
_02.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rum 320 trapphall mot öster och 
stadens skymtas genom fönstret. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum320
_03.jpg 
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318 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Telerum och tambur 

 
Torkvind för 
bostadsinnehavare    

I tamburen till 318 finns 
delvis vindskaraktär kvar 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta 
Brädgolv N-S riktning   

  

Vägg 
 

Gipsskiva 
Pärlspontpanel    

 
Oljad, delvis vitmålad  

 

Tak 
 

Gipsskiva  
Pärlspontpanel med hålkälslist  

 
Oljad, delvis vitmålad  

 

Fönster    
Dörrar Enkelblad med tre 

fyllningar med profil till 
rum 314, d2.  
En slät  

 
 
 
Faner   

Df1 till rum 314 

Övrigt  
 

319 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Smalt förråd med hylla 

längs ena sidan, 
pärlspontpanel på väggar 
och brädgolv 

Del av stationsvind Bevarad karaktär 
 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Brädgolv, öst-väst Trä  
Vägg Fasspontpanel Trä  
Tak Pärlspontspanel med 

hålkällist 
  

Fönster    
Dörrar Slät dörr, ny   
Övrigt Lucka finns till vinden på södra väggen, igenspikad på andra sidan. Största bevarade 

karaktären av ursprunglig vind.  
 

320 trapphall 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Trapphus, trapphall Trapphus, trapphall  
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Linoleummatta 
Vilplan mot trappa av 
kalkstensplattor  

Grå    

Vägg 
 

Vävtapet   Ljusblå nertill, 
schablonbård, vit upptill  

 

Tak Vävtapet    Vitmålat  Rundat mot väggmöte 
Fönster 
 

1 st. O. Två luft indelat 
med spröjs i sex rutor 
vardera 

Vitmålat  Kalkstensplatta i 
fönsternisch 

Dörrar 
 

1 st. k slät nedre fyllning 
glas upptill, till 332. 

Vitmålad Ändrad k dörr 

Övrigt  
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Övre till vänster: Rum 321, dusch. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum321_01.jpg 
 
Övre till höger: Fotografi taget från rum 324 in i 
rum 323. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum324_03.jpg 
 
Mellan till vänster: Rum 322, dusch. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum322_03.jpg 
 
Mellan till höger: Skrapning på omfattning i rum 
323, beige-aprikosa kulörer under det vita lagret. 
Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum323_03.jpg 
 
Nedre: Rum 325, garderob. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum325_01.jpg 
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321 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Duschrum  Vind      
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Blå   
Vägg Våtrumstapet      
Tak Skiva   Vitmålat   
Fönster    
Dörrar    
Övrigt Modern utrustning 

 

322-325 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Sovrum med tambur, 

dusch och garderob 
Sovrum med tambur och 
garderob  

 
 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  
 

Beige 
Blå i duschrum    

 

Vägg Tapet    Ljusbeige      
Tak 
 

Vävtapet    Vitmålat 
Våtrumstapet i duschrum  

 

Fönster 
 

1 st. L i kupa. Tvåluft, 
inåtgående indelat i åtta 
rutor vardera. 

Vitmålat   

Dörrar 
 
 

d2. 1 st. till rum 323. 
Enkelblad tre fyllningar 
med profil. 
e. 2 st. till rum 322 och 
325. Enkelblad med tre 
fyllningar 

Vitmålade  Underliggande färg är ljus 
beigegul. Df1 

Övrigt 1 st. flensradiator på fötter. Socklar och foder bevarade i tambur. S1 i rum 324 och 
325.  
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Övre: Rum 330 mot norr, genom fönstret kan man se 
järnvägshotellet. Ena sängen ställd framför garderoben. 
Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum330_01.jpg 
 
Nedre: Rum 326, tambur till sovrum. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum326_01.jpg 
 

Rum 328, pentry. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum328_02.jpg 
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326, 328, 329, 330 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Sovrum med 

tambur, pentry och 
garderob 

Sovrum med tambur och 
garderob  

 
 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Beige     
Vägg 
 

Bröstningspanel av 
skivor fältindelad 
Tapet. 
I garderob skivor, 
tambur vävtapet   

Vitmålad  
 
Beige  
Ljusgulmålade 
Orangerödmålad     

Under vit färg finns 
orange och ljusgrå 

Tak Vävtapet    Vitmålat   
Fönster 
 

1 st. I. I kupa. 
Tvåluft, indelat i 
åtta rutor vardera. 

Vitmålat  Underliggande färglager 
karm och mittpost är 
umbragrå 

Dörrar 
 
 

k1. 1 st., till rum 
330 från 326. 
Enkelblad med tre 
fyllningar, råglas i 
översta. 
e.2 st., till rum 328 
och 329. 

Vitmålade  Df1 

Övrigt 1 st. flensradiator på fötter. Modern dusch.  
Socklar, foder och dörrar är bevarade, S1. Modernt pentry. 

 

327 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Förråd   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Beige     
Vägg Skivor Vita  
Tak Skivor Vita   
Fönster    
Dörrar En slät Vit   
Övrigt Trähyllor längs väggarna  

Rum 329, garderob. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum329_01.jpg 

Rum 327, förråd. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum327_01.jpg 
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Rum 331 mot norr, sovrum, 
kupan, fönsterkupa tillkom 
1950/60tal. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_6
7_rum331_01.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rum 322 mot söder. Acc.nr  
LKAB_Stationshuset_2013_6
7_rum332_07.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rum 322 mot ingången från 
trapphall. Köket nås till höger 
i bild. Acc.nr  
LKAB_Stationshuset_2013_6
7_rum332_04.jpg 
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331 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Sovrum  Vindskontor för bostaden   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Beige     
Vägg Tapet   Beige   
Tak Vävtapet    Vitmålat   
Fönster 
 

1 st. I kupa. Tvåluft, 
indelat i sex rutor 
vardera. 

Vitmålat  Underliggande färglager 
karm och mittpost är 
umbragrå 

Dörrar Slät Vit  
Övrigt 1 st. flensradiator. 

 

332 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Hall/vardagsrum 

möblerad med soffa 
och tv 

 Bakom tv:n finns ett 
kylskåp i väggen.  

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Plastmatta  Beige     
Vägg Vävtapet    Svamptryck med aprikos och 

inslag av grönt till brösthöjd, 
aprikos schablontryck, vitt 
över.   

 

Tak Vävtapet    Vitmålat   
Fönster 
 

1 st. I kupa. Tvåluft, 
indelat i sex rutor 
vardera. 

Vitmålat  Underliggande färglager 
karm och mittpost är 
umbragrå 

Dörrar   Står i rumsmatriser 
Övrigt 1 st. flensradiator. 
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KÄLLARVÅNINGEN  
Här under följer en generell beskrivning av färger 
och material, medan de enskilda rummen sedan 
beskrivs var för sig, nummervis efter ritningar 
1990.  
 
Källaren utmärks idag av de många och olika 
rördragningarna, oljepannan och bränsletankarna 
samt de olika materialen i väggarna. Det finns även 
spår av den andra funktionen, skyddsrum, i form 
av ventilationsanläggning och ventilationspump 
samt ett avskilt litet utrymme som kan ha varit 
toalett för skyddsrummen. 
  
Golv  
Slipat betonggolv. Troligen behandlat med linolja, i 
några rum grönmålat. 
 
Väggar  
Ytterväggarna och mellanväggarna är antingen 
gammal mur i granit, ny mur i granit eller betong. 
Mellanväggar finns även av tegel eller trä. Vid kol-  
och vedintagen är öppningarna gjutna i betong. 
Dessa olika material redovisas på planritningen 

1915. Stenväggarna är putsade och vitmålade, vissa 
betonggjutningar är obehandlade. Mönster syns av 
betonggjutningarnas brädformer. 
 
Tak  
Taken är vitmålade gjutna bremervalv med I balkar 
av järn. Ballasten i betongbruket är grov. I den 
södra delen går valven i väst – östlig och i de 
nordligaste rummen i nord – sydlig riktning. 
Mönster syns av betonggjutningarnas brädformer. 
I något rum är taket obehandlat. 
 
Innerdörrar 
De flesta dörrarna är gråmålade släta trä eller 
ståldörrar.   
 
Fönster 
Alla fönster är igensatta 
 
Foder, socklar, lister etc. 
Saknas
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På väg in till källaren genom trapphus 018.  
Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum018_03.jpg 
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Övre: västra sidan av trappvägg, enligt ritning ny mur av 
betong med ”genombrytningar af mur”. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum001_03.jpg 
 
Vänster: Källardörren och igensatt fönster. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum001_02.jpg 
 
Höger: Valv ovanför dörr ner till källarvåningen. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum001_04.jpg 
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001 Trapphus 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Trapphus  Trapphus   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Trappa plansteg granit, 
sättsteg putsade 

Röd 
Grön  

Understödd svängtrappa 

Vägg Putsade   Vitkalkade   
Tak Putsade  Vitkalkade  Murat valv ovan dörren till 003 
Fönster 1 st. H. Enlufts med fyra 

rutor  
Vitmålat   

Dörrar    
Övrigt   

 

002 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Källare med olika kabel- 

och rördragningar. 
Disponibelt källare 
utrymme  

 
 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Slipad betong  Grönmålat    
Vägg Slammad    Vitkalkade   
Tak 
 

Bremervalv med I balkar 
i Ö-V riktning, slammat  

Vitmålat   

Fönster    
Dörrar    
Övrigt  

 

 

Rum 002 mot sydväst. Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum002_01.jpg 
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Övre: Rum 003 mot väster. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum003_01.jpg 
 
Mellan: Rum 003 mot öster, reselåda av trä. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum003_04.jpg 
 
Nedre: Rum 005 mot öster. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum005_01.jpg 

Övre: Dörr mellan rum 003 och 004 med 
öppningsbar lucka: ”obehöriga äga ej tillträde” Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum003_09.jpg 
 
Mellan: Rum 004 mot öster. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum004_01.jpg 
 
Nedre: Fläkt i rum 005, se bild till vänster. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum005_05.jpg 
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003 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Källare med olika kabel- 

och rördragningar. 
Disponibelt källare 
utrymme  

 
 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Slipad betong  
 

 Grönmålat 
 

2 luckor av durkplåt till avloppsrör 
under golvet. 

Vägg Slammad    Vitmålad  
Tak 
 

Bremervalv med I balkar 
i N-S riktning, putsat 

Vitmålat   

Fönster 1 igensatt fönster.   
Dörrar 
 
 

1 st. förstärkt trädörr 
1 st. till 004, enkelblad 
tre fyllningar 
1 st. till 006, slät 

Grå 
 
Grå  
 
 
Grå 

Text på dörr: Skyddsrum I, II, III 
Den nedersta och översta fyllningen 
består av en tunn lucka som kan 
fällas ner respektive upp och i 
öppningen finns klöverplåt. Dörren 
är av enklare typ. 

Övrigt En reselåda i trä står i ena hörnet  
 

004 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Källare med olika kabel- 

och rördragningar. 
 
 

 
 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Slipad betong  Grönmålat   
 

Luckor av durkplåt i 
golvet 

Vägg Slammad    Vitkalkade  Borttagna rör i vägg 
Tak 
 

Bremervalv med I balkar 
i Ö-V riktning 

Vitmålat   

Fönster     
Dörrar     
Övrigt  

 

005 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Källare med elskåp. 

Relärum. 
 
 

 
 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Slipad betong   Grönmålat   
Vägg Betong   Obehandlad    
Tak 
 

Bremervalv med I balkar 
i Ö-V riktning 

Obehandlad    

Fönster    
Dörrar    
Övrigt  
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006 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Källare, arkiv   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Slipad betong     
Vägg Putsade     Vitmålad     
Tak 
 

Bremervalv med I balkar 
i Ö-V riktning, putsat  

Vitmålat     

Fönster    
Dörrar    
Övrigt I taket rör med fyrkantigt snitt stämplade ”Lommaeternit 3/66”. 

 

007 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Källare, rörkulvert. Rörkulvert   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Slipad betong     
Vägg Formgjuten betong     Vitmålad     
Tak 
 

Bremervalv med I balkar 
i Ö-V riktning 

Vitmålat     

Fönster     
Dörrar    
Övrigt  

 

008 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Källare, rörkulvert. Rörkulvert   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Slipad betong     
Vägg Formgjuten betong     Obehandlad      
Tak 
 

Bremervalv med I balkar i Ö-V 
riktning 

Obehandlad      

Fönster    
Dörrar 
 

1 st. slät ståldörr till rum 009 
1 st. slät trädörr till rum 008 

Gråmålad  
Gråmålad  

 

Övrigt Här har funnits två toaletter, spår av avloppsrör. 
 

009 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Källare, arkiv Rörkulvert   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Slipad betong     
Vägg Formgjuten betong     Obehandlad      
Tak Bremervalv med I balkar Obehandlad     Balkarna av räls 
Fönster    
Dörrar    
Övrigt  
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Övre till vänster: Rum 006 mot söder. 
Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum006_0
2.jpg 
 
Övre till höger: Gammal mur i rum 006, 
sydvästra hörnet, jämför med vänster bild. 
Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum006_0
4.jpg 
 
Vänster: Dörr till rum 008. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum008_0
4.jpg 
 
Höger. Rum 009. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum009_0
1.jpg 
 
 

Rum 007 mot norr. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum007_01.jpg 
 

Rum 008 mot norr. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum008_01.jpg 
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Övre till vänster: Rum 010, sydvästra 
hörnet. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum0
10_01.jpg 
 
Övre till höger: Rum 010 mot söder. 
Oljepanna till vänster i bild. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum0
10_12.jpg 
 
Mellan: Parti från första stationen. 
Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum0
10_11.jpg 
 
Nedre: Från rum 010 rakt norrut och 
rakt fram syns ingång till rum 015, till 
vänster i bild syns den igensatta 
trappan till väntsalen. Acc.nr  
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum0
10_14.jpg 
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010 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Källare, pannrum och elcentral  Kolkällare  

 
 
 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Slipad betong     
Vägg Slammad      Vit, yttervägg gråmålad       
Tak 
 

Bremervalv med I balkar i Ö-V 
riktning, slammat 

Vi      Golvet gjutet i olika 
nivåer intill rökkanalen 

Fönster Igensatt kolintag   
Dörrar 
 

1 st. stålslät till 013, stor fläkt i 
dörrbladet  

Grå  
 

Dörren är låst 

Övrigt Oljepanna av märket Norrhammars Bruk, tillverkningsår 1967. Gjuten rökkanal. 
Igensatt trappa till rum 117. 

 

011 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Källare, pumprum, 

värmekulvert 
Pannrum  
 

 
 

  
Material 

 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Slipad betong     
Vägg Slammad      Vitmålad       
Tak 
 

Bremervalv med I balkar i Ö-V 
riktning  

Vitmålad       

Fönster Igensatt fönster.    
Dörrar     
Övrigt Värmepump mitt i rummet  

Rum 011 mot söder. Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum011_02.jpg  
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Rum 012 mot norr. Acc.nr  
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum012
_01.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rum 013 mot öster, utrymme som 
användas som förråd för spadar etc. 
Acc.nr  
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum013
_02.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rum 014 mot öster. Acc.nr  
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum014
_02.jpg 
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012 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Källare, pumprum   Del av svale   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Slipad betong   Grå  En nivå högre än rummet 
bredvid, rum 011. 

Vägg Slammad      Vitmålad       
Tak Bremervalv med I balkar Vitmålad       
Fönster    
Dörrar      
Övrigt  

 

013 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Förråd   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Betong    
Vägg Slammad  Vitmålad  Stenväggar 
Tak    
Fönster    
Dörrar Ståldörr     
Övrigt Luftventil? fullt med sopkvastar, skyfflar, spadar mm 

 

014 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Källare, skyddsrum   Del av svale   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Slipad betong   Grå   
Vägg Slammad         
Tak 
 

Bremervalv med I balkar i Ö-V 
riktning 

  

Fönster    
Dörrar 1 slät förstärkt bräddörr Grå   
Övrigt Skyddsrumspump, igensatt ursprunglig öppning till rum 015 

 

Rum 004 mot väster. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_r
um014_01.jpg 
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015 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Rum för bränsletank   Vedkällare   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Slipad betong     
Vägg Slammad       Vitmålad         
Tak 
 

Bremervalv med I balkar 
Ö-V riktning  

Vitmålad        

Fönster 1 igensatt vedintag     
Dörrar Öppen lucka till 010   
Övrigt Bränsletank av plåt 

 

016 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Källarförråd, skyddsrum   Matkällare   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Slipad betong     
Vägg Slammad       Obehandlad        
Tak 
 

Bremervalv med I balkar 
Ö-V riktning  

Vitmålad        

Fönster 2 igenmurade    
Dörrar 1 masonitklädd wc dörr  Originalskylt ledigt/upptaget  
Övrigt Numrerad hyllinredning och krokar i taket. Vit utanpåliggande strömbrytare med vred. 

Övre till vänster: Rum 015 mot 
norr. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_r
um015_02.jpg 
 
Övre till höger: Rum 015 mot 
väster. Acc.nr 
LKAB_Stationshuset_2013_67_r
um015_03.jpg 
 
Nedre: Rum 016 mot norr, två 
igensatta fönster till höger i bild. 
LKAB_Stationshuset_2013_67_r
um016_01.jpg 
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017 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Rum för bränsletank     
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Slipad betong     
Vägg Slammad       Vitmålad         
Tak 
 

Bremervalv med I balkar 
i N-S riktning 

Vitmålad        

Fönster    
Dörrar    
Övrigt Stor bränsletank av plåt  

 

018 Trapphus 2013 1915 Kommentar 
Karaktär Trapphus  Trapphus   
  

Material 
 
Kulör 

 
Kommentar 

Golv Trappa steg troligen av 
granit 

Röd 
Grönmålade sättsteg 

Understödd svängtrappa 

Vägg Putsade   Vitmålade   
Tak Putsat   Vitmålat    
Fönster 
 

1 st. H. Enlufts med fyra 
rutor. Putsad 
fönsterbänk. 

Brunmålat S7010-Y70R  

Dörrar 
 

1 st. förstärkt trädörr Gråmålad  Text på dörren 
”Skyddsrum IV, V” 

Övrigt  

Vänster: Rum 017 mot öster.  
Acc.nr LKAB_Stationshuset_2013_67_rum017_04.jpg 
 
Höger: På väg in till källaren genom trapphus 018.  
LKAB_Stationshuset_2013_67_rum018_02.jpg 
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KÄLLFÖRTECKNING 
 

TRYCKTA KÄLLOR 
Brunnström, Lasse (1980) Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftes Sverige del I, Forskningsrapport nr 3, projekt 
Norrländska städer och kulturmiljöer. Umeå: UTAB 
 
Brunnström, Lasse (1980) Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del II, Forskningsrapport nr 4, projekt 
Norrländska städer och kulturmiljöer. Umeå: UTAB 
 
Barck, Åke (1999). Kirunas första sekel: utgiven av Kiruna kommun med anledning av samhällets 100-årsjubileum år 
2000. Kiruna: Mediafolket  

Barck, Åke (1987). Malmbanan. Stockholm: SJ 

Barck, Åke (1996). 104 år på Malmbanan: en historisk sammanfattning. Kiruna: Mediafolket 

G. Simmons, Herman (1910) Floran och vegetationen i Kiruna, Lund: Berlingska boktryckeriet 
 
Kiruna, 100-årsboken del 1(2000), Kiruna: Kiruna kommun, HS Copy & Mediaservice AB 
 
Linde Bjur, Gunilla (2010). Stationshus: järnvägsarkitektur i Sverige. Stockholm: Balkong 

Lundholm, Kjell (red.) (1988). Malmbanan 100 år: [1888-1988]. Luleå: Norrbottens museum 

Mihnoss, Erik Gustav (red.) (1947-1950). Sveriges järnvägsstationer. Uppsala: Orbis 

Sveriges järnvägar femtio år: SJ 1856-1906 (1906). Stockholm: Kungl. Järnvägsstyrelsen, Centraltryckeriet  
 
Sveriges järnvägar hundra år: SJ 1856-1956 (1956). Stockholm: Kungl. Järnvägsstyrelsen 
 
 
OTRYCKTA KÄLLOR  
Müller, Akulina (2012) Byggnadsminnesförklaring, ett långsiktigt skydd? Kandidats uppsats, Högskolan Gotland  

Elmén Berg, Anna (2000). Program för Norrbottens industriarv. Luleå: Länsstyr. i Norrbottens län 

Rosén, Johanna (2012) Stadsflyttningen av Kiruna. En undersökning av hur byggnadsminnena Hjalmar 
Lundbohmsgården, Kiruna stationshus samt Kiruna stadshus påverkas, Högskolan på Gotland 

Nyköpings stationsområde, byggnadsminnesutredning (2012) Sörmlands museum, rapport byggnadsvård 2012:10 

 

ARKIV 
Kiruna kommun 
   Stadsarkivet 
   Bildarkivet 
LKABs arkiv, Kiruna 
Norrbottens museums arkiv, Luleå Björkskatan  
Riksarkivet 
  Landsarkivet Göteborg (GLA) 
Sveriges Järnvägsmuseums arkiv, (JVM), Gävle 
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ETNOLOGISK STUDIE 
 
Informantförteckning:   
Informant 1, kvinna f 1949, biljettexpeditionen 
Informant 2, kvinna f 1948, biljettexpeditionen m.m. 
Informant 3, man f 1957, tågklarerare 
Informant 4, man f 1943, personalchef/chef Malmbanedivisionen 
Informant 5, man f 1937, pensionär, lokal historiker 
Informant 6, man f 1945, resgods, Expressgods 
Informant 7, kvinna f 1928, turfördelning, personaladministration 
Informant 8, kvinna f 1935, biljettexpedition m.m. 
Intervjuerna finns i Norrbottens museums arkiv, Dnr 176-2013. 
 
I väntan på nästa tåg- deltagandeobservation på Kiruna Järnvägsstation, förvaras i Norrbottens museums arkiv, Dnr 176-2013 
 
 
 

 



BILAGA 
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